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FORORD 

Østlandsforskning har på oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark utredet 3K alternativet på 

bakgrunn av drøfting og vurderinger i kommunereformutredningen av kommunene i 

Nord-Østerdal. 3K består av kommunene Alvdal, Tynset og Tolga.  

Fylkesmannen ønsket at utredningen la særlig vekt på de økonomiske virkningene for 3K 

alternativet. Bakgrunnen for dette er at regjerningen ultimo april ble enige om det 

økonomiske opplegget for kommunenes finansering. I 3K utredningen er det omforente 

opplegget lagt til grunn i økonomikapittelet. Resultatene her er av den årsak ikke direkte 

sammenlignbare med de økonomiske beregningene i hovedrapporten (ØF-Rapport 03/ 

2016). Beregningen i rapporten er basert på forslaget til økonomisk opplegg slik det var 

kjent medio mars. 

Notatet er skrevet av Østlandsforskning i samarbeid med Telemarksforsking og Trøndelag 

forskning og utvikling. Ansvarlig for notatet har vært Østlandsforskning og prosjektleder 

har vært Per Olav Lund. 

Notatet kan leses som et selvstendig dokument men for å danne seg en helhetlig oversikt 

over kommunene i Nord-Østerdal vurdert opp mot ekspertutvalgets vurderingskriterier er 

det nødvendig se nærmere på ØF-rapport 03 / 2016. 

Vi takker for et godt samarbeid. 

 

Lillehammer, 30. mai 2016 

 

Merethe Lerfald      Per Olav Lund 

Forskningsleder      Forsker 
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OPPSUMMERENDE DRØFTING OG VÅRE VURDERINGER 

Stortinget vedtok i juni 2014 følgende målsettinger for kommunereformen: 

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftig og økonomisk robuste kommuner 

 Styrke lokaldemokratiet 

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget anbefalte 10 kriterier rettet mot kommunene og to 

mot staten. Analysene i dette notatet har tatt utgangspunkt i Stortingets målsetting og 

ekspertutvalgets kriterier. 

Bakgrunnen for utredningen av 3K og konklusjon 

Ekspertutvalget anbefalte kommuner på om lag 15 000 - 20 000 innbyggere. 6K-alternativ 

for Nord-Østerdalen når målet på innbyggertall, men fremstår ikke som en funksjonell 

kommune. Dette er nærmere begrunnet i Lund et al. (2016), som særlig trekker frem 

avstandsulemper og manglende funksjonalitet som sentrale argumenter mot en slik 

sammenslåing. 3K alternativet (Alvdal, Tynset og Tolga) med i underkant av 10 000 

innbyggere kan løse mange av de utfordringene de tre kommunene står overfor, samtidig 

som det ikke medfører avstandsulemper av betydning. 3K er en integrert bo- og 

arbeidsregion og fremstår som et reformalternativ med mange fordeler.  

Med basis i regjeringens målsetting med reformen og ekspertutvalgets anbefalinger 

konkluderer dette notatet med at 3K er et funksjonelt reformalternativ. 

Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

Tjenesteyting og myndighetsutøvelse er sentrale roller for en kommune. Rekruttering og 

kompetanse er sentrale spørsmål, og er viktig for å kunne yte gode tjenester. Dette, 

sammen med små og sårbare fagmiljø er også forhold som ofte trekkes fram som 

utfordringer for små kommuner. Rekruttering, kompetanse og størrelse på fagmiljø er også 
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viktig i et demokratisk perspektiv - at administrasjonen har relevant kompetanse for å sikre 

innbyggerne når det utarbeides beslutningsgrunnlag for å kunne gjennomføre politiske 

vedtak. En kommune av en viss størrelse vil lettere kunne ha en viss distanse til 

innbyggeren i forhold til å utøve enkelte tjenester og sikre likebehandling, hindre 

habilitetsutfordringer og at ikke-relevante faktorer påvirker myndighetsutøvelsen. 

Organisering og lokalisering av tjenestene i en ny kommune vil være avgjørende mhp 

hvilket potensiale som kan realiseres i en ny kommune. Om rekruttering av kompetanse vil 

være enklere i en sammenslått kommune vil være vanskelig å vurdere, men vi antar det vil 

være tilfellet. 

I Alvdal og Tolga oppleves det å være en viss grad av utfordring med å rekruttere 

kompetent arbeidskraft, mens i Tynset er det en like stor andel som mener det er en 

utfordring som de som mener det ikke er det. De tre kommunene er relativt enige om at 

små og sårbare fagmiljøer er en utfordring. Gjennom en sammenslåing til 3K vil en få 

tilgang til økt kapasitet og styrket kompetanse sammenlignet med en videreføring av 

dagens struktur, gitt at tjenesten kan sentraliseres. Potensialet avhenger av i hvilken grad 

effekter allerede er tatt ut gjennom eksempelvis vertskommunesamarbeid. 

