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FORORD 

Dette notatet inngår i utredninger som gjennomføres i forbindelse med mulig etablering av 

en sammenslåing av kommunene Lillehammer, Ringebu, Øyer og Gausdal. Formålet med 

notatet er å estimere innsparingspotensiale på områdene Politisk og administrativ styring 

og ledelse.  

I notatet estimeres innsparingspotensialet fra to ulike vinkler basert på KOSTRA, og en 

med bakgrunn i samtaler med nøkkelpersoner i kommunene, revisjonen og 

kontrollutvalgssekretariatene. Praktiske konsekvenser som følger med 

kommunesammenslåing på folkevalgt og administrativt nivå er belyst, og mulige 

virkninger av økonomisk og styringsmessige effekter på eierstyring og kontroll med 

kommunale selskaper er drøftet. 

Det har vært meget interessant å utføre dette oppdraget. I tillegg til at Østlandsforskning 

ønsker å være en bidragsyter i utviklingen av Innlandet, ga oppdraget metodefaglige 

utfordringer vi kommer til å se nærmere på. Som forskningsinstitutt har vi også et 

samfunnsoppdrag rettet mot akademisk utvikling.  Det er redegjort for utfordringene i 

notatet. 

Vi vil takke Strategi- og utviklingssjef Nanna Egidius i Lillehammer kommune både for 

den tillitt vi fikk ved å bli tildelt oppdraget, og for godt samarbeidet i utredningsperioden 

som til tider har vært svært hektisk. Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre dette 

oppdraget uten de nøkkelpersonene vi har samtalt med. En spesiell takk rettes derfor til 

Anne Hvattum, Kristen Rusaanes, Annikken Borgestrand, Eli Eriksrud, Marit Bråten 

Homb, Randi Solberg Kristiansen, Ole Edgar Sveen, Elisabeth Folland, Jan Magne 

Langseth, Bjørg Hagen, Øivind Nyhus, Ingvild Selfors og Ole Anders Ruud. 

Lillehammer, 8. juni 2015 

 

Merethe Lerfald      Per Olav Lund 

Forskningsleder      Prosjektleder 
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SAMMENDRAG 

Østlandsforskning har på oppdrag fra kommunene Lillehammer, Ringebu, Øyer og 

Gausdal utredet mulig økonomisk innsparingspotensiale ved kommunesammenslåing på 

området Politisk og administrativ ledelse og styring. Formålet med arbeidet har vært å 

belyse hvilke økonomiske konsekvenser en kommunesammenslåing kan medføre. Vi har 

også belyst praktiske konsekvenser som følger med kommunesammenslåing på folkevalgt 

og administrativt nivå, samt drøftet mulige virkninger av økonomisk og styringsmessige 

effekter på eierstyring og kontroll med kommunale selskaper.  

Notatet innledes med en analyse av de fire kommunens kostnader til politisk og 

administrativ styring og ledelse. Innsparingspotensialet for ny kommune analyseres ut fra 

to ulike metoder med utgangspunkt i kommunenes innrapportering (KOSTRA – 

Kommune-Stat rapportering) til SSB. På bakgrunn av intervjuer med nøkkelpersoner i 

kommunene analyseres innsparingspotensialet fra en mer praktisk vinkel.  Deretter drøftes 

noen områder som ikke føres under administrasjon før rapporten avsluttes med en drøfting 

rettet mot interkommunale selskaper og samarbeid. Notatet kan i sin helhet lastes ned fra 

www.ostforsk.no.  

KOSTRA - Politisk og administrativ styring og ledelse 

I dette arbeidet analyseres KOSTRA funksjonene 100-110-120-121-130-180.  Kostnadsmessig 

omfatter dette godtgjørelse til folkevalgte, møte- og valgkostnader, kostnader til 

administrasjon på overordnet nivå, kostnader knyttet til stabs- og støtte oppgaver som 

økonomiforvaltning, eiendomsadministrasjon og administrasjonslokaler. Kostnadene til 

kontrollutvalg og revisjon inngår også, sammen med kostnadene kommunen har til både 

lovpålagte og ikke lovpålagte råd (eldreråd, ungdomsråd mv).  

KOSTRA tall publiseres med foreløpig tall i mars, og reviderte tall 15. juni. SSB varslet ved 

publisering av foreløpige tall en svakere rapportering sammenlignet med tidligere år. 

Fremskrivningsmodellene er på bakgrunn av det bygd på tallgrunnlaget fra 2013. Det er 

korrigert for feilføringer i KOSTRA for Lillehammer kommune. De øvrige kommunene er 

ukorrigert. 

Beskrivelse av kostnadene i kommunene – 2014 regnskapet 

Figuren under viser netto driftsutgifter pr innbygger til politisk og administrativ ledelse og 

styring 2008 – 2014. 

http://www.ostforsk.no/


  

 

 

 
Kilde: SSB/ KOSTRA, bearbeidet av Østlandsforskning 

 

Med unntak av Gausdal har kommunene relativt store variasjoner i kostnadene fra år til år. 

Figuren viser også at kommunene har ulik utvikling, og at kostnadsnivået i 2014 er lavest i 

Lillehammer, og høyest i Ringebu, 

I figuren under er kostnad pr. innbygger i kommunene Ringebu, Øyer og Gausdal plottet 

inn sammen med alle de øvrige kommunene i Norge med innbyggertall mellom 4 000 og 

6 500. Det er 71 kommuner med i figuren. Den røde linjen beskriver tendensen i 

utviklingen i kostnaden pr. innbygger ved økende innbyggertall. Linjen viser en fallende 

tendens, der Gausdal ligger rett over linjen, mens de to øvrige kommunene ligger noe 

under. 

 
 

En visuell befaring av figuren kan indikere at Ringebu, Øyer og Gausdal ligger lavt i 

kostnader sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse.  I figuren under neste 

overskrift illustreres at Lillehammer ligger på middels kostnadsnivå pr innbygger i sin 

kommunegruppe. 

 Lillehammer  Ringebu  Øyer  Gausdal

2008 4 860 5 143 4 212 4 505

2009 3 806 4 746 4 518 4 661

2010 3 626 3 740 4 139 4 452

2011 3 304 4 420 3 704 4 474

2012 3 602 5 284 4 295 4 672

2013 3 449 5 102 4 750 4 794

2014 3 869 4 917 4 900 4 162
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Innsparingspotensial basert på analyse av KOSTRA 

Innsparingspotensialet er estimert med utgangspunkt i to tilnærminger. Den først går ut på 

en forutsetning om at kostnadsnivået pr innbygger i Lillehammer til politisk og 

administrativ ledelse og styring videreføres i ny kommune. Dette gir et innsparingsmål på 

ca. 22 millioner kroner pr. år. Kostnadene i 2013 i alle kommunene var 170,2 millioner, så 

innsparingen tilsvarer ca. 13 prosent. 

Innsparingspotensialet er også analysert ut fra en forutsetning om at ny kommune bør ha 

kostnader som tilsvarende andre kommuner med omtrent samme størrelse.  I figuren 

nedenfor er Lillehammer plottet sammen med de 48 andre kommunene som inngår i 

kommunegruppe 13. I kommunegruppe 13 ligger alle kommuner med mer enn 20 000 

innbyggere, eks de fire største byene.  

 
I denne analysen ble det en utfordring å få god forklaringskraft på 

fremskrivningsmodellen. Det ble derfor gjort supplerende analyser med et litt annet 

utgangspunkt på de samme KOSTRA dataene. I begge analyser ble både ukorrigert og 

korrigerte data benyttet. Korreksjonene ble gjort med utgangspunkt i utgiftsutjevning og 

delkostnadsnøkkel administrasjon. Det ble også forsøkt estimert både lineære og ikke-

lineære modeller.  

Estimatet basert på en logaritmisk modell med kostnader korrigert for utgiftsutjevning og 

kroner pr. innbygger, ga et innsparingsestimat på ca. 34 millioner kroner. Modellen hadde 

svak statistisk forklaringskraft. Det ble derfor besluttet å forsøke å bygge en mer robust 

modell. 

Dette arbeidet resulterte i en lineær modell basert på totalkostnader korrigert med 

delkostnadsnøkkel administrasjon. Modellen er signifikant, og fremstår som robust. Denne 

modellen predikerer et innsparingspotensial på ca. 17 millioner.  

y = -0,0064x + 3511,3 
R² = 0,0554 

y = -365,5ln(x) + 7084,2 
R² = 0,0811 
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Av de to resultatene skal en legge mest vekt på den robuste modellen. Samtidig må en 

være klar over at det er mange ulike forhold knyttet til grunnlagsdataene som kan påvirke 

resultatene. De må derfor behandles som estimater, ikke absolutte innsparingsmål. 

Innsparingspotensial basert på kartlegging 

Basert på intervjuer og en mer detaljert gjennomgang av kommunenes organisering, 

godtgjørelsesreglement, lønnsnivåer mv, ble det bygget opp et innsparingsestimat på til 

sammen ca. 23 millioner. Innsparingen fordeler seg som vist i tabellen nedenfor: 

 
 

Estimat 

100 Politisk styring 8,5 

110 Kontroll og revisjon 1,7 

120 Administrasjon 12,5 

121 Forvaltnings eiendomsutgifter 0 

130 Administrasjonslokaler 0 

180 Diverse fellesutgifter 0 

 
Sum 22,7 

 

Estimatene er basert på at den nye kommunen er bygget opp med en politisk og 

administrativ organisering som den Lillehammer har i dag.  

Politisk styring 

Politisk styring omfatter foruten ordfører, møtegodtgjørelse til kommunestyre, fagutvalg, 

komitéer og andre kostnader forbundet med gjennomføring av møtene i folkevalgte 

organer. Tabellen under viser antallet representanter i de ulike utvalg og råd. 

 
Styrer / råd Lillehammer Ringebu Øyer Gausdal Sum 

Kommunestyret 47 21 25 23 116 

Formannskap 13 7 7 7 34 

Fagutvalg/ komiteer  23 14 10 10 57 

Planutvalg 9 7 7 7 30 

Klagenemnd 5 7 7 5 24 

Eldreråd 5 5 5 5 20 

Råd for personer med 
nedsatt funksjonsevne 6 6 6 5 23 

Ungdomsråd 2 7 7 6 22 

Kontrollutvalg 5 5 5 5 20 

Administrasjon-/ 
partssammensatt utvalg 5 7 7 7 26 

 

  



  

 

 

Kommunene har mange likhetstrekk. Alle kommunene beregner godtgjørelsen for 

medlemmer i kommunestyret, formannskap, og utvalgene med en nærmere fastsatt % av 

ordførerens godtgjørelse. Lillehammer har gjennomgående representasjon (medlemmer i 

kommunestyret fyller setene i formannskap og utvalg). Ved en videreføring av 

godtgjørelsesstrukturen, vil derfor innsparingene i politisk styring bli betydelige. 

Kommuneloven stiller som minimumskrav at kommunestyret i en kommune med mellom 

10 000 og 50 000 innbyggere skal ha minst 27 representanter. Lillehammer har 47 

representanter i inneværende periode. Ny kommune med sine om lag 43 000 innbyggere 

vil det fortsatt ikke være krav om økning i antallet representanter – de ligger fortsatt med 

krav om 27 representanter. I dagens struktur er det til sammen 116 som har sete i 

kommunestyret. Det vil være opp til ny kommune å beslutte hvor mange representanter 

det nye kommunestyret skal ha. 

Vi har estimert kostnadsøkningen som følger med en økning i antallet 

kommunestyrerepresentanter fra 47 til 61 til å ligge på rundt 0,2 millioner kroner. Vi har 

også drøftet etablering av kommunedelsutvalg, og beregnet kostnadene ved dette til å ligge 

i området 1,5 – 2,5 millioner kroner avhengig av antall utvalg, og  ansvar/ 

myndighetsfordeling til utvalgene. 

Kontroll og revisjon  

Vi har estimert innsparingspotensialet til kontroll og revisjon til om lag 1,7 millioner 

kroner: 

 
Kostnad 2014 Estimat innsparing 

Kostnad   
ny kommune 

Kontrollutvalgssekretariatet 675 000  275 000  400 000  

Kontrollutvalget selv 551 000  225 000  326 000  

Revisjonstjenester 
   - Regnskapsrevisjon 2 369 000  711 000  1 658 000  

- Forvaltningsrevisjon 1 229 000  400 000  829 000  

- Møter i kontrollutvalget 145 000  94 000  51 000  

Sum 4 969 000  1 705 000  3 264 000  

 

Som for politisk styring vil en reduksjon i antallet kontrollutvalg fra fire til ett, redusere 

både godtgjørelser og sekretariatstjenestene. Ett kommuneregnskap reduserer 

revisjonskostnadene.  

Administrasjon 

Innenfor administrativ ledelse har vi antydet en innsparing på ca 14 årsverk/ 12 millioner 

kroner. Dette gjelder stillinger hver kommune har og som det bare vil bli en 

stillingsinnehaver av i ny kommune. Dette gjelder stillinger som rådmann, økonomisjef, 

personalsjef, kommunalsjef (sektorsjef) mv.  



  

 

 

Det er krevende å beregne innsparinger i stillinger uten en dyptgående analyse i hver 

kommune på hva hver enkelt berørte ansattes oppgaver og daglige dont. Denne analysen 

bygger på forutsetninger om oppgaver som faller bort ved etablering av en ny kommune, 

og oppgaver som blir igjen. En kan f.eks. anta at 4 økonomisjefer reduseres til en. Det er 

riktig i stillingsoversikten, men ikke i oppgaveregnskapet. I vår tilnærming har vi skilt 

mellom hhv saksbehandlingsoppgaver som økonomisjef utfører, og ledelsesmessige 

oppgaver. Ledelsesmessige oppgaver har vi lagt til grunn faller bort i en ny kommune for 

tre av de fire stillingene. Det er tatt hensyn til dette i oppsummeringen som gir 12 stillinger. 

I det konkrete økonomisjefeksempelet reduseres fire årsverk til 2,7 i ny kommune. I dette 

ligger det at 1,7 årsverk per i dag utfører saksbehandlingsoppgaver, og ett årsverk skal 

utføre styring/ ledelse i ny kommune. 

Estimatet forutsetter at politisk ledelsesmodell ikke avviker vesentlig fra forutsetningen om 

videreføring av Lillehammermodellen. Det er også lagt inn noe lønnsvekst til de som blir 

ledere i ny kommune, og opprettholdelse av lønnsnivå på de som blir overtallige/ 

omplasseres i andre stillinger. Velges kommunedelsutvalg vil det gi administrativ 

kostnadsvekst på i størrelsesorden 0,35 mill. kroner. 

Stab/ Støttetjenester 

Etablering av ny kommune og inntreden av Ringebu er antydet å kunne gi innsparing i 

størrelsesorden 3,8 – 7,4 millioner kroner for hele kommunen (ikke bare det som føres 

under politisk og administrativ styring og ledelse) på IKT området. 

Andre områder 

Det er drøftet mulig konsekvenser ved ny kommune som følger med samordning av 

kontorer og hvilke konsekvenser som eksempelvis økt reisevei vil medføre. For å få belyst 

virkningene for innbyggerne ved etablering av en ny kommune, har vi foreslått at 

kommunen tar i bruk nytte-kostnadsanalyse som metode til å supplere regnskapsmessige 

virkninger. Ny kommune vil bli Norges 8 største kommunen målt i landareal, gitt dagens 

kommunestruktur, og alle de andre kommunene som er større ligger i Nord-Norge.  

Interkommunale samarbeid/ selskaper 

Ved etablering av en ny kommune vil flere av de etablerte samarbeidene falle bort. Vi antar 

allikevel at innsparingen vil bli beskjeden. Dette fordi mye av innsparingspotensialet blir 

rasjonalisert bort i den generelle overordnede omstruktureringen i politisk og 

administrativ ledelse, og de påvisbare innsparingene vil i hovedsak komme ved reduserte 

kostnader i oppgaver som det betales for i dag. Inntreden av Ringebu vil medføre at 

Fronkommunene mister en viktig samarbeidspartner. 

Isolert sett er ikke dette den ny kommunes ansvar, men det kan være fornuftig å vurdere 

mulige stordriftseffekter ved å tilby Fronkommunene samarbeid. Dette kan gjøres innenfor 

en rekke områder, bl.a. renovasjon, IKT, barnevern, PP tjenester mv. I flere av 



  

 

 

samarbeidene Ringebu deltar i, kan grunnlaget for kvalitetsmessig og kostnadsmessig drift 

bli betydelig redusert ved Ringebus uttreden.  

Ny kommune bør etablere rammer og retningslinjer for eierskap og selskapsstyring. Videre 

bør selskapsorganisering velges ut fra økonomiske- og styringsmessige vurderinger, og 

med god forankring i klare, omforente målsettinger for eierskapet der selskapsorganisering 

blir valgt.  

Oppsummering 

Basert på vår analyse, anslår vi et innsparingpotensiale i størrelsesorden 17 til 25 millioner 

kroner innenfor politisk og administrativ styring og ledelse. Anslaget er et estimat og 

bygger på forutsetninger om hvordan kommunen vil organisere sin politiske og 

administrative ledelse.  

  



  

 

 

 



 

 

13 

 

1 KOMMUNENE 

Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu 

vurderer å slå seg sammen til en 

kommune. Lillehammer er den største 

kommunen regnet ut fra innbyggertallet. 

Av kommunens 27 300 innbyggere bor 85 

prosent i tettsteder1.  

Gausdal og Øyer inngår i 

Lillehammerregionen sammen med 

Lillehammer. Kommunene er godt 

integrerte og fungerer i mange 

sammenhenger som en enhet. Bo- og 

arbeidsmarkedet strekker seg over dagens 

kommunegrenser, og 

arbeidsplassutviklingen i Lillehammer 

fører til økt bosetting i Øyer og Gausdal. 

De har også etablert et utstrakt 

interkommunalt samarbeid på flere 

områder, bl.a. innen næring, økonomi, 

skatt, IKT, landbruk og revisjon.  

Ringebu har tilknytning til både Lillehammerregionen og Midt-Gudbrandsdal. Ringebu 

har etablert flere samarbeid med Sør-Fron, og de inngår også i samarbeid med kommunene 

i Lillehammerregionen (bl.a. Helseregion Sør-Gudbrandsdal). Fra Ringebu pendler like 

mange mot Lillehammer/ Øyer som mot Fronskommunene. Arealmessig skiller Ringebu 

og Gausdal seg fra Lillehammer ved at de har store utmarksarealer. Felles for alle 

kommunene er at de har satset på utvikling av fritidseiendommer. Ringebu er Norges 11. 

største hyttekommune målt i antall fritidsboliger (3 666) i 2014.  

                                                      
1
 SSB har definert tettsted som en hussamling der det bor minst 200 personer, og avstanden mellom 

husene ikke overstiger 50 meter. Det er dog tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom 
husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan for eksempel være parker, idrettsanlegg, 
industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. 
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Befolkning 

Landareal  
(km2) 

Befolknings-
tetthet 

(antall/km
2
) 

Andel i  
tettsted 

Andel areal 
i tettsted 

Lillehammer        27 300        450,85  61 85 % 3,0 % 

Øyer            5 065        616,25  8 55 % 0,5 % 

Gausdal           6 210    1 146,27  5 43 % 0,2 % 

Ringebu           4 459    1 221,47  4 44 % 0,2 % 

Ny kommune        43 034    3 434,84  13 71 % 0,7 % 

 

Folketallmessig har kommunene utviklet seg ulikt. Fra 2008 til 2015 har folketallet i 

Lillehammer økte med ca 1 524 personer. Det vil si en vekst på 6 prosent og veksttakten har 

vært forholdsvis stabilt i hele perioden. Øyer og Gausdal har også opplevd vekst i 

perioden, men svakere enn Lillehammer. Ringebu hadde stabil utvikling/ svak vekst frem 

til 2012, og har opplevd nedgang etter det.  

Figur 1: Utvikling i antall innbyggere 2008 – 2015, telledato 1. januar 

 

Kilde: SSB. 

 

I analyser av kostnader til politisk og administrativ ledelse er det en målsetting å gjøre 

kommuner sammenlignbare. Vi beregner da relative størrelser som kostnader pr. 

innbygger, kostnad pr. tjenestemottaker osv. Det er derfor viktig å ha med seg at 

innbyggerutviklingen påvirker de relative størrelsene vi bruker i våre analyser. 

En mer detaljert gjennomgang av kommunenes utvikling er det redegjort for i ØF-rapport 

3/ 2015 «Funksjonelle samfunnsutviklingsområder. Innspill til kommunereformarbeidet i 

Oppland.»
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2 OM KOSTRA 

KOSTRA som står for Kommune-Stat-rapportering ble etablert som prosjekt i 1995. 

Formålet med KOSTRA var å samordne og effektivisere kommunenes rapportering til 

staten. På bakgrunn av det innrapporterte materialet etableres et felles 

informasjonsgrunnlag for måling av ressursinnsats, prioriteringer og hvilke mål som nås. 

Det rapporteres på fylkeskommune, kommune og bydelsnivå. Fra 2001 har alle 

fylkeskommuner og kommuner vært med i KOSTRA.  

Fra KOSTRA kan detaljert informasjon om hver kommune hentes ut. Informasjonen kan 

kombineres med annen type registerdata som befolkningsdata eller personelldata. 

Inndelingen i KOSTRA gjøres i funksjoner. Funksjonene er inndelt ut fra de oppgaver 

kommunene og fylkeskommunene har ansvar for og ressursene er relatert til dekning av 

innbyggernes behov.  

Det er 428 kommuner i Norge. Utsira er minst med 206 innbyggere, Oslo størst med 

647.000 innbyggere. For å kunne gjøre mer reelle sammenstillinger av kommunene, deles 

kommunene inn i grupper på grunnlag av innbyggertall og økonomiske rammebetingelser.  

Det er til sammen 16 grupper.  

Kommunenes innrapporterte regnskaper for 2014 publiseres med foreløpige tall i medio 

mars. Endelig publisering er 15. juni. 
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2.1 Politisk styring, administrasjon og fellesutgifter 

Kommunens kostnader til politisk styring, administrasjon og fellesutgifter føres på 

følgende KOSTRA-funksjoner: 

Funksjon Kostnadstype 

100 Politisk styring 

110 Kontroll og revisjon 

120 Administrasjon 

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 

130 Administrasjonslokaler 

170 Årets premieavvik 

171 Amortisering av tidligere års premieavvik 

172 Pensjon 

173 Premiefond 

180 Diverse fellesutgifter 

190 Interne serviceenheter 

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 

290 Interkommunale samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid) 

 

100 Politisk styring 

Godtgjørelse til folkevalgte og andre påløpte kostnader i forbindelse med gjennomføring 

av møter føres her. Dvs. møtegodtgjørelse, refusjoner for tapt arbeidsfortjeneste, 

reisekostnader, utgifter til møteavvikling, valgavvikling og partistøtte.  

110 Kontroll og revisjon 

Kostnader forbundet med kontrollutvalget føres på 110. Godtgjørelse og andre kostnader 

til møteavvikling for kontrollutvalget, kostnader til regnskapsrevisjon, og andre 

kontrolltiltak som forvaltningsrevisjon, samt kostnader til sekretariatsfunksjonen til 

kontrollutvalget. 

120 Administrasjon 

Administrasjon er delt i tre områder: 

 Administrativ ledelse 

 Stab-/ støttefunksjoner 

 Fellesfunksjoner og fellesutgifter 

Under området Administrativ ledelse skal administrative ledere som leder andre 

administrative ledere føres. Kjennetegnet på en administrativ leder er at vedkommende har 

både økonomi og personalansvar. Laveste ledernivå vil derfor bli definert som en del av 

tjenesten og bli ført på funksjonen tjenesten er definert som (f.eks. skole eller barnevern). 
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Med Stab- og støttefunksjoner menes funksjoner som er knyttet til planlegging, oppfølging 

og styring av hele kommunen. Dette gjelder funksjoner som økonomiforvaltning, 

personalforvaltning, informasjonsarbeid og organisasjonsutvikling.  Overordnet planarbeid 

føres også her, med unntak av kommuneplanarbeidet som føres på funksjon 301 

(Plansaksbehandling). 

Innenfor fellesfunksjoner og fellesutgifter henføres kostnader til faglige- og merkantile 

tjenester til ledere som føres under 120. Fordeling gjøres på bakgrunn av omfang, og 

oppgave. Støtte overfor ledere på laveste nivå henføres mot tjenesten ledere henføres mot. 

Fellestjenester er bl.a. kantine (netto regnskap), sekretariat for politisk ledelse, 

bedriftshelsetjeneste, frikjøpe av tillitsvalgte, Kontingent til KS, administrasjon av 

eiendomsskatt og overordnet HMS arbeid. 

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 

Her føres utgifter knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eiendommer, bl.a. 

eiendomsledelse, administrasjon, forsikringer og skatter/ avgifter til bygg. 

130 Administrasjonslokaler 

Under administrasjonslokaler føres kostnader til drift og vedlikehold av lokaler (inkludert 

tekniske anlegg og utendørsanlegg) som er relatert til funksjonene 100, 110, 120 og 121 

beskrevet ovenfor. Kostnader til fellesbygg fordeles på de funksjonene de omfatter. Ligger 

f.eks. NAV kontoret i rådhuset, henføres NAV kontorets andel mot tjeneste 242 (Råd, 

veiledning og sosialt forebyggende arbeid). 

170 Årets premieavvik 

Inntektsføring/ utgiftsføring av beregnet premieavvik for året samt beregnet 

arbeidsgiveravgift av premieavviket. 

171 Amortisering av tidligere års premieavvik 

Resultatføring (amortisering) av premieavvik fra tidligere år knyttet til denne funksjonen. 

172 Pensjon 

På denne funksjonen føres tilskudd til pensjonskontoret, tilskudd i henhold til 

overføringsavtalen, egenkapitaltilskudd og tilbakebetaling til/fra pensjonskassen. 

Pensjonskostnader fordeles og føres på funksjonene der ressursene anvendes. 

173 Premiefond 

Kreditert premiefond føres her. 
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180 Diverse fellesutgifter 

Her føres kostnader til eldreråd, ungdomsråd, overformynderi (før overføring til 

fylkesmannen), forliksråd, sivilforsvar, politi og rettspleie. Erstatninger, forsikringer og 

regresskrav knyttet til brukere og egne ansatte, så fremt de ikke kan knyttes til en funksjon. 

Erstatningsordninger for barnehjemsbarn skal føres på funksjon 285 (Tjenester utenfor 

ordinært kommunalt ansvarsområde).   

190 Interne serviceenheter  

Denne funksjonen benyttes til samlet føring av utgifter og inntekter til forvaltnings- drift- 

og vedlikeholdsavdelinger som betjener flere funksjoner i KOSTRA- kontoplanen. Disse 

kostnadene og inntektene viderefordeles til funksjonene. Funksjon 190 skal være 0,- når 

regnskapsåret er avsluttet. 

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde  

Her føres kostnader som ikke inngår i det ordinære kommunale ansvarsområdet. Det 

omfatter bl.a. kostnader til drift av institusjoner for barnevernet og rusmisbrukere, 

kommunale erstatninger til tidligere barnevernsbarn, bidrag til innsamlingsaksjoner, 

tilskudd til opparbeiding av privat vei osv.   

290 Interkommunale samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid) 

Funksjonen anbefales benyttet av vertskommunen for samlet føring av alle utgifter og 

inntekter knyttet til §§ 27/28a – samarbeid som ikke er egne rettssubjekter og som ikke skal 

føre særregnskap, men som inngår i vertskommunens regnskap. Den skal ved årets slutt 

være 0,- på samme måte som funksjon 190 (Interne serviceenheter). 

2.2 Avgrensing av arbeidet 

Regnskapsår 

Kommunenes innrapporterte regnskaper for 2014 ble publisert med foreløpige tall i medio 

mars. Endelig publisering er 15. juni. I den foreløpige publiseringen har SSB varslet at 

svarprosenten er dårligere for både regnskaps- og tjenestedata enn det som er vanlig for 

ureviderte tall. Analysen av kommunene og estimering av innsparingspotensialet tar 

utgangspunkt i både kommunenes tallmateriale og andre kommuners materiale. Med 

bakgrunn i at tallgrunnlaget for 2014 er svakt og arbeidet skal leveres innen 1. juni, må 

analysene ta utgangspunkt i 2013 tall. Det vil bli bruk 2014 tall der det er mulig. Hvilke år 

tallmaterialet bygger på vil fremgå tydelig av teksten. 

KOSTRA funksjonene 170/ 171/ 172/ 173 

Pensjonskostnadene henføres til tjenesten de ansatte arbeider ved. Premieavvik, 

amortisering av tidligere års premieavvik og premiefond er ikke administrative kostnader. 
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De er knyttet til alle ansatte og de pensjonsrettigheter/ forpliktelser kommunen har. 

Premieavviket vil svinge mellom positive og negative beløp. De vil derfor ikke inngå i 

analysen andre steder enn det det fremgår klart av teksten. 

Feil i KOSTRA-rapporteringen 

Det er en ganske vanlig oppfatning at KOSTRA inneholder feil og mangler, og at dette 

svekker resultatene fra analyser basert på KOSTRA. Kritikerne har selvsagt rett i 

konklusjonen. Det er derfor en forutsetning for kvaliteten på analyser basert på KOSTRA at 

materialet kvalitetssikres. Vi har avklart kvaliteten på KOSTRA rapporteringene med 

Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu mhp mulige feil i tallgrunnlaget. Det er korrigert 

for en feilføring av IT kostnader i Lillehammer. En feilføring for 2013 som omhandler 

Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester er også korrigert. Det er avklart med de 

øvrige tre kommunene at det ikke er feilkilder som har et omfang det er nødvendig å 

korrigere for. 

Følgende korreksjoner i KOSTRA funksjon 120 er gjort etter avtale med oppdragsgiver: 

Tabell 1: Korreksjoner i KOSTRA funksjon 120 

 
Regnskapsført 

  

 

IT 
kostnader 

Tildelings-
enheten 

Korreksjon 
 

Korreksjon 
(Uttrekk) 

2008 12,0  90 % 10,8 

2009 11,7  90 % 10,5 

2010 11,1  90 % 10,0 

2011 13,5  90 % 12,2 

2012 15,3  90 % 13,8 

2013 16,3 2,0 90 % 16,5 

2014 17,0  90 % 15,3 

Beløp i mill. kroner 

Kvaliteten på regnskapstall fra kommunene som benyttes for å estimere kostnadene til en 

ny kommune, vil ha stor innflytelse på modellene vi har beskrevet. Felles for kommunene 

som inngår i arbeidet, er at det er store kommuner som må forventes å ha inngående 

kunnskap om KOSTRA rapportering, og ressurser tilgjengelig for at innrapporteringen blir 

så riktig som mulig 

2.3 Definisjon forkortelser og begreper brukt i dette notatet 

Administrasjon 

Omfatter KOSTRA funksjonene 120 + 121 + 130. Det omfatter følgelig det området 

rådmannen har ansvar for. Dvs. administrativ ledelse, stabene, fellestjenester, 
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eiendomsforvaltningen og administrasjonslokaler. Administrasjon er et definert begrep i 

KOSTRA. 

Administrasjon og styring. 

Omfatter KOSTRA funksjonene 100 + 110 + 120 + 121 + 130. Det omfatter dermed både 

politisk og administrativ ledelse og styring. I tillegg til administrasjon (se over) inngår 

politisk møtevirksomhet og kontrollutvalgets ansvarsområder. Administrasjon og styring 

er et definert begrep i KOSTRA. 

Styring og kontrollvirksomhet 

Omfatter KOSTRA funksjonene 100 + 110, dvs politisk ledelse og kontrollutvalgets område. 

Styring og kontrollvirksomhet er et definert begrep i KOSTRA. 

Politisk og administrativ ledelse og styring 

Begrepet er oppdragsgivers og vi har valgt å bruke det i rapporten, bl.a. pga. at det var 

begrepsbruken i rapporten som ble utarbeidet i 2007. Politisk og administrativ ledelse og 

styring omfatter administrasjon og styring, samt KOSTRA funksjonene 180 og 190. Råd og 

utvalg er en del av overordnet ledelse. Overformynderiet ble overført til staten 1. juli 2013.  

Folkemengde/ innbyggere 

I KOSTRA er folkemengde begrepet som benyttes. I alle figurer der det er beregnet kostnad 

per innbygger mv, brukes folketall slik det er definert i KOSTRA som grunnlag. 

Folkemengde i 2013 er antallet innbyggere per 1. januar 2014.  

Kommunene bruker vanligvis antallet innbyggere per 1. januar i året som mål for hvor 

mange som bor i kommunen. Innbyggertallet i 2014 vil da være antallet personer som 

bodde i kommunen den 1. januar 2014. Vi har i en figur benyttet innbyggertallet som 

grunnlag (Figur 1). I teksten bruker vi innbygger som begrep når vi omtaler de som bor i 

kommunen.  

Brutto / netto 

Dette er begreper benyttet i KOSTRA. Med brutto menes alle kostnadene, men med netto 

er bruttokostnadene fratrukket inntekter/ refusjoner osv.  

Konsern 

Dette er et definert begrep i KOSTRA. I konsern er alle kommunens kostnader tatt med, 

også de som inngår i interkommunale samarbeid som IKS og § 27 som fører særregnskap. 

Dersom konsernkostnader ikke tas med, er det fare for å utelate kostnader som må med for 

å kunne sammenligne. Ved utgangen av 2014 var det registrert 256 interkommunale 

selskaper med om lag 2 000 eierforbindelser på landsbasis. 
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3 NETTOUTGIFTER TIL POLITISK LEDELSE OG 

ADMINISTRASJON PR. INNBYGGER 

Driftsutgifter til administrasjon og styring er som nevnt i kapittel 2.2 kostnader som føres 

på KOSTRA funksjonene 100 – 130. Pensjonsrelaterte kostnader og diverse felleskostnader 

er holdt utenom. Interkommunale samarbeid inngår i bruttotallene. For å kunne 

sammenligne beregnes kostnaden pr. innbygger. Tallene er for 2014. 

Figur 2 viser at det er betydelige forskjeller mellom kommunene. Ringebu har de høyeste 

kostnadene per innbygger både brutto og netto.  

Figur 2: Brutto og netto driftsutgifter til administrasjon og styring, 2014. 

 

Kilde: SSB/ KOSTRA 

 

Det er ikke så overraskende at Ringebu ligger noe over de andre kommunene i kostnader 

pr. innbygger. Vi skal komme nærmere tilbake til stordriftseffekter litt senere i rapporten. 

Netto bruker Ringebu 17 kroner mer enn Øyer per innbygger som har ca. 600 flere 

innbyggere. Til sammenligning bruker Gausdal 49 kroner mer enn Lillehammer som har 

ca. 21.000 flere innbyggere. Forskjellene mellom brutto og netto driftsutgifter i kommunene 

skyldes i hvilket omfang kommunen utfører tjenester for andre. Ringebu har mye 

samarbeid mot Fronkommunene, en effekt som gjenspeiles i søylene. Lillehammer har som 

 Lillehammer  Ringebu  Øyer  Gausdal

Brutto pr. innbygger 4 416 6 581 5 589 4 465

Netto pr. innbygger 3 869 4 917 4 900 4 162
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forventet lavest kostnader pr. innbygger med netto driftsutgifter til politisk og 

administrativ ledelse og styring på 3 869 kr. 

I Figur 3 er brutto utgifter til administrasjon, styring og ledelse illustrert. I tabellen under 

søylene står kostnad per innbygger på de ulike tjenestene. Det er administrasjon som utgjør 

den største kostnadskomponenten. Lillehammer har den laveste kostnaden pr innbygger 

på 2.938 kroner, og Ringebu bruker mest, 4 428 kroner. Sammenlignet med Lillehammer 

bruker Ringebu 51 prosent mer. På politisk styring bruker Ringebu 861 kroner pr. 

innbygger, nesten 3,5 ganger mer enn Lillehammer. Vi ser at også Øyer og Gausdal ligger 

betydelig høyere enn Lillehammer. Dette skyldes i stor grad at alle kommunene har 

ordfører på heltid, at det står færre innbyggere bak hver kommunestyrerepresentant osv. 

Det må derfor ikke trekkes forhastede konklusjoner på disse forskjellene.  

Det er naturlig at Lillehammer har de laveste kostnadene til kontroll og revisjon. Det er 

betydelige stordriftsfordeler på dette området, noe vi kommer tilbake til senere i notatet. 

Blant de tre øvrige kommunene skiller Ringebu seg ut med et lavt beløp. Bakgrunnen for 

dette er at kommunen for noen år siden besluttet å redusere ressursene til 

forvaltningsrevisjon. I 2015 har kommunen som mål å følge lovkravet, og har avsatt 

250.000 til formålet.  

Til administrasjonslokaler skiller Gausdal seg ut med spesielt lave kostnader. De 

regnskapsførte 188,- kroner pr innbygger i 2014. I 2013 ble regnskapet belastet med 154,- 

kroner og 2012 196 kroner. De tre andre kommunene har også variasjoner i kostnader 

belastet de to foregående årene. Årsaken til fluktuasjoner i de årlige kostnadene til 

administrasjonslokaler er at bl.a. vedlikehold kostnadsføres direkte.  En kan ellers legge 

merke til at Lillehammer har 384 kroner innbygger. I kommunegruppe 13 som 

Lillehammer hører til, er snittet 361 kroner. 
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Figur 3: Brutto driftsutgifter pr. innbygger i 2014, administrasjon, styring og ledelse 

 

Kilde: SSB/KOSTRA  

 

På funksjonen diverse fellesutgifter føres bl.a. utgifter til råd og utvalg (eldreråd, idrettsråd 

osv.), forliksrådet etc. Det er store variasjoner mellom kommunene. Lillehammer bruker 

mest med 290 kroner pr innbygger. Øyer bruker nesten like mye med 260 kroner pr 

innbygger, mens Ringebu har den laveste kostnaden på 152 pr innbygger. Brutto bruker 

Lillehammer mer på diverse fellesutgifter enn politisk styring. Ringebu har den klart 

høyeste kostnaden pr. innbygger til politisk ledelse. Når det gjelder Gausdal skiller den seg 

ut med negativt beløp på diverse fellesutgifter. 

3.1 Hvordan har kostnadene utviklet seg over tid? 

I Figur 4 vises netto driftskostnader til administrasjon for årene 2008 – 2014, målt i kroner 

pr. innbygger.  Lillehammer kan vise til en nedgang i kostnadene på 32 prosent i perioden 

2008 – 2011. Fra 2011 til 2014 økte kostnadene med 565 kroner som tilsvarer 17 prosent. 

Utflatingen i 2013 kan skyldes at overformynderiet ble overført til staten 1. juli 2013.  

Ringebus kostnader viser store variasjoner, men det laveste kostnadsnivået i 2010. Det er 

spesielt interessant at kostnadene pr innbygger reduseres i perioden 2012 til 2014. 

Kostnadsreduksjonen her er ca. 7 prosent, og den skjer i en periode kommunens folketall 

reduseres med 37 personer (0,8 prosent).    

 Lillehammer  Ringebu  Øyer  Gausdal

Interne serviceenheter 264 0 143 1

Diverse fellesutgifter 290 152 260 -79

Premieavvik (170+171) -1 524 -2 091 -1 152 -1 933

Administrasjonslokaler 384 526 711 188

Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltn 201 471 84 183

Administrasjon 2 938 4 428 3 685 3 548

Kontroll og revisjon 87 142 198 209

Politisk styring 251 861 507 415
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Figur 4: Netto driftsutgifter pr innbygger til politisk og administrativ ledelse og styring, 2008 - 2014 

 

Kilde: SSB/KOSTRA, bearbeidet av Østlandsforskning 

 

Øyer har som Lillehammer og Ringebu en reduksjon i kostnadene frem til 2011. Fra 2011 til 

2014 har det vært en økning i kostnadene på hele 1 196 kroner. Samlet er veksten på 32 

prosent. Noe av veksten skyldes flere stillinger og økte lederlønninger, mens nedgangen i 

innbyggertallet på 30 er av liten betydning. Kostnadsnivået har i perioden 2008-2013 vært 

relativt stabilt i Gausdal, med en ganske markert nedgang i 2014. 

Med unntak av Gausdal har kommunene relativt store variasjoner i kostnadene fra år til år. 

Figur 4 viser også at kommunene har ulik utvikling.  

3.2 Hva betyr kommunestørrelse? 

Hvordan er det så med administrasjonskostnadene i hver av de fire kommunene, og 

hvordan kan det bli ved sammenslåing til en kommune? Vi vil først betrakte kostnadene til 

politisk og administrativ ledelse og styring. I dette kapittelet brukes tall fra 2013.  

I Figur 5 er gjennomsnittlig nettokostnad pr innbygger i kommunene gruppert ut fra 

folketall. Figuren viser en markert fallende tendens i kostnadene pr innbygger i kommuner 

med inntil 10.000 innbyggere. Fra 10.000 innbyggere og opp til 20.000 er det fortsatt 

reduksjon med økende innbyggertall. Kommunene fra 30 – 500.000 har kanskje noe 

overraskende omtrent like gjennomsnittlige kostnader. Økningen i kostnader pr innbygger 

i kommunene mellom 20 - 30.000 innbyggere avviker også fra den generelle trenden. 

Lillehammer ligger i denne gruppen. Korreksjonen i funksjon 120 i Lillehammers tall 

medførte en reduksjon i gjennomsnittlig netto kostnad pr. innbygger i gruppen med 26 

kroner. Feil rapportering fra kommunene kan følgelig påvirke tallene betydelig. 

 Lillehammer  Ringebu  Øyer  Gausdal

2008 4 860 5 143 4 212 4 505

2009 3 806 4 746 4 518 4 661

2010 3 626 3 740 4 139 4 452

2011 3 304 4 420 3 704 4 474

2012 3 602 5 284 4 295 4 672

2013 3 449 5 102 4 750 4 794

2014 3 869 4 917 4 900 4 162
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Figur 5: Netto driftsutgifter pr. innbygger til Politisk og administrativ ledelse og styring, Kommuner gruppert 
etter innbyggerstørrelse, 2013 

 

Kilde: SSB/ KOSTRA, bearbeidet av Østlandsforskning 

 

Mediankommunen i 2013 har ca. 4 500 innbyggere. Dvs. at Ringebu var en middels stor 

kommune, med Øyer og Gausdal som noe større. La oss se hvordan de tre kommunene, 

som er relativt like i størrelse, plasserer seg i kostnader pr. innbygger. I Figur 6 er alle 

kommuner med innbyggertall mellom 4 000 og 6 500 innbyggere plottet inn. Hvert blått 

punkt markerer en kommune. Det er 71 kommuner med i figuren, og 

gjennomsnittskostnaden for disse er 5 469 kroner pr innbygger. 

Figur 6: Netto driftsutgifter pr innbygger til politisk og administrativ ledelse og styring, kommuner med 
4.000- 6.500 innbyggere, 2013. 

 

Kilde: SSB/ KOSTRA, bearbeidet av Østlandsforskning 
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Ringebu, Øyer og Gausdal har en kostnad på henholdsvis kr. 5 102, 4 750 og 4 794 kroner 

pr. innbygger. Alle kommunene ligger godt under snittet i gruppen.  

Den røde linjen er en eksponentiell trendlinje som beskriver tendensen i utviklingen i 

kostnaden pr. innbygger ved økende innbyggertall. Linjen viser en fallende tendens, der 

Gausdal ligger rett over linjen, mens de to øvrige kommunene ligger noe under. Måltallet 

R2 uttrykker modellens forklaringskraft.  En R2 lik 1 betyr perfekt forklaringskraft. Dvs. at 

all variasjon i kostnad per innbygger kan forklares med innbyggertallet. I vårt tilfelle med 

R = 0,174, kan vi forenklet si at modellen har noe forklaringskraft, men den er ikke sterk. 

Korrelasjonskoeffisienten r (Pearson r) på -0,40 forteller oss at det er en negativ korrelasjon 

mellom folketall og kostnad pr. innbygger.  Som vi skal drøfte senere i notatet, kan vi ikke 

legge for mye vekt på regresjonslikninger der kostnad pr innbygger benyttes. Men en 

visuell befaring av Figur 6 synes i hvert fall å indikere at Ringebu, Øyer og Gausdal ligger 

lavt i kostnader sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse.  

I figuren er også snittkostnaden for kommuner med innbyggertall på 15 – 20 000 

innbyggere tegnet inn. Den er på 3 350 kroner pr innbygger. De tre kommunen Ringebu, 

Øyer og Gausdal, ville samlet fått ca. 16 000 innbyggere.
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4 INNSPARINGSPOTENSIALET TIL NY KOMMUNE 

I kapittel 3 viste vi at det er en sammenheng mellom antall innbyggere og kostnad pr 

innbygger, og vi drøftet hvordan stordriftsfordelen reduseres ved økende størrelse. 

Dersom det er mulig å påvise en statistisk sammenheng mellom kommunestørrelse og 

kostnader, vil den modellen som best forklarer sammenhengen kunne brukes til å estimere 

kostnadene i ny kommune. Et vanlig utgangspunkt er å bruke innbyggertall og netto 

driftskostnad pr innbygger som variabler i modellen. 

En annen tilnærming er å bruke dagens kostnadsnivå i kommunene som grunnlag for å 

estimere nivået på kostnader i ny kommune. For å drøfte resultatene i vår statistiske 

tilnærming, vil vi bruke en annen innfallsvinkel av litt teknisk karakter. 

I dette kapittelet vil vi estimere kostnader til administrasjon, styring og ledelse ut fra to 

tilnærminger: 

1. Framskrivning med utgangspunkt i dagens kostnadsnivå i Lillehammer 

2. Framskrivning basert på kommuner i kommunegruppe 132  

 

Tilnærming 2 resulterte i metodemessige utfordringer. For å kvalitetssikre resultatene ble 

analysene supplert med en tredje tilnærming.  

 

3. Alternativ framskrivningsmodell basert på kommuner i kommunegruppe 132 

4.1 Framskrivning med utgangspunkt i dagens kostnadsnivå i Lillehammer 

Det teoretiske grunnlaget for denne tilnærmingen er at Lillehammer blir det naturlige 

sentrum i ny kommune og dermed ivaretar mange av de overordnede oppgavene. 

Oppgaver som politisk ledelse, rådmannen og hans nærmeste ledelse, stab-/ 

støttefunksjoner samordnes til en avdeling osv.  «Gamle» Lillehammer vil utgjøre om lag 

63 prosent av innbyggertallet i den nye kommunen. Om vi ser på landarealet, utgjør gamle 

Lillehammer rundt 13 prosent av den nye ny kommune. Den nye kommunen vil bli på 3 

435 km2. Sammenlignet med dagens kommuner, vil Lillehammer bli Norges 8 største 

landarealkommune. Av de kommunene som er større, ligger seks i Finnmark og en i 

Nordland. 

                                                      
2
 I KOSTRA-gruppe 13 er alle de største kommunene uten de fire største byene plassert. 
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Mye av landarealet i den nye kommunen er utmark, men folk bor i dalstrøkene, og det vil 

fortsatt være flere store tettsteder utenom Lillehammer by. Reiseveien til Ringebu er om lag 

6 mil, så det må legges til grunn at ny kommune må desentralisere noen oppgaver som 

kostnadsføres under funksjonene som inngår i politisk og administrativ ledelse og styring. 

I denne tilnærmingen tar vi utgangspunkt i at merkostnaden pr. innbygger i de tre mindre 

kommunene kan rasjonaliseres bort ved sammenslåing. Dette er ikke det samme som at det 

bare er ansatte og politikere i Ringebu, Øyer og Gausdal som blir berørt.  

Som tidligere bruker vi regnskapstall fra 2013. Disse beregningene kunne vært gjort på 

2014-tall, men det ville redusert sammenliknbarheten med analysene i de to neste 

kapitlene.  

Vi har tidligere beregnet kostnaden pr. innbygger (Figur 4). Ved å legge til grunn at ny 

kommune kan hente ut stordriftseffekter tilsvarende differansen mellom 3 449 kroner pr 

innbygger og dagens kostnad i hhv Ringebu, Øyer og Gausdal, vil den totale innsparingen 

bli ca. 22 millioner kroner. 

Tabell 2: Estimert Innsparing politisk og administrativ ledelse og styring, 2013 

 
Kostnad Innbyggertall 

Kostnad pr 
innbygger 

Lillehammer 93,2  27 028  3 449  

Ringebu 22,9  4 495  5 102  

Øyer 24,2  5 090  4 750  

Gausdal 29,9  6 237  4 794  

Sum 170,2  42 850  
 

    Estimat kostnader  147,8  
  Innsparingspotensial 22,4  
   

Kilde: SSB/ KOSTRA, bearbeidet av Østlandsforskning 

4.1.1 Drøfting 

Som vi kommer tilbake til i neste kapittel fremstår Lillehammer som en gjennomsnittlig 

drevet kommune sammenlignet med andre kommuner i kommunegruppe 13. I Figur 6 

fremstår de tre øvrige kommunene som relativt effektive sammenlignet med de andre 

kommunene i intervallet vi har plottet. Felles for alle kommunene i vår analyse er at det er 

utstrakt samarbeid på flere områder, og det er trolig den allerede effektive organiseringen 

som gjenspeiles i kostnadene.  
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Ved innføring av felles økonomikontor for Lillehammer, Gausdal og Øyer var 

innsparingsmålet 15 prosent3. Resultatet i denne tilnærmingen tilsvarer et innsparingsmål 

på 13 prosent.  

Dersom vi ser på lønn til administrasjon og styring4, brukte Ringebu 16,6 millioner mens 

Gausdal brukte 15,8 millioner, jf. Figur 7. Den minste kommunen bruker altså mest på 

lønninger, den største minst. Dette kan skyldes inndelingen av oppgaver i 

trekommunesamarbeidet Lillehammer, Øyre og Gausdal, og hvordan Ringebu har 

organisert sitt samarbeid med bl.a. Sør-Fron. I tallene er kostnadene til Interkommunale 

samarbeid tatt med, noe som forklarer omfanget at driftsutgifter i Lillehammer. 

Figur 7: Lønnsutgifter og netto driftsutgifter
5
 til administrasjon og styring, Konsern, 2013  

 

Kilde: SSB/ KOSTRA, bearbeidet av Østlandsforskning 

 

Ved en kommunesammenslåing vil samordning av oppgaver, ny inndeling av ansvar og 

myndighet, valg av politisk organisering osv. påvirke hvem som blir berørt. Kommunene 

har også tradisjon for å omplassere overtallige fremfor å gå til oppsigelser. Det er opp til 

partene å bli enige om hvordan effektiviseringsgevinster i en ny kommune skal realiseres. 

Å trekke konklusjoner på hvem som blir berørt på bakgrunn av resultatene av dette 

arbeidet blir å trekke konklusjonene for langt.  

 

                                                      
3
 Innføring av GAT medførte bortfall av manuelle føringer.  

4
 Administrasjon og styring omfatter tjenestene 100, 110, 120, 121 og 130, ref. kap. 2.3. Når det henvises 

til administrasjon, styring og ledelse er tjeneste 180 også tatt med. Det vil derfor være avvik mellom tallene 
i Figur 7 og de øvrige figurene i kapittelet. 
5
 Netto driftsutgifter er korrigert for Lillehammer kommune. Lønn er ikke korrigert. 

 -
 10 000
 20 000
 30 000
 40 000
 50 000
 60 000
 70 000
 80 000
 90 000

 100 000

Lilleham
mer

 Ringebu  Øyer  Gausdal

Lønn, administrasjon og styring 66 009 16 567 16 154 15 818

Netto driftsutgifter, administrasjon
og styring

96 878 22 316 24 426 29 493

Lønn i % av Netto drift 68% 74% 66% 54%

68% 74% 66% 54% 

N
e

tt
o

 d
ri

ft
su

tg
if

te
r 



Innsparingspotensial – politisk og administrativ ledelse og styring ØF-notat 4/2015 

  

30 

 

Oppsummering 

Basert på denne metoden fremkommer et samlet innsparingsmål på ca. 22 millioner kr i 

2013-kroner. Utgangspunktet for estimatet er at den samlede innsparingen gjøres i alle 

kommunene, og at ny kommune får kostnader på nivå med det Lillehammer hadde i 2013.  

4.2 Framskriving basert på kommuner i kommunegruppe 13 

Vi vil her bruke KOSTRA kommunegruppe 13. I denne kommunegruppen er alle de største 

kommunene uten de fire største byene plassert. Ved en kommunesammenslåing av de fire 

kommunene, vil Lillehammer fortsatt bli plassert i den samme gruppen6.  

Først ser vi på spennet i kostnader pr innbygger til administrasjon, styring og ledelse. I 

kommunegruppe 13 inngår 49 kommuner. Kommunene i kommunegruppe 13 fremgår av 

vedlegg 1. Innbyggertallet er fra 20 000 – 120 000. I Figur 8 er kostnadene pr. innbygger i 

alle kommunene plottet inn. Kommunen markert med rødt er Lillehammer.  

Lillehammer bruker 3 449 kroner pr. innbygger. Variasjonen i kostnader pr. innbygger er 

størst for de minste kommunene, og ligger i intervallet 2 300 – 5 000 kroner. Det er altså 

betydelige forskjeller i ressursbruken i kommuner med relativt likt folketall. Basert på en 

visuell betrakting av figuren, kan det se ut som variasjonen i kostnader reduseres ved 

økende innbyggertall, nærmest som en trakt med åpningen til venstre. 

Figur 8: Netto driftsutgifter pr innbygger til politisk og administrativ ledelse og styring, 2013. 

 

Kilde: SSB/ KOSTRA, bearbeidet av Østlandsforskning 

 

For å forsøke å forklare sammenhengen mellom antallet innbyggere og kostnader pr. 

innbygger, er det beregnet to regresjonslikninger. Den sorte linjen viser hvordan en lineær 

                                                      
6
 Forutsetter at evt. kommunereformprosessen ikke påvirker gruppestrukturen i KOSTRA. 

y = -0,0064x + 3511,3 
R² = 0,0554 

y = -365,5ln(x) + 7084,2 
R² = 0,0811 
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utvikling kan beskrives, og den har en veldig svak forklaring på 5,54 prosent. Den røde 

linje er basert på en logaritmisk tilnærming. Den har noe bedre forklaringsevne, 8,11 

prosent, men forklaringsevnen er fortsatt lav.  

Både lineær og logaritmisk tilnærming indikerer at det er stordriftsfordeler ved økende 

kommunestørrelse på administrasjon, ledelse og styring. Figur 8 viser at effekten er størst 

for de minste kommunene, og reduseres ved økende kommunestørrelse. Denne fallende 

takten tilsier at en logaritmisk tilnærming vil ha bedre forklaringsevne enn en lineær 

tilnærming. I vår analyse synes det også å være tilfelle, selv om begge modellene har svak 

forklaringsevne. 

4.2.1 Korreksjon for ufrivillig utgiftsbehov 

Kommunenes overføringer fra staten er basert på utjevning av ufrivillige utgiftsbehov. Det 

beregnes hvert år indekser for utgiftsutjevning. Disse fremgår av Grønt hefte. Indeksen for 

kommunenes utgiftsbehov bygger på 28 delindekser. En indeks større enn en 1 indikerer at 

kommunen er mer tungdreven enn gjennomsnittskommunen, en indeks lavere enn 1 at 

kommunen er mer lettdreven enn gjennomsnittskommunen. I 2013 er indeksen for 

beregnet utgiftsbehov for Lillehammer 0,9832. Dvs. at Lillehammer er 1,68 prosent mer 

lettdreven enn gjennomsnittskommunen. I kommunegruppe 13 varierer indeksen fra 

0,9063 (Tromsø) til 1,0211 (Steinkjer). Dersom forskjellene i kommunenes utgiftsbehov 

påvirker behovet for politisk og administrativ ledelse og styring kan indeksen benyttes for 

å gjøre kostnadene mer sammenlignbare. 

Figur 9: Netto driftsutgifter pr innbygger til politisk og administrativ ledelse og styring, korrigerte for 
ufrivillige utgiftsbehov, 2013 

 

Kilde: SSB/ KOSTRA, bearbeidet av Østlandsforskning 
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I Figur 9 er ukorrigerte (blå) og korrigerte (røde) KOSTRA tall presentert i samme plottet. 

Korrigert tall for Lillehammer er markert med grønt. Forklaringsevnen til både lineær og 

logaritmisk modell er lavere sammenlignet med logaritmisk modell basert på ukorrigerte 

tall. Den logaritmiske modellen har best forklaring med R2 lik 6,73 %.  

4.2.2 Korreksjon for delkostnadsnøkkel administrasjon 

Indeksen for utgiftsutjevning kan dekomponeres i 8 delindekser hvor administrasjon er en 

av indeksene. I Figur 10 er kostnadene justert for delkostnadsindeksen for administrasjon.  

Figur 10: Netto driftsutgifter pr innbygger til administrasjon, korrigerte for delkostnadsnøkkel 
Administrasjon, konserntall, 2013 

 

Kilde: SSB/ KOSTRA, bearbeidet av Østlandsforskning 

 

Begge forklaringsmodellene svekkes sammenlignet med modellen der det ikke korrigeres 

for utgiftsbehov. Her blir R2 0,023 i den logaritmiske tilnærmingen. Dvs. at modellen har 

tilnærmet ingen forklaringskraft. Dette er et overraskende resultat da indeksens formål er å 

jevne ut de ufrivillige behovene. Delkostandsindeksen for administrasjon forklarer om lag 

1 prosent av kommunens totale utgiftsbehov, og det kan være andre forhold som bedre 

forklarer ulikhetene mellom kommunene. Som vi pekte på tidligere, er det et veldig stort 

spenn i kostnadsnivået i kommuner på om lag samme størrelse. I plottet er kostnaden for 

Lillehammer før og etter korreksjonen for delkostnadsnøkkelen henholdsvis rødt og grønt. 
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4.2.3 Drøfting av resultatene fra estimatmodellene 

Den modellen som ga best forklaring er en logaritmisk modell basert på regnskapstall før 

korreksjon for utgiftsutjevning. Vi beregner kostnadene for de øvrige modellene samtidig 

for å se effekten av modellvalget. Vi må bruke innbyggertallet i det året vi beregnet 

modellen ut fra. Ny kommune ville om den ble etablert ved utgangen av 2013 hatt 42.850 

innbyggere. 

I tabellen nedenfor har vi estimert kostnadene pr innbygger til administrasjon, styring og 

ledelse. I tallene er pensjon trukket ut som tidligere. Bruken av regresjonslikningene gir 

kostnadsnivå korrigert for utgiftsutjevning. For å få sammenlignbare tall, må kostnaden pr. 

innbygger korrigeres for ny kommunes indeks. I vår beregning har vi tatt utgangspunkt i 

hver kommunens indeks og vektet denne med folketall som faktor til en indeks for ny 

kommune7. 

Tabell 3: Estimater på kostnad pr. innbygger baser på seks modeller, 2013 tall 

Lineære modeller 
Kostnad pr. 
innbygger 

Vekt  
ny kommune 

Korrigert for 
vekting 

Ukorrigerte tall (Figur 8)             3 237  1,0000                     3 237  

Korrigert for utgiftsbehov (Figur 9)             3 315  1,0365                     3 436  
Korrigert for delkostnadsindeks 
Administrasjon (Figur 10)             3 567  1,0120                     3 608  

    
Logaritmiske modeller 

Kostnad pr. 
innbygger 

Vekt  
ny kommune 

Korrigert for 
vekting 

Ukorrigerte tall (Figur 8)             3 186  1,0000                     3 186  

Korrigert for utgiftsbehov (Figur 9)             3 270  1,0365                     3 389  
Korrigert for delkostnadsindeks 
Administrasjon (Figur 10)             3 537  1,0120                     3 579  

 

Kilde: SSB/ KOSTRA, bearbeidet av Østlandsforskning 

 

De seks modellene gir estimater på kostnaden pr. innbygger fra 3 186 til 3 608 kroner. 

Gjennomsnittsverdien på estimatene er kr. 3 406 kroner og middelverdien er 3 413 kroner. 

Modellene har det til felles at de ikke er spesielt robuste mht. signifikans. Spørsmålet blir 

derfor om de kan anvendes til å estimere kostnaden i en ny kommune.  

For ny kommune vil differansen mellom laveste og høyeste estimat gi en kostnadsforskjell 

på om lag 18,1 millioner. Ovenfor konkluderte vi med at logaritmisk tilnærming basert på 

tall ukorrigert for kommunens utgiftsbehov/ delkostnadsindeks var den modellen som 

forklarte sammenhengen mellom kostnader og kommunestørrelse best. Denne modellen 

angir kostnad pr. innbygger på 3 186 kroner. Det er også det laveste estimatet våre 

modeller gir.  

                                                      
7
 Tilnærmingen har visse svakheter, men korrekt vekt kan ikke beregnes uten å gjøre betydelige 

forutsetninger for de kriteriene som ikke er opptellinger (bl.a. Opphopingsindeksen).   
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I Figur 11 er kostnaden pr. innbygger i kommunene som har mellom 35 000 og 50 000 

innbyggere plottet inn. Ved estimat på 3 186 kroner vil ny kommune plassere seg som 

markert med rødt. 

Figur 11: Netto driftsutgifter pr innbygger til administrasjon, ledelse og styring, korrigert for ufrivillige 
kostnadsulemper, kommuner med innbyggertall 35 – 50 000 innbyggere, konserntall, 2013 

 

Kilde: SSB/ KOSTRA og KMD, bearbeidet av Østlandsforskning 

 

Kommunene som inngår i utvalget her er bykommuner med lite omland som Tønsberg 

(gul), Haugesund(Lilla) og Ålesund (grønn). Bodø (lys blå) og Larvik (orange) er 

kommuner med større omland. Felles for alle kommunene er at de arealmessig er små målt 

mot antallet innbyggere. I utvalget er Haugesund den kommunen med minst landareal, 

høyest innbyggertetthet(528 innbyggere pr km2), og nest høyest kostnad pr. innbygger i 

utvalget. Bodø er den arealmessig største kommunen i utvalget (eksklusiv ny kommune). 

Bodø har det laveste antallet innbyggere pr. km2 med 38, og høyest kostnad pr innbygger. 

Befolkningstetthet påvirker trolig en kommunes evne til å drive effektivt, men det er også 

andre forhold som medvirker. Tall fra KOSTRA gjenspeiler også hvordan kommunene har 

organisert sin administrasjon, styring og ledelse. De sier ikke noe om hva som er optimal 

organisering, eller hva som vil være en nedre grense for administrative kostnader.  

I Tabell 4 illustrerte vi hvordan kostnadene varierer med kommunestørrelsen. I 

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes kontroll av nasjonale tjenester er ett av 

funnene at Rådmannen i små kommuner innhenter mindre styringsinformasjon enn i store, 

og bruker informasjonen i mindre grad til oppfølging av kvaliteten i tjenesten 

(Riksrevisjonen 2012-2013). Disse resultatene underbygger ikke at det ikke er direkte 

samsvar mellom bruk og kvalitet.  
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KOSTRA regnskapstall sier lite om kvaliteten på tjenestene. Estimater må behandles som 

norm, ikke en fasit. Vårt anslag på innsparingspotensialet basert på 2013 regnskapene blir 

da: 

Tabell 4: Estimat på netto driftskostnader til politisk og administrativ ledelse og styring, 2013 

Kommunenes kostnader til adm, styring og ledelse Innbyggertall 

Lillehammer                        93,2 27 028 

Ringebu                        22,9  4 495 

Øyer                        24,2  5 090 

Gausdal                        29,9  6 237 

Sum                      170,2             42 850  

   Estimerte kostnader/ målsetting                       136,5  
 Innsparingsmål                        33,7  
  

4.2.4 Oppsummering 

Et innsparingsmål på ca. 34 millioner kr synes å fremstå som høyt. Det innebærer en 

innsparing på 20 prosent av de samlede kostnadene. I Figur 7 viste vi at lønnskostnadene 

til administrasjon og ledelse utgjør ca. 115 millioner kr for de fire kommunene samlet, og 

48,5 millioner i de tre kommunene Ringebu, Øyer og Gausdal. En del av innsparingen må 

hentes ut ved reduksjon i årsverk.  

Metodemessig er det en svakhet at modellen som benyttes til å estimere et «normalt» 

ressursbruksnivå, har lav forklaringsevne. Det reduserer anvendelsen av modellene, og 

resultatene må derfor behandles med forsiktighet.  

Spennet i estimert innsparing ligger mellom 15,6 millioner og 33,7 millioner. Dersom man 

la seg på et kostnadsnivå tilsvarende Bodø, ville innsparingsmålet vært om lag 11 

millioner.  

For å kunne trekke konklusjoner bør modellene som benyttes ha en rimelig 

forklaringskraft. Vi har derfor valgt å utfordre resultatene fra denne tilnærmingen ved å 

analysere folkemengde og netto ressursbruk i kommunene.  

4.3 Alternativ framskrivningsmodell  

Et metodeproblem ved å bruke folketall som uavhengig variabel (det som forklarer) og 

kostnad per innbygger som avhengig variabel (det som blir forklart), er at kostnad pr 

innbygger bruker folketallet til å beregne kostnaden pr. innbygger. Formelen er: 
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𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑟. 𝑖𝑛𝑛𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟 =
Netto driftsutgifter

Folketall
  

Dette gir grunnlag for forventningsskjeve estimater, fordi den uavhengige variabelen i vår 

modell er en funksjon av den avhengige variabelen, og er dermed egentlig ikke en 

uavhengig variabel i modellen. Hvis f.eks. folketallet (den avhengige variabelen) øker, vil 

nettokostnaden per innbygger (uavhengige variabelen) bli påvirket negativt. For å teste 

resultatene vil vi derfor analysere netto driftsutgifter og folketall for å se om det er mulig å 

påvise mer robuste sammenhenger, og på den måten oppnå bedre tillitt til resultatene.  

Tallgrunnlaget er som beskrevet under kapittel 4.2 og vi gjentar derfor ikke tekst fra dette 

kapittelet.  

I våre analyser er det en lineær tilnærming basert på netto driftsutgifter, korrigert for 

delkostnadsnøkkel administrasjon, som gir best forklaringskraft. Alle tre modeller basert 

på lineær sammenheng gir høy forklaring, og alle modellene er signifikante. De 

logaritmiske modellene gir også god forklaring, men ikke tilnærmelsesvis like gode 

forklaring som de lineært baserte tilnærmingene. I det videre konsentrerer vi oss om den 

modellen som gir beste forklaring. Beregninger på de fem øvrige modellene er 

dokumentert i vedlegg 2. 

I Figur 12 er netto driftsutgifter korrigert for delkostnadsnøkkel administrasjon plottet mot 

folketall for hver kommune i kommunegruppe 13. Vi har valgt å ha med alle kommunene i 

gruppen. Det er plottet regresjonslinje basert på lineær tilnærming og likningen for linjen 

fremgår i plottet.  

Figur 12: Netto driftsutgifter, konsern, 2013 
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Regresjonen viser en meget sterk sammenheng mellom folketall og netto driftsutgifter til 

politisk og administrativ ledelse og styring, målt ved korrelasjonskoeffisienten r (Pearson 

r)= 0,9639, og R2 = 0,9292.  

Modellen gir et estimat på netto kostnader til administrasjon i ny kommune på 151,6 

millioner. Korrigert for delkostnadsnøkkelen for ny kommune er estimatet kr. 153,4 

millioner. Med en kostnad i dag på 170,2 mill., gir denne tilnærmingen et estimert 

innsparingspotensiale i størrelsesorden kr. 16,8 mill. i 2013 kroner. 

4.4 Drøfting og konklusjon KOSTRA analyser 

Formålet med analysene er å estimere et anslag på hvor mye kommunene Lillehammer, 

Øyer, Gausdal og Ringebu kan spare i politisk og administrativ ledelse og styring. I 2013 

fremstår Lillehammer som gjennomsnittlig kostnadseffektiv sammenlignet med andre 

kommuner av samme størrelse. De tre øvrige kommunene synes å være ganske effektive 

sammenlignet med kommuner av samme størrelse. Lillehammer har lavere kostnader enn 

de tre øvrige, og dette underbygger at det er stordriftsfordeler kommunene kan oppnå ved 

sammenslåing.  En videreføring av Lillehammers kostnadsnivå har vi estimert til å gi et 

innsparingspotensial på rundt 22 millioner kroner (2013 kroner).  

Dersom det er stordriftsfordeler å ta ut ved økende kommunestørrelse, vil en god 

tilnærming være å forsøke å bygge en modell som viser sammenhengen mellom folketallet 

og kostnadene. Vi har brukt to innfallsvinkler for å bygge modeller. Tradisjonelt har 

modeller basert på kostnader pr. innbygger vært brukt som forklart variabel. I våre 

analyser førte ikke denne tilnærmingen frem til en signifikant modell. Ved å bruke netto 

driftskostnader fikk vi en modell med svært god forklaringskraft.  

Modellen basert på kostnad per innbygger ga et innsparingsestimat på 34 millioner, og 

modellen basert på totale kostnader ca. 17 millioner. 

Vi har påvist at det er relativt store variasjoner i netto driftskostnader pr. år i alle 

kommunene. Påvist feil i KOSTRA tallene er det korrigert for i oppdragskommunenes 

materiale.  

Hvordan kommunene velger å organisere seg etter en kommunesammenslåing vil ha stor 

betydning på hvilke effekter nykommune vil oppnå i å redusere kostnadene til politisk og 

administrativ ledelse og styring. Med totalt 5 større sentre, og et samlet landareal på 

nærmere 3 500 km2 må vi anta at ny kommune ikke vil bli blant de mest effektive.  

Dersom vi legger til grunn at analysene samlet sett kan brukes som veiledende, kan et 

rimelig anslag på ny kommunes potensielle potensiale ligge i området 17 - 25 millioner, 

regnet i 2014 kroner. Deflatoren fra 2013 til 2014 er 3,0 prosent (TBU, april 15).  
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5 INNSPARING ESTIMERT PÅ BAKGRUNN AV KARTLEGGING  

I dette arbeidet vil innsparingsberegningene ta utgangspunkt i dagens aktivitet/ 

organisering i hver kommune. Innenfor hvert av områdene ovenfor vil det bli estimert 

kostnaden som følger med den valgte organiseringen. Innsparingspotensialet vil være 

differansen mellom det kommunene får estimert som kostnad på dagens organisering, og 

estimatet på kostnader den valgte modellen for ny kommune vil gi. Tallgrunnlaget i denne 

modellen vil ikke være direkte sammenlignbart med tallene fra KOSTRA analysene 

tidligere i notatet. Årsaken til det er dels at analysene er vil bygge på en del forutsetninger 

om aktivitet som ikke nødvendigvis stemmer med aktiviteten i 2013 (som eksempelvis 

antall møter i formannskapet), og dels at det henføres kostnader til tjenestene som vil være 

vanskelig beskrive både enkeltvis og i sum. Dette kan f.eks. være at tapt arbeidsfortjeneste 

kan endre seg fra møte til møte, mens det i en estimatmodell må forutsettes et visst antall 

erstatninger for å få sammenlignbare tall. 

KOSTRA analysen er nøytral med hensyn til hvordan ny kommune skal få gjennomført 

besparelsene, mens resultatet av disse analysene vil peke på mulige, konkrete 

innsparingstiltak. Det samlede innsparingspotensialet de to ulike tilnærmingene gir, åpner 

for drøfting av mulighetsrommet for ny kommune. 

Analysene er bygd opp med en kort beskrivelse først. Deretter drøftes mulighetsrommet og 

en konkretisering av ett eller flere alternative innsparingstiltak.  

5.1 Politisk styring 

Politisk ledelse omfatter ordfører, varaordfører, møteaktiviteten i kommunestyret, 

formannskapet, ulike utvalg som kommuneplanutvalget, eventuelle frikjøp av 

utvalgsledere, partistøtte, kostnader til valgavvikling mv.  

Antall medlemmer i kommunenes folkevalgte organer og oppnevnte råd framgår av 

tabellen.  
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Tabell 5: Representanter i folkevalgte organer og råd 

 
Styrer / råd Lillehammer Ringebu Øyer Gausdal Sum 

Kommunestyret 47 21 25 23 116 

Formannskap 13 7 7 7 34 

Fagutvalg/ komiteer * 23 14 10 10 57 

Planutvalg 9 7 7 7 30 

Klagenemnd 5 7 7 5 24 

Eldreråd 5 5 5 5 20 

Råd for personer med 
nedsatt funksjonsevne 6 6 6 5 23 

Ungdomsråd 2 7 7 6 22 

Kontrollutvalg 5 5 5 5 20 

Administrasjon-/ 
partssammensatt utvalg 5 7 7 7 26 

 

Lillehammer har valgt en modell med gjennomgående representasjon. Dvs. at alle de som 

er oppnevnt i formannskap eller i ett av de tre fagutvalgene, også har sete i 

kommunestyret. I Lillehammer er det også definert et eget kommuneplanutvalg, og dette 

utvalget består av formannskapets medlemmer. Møtene gjennomføres i forkant av 

formannskapsmøtene.  

Øyer har vedtatt innføring av en ny organisering, der dagens to komiteer erstattes med et 

system der de valgte organene kan oppnevne ad hoc utvalg for å arbeide med en konkret 

oppgave. Utvalget skal så innstille til organet som oppnevnte det. I tabellen er 

medlemmene i gjeldende komitestruktur tatt med i oversikten. 

Ringebu og Gausdal har begge to utvalg.  

Antallet møter og møtelengde er også ulik i de fire kommunene. I Gausdal var det lav 

møteaktivitet i komiteene i 2014, og formannskapet hadde 14 møter. I Øyer hadde 

komiteene møte og formannskapet månedlige møter. I Ringebu har komiteene månedlige 

møter og formannskapet 17 møter. I Lillehammer hadde formannskapet 18 møter, og de tre 

fagutvalgene 9 - 10 møter hver. Møteaktiviteten i de planutvalgene i alle fire kommunene 

er relativt likt med 9 - 12 møter. 

Godtgjørelsesreglementene i kommunene har mange likhetstrekk. Felles for alle 

kommunene er at godtgjørelsen for medlemmer i kommunestyret, formannskap, og 

utvalgene består av en fast kompensasjonsdel som er knyttet til ordførerens godtgjørelse. I 

Ringebu og Øyer får de faste medlemmene møtegodtgjørelse i tillegg til fastgodtgjørelse. 

Det er også ulike nivåer på størrelsen på både fastgodtgjørelsen og 

møtegodtgjørelsessatsene.  
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5.1.1 Ny kommune 

I ny kommune vil det være et kommunestyre, ett formannskap og minst ett 

administrasjons-/ partssammensatt utvalg. I tillegg skal det være ett eldreråd og ett råd for 

personer med nedsatt funksjonsevne. Kommunen vil i tillegg oppnevne klagenemnd og 

planutvalg og fagutvalg/ komiteer for å følge opp respektive fagområder. Det er avklart 

med oppdragsgiver at estimat på rasjonaliseringsgevinst innenfor KOSTRA funksjon 100 

skal ta utgangspunkt i Lillehammers utvalgsmodell.  

Representasjon 

Kommuneloven stiller som minimumskrav at kommunestyret i en kommune med mellom 

10 000 og 50 000 innbyggere skal ha minst 27 representanter. Lillehammer har 47 

representanter i inneværende periode. Ny kommune med sine om lag 43 000 innbyggere 

vil det fortsatt ikke være krav om økning i antallet representanter – de ligger fortsatt med 

krav om 27 representanter. I dagens struktur er det til sammen 116 som har sete i 

kommunestyret. Det vil være opp til ny kommune å beslutte hvor mange representanter 

det nye kommunestyret skal ha. 

I denne rapporten er det estimert innsparing ut fra to prinsipper på funksjon 100. 

1. Videreføring av Lillehammermodellen. 

2. Videreføring av Lillehammermodellen med 61 kommunestyrerepresentanter 

 
 

Tabell 6: Estimat kostnader forny kommune, KOSTRA funksjon 100 

 

Kommunestyre  
47 representanter 

Kommunestyret  
61 representanter 

 
15 843 15 843 

   Lillehammer 2014 6 856 6 856 

Økt godtgjørelse - 150 

Diverse merkostnader utvalgene 200 250 

Sum kostnad ny kommune 7 056 7 256 

   Innsparingspotensiale 8 787 8 587 

Beløp i 1000 kr. 

Kostnadene til politisk ledelse er bygd opp av godtgjørelse og utlegg, og diverse kostnader 

forbundet med gjennomføring av det politiske oppdraget. Hoveddelen er knyttet til 

godtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste. Estimatmodellen gir betydelige innsparinger. 

Bakgrunnen for dette er bortfall av godtgjørelsen til ordfører, varaordfører, utvalgsledere 

osv. I tilnærmingen blir disse erstattet med møtegodtgjørelse til 14 flere 
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kommunestyremedlemmer. Ettersom Lillehammer har gjennomgående representasjon, vil 

ikke økningen i antallet medlemmer i kommunestyret gi stor økning i kostnadene. Det blir 

en liten økning i gruppeledertillegget og noe økt kjørekostnad8. Det er i diversekostnadene 

innberegnet økte kjørekostnader til både kommunestyrerepresentantene og medlemmene i 

utvalgene, samt lagt på noe for økte kostnader til mat, IKT, abonnementer osv.    

Basert på en videreføring av Lillehammermodellen vil kommunene kunne redusere 

kostnadene til politisk styring i størrelsesorden 8,5 millioner kroner. 

Desentralisert beslutningskompetanse/ kommunedelsutvalg 

Alle kommunene har aktive planutvalg, og kommunene har ulik praksis med hensyn til 

bruken av de øvrige fag-/ sektorutvalgene. Ny kommune må ha klare retningslinjene for 

delegering til rådmannen, og kommunestyret kan gjennom planer, forskrifter og 

delegeringsreglementet styre utviklingen i kommunen. Noen kommuner velger å delegere 

lite beslutningsmyndighet, andre mye. Dersom ny kommune ønsker å oppnå innsparing i 

utvalgsstrukturen, må kommunestyret delegere mer beslutningsmyndighet enn det som er 

gjort i de fire kommunene i dag. Dvs at ny kommune må mer over på styring gjennom 

planer, og mindre politisk behandling av enkeltsaker.  

Legger en til grunn at det ikke er spesielle forhold som tilsier at ny kommune har så 

spesielle behov at de må ha desentral beslutningsmyndighet, kan dagens modell 

videreføres. Eksempelvis har Bodø 2 komitéer (levekår og Plan, næring og miljø). Bærum 

har planutvalg og 5 sektorutvalg. Fredrikstad har 5 utvalg og en byggekomite.  I praksis vil 

en ny kommune kunne videreføre dagens utvalgsstruktur i Lillehammer. For å sikre lokal 

beslutningsmyndighet kan desentral beslutningsstruktur bli ivaretatt med 

kommunedelsutvalg. Kommuneloven åpner for både oppnevning av representanter av 

kommunestyret, og direkte valgte representanter. I Bodø har de fire kommunedelsutvalg 

med direkte valgte representanter. Fredrikstad, som ble slått sammen med fire andre 

kommuner i 1994, opprettet kommunedelsutvalg i de tidligere kommunene. Ordningen ble 

avviklet i 2001, og i dag har Fredrikstad fokus på utviklingen av lokalsamfunnet, innrettet i 

en modell som består av 8 komponenter. 

Hva som vil være den optimale politiske organisasjonsmodellen i ny kommune må 

utvikles i en politisk prosess. En god tilnærming til hva kostnadsnivået i ny kommune vil 

bli ved valg av en desentral modell kan være å videreføre dagens Lillehammermodell som 

suppleres med utvalg rettet mot hver av de tre kommunene, og eventuelt et eget utvalg for 

Lillehammer. Hvorvidt ny kommune velger å hjemle utvalget som kommunedelsutvalg, 

komite eller sektorutvalg, vil ha liten betydning for kostnadene til politisk ledelse. Det kan 

imidlertid påvirke de administrative kostnadene, og vi vil også drøfte dette på slutten av 

                                                      
8
 For å estimere endringer i reisekostnader har vi brukt Østlandsforsknings database med aldersfordelt 

innbyggerstatistikk på grunnkretsnivå i kommunene pr. 1. januar 2014. Det er ca. 15 000 grunnkretser i 
Norge. Grunnkretsene er summert opp i delområder, og reisevei er estimert med utgangspunkt i 
forholdsmessig bosetting av representantene. Personer fra 20 år er benyttet som fordelingsnøkkel. 
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kapittelet under et eget punkt. I Bodø har kommunedelsutvalgene 7 representanter. 

Formannskap og planutvalg har 7 medlemmer i Ringebu, Øyer og Gausdal. I dette 

estimatet benyttes derfor 7 medlemmer. Basert på godgjørelsesmodellen til Lillehammer vil 

kostnadene til disse utvalgene i størrelsesorden 0,6 millioner pr. utvalg om en legger til for 

tapt arbeidsfortjeneste, befaringer osv.  

Et rimelig anslag på etablering av kommunedelsutvalg i ny kommune vil ligge i området 

1,5 – 2,5 mill kroner, avhengig av antall utvalg og aktivitet.  

5.2 Kontroll og revisjon 

Det er kommunestyret som har det overordnede kontrollansvaret for den kommunale 

virksomheten, og kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å sikre at ansvaret blir 

fulgt opp. Kontrollutvalgene i Lillehammer, Øyer og Gausdal får sekretariatsbistand fra 

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet som er et interkommunalt samarbeid mellom 

kommunen, og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. Ringebu mottar 

sekretariatsbistand fra Kontrollutvalgstjenester Ingrid Selfors. Kontrollutvalget er lovpålagt 

i kommuneloven § 77, det skal ha minst 3 medlemmer, hvor minst ett er valgt fra 

kommunestyret. Utredningskommunene har alle 5 medlemmer.  

Kostandene til kontroll og revisjon i 2014 fremgår av Tabell 7. 

 

Tabell 7: Kostnader kontroll og revisjon, 2014 

 
Lillehammer Ringebu Øyer Gausdal Sum 

Kontrollutvalgssekretariatet 200 000  75 000  200 000  200 000  675 000  

Kontrollutvalget (godtgj mv) 316 000  91 000  68 000  76 000  551 000  

Revisjonstjenester 
    

 

- Regnskapsrevisjon* 1 202 000  300 000  391 000  476 000  2 369 000  

- Forvaltningsrevisjon 351 000  57 000  389 000  432 000  1 229 000  

- Møter i kontrollutvalget* 51 000  30 000  32 000  32 000  145 000  

Sum 2 120 000  553 000  1 080 000  1 216 000  4 969 000  

Beløp i kroner. 

Kilde: Kontrollutvalgssekretærene/ kontrollutvalgenes årsrapporter for 2014.  

 

* Østlandsforskning har korrigert 30 000 kroner fra regnskapsrevisjon til oppmøtekostnad 

for å få sammenlignbare tall. 

Samlet sett bruker kommunene ca. 5 mill på kontroll og revisjon. 

Kostnadsfordelingsmodellen for sekretariatstjenestene til Lillehammer, Øyer og Gausdal 

bygger på en modell med lik fordeling. Modellen er valgt bevisst med sikte på styrking av 
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sekretariatstjenesten overfor kommunene slik at kontrollutvalget settes i stand til å utøve 

sine oppgaver på en god måte.  

Kostnadene til møtegodtgjørelse og andre møtekostnader fordeles seg relativt likt på de tre 

minste kommunene, og er vesentlig høyere i Lillehammer. Hovedforklaringen på 

forskjellen er godtgjørelsesnivået i kommunene.  

Kjøpte kontroll og revisjonstjenester utgjør den største andelen av kostnader til kontroll og 

revisjon. Ringebus lave kostnad til for forvaltningsrevisjon skyldes at kommunen har et 

vedtak på ikke å gjennomføre forvaltningsrevisjoner. Kommunestyret har for 2015 vedtatt 

et budsjett til forvaltningsrevisjon på 250 000 kroner. 

Drøfting av innsparingspotensialet. 

For å drøfte innsparingspotensialet for ny kommune tas det utgangspunkt i inndelingen i 

Tabell 7.  

Kontrollutvalget 

Kommunene har i dag syv – åtte møter i året. Det er opp til den politiske ledelsen å vurdere 

hvilket omfang møteaktiviteten skal ha i ny kommune. Dersom en vil sammenligne seg 

med andre større kommuner med arealmessig utstrekning og som har en relativt nær 

historie med kommunesammenslåing. I 2005 ble Skjærstad og Bodø slått sammen til Bodø 

kommune. I Bodø er det 5 medlemmer, og de har planlagt 6 møter i 2015. Rana, som er 

arealmessig større en ny kommune, har 5 medlemmer og 6 møter. Bærum er den største 

kommunen målt etter innbyggere i kommunegruppe 13. De har valgte en modell med 7 

medlemmer og 9 møter i året.  

Med bakgrunn i hvordan andre større kommuner har fastsatt antallet medlemmer i 

kontrollutvalget, og utvalgenes møteaktivitet, kan et rimelig antall medlemmer være 5 eller 

7 medlemmer. Møteaktiviteten kan ligger på samme nivå som i dag, eller noe økning.   

I Lillehammer har kontrollutvalgsleder 10 % av ordførers godtgjørelse i fast godtgjørelse, 

og medlemmene har 5 %. Planutvalgets leder har 12 %, og medlemmene det samme som 

kontrollutvalget medlemmer, 5 %. Planutvalget hadde 11 møter i 2014, kontrollutvalget 8 

møter.  

Med 5 medlemmer i kontrollutvalget og møteaktivitet som i dag, blir innsparingen i 

størrelsesorden 225 000kroner.  

Med 7 medlemmer i kontrollutvalget og godtgjørelsesordning som for planutvalget, blir 

innsparingen i størrelsesorden 90 000 kroner. Da er det forutsatt at frikjøp/ tapt 

arbeidsfortjeneste ikke endres fra dagens nivå.  
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Sekretariatstjenester  

Kostnadene til sekretariatet bør gjenspeiles i ressursbruken. Så lenge ikke møteaktiveten til 

utvalget øker betydelig bør sekretariatet i mindre grad bli berørt ved organisering til ny 

kommune. 

Kostnaden pr. møte i kontrollutvalgene i Lillehammer, Øyer og Gausdal ligger mellom kr. 

25 – 30.000 pr. møte. Det er to ansatte i sekretariatet og denne dubleringen reduserer 

risikoen for negative konsekvenser ved sykefravær, turnover osv, samtidig som den gir 

grunnlag for et fagmiljø for de som arbeider i tjenesten. Samtidig er kostnadene til Ringebu 

vesentlig lavere enn de tre andre kommunenes nivå. I Glåmdalen var f.eks. Kongsvinger 

kommunes (18 000 innbyggere) budsjetterte sekretariatstjenester 357 000 kroner i 2014.  

Det må være rimelig å legge til grunn at kostnadene sekretariatet vil bli redusert når 

antallet kontrollutvalg reduseres fra fire til ett. Et forsiktig anslag kan være innsparing av 

40 % av den samlede kostnaden, men det bør også være mulig å redusere 

sekretariatstjenestene ned mot dagens nivå i Lillehammer med mindre kontrollutvalgets 

aktivitet øker vesentlig.  Det vil imidlertid innebære at vertskommunen bør ta flere 

kommuner inn i samarbeidet slik at dagens kostnader kan fordeles på flere «kunder». Ny 

kommune kan også velge å kjøpe tjenesten på det åpne markedet, f.eks. fra 

Kontrollutvalgstjenester Ingvild Selfors eller annen privat/ offentlig tilbyder. Med 

bakgrunn i at tre av kommunene inngår i samme fellesskap, legges det til grunn en 

videreføring av dette. Innenfor en dobling av satsen kommunene i dag betaler, bør det 

være mulig å oppnå innsparing på øvrige kostander til sekretariatet.  

Anslag innsparing utgjør da 275 0000 kroner, noe som tilsvarer en innsparing i overkant av 

40 % 

Regnskapsrevisjon 

Kommunerevisjonen fordeler kostnadene ut fra timebruk og budsjettert aktivitet. 

Innsparingsspørsmålet ved sammenslåing av fire kommuner vil gi stordriftsfordeler. Det 

blir færre særregnskaper å kontrollere/ signere, revisjonsmetodikken kan gjøres på ett 

kommuneregnskap, fremfor fire. Kontroll av mva-refusjoner osv reduseres, det forenkler 

dialogen med økonomi/ regnskapskontoret ved at det blir færre personer å forholde seg til 

osv.  

Det er store forskjeller i revisjonskostnadene mellom kommunene, og noen kommuner 

mener også de har spart mye på å sette ut revisjonstjenestene til private. I denne 

vurderingen legges det til grunn at Innlandet revisjon IKS (I-Rev) fortsatt vil være ny 

kommunes revisor.  

Spørsmålet om stordriftsfordeler har vært drøftet med leder i I-Rev. Revisjonssjefen viser til 

at erfaringer fra Danmark viser at innsparingspotensiale vurderes til å ligge i området 30 - 

50 %. Kostnadene til regnskapsrevisjonen er direkte knyttet til medgåtte timer til revisjon. I 
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ny kommune vil det være flere bilag, flere ansatt osv, men det samlede antallet regnskap. 

Til sammenligning var regnskapsrevisjonen i Hedmark fylkeskommune på ca. 1,2 mill. 

Lillehammer er om lag 4 ganger så stor som Gausdal, og har 2,5 ganger 

revisjonskostnaden. Med bakgrunn i de danske erfaringene vil en innsparing på 50 % 

innebære at revisjonskostnaden blir på ca. 1,2 mill for ny kommune. Det innebærer at et 

større regnskap ikke blir mer kostbart å revidere enn dagens regnskap i Lillehammer. Det 

kan kanskje være en målsetting, men må i så fall innebære at I-Rev blir mer effektive enn 

de er i dag. Reduseres innsparingsmålet til 30 %, øker revisjonskostnaden til i overkant av 

1,6 mill. Innsparingen vil da være omlag 0,7 mill.  

Gitt det samme revisjonsnivået bør et forsiktig innsparingsmål være 0,7 mill.  

Forvaltningsrevisjon 

Med unntak av Ringebu ligger forvaltningsrevisjonen i området 400.000 pr. kommune. 

Lillehammer, Øyer og Gausdal får samordnet deler av forvaltningsrevisjonsområdet med 

fylkeskommunene på den måten at bl.. selskapskontrollene9 gjennomføres koordinert. 

Kommunestyrene/ kontrollutvalgene har også gjort ulike vurderinger mhp hva 

kontrollutvalget skal rette innsatsen mot, og Øyer har til en viss grad avveket fra de to 

andre kommunene10. Nivået på forvaltningsrevisjon vil også være et resultat av Risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, og hva et videreført kontrollnivå vil innebære må basere seg på 

mye skjønn og løse vurderinger. En ny kommune vil drive sin virksomhet på flere steder. 

Det åpner for ulik praksis innen de samme tjenestene. Det vil øke behovet for nivået på 

forvaltningsrevisjon fra det Lillehammer gjør i dag. Stordriftsfordeler vil oppnåes gjennom 

at mye av dubleringseffektene vil falle fort. Et forsiktig anslag kan være at dagens nivå på 

forvaltningsrevisjoner videreføres ved å øke ressursbruken Lillehammer har i dag til det 

dobbelte. Innsparingen vil da bli blir i anslagsvis 0,4 mill. I tillegg kommer den manglende 

innsparingen fra Ringebu (som har vedtatt å bruke 0,25 mill i 2015)  

For sammenligning med 2014 anslåes innsparingspotensialet til 0,4 mill 

  

                                                      
9
 Selskapskontroll omfatter både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper. 

10
 Ad Hoc besluttede undersøkelser ikke fastsatt i planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroller. 
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Møter i kontrollutvalget 

Revisjonen møter i kontrollutvalget og med lik aktivitet videreføres kostnadsnivået fra 

Lillehammer. Innsparingsmålet blir da kostnaden i de tre øvrige kommunene til 

møtedeltakelse, dvs i underkant av 0,1 mill. 

Tabell 8: Estimat innsparing ny kommune Funksjon 110 kontroll og revisjon 

 
Kostnad 2014 Estimat innsparing 

Kostnad  
ny kommune 

Kontrollutvalgssekretariatet 675 000  275 000  400 000  

Kontrollutvalget selv 551 000  225 000  326 000  

Revisjonstjenester 
   - Regnskapsrevisjon 2 369 000  711 000  1 658 000  

- Forvaltningsrevisjon 1 229 000  400 000  829 000  

- Møter i kontrollutvalget 145 000  94 000  51 000  

Sum 4 969 000  1 705 000  3 264 000  

 

Samlet innsparing på 110 kontroll og revisjon ligger i størrelsesorden 1,7 mill.  

5.3 Administrasjon 

Administrasjon er delt inn i fem områder: 

 
1 

 
Administrativ ledelse 
 

 
Omfatter administrative ledere som rådmann, 
kommunalsjef osv 

2 Fordeling av andel lederstilling 
 

Benyttes for å henføre delstillinger til 
tjenesteområder. F.eks. at en kommunalsjef har 
25 % av stillingen sin som leder på et sykehjem 

3 Stab/ Støttefunksjoner 
 

Økonomi- og personalavdelingen, 
informasjonsarbeid, kommuneadvokat mv 

4 Fellesfunksjoner 
 

Som for punkt 2 henføres andelen veiledning til 
tjenesteområdet, for eksempel dersom en 
kommunalsjef utfører veiledning i en skole. 

5 Fellesutgifter 
 

Resepsjon, sentralbord, post- og arkivfunksjoner, 
lønn- og regnskapsfunksjon og IKT som ikke 
henføres til tjenestested. 

 

En av de store utfordringene er å få henført kostnadene til korrekt KOSTRA tjeneste. I 

veilederen er det derfor fastsatt retningslinjer for henføring. Innenfor rammene av 

veilederen vil også kommunene på ulikt vis tilpasse seg retningslinjene. For en kommune 

er det f.eks. ikke greit å fremstå som mindre effektiv sammenlignet med andre kommuner 

på administrasjon. En kommune med høye kostnader til administrasjon kan derfor ha som 

motiv å redusere kostnadene til administrasjon. Det kan gjøres ved å kutte kostnader, eller 

henføre mer til tjenestene. For kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu vil det 
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derfor ikke være helt samsvar mellom hva en oppfatter som administrativ ledelse, og hva 

hvilke kostnader som er ført under KOSTRA funksjon 120. Dette skaper utfordringer både 

av hensyn til analyser av områdene som er definert som administrasjon, og hvilke mulige 

stordriftsfordeler en ny kommune vil gi.  

For å kunne bygge opp et estimere på innsparingspotensialet innenfor administrasjon har 

vi derfor basert oss på rasjonaliseringspotensialet på stillinger og øvrige ytelser som faller 

under administrasjon. Det er brukt sjablonmessig tilnærming. Innsparingstiltakene vil på 

den måten fremstå som mer direkte enn når innsparingsmål estimeres prosentuelt. Vi vil 

presisere at når det omtales konkrete stillinger, er det ikke det det samme som å henvise til 

konkrete personer. Det blir opp til kommunene i samarbeid med organisasjonene å bli 

enige om hvordan en fusjonsprosess gjennomføres, og hvilke regler som skal gjelde for 

fristilling, overtallighet og omplassering. Avtaleverket fastsetter at partene skal drøfte 

virkningene ved omstilling. 

Metodisk er det en stor utfordring å bygge opp anslag på hva et innsparingsmål kan være 

uten detaljert kunnskap om hva hver enkelt ansatt innenfor administrasjonen gjør til 

daglig, og hvordan oppgavene og inndelingen i en ny kommune vil bli. I vår tilnærming 

har vi derfor basert oss på at kommunen kan spare inn ressurser på direkte ledelse/ 

koordinering og sekretærtjenestene til folkevalgte organer, og at de øvrige oppgavene i stor 

grad vil bestå i sum. Eksempelvis vil arkivfunksjonen i kommunene samordnes til ett arkiv, 

men arkivering av dokumenter, svar på henvendelser om innsyn, veilede saksbehandlere i 

arkivsystemet osv vil fortsatt måtte gjøres. Vi mener derfor et en god tilnærming til 

innsparingsmålet vil være å generalisere innsparingsmålet mot ledelse og politisk 

sekretæroppgaver.  

Som det fremgår nedenfor vil derfor innsparingsestimatet på KOSTRA funksjon 120 

hovedsakelig være knyttet til Administrativ ledelse. Analysene, drøfting og anslag på 

innsparinger vil også fremstå som mer løs i formen enn dette notats øvrige innhold.  

5.3.1 Overordnet administrativ ledelse  

Kommunene er organisert administrativt ulikt. I Lillehammer er det rådmann, assisterende 

rådmann, økonomisjef og HR (personal) sjef som sammen med fire sektorsjefer utgjør 

kommunens toppledelse. Ringebu og Gausdal har rådmannen to kommunalsjefer + en 

strategisk enhet som støtte. I Øyer er det 5 sektorsjefer, strategisk enhet. Ansvar- og 

myndighetsmessig er kommunalsjefer og sektorsjefer i kommunene rimelig likestilt. Felles 

for Ringebu, Øyer og Gausdal er innplassering av økonomisjef som strategisk ressurs. HR/ 

personal er ulikt plassert. I strategisk enhet har kommunene valgt ulike løsninger mhp 

hvilke stillinger og oppgaver som er innplassert i gruppen og hvilke som legges på 

enhetene.  
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For å estimere innsparingspotensialet er det tatt utgangspunkt i de stillinger som utfører 

ledelse og som en ny kommune vil redusere til en person/ ressursenhet ved organisering av 

en ny kommune. Stillinger dette gjelder er rådmann, ass. rådmann, kommunal/ 

sektorsjefer, økonomisjef, HR/ personalsjef, teknisk sjef og politisk sekretær. I Tabell 9 

under er årsverk oppsummert. 

Tabell 9: Årsverk ledelse og politisk sekretær 

 
A B C D E 

 

Årsverk 
2014 

Årsverk 
styring/ 
ledelse 
2014 

Årsverk saks-
behandling 
2014 

Årsverk 
Styring/ 
ledelse stor- 
kommunen 

Estimat 
innsparing 
(mill. kr)  

Rådmannen/ 
administrasjonssjef 4,0 4,0 0,0 1,0 3,7 

Ass. Rådmann/ 
kommunalsjefer/ 
sektorsjefer 14,0 10,3 3,8 5,0 4,6 

Økonomisjef/ leder 4,0 2,3 1,7 1,0 0,9 

Personal/HR sjef/leder 4,0 2,0 2,0 1,0 0,7 

Plan/ teknisk - ledelse 2,0 1,0 1,0 0,0 0,6 

Politisk sekretær 4,0 4,0 0,0 1,0 1,7 

Sum 32 23,5 8,5 9 12,2 

 

I kolonne A er antallet årsverk til respektive oppgaver summert opp. Kommunene er litt 

ulikt organisert, og plan/ teknisksjef stillingen er lagt til sektorsjefene i Lillehammer og 

Øyer. Felles for de fleste stillingene som inngår i oppsummeringen er at stillingsinnehaver 

både har ledelse/ koordinering som en del av sine oppgaver, men at vedkommende også 

gjør saksbehandling eller andre oppgaver som ikke blir borte ved en 

kommunesammenslåing. Det er derfor skilt mellom ledelse (som faller bort), og 

saksbehandlingsoppgaver (som blir uberørt). Årsverk ledelse fremgår i kolonne B, og 

saksbehandlingsårsverkene fremgår i kolonne C.  

For å estimere innsparingspotensialet er det lagt til grunn at Lillehammers 

organisasjonsmodell videreføres. Økningen i kommunestørrelse tilsier at toppledelsen i ny 

kommune ikke utfører saksbehandling. Det er også lagt inn at organisasjonsendringer 

innebærer en generell lønnsvekst på årsverkene som blir igjen i ny kommune (kolonne D) 

får en generell lønnsvekst på 10 % (fra dagens nivå i Lillehammer). Alle øvrige berørte 

beholder lønnsnivået i dag.  

Estimatet på innsparing fremgår av kolonne E. Innsparingen i dette estimatet forutsetter at 

den politiske ledelsesmodellen ikke avviker vesentlig fra det som fremgår under kapittel 

5.1. Basert på denne metoden blir estimert stordriftsfordel 14,5 årsverk/ 12 millioner kroner. 
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Velger kommunen en modell med kommunedelsutvalg må sekretariatsfunksjonen økes. Et 

anslag kan være et halvt årsverk, avhengig av hvordan kommunedelsutvalgenes aktivitet 

er. Kostnad på et halvt årsverk er i størrelsesorden 0,35 mill. 

Et estimat på innsparingsmål kan være i størrelsesorden kr. 12 mill.  

5.4 Stab/ Støtte og fellesfunksjoner 

5.4.1 Regnskap, skatt og innfordring 

Ringebu samarbeider med Sør-Fron om Midt-Gudbrandsdal regnskap og skattekontor. 

Kontoret har 8,1 årsverk og det anslås at ressursene fordeles omtrent likt på de to 

kommunene, dvs 4 årsverk. 

Lillehammer har antydet at en overtakelse av Ringebus oppgaver på regnskap vil kreve 

rundt ett årsverk, og Øyer 2-3 årsverk for å ta over skatt og innfordring. Det gir et anslag 

på ½ årsverk i innsparing ved at Ringebu kommer inn i felleskapet. Ved opprettelsen av 

felleskontorene til Lillehammer, Øyer og Gausdal var rasjonaliseringsmålsettingen 15 %. 

Innsparing på et om lag et halvt årsverk tilsvarer i underkant av 15 %, og fremstår således 

som et troverdig anslag.  

I tillegg vil rasjonaliseringsgevinstene ved at dublerte oppgaver faller bort. Det vil det bli 

ført ett kommuneregnskap, det gjennomføres en regnskapsavslutning, det utarbeides en 

årsmelding, det blir et mva regnskap osv. Et forsiktig anslag på innsparing som følge av 

kommunesammenslåing kan være ett årsverk. Det vil avhenge av hvordan kommunen 

innordner økonomimodellen sin, organiserer tjenesteapparatet, hvilke rapporteringsrutiner 

de fastsetter, grad av automatisering osv.  

Estimat innsparing på ca. ett saksbehandlerårsverk – om lag ca. 0,5 millioner 

 

5.4.2 IKT 

Kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal samarbeider om IKT tjenestene gjennom 

selskapet IKOMM. Ringebu er allerede kunde i IKOMM gjennom Helseregion Sør-

Gudbrandsdal. Ved etablering av ny kommune vil oppgaver som gjøres parallelt i flere av 

kommunene blir redusert til en aktivitet. Parallelle oppgaver er f.eks. at IKOMM drifter tre 

Elektronisk Sak og Arkiv systemløsninger i dag, mot en for ny kommune. Lillehammer har 

om lag 100 ulike IKT systemer så en samordning av de tre kommunene til en felles IKT 

plattform åpner for relativt omfattende innsparinger på IKT. Som ny kommune legges det 
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til rette for at ansatte kan arbeide mer målrettet med systemutvikling som en 

hovedoppgave, ikke som en tilleggsoppgave i den stillingen de har. Det er et betydelig 

effektiviseringspotensial i digitalisering av arbeidsprosesser. 

Østlandsforskning har forespurt IKOMM om de kan gi et anslag på hva kommunene kan 

redusere kostnadene sine med ved en kommunesammenslåing. I Østlandsforsknings 

forespørsel har vi bedt IKOMM vurdere hvordan kostnadene vil endre seg ved en 

kommunesammenslåing av de fire kommunene, fordelt på økonomiske effekter på de tre 

samarbeidskommunene, og hva det vil innebære å fusjonere Ringebu inn i ny kommune.  

Det er betydelige utfordringer med å estimere anslag innsparingsmål for IKT, og IKOMM 

har estimert et mulig innsparingsintervall for Lillehammer, Øyer og Gausdal i 

størrelsesorden 3,8 – 7,4 millioner. Dette er innsparingsmål som gjelder hele kommunen, 

ikke bare det som er henført til Ledelse og styring, jfr. henføring av IKT kostnader omtalt i 

kapittel 2.2.  

Når det gjelder å estimere inntreden av Ringebu i løsningen, kan ikke denne estimeres. 

Bakgrunnen til det er at det ikke kan sette opp et sammenligningsgrunnlag mellom 

Ringebus kostnader og IKOMMs estimerte kostnader på de samme tjenestene uten en 

omfattende og tidkrevende analyse. Gevinster kan dog drøftes uten direkte tallfesting. 

En volumøkning i antallet brukere med om lag 450 ansatte, tilsvarer en økning for ny 

kommune på 11-12 %. Dette er ikke nok til å gi vesentlig endrede stordriftsfordeler, men 

enkelte felleskostnader kan fordeles over et noe større volum. Som del av et større IKT 

fellesskap må det også forutsettes at opplevd kvalitet vil øke sett fra et brukerståsted i 

Ringebu. Med IKOMM som leverandør får Ringebu tilgang til bl.a. utvidet åpningstid på 

servicedesk og vakttelefonordning, samt bli del av Disaster recovery site som er en backup-

løsning etter alvorlige hendelser som flom og brann. 

5.4.3 Øvrige stab/ støtteoppgaver og fellesfunksjoner 

Mhp lønn, bistand og veiledning ved ansettelser, organisasjonsutvikling, arkiv, 

informasjonsarbeid, juridiske tjenester osv vil det være oppgaver som fortsatt må utføres. 

Ny kommune vil ha behov for en viss grad av desentralisering. En stor kommune med 

kjøreavstander opp mot en time mellom Lillehammer og Ringebu, vil trolig måtte legge til 

rette for noe større omfang av nærtjenester enn kommuner med mindre utstrekning. 

Eksempelvis har Oslo kommune valgt nærtjenester i 15 bydeler. Det legges til grunn at 

innsparingspotensialet delvis er tatt ut gjennom samarbeidene de fire kommunene allerede 

deltar i, og at eventuelle rasjonaliseringsgevinster omsettes i opprettholdelse av det 

desentrale tilbudet. Som redegjort for under administrasjon inngår 

rasjonaliseringsgevinster for disse områdene i den valgte sjablonmessige 

tilnærmingsmetoden.  
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5.4.4 Fellesutgifter 

Sekretariatsfunksjonen til politisk ledelse er tatt med under overordnet administrativ 

ledelse. Øvrige områder under fellesutgifter er i hovedtrekk kostnader som vil være 

uberørt eller bli lite berørt ved en kommunesammenslåing. Bedriftshelsetjenesten og 

frikjøp av tillitsvalgt vil være rettet mot antallet ansatte. Kontingenten i KS er relatert til 

innbyggerantallet og ved en større prosess med mange kommunesammenslåinger kan 

betalingsmodellen bli endret. Overordnet HMS kan bli noe redusert ved 

kommunesammenslåing, det samme gjelder kantinedrift. En skjønnsmessig vurdering 

tilsier at det under fellesutgifter vil være lite å hente med mindre det gjøres tiltak i fysisk 

plasseringer av administrative funksjoner. Det kan i så fall øke kostnadene til 

administrasjonslokaler. Vi har ikke funnet det riktig å antyde et innsparingsmål for dette 

området. 

5.4.5 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 

Her føres utgifter knyttet til forvaltning av kommunens eiendommer.  

Innsparing er ikke definert med samme begrunnelse som under tjeneste 130 

Administrasjonslokaler 

5.4.6 130 Administrasjonslokaler  

Den samlede ressursbesparelsen i årsverk er beskjeden for kommunene. Ved sentralisering 

av oppgaver som fysisk blir plasseres i Lillehammer, vil det bli ledige kommunale lokaler i 

dagens bygningsmasse i Ringebu/ Øyer/ Gausdal. Det vil samtidig oppstå et behov for å 

leie lokaler, eller selv bygge, for ny kommune. Lillehammer har noe innleie av lokaler, 

mens de øvrige kommunene i liten grad er leietakere.  

Vi mener en ny kommune ikke kan påregne noe innsparing på denne tjenesten som følge 

av sammenslåingsprosessen. En samordning som gir besparelse, kan like gjerne øke 

kostnadene til administrasjonslokaler. Beslutningsmessig går vi ut fra at ny kommune vil 

vurdere merkostnader på byggsiden opp mot økonomisk innsparing og kvalitetsøkning i 

en fremtidig lokaliseringsanalyse.  

5.4.7 170-173 Pensjonsrelaterte tjenester 

Dette området vurderes ikke, jfr, kapittel 2.2. 

5.4.8 180 Diverse fellesutgifter 

Under fellesutgifter føres kostnadene til kommunens ulike råd (eldreråd, ungdomsråd, 

rådet for personer med nedsatt funksjonsevne), forliksrådet, sivilforsvar og tilfluktsrom, 
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politi og rettspleie, i tillegg erstatninger mv som ikke kan henføres til rett funksjon. 

Eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne er lovpålagt. Alle kommunene 

har også ungdomsråd. Aktiviteten i rådene er ulik, og kostnadene til rådene er beskjedne.  

Kommunene har også en rekke andre organer, eksempelvis skattetakstnemd, regionråd 

mv. Innsparingsmessig legger vi til grunn at med unntak av rådene som fremgår av 

tabellen, vil en ny kommune fortsatt bruke tid på saksbehandling av sakene uavhengig av 

hvordan kommunen er organisert, eller at det vil være vanskelig å hente ut så 

effektiviseringsgevinster. Antallet klagesaker vil i liten grad bli påvirket av en 

kommunesammenslåing (forutsatt likt skattenivå). Oppgaver ordfører gjør (som 

regionrådet) kan vanskelig omsettes i en kostnadsreduksjon.  

5.5 Oppsummering  

Tabell 10: Oppsummering innsparing politisk og administrativ ledelse og styring 

 
 

Estimat 

100 Politisk styring 8,5 

110 Kontroll og revisjon 1,7 

120 Administrasjon 12,5 

121 Forvaltnings eiendomsutgifter 0 

130 Administrasjonslokaler 0 

180 Diverse fellesutgifter 0 

 
Sum 22,7 

 

Basert på de forutsetninger som er valg, analyser og drøftinger, kan et rimelig estimat på 

stordriftsfordeling en ny kommune kan forvente innenfor politisk og administrativ ledelse 

og styring ligge området 20 – 25 millioner. Våre anslag summers opp til 22,7 millioner, men 

valg kommunen gjør mhp kommunedelsutvalg, fysisk plassering av administrative 

tjenester mv vil påvirke rasjonaliseringsgevinsten. 
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6 DRØFTING AV ANDRE TILTAK OG EFFEKTER 

Ved etablering av ny kommune blir lokalisering en viktig parameter å diskutere. I dette 

kapittelet vil vi drøfte noen hensyn som kan bli aktuelle tema i diskusjonen. 

Vi har tidligere lagt til grunn at driftsutgiftene til administrasjonslokaler ikke kan beregnes 

uten samtidig å basere analysene på forutsetninger. Kommunene eier i stor grad de 

lokalene de benytter. Lillehammer leier noen lokaler, men utover det er 

administrasjonsbygg hovedsakelig kommunalt eide bygg. Ved samordning til ny 

kommune, har vi estimert innsparingspotensialet til å ligge i størrelsesorden 17 – 25 

millioner. Omsatt i årsverk utgjør dette i området 25 til 40 årsverk om hele innsparingen tas 

ut i årsverk. Tabell 11 under viser antallet årsverk i kommunene på hhv konsernnivå, og 

innenfor administrasjon. 

Tabell 11: Årsverk totalt og i kommuneadministrasjonen, 2013 

 

Lillehammer Ringebu Øyer Gausdal Sum 

Avtalte årsverk totalt, konsern 1 834 379 370 463 3 046 

Avtalte årsverk  1 791 362 362 452 2 967 

Avtalte årsverk i kommune-

administrasjonen, konsern 281 57 82 72 493 

Avtalte årsverk i 

kommuneadministrasjonen 279 57 81 72 489 

Kilde: SSB/ KOSTRA 

 

Det er i underkant av 500 årsverk som skal samordnes innfor administrasjon. Samarbeid 

innfor regnskap, lønn, skatt, innfordring og landbruk blir supplert med ansatte fra 

Ringebu. En årsverksreduksjon på 40 årsverk utgjør 8% av ansatte innenfor administrasjon. 

Den omrokkering som vil skje som følge av samordning av ulike administrative kontorer 

vil trolig medføre større virkninger enn nedbemanningen.   

Enkelte tjenester kan plasseres relativt uavhengig av hvor innbyggerne eller ansatte bor. 

Andre tjenester blir oppsøkt i større grad. Lokalisering må derfor både ta hensyn til 

tilgjengelighet for bruker, og konsekvenser som følger med økt reisevei for ansatte. 

Problemstillingen kan illustreres for barnevernet. 
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6.1.1 Landbruk 

Kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal har samordnet landbrukskontoret med fysisk 

plassering i Gausdal. Ringebu samarbeider med Sør-Fron om Midt-Gudbrandsdal 

Landbrukskontor. Kontoret er plassert i Sør-Fron.   

På forespørsel har til kontaktpersonene i Gausdal har de drøftet konsekvenser ved at 

landbrukskontoret oppgaver overføres til kontoret i Gausdal med ledelsen ved 

landbrukskontoret i Midt-Gudbrandsdal. Midt-Gudbrandsdal er bemannet med 7,6 

årsverk, hvorav 3,9 årsverk tilhører Ringebu og som vil bli med over ved etablering av ny 

kommune.  

Dialogen mellom gardbrukerne og landbruksmyndighetene er i stor grad digitalisert og 

behovet for gardbrukeren til å oppsøke kontoret blir som følge av dette redusert. 

Erfaringsmessig har mange gardbrukere behov for en kontakt utover telefonisk. 

Ordningene i landbruket er på mange områder så komplisert at ansatte ved 

landbrukskontoret spesialiserer seg innenfor de ulike områdene. Gardbrukerne vil derfor 

ha et større behov for veiledning i både regelverk og skjemautfylling enn det kan forventes 

ved digitalisering innen andre områder. Arbeidsmengden ved landbrukskontoret er 

konsentrert mot søknadsfristene på produksjonstilskudd. Det er to søknadstidspunkt i året. 

Det anslås at 8 av 10 fyller ut søknaden elektronisk, en andel som ikke har endret seg særlig 

de siste årene.  

Kjøreavstanden fra Ringebu til kontoret er ca 12 km, men den vil bli om lag 47 km ved 

samordning i Gausdal. Oppgavene ved landbrukskontoret er både kontofaglig, og 

oppsøkende ute på eiendommene. Ringebu er en stor jordbrukskommune og oppgavene 

som følger med over er på størrelse med Gausdal. Samlet sett ble det konkludert med det i 

liten grad er innsparingspotensiale i årsverkene som driver saksbehandling. På ledernivå 

antydes en mulig reduksjon på anslagsvis 0,5 årsverk. Med utgangspunkt i økt reisevei 

foreslås det å vurdere et satelittkontor i Ringebu.  

Etter etableringen av landbrukskontoret i Gausdal er 1,5 årsverk redusert. Det er 

gjennomført Lean-prosess, og ved overtakelse av ansatte og oppgaver fra Ringebu bør de 

erfaringer som tidligere er høste mhp effektivisering brukes. Figur 5 viser at det er 

avtagende stordriftseffekter ved økende kommunestørrelse. Det må rimeligvis også gjelde 

landbrukskontoret. Landbrukskontoret kan ikke direkte omsettes i figuren med 

utgangspunkt i folketall. Aktiviteten er generert av omfanget på landbruket. Alle 

kommunene inngår i samarbeid, og mulige effektiviseringsgevinster vil være 

ledelsesressurser og effektiviseringstiltak gjennom spesialisering og de gevinster et større 

fagmiljø kan generere.  
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6.1.2 Tekniske tjenester 

Figuren nedenfor viser netto driftsutgifter til plan, bygge og kartsaker pr. innbygger. Det er 

betydelige forskjeller mellom kommunene. Ringebu har den høyeste utgiften pr. innbygger 

mens Øyer ligger lavest.  

 

Det er ikke mulig å estimere et innsparingspotensial uten inngående analyser av 

saksmengder, kompleksitet osv. I intervjuene med kommunene har Ringebu fremhevet 

utfordringer innenfor dette området, Fluktuasjoner i kostnadsnivået i perioden 

underbygger også behovet for mer detaljert kunnskap om effekter som kan forventes å 

følge med bl.a. harmonisering av systemløsninger, byggesaksarkiver, og ikke minst 

kvalitets- og kostnadsmessige konsekvensene ved sammenslåing. Byggesaker vil ha behov 

for lokal kunnskap, og tiltakshavere oppsøker ofte saksbehandler. I pressområder som 

Kvitfjell oppstår det naturlig også økt behov for bistand, oppfølging og kontroll.  

6.1.3 Næringsarbeid 

På dette området legges det til grunn at administrasjonskomponenten er så vidt liten, og at 

den vil bli opprettholdt i lokalmiljøet også etter en kommunesammenslåing. Dette gjelder 

spesielt Ringebu som har næringssjef i hel stilling, 50 % næringskonsulent, og den hele 

prosjektstillingen knyttet til bolystprosjektet.  

6.2 Marginale tjenesteområder  

Med marginale tjenesteområder menes tjenester som har få brukere. Utfordringen for disse 

områdene er at få brukere tilsier få ansatte, med spesialkompetanse. Tilbudet på marginale 

tjenesteområder et ett av argumentene som brukes for kommunesammenslåing. 

Eksempelvis vedtok Barnevernspanelet rapport fra 2011 står det «Ingen barnevernstjeneste 

skal ha under 5 årsverk». I 2013 oppfyller Lillehammer og Øyer denne «normen» mens 

2010 2011 2012 2013 2014

 Lillehammer 246 317 366 235 373

 Ringebu 708 911 1212 1330 1105

 Øyer 681 578 379 185 331

 Gausdal 346 396 736 798 942
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Ringebu og Gausdal ligger under. Andre marginale områder er Habilitering/ rehabilitering, 

psykisk helsevern og rusomsorgen.  

Med insentiver menes stimulering for å oppnå en spesiell atferd, eller målsettinger. 

Forbrukervennlige ordninger for elektriske biler har bidratt til en kraftig vekst i salget av 

denne typen bil. Tilsvarende kan dårligere tilgjengelighet som reisevei, åpningstider osv 

påvirke om brukere oppsøker en tjeneste.  

Kollektivløsninger fra Ringebu mot Lillehammer er dårlig utbygd. Reisetid og avstand 

betyr også noe for de som søker seg til et kommunekontor. Den samlede kostnaden ved 

sentralisering vil derfor være høyere enn den tekniske beregningen. Dette vil vi belyse ved 

å drøfte mulige virkninger av sentralisering av barnevernstjenesten 

6.2.1 Barnevern 

Kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal har lokale barnevernstjenester, mens Ringebu 

samarbeider med Fronkommunene. En videreføring av desentral struktur vil holde reisetid 

og kjøregodtgjørelse på et lavere nivå enn ved samordning til ett kontor i ny kommune. I 

følge KOSTRA hadde kommunene 392 barn med tiltak i 2013. Det var til sammen 37 

stillinger i barnevernet. Vi kan bruke barn med tiltak som tilnærming på aktiviteten i 

barnevernet. De ansatte i barnevernet driver oppsøkende virksomhet overfor barn på tiltak, 

følger opp meldinger til barnevernet, deltar på møter på skoler, i barnehager osv. Dette er 

følgelig en forenkling av virkeligheten, som frembringer en utfordring med sentralisering.  

Dersom vi forutsetter at hvert barn med tiltak i gjennomsnitt genererer et antall utreiser fra 

barnevernet, kan kjørekostnaden og det ressurstapet reisetid medfører, beregnes. Vi bruker 

faktisk bosetting i delområder, og fordeler barna kommunevis med utgangspunkt i 

bosettingsmønsteret.  I Tabell 12 har vi tatt utgangspunkt i at hvert barn genererer hhv en 

utreise i måneden, og fem utreiser i året.    

Tabell 12: Merkostnader ved sentralisering av barnevernstjenesten 

  
Desentral struktur Ny kommune Merkostnad 

 
 

Km godtgj 
Årsverk 
reisetid Km godtgj 

Årsverk 
reisetid  

Utreiser pr. år 12 149 076 0,4 611 507 1,2 -862 431 

Utreiser pr. år 5 62 115 0,2 254 795 0,5 -367 680 

 

Med 12 utreiser pr. år reiser hver ansatt ut ca. 3 ganger i uken. Med 5 utreier vil hver ansatt 

reise ut ca. en gang pr uke. I merkostnaden er differansen mellom alternative 

organiseringer beregnet. Dersom det høye anslaget er best, tilsvarer merkostnaden om i 

overkant av halvannet årsverk. 
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Poenget med regnestykket er å illustrere at det sett fra kommunens ståsted medfører 

relativt omfattende kostnader å sentralisere tjenester der aktiviteten forutsetter mye 

oppsøkende aktivitet fra tjenestens side. Dette må veies opp mot ulempen med desentrale 

løsninger. På den annen side vil større fagmiljø legge til rette for både kvalitetsøkning og 

effektivisering.  

6.3 Forslag til fremdriftsmodell for vurdering av effektivisering og 

lokalisering 

Prinsipielt sett vil innbyggerne og kommunen ha sammenfallende interesser, og 

kommunestyret fastsetter rett prioritering. For å gjøre riktig prioritering må det være et 

godt beslutningsgrunnlag tilgjengelig. I tillegg til de økonomiske virkningene må også 

brukerperspektivet tas med. I en nytte-kostnadsanalyser vil de ulike virkningene bli 

utredet, både de finansielle virkningene i kommunebudsjettet, og samfunnsinteresser som 

er vanskelig å tallfeste (som reisevei og åpningstider).  

I en nytte-kostnadsanalyse (NKA) suppleres de økonomiske effektene med andre 

virkninger som må hensyntas. Basert på Busch et al (2002) kan en NKA inneholde følgende 

faser: 

1. Definering av prosjektet 

F.eks. organisering og lokalisering av ny kommunes Barnevernstjeneste. 

2. Kartlegg effekter 

I tillegg til de økonomiske innsparingene, må andre effekter kartlegges. Åpenbare effekter 

som redusert tilgjengelighet for innbyggere er enkle å kartlegge. Mer vanskelig kan 

utilsiktede effekter som påvirker ytelsene være å identifisere. Vil f.eks. lengre reisevei 

mellom barneverntjenestens kontorer og barnehager og skoler svekke samarbeidet mellom 

barnevernstjenesten og barnehagene/ skolene, med det resultat at barn ikke fanges opp?  

En annen effekt kan være endret bosettingsmønster som følge av omstrukturering av det 

kommune tilbudet. Ansattes bosted og innbyggernes tilgjengelig kan gi slike virkninger. 

3. Måling og kvantifisering 

Det er formål med NKA å kvantifisere effektene, men det vil være effekter som ikke er 

kvantifiserbare eller omregnbare i kroner. Nasjonalt folkehelseinstitutt mener det bør 

skilles mellom deskriptive (beskrivende) og normative (rettledende) NKAer (Nord 2002). 

Deskriptive inneholder økonomiske betraktninger, mens normative er basert på et verdi/ 

etisk grunnlag. For ikke prissatte virkninger kan eksempelvis konsekvenser graderes fra 

meget stor til meget liten. 
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4. Nåverdiberegninger 

De økonomiske effektene blir ofte gruppert som før og etter gjennomføring at et tiltak. Det 

vil alltid være omstillingskostnader ved gjennomføring av et tiltak. For å vurdere effekten 

av ulike alternativer kan en nåverdibetraktning av de økonomiske effektene settes opp mot 

de ikke kvantifiserbare effektene.  I vårt eksempel med barnevernet kan de økonomiske 

innsparingene i administrasjon bli positive, mens økt avstand kan veie negativt. 

Omstillingskostnadene kan også bli ganske omfattende og for beslutningstaker vil det være 

viktig å ha kunnskap samlet økonomisk effekt over en tidshorisont på f.eks. 10 år.  

5. Rangering 

Med sammenslåing av fire kommuner vil det være mange alternative organiserings- og 

lokaliseringsløsninger. Da kan det være nytte å sette disse opp i en matrise for 

sammenstilling og rangering. Rangeringsregelen kan være nåverdien av de ulike tiltakene, 

supplert med vurdering av normative effekter. Basert på rangeringen kan det vurderes om 

NKAen gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  

En interessant refleksjon her er at i et demokrati er det de folkevalgte som avgjør om et 

tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke (Østre, 2010).  De vurderinger som 

administrasjonen baserer NKAen på bør derfor forankres politisk før arbeidet starter. Det 

kan spare en del unødig arbeid. 

 

 



 

 

61 

 

7 INTERKOMMUNALE SAMARBEID / SELSKAPER 

I forbindelse med Byregionprogrammet kartla Østlandsforskning interkommunale 

samarbeidsrelasjoner som Lillehammer, Ringebu, Øyer og Gausdal deltar i. Som oversikten 

viser er det beskrevet i overkant av 40 samarbeid i hver kommune. I Tabell 13 er 

samarbeidene summert opp innenfor ulike tema/ områder.  

Tabell 13: Samarbeid pr. 24. oktober 2014. 

 
 Lillehammer Gausdal Øyer Ringebu 

Regionråd og annet politisk samarbeid 6 6 6 5 

Administrativt samarbeid 10 10 10 7 

Boligutvikling 0 0 0 0 

Næringsutvikling 6 6 6 4 

Samferdsel 0 0 0 1 

Landbruk  1 1 1 2 

Reiseliv, natur og kultur 4 4 4 4 

Brannvesen  1 1 1 1 

Renovasjon 1 1 1 2 

Energi 2 1 1 2 

Kompetanse, utdanning og opplæring 3 3 3 4 

Helse 9 10 7 8 

NAV 0 0 0 0 

Barnevern 0 0 0 1 

Ungdom 1 1 1 3 

Antall samarbeidsrelasjoner  44 44 41 44 

 
Kilde: ØF rapport 10/ 2014 

 

Det er innenfor politisk, administrasjon og helseområdet det er etablert flest 

samarbeidsordninger. Innenfor det politiske område er det regionrådene, felles 

formannskapsmøter og deltakelse i byregionprosjektet samarbeidene er rettet mot.  

Innenfor administrasjon er foruten rådmannsutvalget, administrative samarbeid som felles 

skatt- og innfordring, regnskap, innkjøp osv.  Disse samarbeidene er basert på 

vertskommunemodellen hjemlet i KL §§ 27-28. IKT samarbeidet er organisert i 

aksjeselskapet IKOMM. 
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Helse er det nest største samarbeidsområdet målt i antall samarbeid. Områder her er bl.a. 

forankret i samhandlingsreformen, miljørettet helsevern, og samfunnsmedisin. 

Av øvrige samarbeid kan bl.a. nevnes næringshager, landbruk og skogbruk, Snowball 

næringsklynge, krisesenter og barnevern. 

7.1 Transaksjonskostnader 

Økonomen Ronald Coase skrev en artikkel i 1937 som har utviklet seg til teorien om 

transaksjonskostnader. Transaksjonskostnader er kostnader som oppstår som følge av 

aktiviteter forbundet med eksempelvis avtaleinngåelse eller kontroll med en leverandør. 

Her vil transaksjonskostnadene være forbundet med oppfølging av interkommunale 

selskaper, ressursene som brukes for å innhente rapportering fra selskapene, skrive 

eierskapsmeldinger, utarbeide og behandle samarbeidsavtaler politisk osv.  

Ved beslutning om eventuell selskapsorganisering vil det for ny kommune stå mellom 

alternativene; 1) å sette ut tjenesten til et selskap (som gir transaksjonskostnader for 

kommunen) og 2) å produsere tjenesten i eget hus (som gir styring/ ledelseskostnader).  

7.2 Erfaringer om folkevalgt styring 

Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) har utredet hvordan norske kommuner 

ivaretar hensynet til god folkevalgt styring for virksomhet som er organisert som egne 

kommunale selskaper. Rapporten drøfter formål og innholdet i styringen av kommunalt 

eide selskaper, og hvilke virkemidler kommunen som eier har til å realisere formålene. Vi 

vil trekke frem noen momenter fra rapporten (Bjørnsen et al, 2015). 

Undersøkelsen viser at ordfører vanligvis representerer kommunen i generalforsamlingen, 

mens rådmannen og formannskap er viktige kontaktpunkt før og etter møtene. 

Kommunestyret har en overordnet og strategisk rolle, og er sjelden involvert i 

selskapsspesifikke strategier eller resultatkrav. Styrene i selskapene er også ofte politisert.  

Undersøkelser viser at kontrollutvalgene arbeider planmessig og omfattende, men den 

samlede vurderingen av politisk kontroll er ganske negativ. Et flertall mener 

selskapsformen medfører at folkevalgte mister innflytelse.  

For å få gjennomgått eierskapspolitikken med hvert kommunestyre anbefaler NIBR bl.a. å 

inkludere eierskapsmelding og eierstrategier i kommuneplanens samfunnsdel. Det vil 

skape en bedre forståelse for eierskap gjennom forankring i brede politiske prosesser med 

behandling i folkevalgte organer. Eierskapspolitikken blir dermed også tilgjengelig i det 

offentlige rom. 
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Folkevalgt eierstyring er ikke det samme som at de folkevalgte skal ivare alle sider selv. 

Rapporten anbefaler at det utvikles kompetanse i kommuneadministrasjonen for å støtte de 

folkevalgte.  

7.3 Samarbeid Lillehammer, Ringebu, Øyer og Gausdal deltar i 

I Tabell 14 er det gitt en oversikt over antall samarbeid som er selskapsorganisert (IKS/ AS). 

I kolonnen til høyre fremgår antallet kommunale deltaker/ eiere utenom de fire 

kommunene.  

Tabell 14: IKS og AS kommunene er medeiere i. 

 
Lillehammer Gausdal Øyer Ringebu 

Samarbeids-
partnere 

Innlandet Revisjon IKS x x x 
 

7 

IKOMM AS x x x 
 

0 

IKA Opplandene x x x x 18 

Lillehammer Kunnskapspark AS x x x 
 

0 

Østnorsk Filmsenter x x x 
 

0 

Filmtre x x x 
 

0 

Visit Lillehammer AS x x x x 3 

Oplandske Damskipsselskap.AS x 
   

1 

Gudbrandsdalsmusea AS 
  

x x 8 

GLØR IKS,  x x x 
 

0 
Lillehammer og Gausdal Energiverk 
Holding AS x x 

  
0 

Gudbrandsdal Energi (GE) 
  

x x 2 

Eidsiva Energi AS x 
  

x 7 

Gudbrandsdal krisesenter IKS x x x x 8 

Sum 12 10 11 6 - 

 

Kilde: ØF rapport 10/ 2014 

 

Det er et krav til IKS’er at det skal være minst to eiere. For GLØR blir det en eier ved 

etablering av ny kommune. Det innebærer at selskapet enten må endre selskapsmodell 

(f.eks. KF), eller det må inn minst en eier til (kommune/ fylkeskommune). Tjenesten kan 

også innlemmes i den ordinære kommunale virksomheten. For de øvrige selskapene kan 

selskapsformen opprettholdes.  

Det kan være interessant å drøfte hvilke kostnader samarbeid og selskapsdeltakelse 

innebærer. I tabellen nedenfor har vi forsøkt å kategorisere samarbeid og eierform basert 

på Tabell 15. 
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Tabell 15: Samarbeid fordelt på samarbeids-/ selskapsform 

 
Lillehammer Gausdal Øyer Ringebu 

Politisk 6 6 6 5 

Rådmannen 2 2 2 1 

Administrativt 17 18 16 19 

Nettverk 1 1 1 1 

§§ 27-28 7 8 6 12 

IKS 3 3 3 1 

AS 8 6 7 4 

Privat leverandør 0 0 0 1 

Sum 44 44 41 44 

 

Det vil være ulik aktivitet i de ulike samarbeidene. Møter i IKS er generalforsamling, og 

kanskje ett eiermøte eller to. Regionråd og rådmannsutvalget møtes jevnlig gjennom hele 

året. I tillegg kommer forberedelser til møtene, reisetid osv. En enkel tilnærming vil være å 

estimere kostnader knyttet til tidsforbruk for disse møtene. Dersom vi antar at 

gjennomsnittskostnaden hver kommune har med å delta i møtene er 1 000 kroner pr. møte, 

og det er to møter i året11, summeres kostnaden opp til 346 000 kroner.  Samme 

forutsetninger og en ny kommune12 gir kostnader på 74 000 kroner. Da er det lagt til grunn 

at «overflødige møter» som regionråd og rådmannsutvalg da har falt bort.  

Gevinsten her ligger i færre koordinerende organer. En del av aktiviteten i 

samarbeidsorganene er faglig rettet, og vil bestå uansett fire kommuner eller en ny 

kommune. Samtidig vil det bli et redusert behov for å bruke tid på diskusjon om de ulike 

kommunenes særinteresser. Dette fanges ikke tilstrekkelig opp i tilnærmingen. En må også 

erkjenne at teknisk beregnede innsparinger ikke alltid kan omsettes i reduserte kostnader. 

Faller en aktivitet bort, brukes den frigjorte tiden på andre oppgaver. Flere av deltakerne i 

regnestykket ovenfor blir også rasjonaliser bort ved etablering av ny kommune og er 

således allerede innberegnet i innsparingspotensialet tidligere i rapporten. Dette gjelder 

bl.a. ordførere og rådmenn fra tre av kommunene.  

For å belyse mulige fordeler og ulemper ved endring i samarbeid mellom kommunene vil 

vi belyse dette med utgangspunkt i et interkommunalt samarbeid som ikke kan bestå i sin 

nåværende form ved etablering av ny kommune.  

  

                                                      
11 Denne forutsetningen gir totalt for de fire kommunene 346 møter (2*(44+44+41+44)) per år. 

12 Denne forutsetningen gir totalt for ny kommune 74 møter 2*(0+2+17+1+2+4+8+0) i tabell 15
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7.4 Renovasjonsselskapet GLØR IKS 

Renovasjonsselskapet GLØR IKS (GLØR) eies av Lillehammer, Øyer og Gausdal. 

Analysene er basert på årsrapporten for 2013. GLØR eier to aksjeselskaper (Mjøsanlegget 

AS og GLØR Partner AS). Vi har lagt til grunn at disse to selskapene videreføres ved 

innlemming i ny kommune.  

I denne vurderingen vil vi drøfte konsekvensene rettet mot hhv økonomisk innsparing og 

styring/ kontroll. Vi har ikke vurdert eventuelle konsekvenser som følge av at 

selskapsverdiene i GLØR innlemmes i regnskapet til ny kommune, eller hvorvidt en 

innlemming av driften i ny kommune kan påvirke mva-refusjonen til ny kommune. 

Kommune- eller selskapsrettslige implikasjoner er heller ikke vurdert. Vi vil her henvise til 

revisjonen som kommunenes kompetansepartner. 

Økonomisk virkninger  

 
Tabell 16: Estimat på innsparing ved ny kommuneorganisering for GLØR (1000 kr) 

  
IKS 

Enhet i  
ny kommune Sum 

1 Administrativ oppfølging kommuneadministrasjonen 0 0 0 

2 Politisk oppfølging (eiermøter mv) 0 0 0 

3 Ledelse og administrativ drift - - - 

4 Styrehonorar 90 0 -90 

5 Revisjon, råd og bistand 374 187 -187 

6 Styring og eierkontroll - - - 

 
Sum 464 187 -277 

 

I Tabell 16 har vi forsøkt å sette opp en forenklet alternativanalyse av kostnadene med 

videreføring av hhv som IKS og som Tjenesteområde i ny kommune. Basert på de 

forutsetninger som er lagt til grunn konkluderer den med en innsparing på i underkant av 

300 000 kroner. Dette beløpet antyder hva ny kommune kan oppnå i realøkonomisk 

innsparing. Renovasjon er omfattet av selvkostprinsippet, så deler av reduksjonen vil 

tilfalle innbyggerne gjennom reduserte gebyrer.   

Analysen er basert på følgende forutsetninger: 

1. og 2. Den eieroppfølging som skjer i eiermøtene, drøftinger i kommunestyret, 

formannskap og utvalg, og de forberedelser og drøftinger administrasjonen både gjør i 

forkant og ved deltakelse i disse møtene, vil trolig være omtrent lik i de to alternativene. 

Det som eventuelt kan endre seg er at godtgjøringsordningen endres da det ansvarlige 

utvalget vil få utvidet ansvar. Ved innlemming vil både rådmannen og sektorsjef bruke 

mer tid på oppfølging av enheten. Dette vil inngå i de samlede oppgavene, og fortrenge 
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andre oppgaver. Vi har tidligere forutsatt at rådmannen og sektorsjef kun arbeider med 

ledelsesorienterte oppgaver i ny kommune, og regnskapsmessig vil derfor oppgavene ikke 

slå ut. Vi har også lagt til grunn at rådmannen og sektorsjefs oppgaver ikke henføres i 

selvkostregnskapet. Konklusjonen er at vi antyder provenynøytrale alternativer. 

3. Dette punktet omfatter administrasjon og ledelse i selskapet. Det er kanskje rimelig å 

anta at en innlemming i ny kommune vil løse ut stordriftsgevinster på områder som arkiv, 

regnskap, lønn osv. Ved etablering som et tjenesteområde vil enheten fortsatt ha egen 

leder. I praksis mener vi det bør være stordriftsfordeler ved innlemming i kommunen, men 

den er vanskelig å anslå. Ved videreføring som IKS vil en utvidelse med flere kommuner 

kunne medføre stordriftsfordeler ved at det blir flere å dele kostnadene på. Det vises for 

øvrig til drøftingen om mulige innsparinger i stab/ støttetjenester tidligere i rapporten. Det 

er derfor antydet at administrativ ledelse og administrativ oppfølging samlet sett er 

provenynøytral.  

4. Styrehonorarene i GLØR var i 2013 på 90 000 kroner. Disse vil falle bort. Det som 

eventuelt kommer i tillegg vil være kostnader som følger med økt godtgjørelse til deltaker i 

folkevalgte organer. Basert på godtgjørelsesreglementet til Lillehammer kommune vil det 

ikke blir økning i møtegodtgjørelsen som følge av en ny enhet. Men kommunestyret kan 

selvsagt endre godtgjørelsesreglementet. Styrehonorar vil derfor fremstå som innsparing i 

denne analysen. 

5. Revisjon, råd og veiledning er i 2013 delt mellom 125 000 i revisjonskostnader og 249 000 

i råd og veiledning. Konsernkostnader til revisjon og bistand/ rådgivning er ikke medtatt. 

Sammenlignet med regnskapet til ny kommune, vil en innlemming av GLØR bety lite. Men 

krav til selvkostregnskap etc. tilsier at innlemming ikke kan beregnes prosentuelt. Samtidig 

er 2/3 av kostnadene til revisor fra råd og veiledning. Det må på bakgrunn av det være 

rimelig å anta en reduksjon på 50 prosent, jfr. for øvrig henvisningen til danske erfaringer i 

kapittel 5.2.  

6. Dette er kontrollutvalgets ansvarsområde. Selskapskontroll vil erstattes med 

forvaltningsrevisjon. Det må være rimelig å anta at totalkostnadene til kontrollutvalgets 

kontroll blir provenynøytral.  

I tillegg vil det bli små og store innvirkninger som kan ha betydning, men som det ikke 

enkelt kan beregnes virkningen av. Vil det f.eks. være forskjell i lønnsveksten til ansatte i 

hhv kommunen og IKS, og er det enklere å få aksept for investeringer i et IKS enn når 

kommunestyret skal prioritere opp mot investeringsbudsjettet i kommunens budsjett og 

økonomiplan? Hva er verdien av at kommunestyret behandler gebyrene i 

budsjettprosessen direkte, fremfor på bakgrunn av et forslag fra styret i IKS’et?  
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Estimatmodellen over er veldig forenklet og innsparingsmålet må drøftes ut fra det 

perspektivet. Hvordan kommunen innretter sin eierstyring og ledermessige oppfølging vil 

være avgjørende for hvordan det reelle regnestykket vil fremstå.  

 

7.5 Eierstyring og kontroll 

Det er mange myter om IKS, og noen sannheter. Resultatene fra NIBR rapporten fremhever 

bl.a. at flertallet av de folkevalgte mister innflytelse, og der en begrenset andel av de 

folkevalgte er direkte inkludert. Ordfører og formannskapet er tildelt spesielle oppgavene i 

kommuneloven, og det er derfor heller ikke så merkelig at eierstyring i mange kommuner 

er tillagt disse.  

IKS etableres på områder der kommunen selv enten er for liten til å ivareta oppgaven på 

egen hånd, eller det er behov for å samarbeide med flere for å få til en hensiktsmessig 

organisering av tjenesten. I interkommunale samarbeid legges gjerne kjerneoppgaver (som 

renovasjon, brannvesen, barnevern mv), mens det i aksjeselskap kan etableres oppgaver 

med støttepreg. IRIS har også påvist at de største kommunene (> 20 000 innbyggere) deltar 

i flere samarbeid enn mindre kommuner, og at samarbeidene i større grad er innen teknisk 

sektor (Leknes, 2013).  

Det er delegeringsmessige utfordringer i valg av selskapsform, og eierkommunenes 

kompetanse til å styre selskaper er ulik. Felles for styrer er at styrets medlemmer er 

personlig valgt, og ikke direkte styrbare. Styring må derfor skje gjennom vedtak i 

eiermøter, samarbeidsavtaler, generalforsamlingsvedtak. Her trer transaksjonskostnadene 

inn med full tyngde.  

På motsatt side står de fordelene (og ulempene) avstanden til kommunestyret som organ 

medfører. For noen kommuner i Hedmark og Oppland (Innlandet) har det vært en 

målsetting å flytte utbyttet fra kraftselskap over i heleide kommunale holdingselskaper. 

Det muliggjør en helhetlig vurdering av disponering av utbyttet, og man unngår 

enkeltvedtak i kommunestyret for få finansiere, det som der og da fremstår som et godt 

tiltak.  

NIBR fremhever behovet for en kompetent kommuneadministrasjon som kan bistå i 

eieroppfølging og som støtteapparat til de folkevalgte i kommunen som skal ivareta 

eierinteressene overfor selskapet. Ny kommune vil ha betydelig eierskap i en rekke 

aksjeselskaper og bør ved sammenslåing vurdere hvordan kommunen best kan legge til 

rette for eieroppfølging av hele selskapsporteføljen. Et par interkommunale selskaper fra 

eller til vil ha liten innvirkning på ressursbruken i enheten som skal følge opp det samlede 

eierskapet.  



Innsparingspotensial – politisk og administrativ ledelse og styring ØF-notat 4/2015 

  

68 

 

Vi er ikke kjent med erfaringer den politiske eller administrative ledelsen har med 

eierskapsoppfølging og styring hos oppdragskommunene. Kontrollutvalgene har i 

varierende grad fokusert på forvaltningsrevisjoner og selskapskontroll. Så langt vi har 

oppfattet er selskapskontroll et viktig tema i flere av kommunene. I valget mellom å legge 

oppgaver til et selskap fremfor å beholde oppgavene i kommuneorganisasjonen, er det vår 

oppfatning at beslutningen må bygge på en klar målsetting for å flytte oppgaven over i et 

selskap.  

Vertskommunesamarbeid legger til rette for mer direkte folkevalgt innflytelse enn IKS, og 

kommunene kan velge vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemd (KL § 28-1c) der det 

er viktig med direkte folkevalgt styring. I vertskommunesamarbeid kan 

samarbeidskommunene gi vertskommunen instruks om utøvelse av delegert myndighet.  

7.6 Oppsummering 

Ved etablering av en ny kommune vil flere av de etablerte samarbeidene falle bort. Vi antar 

allikevel at innsparingen vil bli beskjeden. Dette fordi mye av innsparingspotensialet blir 

rasjonalisert bort i den generelle overordnede omstruktureringen i politisk og 

administrativ ledelse, og de påvisbare innsparingene vil i hovedsak komme ved reduserte 

kostnader i oppgaver som det betales for i dag. Inntreden av Ringebu vil medføre at 

Fronkommunene mister en kommune de samarbeider med. Isolert sett er ikke dette ny 

kommunes ansvar, men det kan være fornuftig å vurdere mulige stordriftseffekter ved å 

tilby Fronkommunene samarbeid. Dette kan gjøres innenfor en rekke områder, bl.a. 

renovasjon, IKT, barnevern, PP tjenester mv. I flere av samarbeidene Ringebu deltar i, kan 

grunnlaget for kvalitetsmessig og kostnadsmessig drift bli betydelig redusert ved Ringebus 

uttreden.  

Ny kommune bør etablere rammer og retningslinjer for eierskap og selskapsstyring. Videre 

bør selskapsorganisering velges ut fra økonomiske- og styringsmessige vurderinger, og 

med god forankring i klare, omforente målsettinger for eierskapet der selskapsorganisering 

blir valgt.
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9 VEDLEGG 

 

Vedlegg 1 Kommunegruppe 13 

Kommunenummer Navn 
 

Kommunenummer Navn 

0101 Halden 
 

0805 Porsgrunn 
0104 Moss 

 
0806 Skien 

0105 Sarpsborg 
 

0904 Grimstad 
0106 Fredrikstad 

 
0906 Arendal 

0213 Ski 
 

1001 Kristiansand 
0217 Oppegård 

 
1102 Sandnes 

0219 Bærum 
 

1106 Haugesund 
0220 Asker 

 
1124 Sola 

0230 Lørenskog 
 

1149 Karmøy 
0231 Skedsmo 

 
1246 Fjell 

0233 Nittedal 
 

1247 Askøy 
0235 Ullensaker 

 
1502 Molde 

0237 Eidsvoll 
 

1504 Ålesund 

0403 Hamar 
 

1505 Kristiansund 
0412 Ringsaker 

 
1702 Steinkjer 

0427 Elverum 
 

1714 Stjørdal 
0501 Lillehammer 1804 Bodø 
0502 Gjøvik 

 
1833 Rana 

0602 Drammen 
 

1902 Tromsø 
0604 Kongsberg 

 
1903 Harstad 

0605 Ringerike 
   0625 Nedre Eiker 
   0626 Lier 
   0627 Røyken 
   0701 Horten 
   0704 Tønsberg 
   0706 Sandefjord 
   0709 Larvik 
   0722 Nøtterøy 
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Vedlegg 2  Regresjonsstatistikk (kapittel 4.3) 

Lineære modeller 

Korrigert for delkostnadsnøkkel administrasjon 

Regresjonsstatistikk 
    Multippel R 0,96393824 
    R-kvadrat 0,92917693 
    Justert R-kvadrat 0,92767005 
    Standardfeil 19425,5505 
    Observasjoner 49 
    

      Variansanalyse 
      fg SK GK F Signifkans-F 

Regresjon 1 2,3268E+11 2,3268E+11 616,625546 1,1428E-28 

Residualer 47 1,7736E+10 377352013 
  Totalt 48 2,5042E+11       

        Koeffisienter Standardfeil t-Stat P-verdi 
 Skjæringspunkt 3430,84177 6014,88712 0,57039171 0,571129 
 Folkemengde i alt 3,45757555 0,13923901 24,8319461 1,1428E-28 
  

Ikke korrigert for utgiftsutjevning eller delkostnadsnøkkel administrasjon 

Regresjonsstatistikk 
    Multippel R 0,96049396 
    R-kvadrat 0,92254865 
    Justert R-kvadrat 0,92090075 
    Standardfeil 17304,6629 
    Observasjoner 49 
    

      Variansanalyse 
      fg SK GK F Signifkans-F 

Regresjon 1 1,6764E+11 1,6764E+11 559,83257 9,387E-28 

Residualer 47 1,4074E+10 299451359 
  Totalt 48 1,8172E+11       

        Koeffisienter Standardfeil t-Stat P-verdi 
 Skjæringspunkt 10070,7158 5358,17989 1,87950312 0,06638345 
 Folkemengde i alt 2,93480879 0,12403685 23,6607813 9,387E-28 
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Korrigert for utgiftsutjevning 

Regresjonsstatistikk 
    Multippel R 0,95744538 
    R-kvadrat 0,91670166 
    Justert R-kvadrat 0,91492935 
    Standardfeil 18426,8693 
    Observasjoner 49 
    

      Variansanalyse 
      Fg SK GK F Signifkans-F 

Regresjon 1 1,7563E+11 1,7563E+11 517,236929 5,2074E-27 

Residualer 47 1,5959E+10 339549513 
  Totalt 48 1,9159E+11       

        Koeffisienter Standardfeil t-Stat P-verdi 
 Skjæringspunkt 10576,214 5705,65755 1,85363632 0,07007359 
 Folkemengde i alt 3,00388916 0,13208063 22,7428435 5,2074E-27 
  

Logaritmiske modeller 

Ikke korrigert for utgiftsutjevning eller delkostnadsnøkkel administrasjon 

Regresjonsstatistikk 
    Multippel R 0,91388679 
    R-kvadrat 0,83518907 
    Justert R-kvadrat 0,83168246 
    Standardfeil 0,17085711 
    Observasjoner 49 
    

      Variansanalyse 
      fg SK GK F Signifkans-F 

Regresjon 1 6,9528489 6,9528489 238,175268 5,0133E-20 

Residualer 47 1,3720312 0,02919215 
  Totalt 48 8,3248801       

        Koeffisienter Standardfeil t-Stat P-verdi 
 Skjæringspunkt 10,8974744 0,05290384 205,986448 3,9482E-71 
 Folkemengde i alt 1,89E-05 1,2247E-06 15,432928 5,0133E-20 
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Korrigert for utgiftsutjevning 

Regresjonsstatistikk 
    Multippel R 0,91043498 
    R-kvadrat 0,82889185 
    Justert R-kvadrat 0,82525125 
    Standardfeil 0,17570166 
    Observasjoner 49 
    

      Variansanalyse 
      Fg SK GK F Signifkans-F 

Regresjon 1 7,0287282 7,0287282 227,68007 1,2145E-19 

Residualer 47 1,45094046 0,03087107 
  Totalt 48 8,47966866       

        Koeffisienter Standardfeil t-Stat P-verdi 
 Skjæringspunkt 10,9174699 0,0544039 200,674408 1,3462E-70 
 Folkemengde i alt 1,9003E-05 1,2594E-06 15,0890712 1,2145E-19 
  

 

Korrigert for delkostnadsnøkkel administrasjon 

Regresjonsstatistikk 
    Multippel R 0,91666612 
    R-kvadrat 0,84027677 
    Justert R-kvadrat 0,83687841 
    Standardfeil 0,17709669 
    Observasjoner 49 
    

      Variansanalyse 
      fg SK GK F Signifkans-F 

Regresjon 1 7,75484313 7,75484313 247,259022 2,3925E-20 

Residualer 47 1,47407211 0,03136324 
  Totalt 48 9,22891524       

        Koeffisienter Standardfeil t-Stat P-verdi 
 Skjæringspunkt 10,9501163 0,05483585 199,689004 1,6961E-70 
 Folkemengde i alt 1,9961E-05 1,2694E-06 15,7244721 2,3925E-20 
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Vedlegg 3 Respondenter 

Anne Hvattum   Lillehammer kommune 

Kristen Rusaanes  Lillehammer kommune 

 

Annikken Borgestrand  Øyer kommune 

Eli Eriksrud   Øyer kommune 

 

Marit Bråten Homb  Gausdal kommune 

Randi Solberg Kristiansen Gausdal kommune 

Ole Edgar Sveen  Gausdal kommune 

 

Elisabeth Folland  Ringebu kommune 

Jan Magne Langseth  Ringebu kommune 

 

 

 

Bjørg Hagen  Innlandet revisjon IKS 

Øivind Nyhus  Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet 

Ingvild Selfors  Kontrollutvalgstjenester Ingvild Selfors  

Ole Anders Ruud IKOMM AS 

 

Kontaktperson oppdragsgiver 

Nanna Egidius  Lillehammer kommune 
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Innsparingspotensial – politisk og administrativ ledelse og styring 

I notatet estimeres innsparingspotensialet fra to ulike vinkler basert på  

KOSTRA, og en med bakgrunn i samtaler med nøkkelpersoner i  

kommunene, revisjonen og kontrollutvalgssekretariatene. Praktiske konsekvenser  

som følger med kommunesammenslåing på folkevalgt og administrativt  

nivå er belyst, og mulige virkninger av økonomisk og styringsmessige  

effekter på eierstyring og kontroll med kommunale selskaper er drøftet. 

Notatet konkluderer med et estimert innsparingspotensial i intervallet  

17 til 25 millioner kroner. 
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