En sammenslåing vil medføre en harmonisering av tjenestenivået internt i 3K, noen vil få 

bedre tilgang mens andre kan føle at økt avstand reduserer tilgjengeligheten. De 

økonomiske beregningene har tatt utgangspunkt i et kostnadsnivå som tilsvarer det den 

rimeligst produserende kommunen har i dag. Avstand til kommuneadministrasjonen og 

særlig til tjenestene trekkes ofte fram som argument mot sammenslåing.  

Her må en skille mellom de ulike tjenestene og behovet for å reise til et kommunalt kontor. 

Enkelte tjenester er bare «et tastetrykk» unna, mens andre ytes desentralisert og ofte i 

tilknytning til et tettsted. Hvordan tjenestene organiseres og lokaliseres er opp til 

kommunene å bestemme.  

Når det er sagt, er det ikke slik at kommunesammenslåing er lik sentralisering av 

tjenestetilbudet og videreføring av dagens struktur gir et desentralisert tilbud. Gjennom 

interkommunalt samarbeid er flere tjenester i Nord-Østerdalen sentralisert allerede, 

eksempelvis er det innenfor barnevern per i dag etablert et samarbeid mellom Tynset, 

Alvdal, Tolga, Folldal og Rendalen med kontorsted Tynset.  

Innenfor de fleste lovpålagte tjenester er ikke nivå eller omfang definert. Vi vurderer at en 

sammenslått kommune vil legge til rette for et bredere tjenestetilbud enn videreføring av 

dagens struktur, og mener derfor at valgfriheten vil bli bedre i dette alternativet.  

I 3K-alternativet mener vi at en eventuell sentralisering ikke vil medføre vesentlige 

avstandsulemper for innbyggerne. Til tross for dette, mener vi at lokalisering av 

kommunale tjenester vil være en viktig drøfting i den videre prosessen om sammenslåing 



Kommunereformen 3K i Nord-Østerdal ØF-notat 05/2016 

  

9 

 

av 3K. Praktisk tilrettelegging av tilbudet må veies mot andre hensyn, slik som effektiv 

organisering og et ønske om sterke fagmiljøer. I dette ligger også en vurdering av behov for 

å opprettholde arbeidsplasser i alle tre kommunene. 

Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

Geografisk er det korte avstander mellom tettstedene og godt innenfor akseptabel 

pendleravstand. Det er derfor grunn til å tro at sentraliseringseffekten ikke vil være så 

sterk. Tynset peker seg ut som kommunens naturlige sentrum.  

Fordelingen av arbeidsplasser i ulike næringer mellom Tynset og omlandskommunene 

speiler delvis en vanlig regional arbeidsdeling mellom senter og omland, hvor Tynset er 

senter for varehandel og privat og forretningsmessig tjenesteyting. De næringsstrukturelle 

utfordringene for kommunene er at flere næringer med relativt sterk vekst nasjonalt er 

svakt representert i kommunene.  

En av de største styrkene til 3K-alternativet er muligheter for å gi samfunnsutviklings-

oppgavene et løft; utvikling av tettstedene, planer for næringsutvikling, bolig/ 

bosettingsutvikling, samt planer for samhandling med sivilsamfunnene i grendene. 

Næringslivet og sivilsamfunnet vil ha forventninger til en ny kommune, men har også et 

eget ansvar i forhold til å utgjøre en tydelig stemme i samfunnsutviklingen.  

Bærekraftig og økonomisk robuste kommuner 

Økonomiske effekter er naturligvis et interessant tema i vurderingen av en kommune-

sammenslåing. Bærekraft og økonomi er et helt sentralt fundament for kommunenes 

aktivitet og tjenesteproduksjon. At en kommune har god kontroll på økonomien og kan 

håndtere uforutsette hendelser, er en viktig forutsetning for at en kommune skal kunne 

tilby sine innbyggere gode velferdstjenester. 

Illustrasjonsberegningene viser en effekt av nytt inntektssystem på -2,2 mill. kr 

(sammenlignet med 2016-nivået) for de tre kommunene samlet, og dermed isolert sett som 

effekt også for en sammenslått kommune. I nytt inntektssystem foreslås at alle kommuner i 

en eventuelt vedtatt sammenslåingskonstellasjon skal få utmålt fullt basistilskudd (på 13,2 

mill. kr) også fram til selve sammenslåingsåret, dvs. ikke oppleve noen mellomliggende år 

(2017-19) med avkortet basistilskudd. Effekten av denne skjermingsregelen – gitt et 

sammenslåingsvedtak, er for de tre kommunene samlet sett rundt 5,0 mill. kr i 

merinntekter på årsbasis i den aktuelle perioden. 

Beregningene viser at 3K vil gi en effekt år 1 etter sammenslåing på 51,6 mill. kr. For år 2-15 

etter sammenslåing vil den årlige effekten utgjøre 16,6 mill. kr. Etter 20 år, dvs. etter 

perioden for inndelingstilskuddet, vil sammenslåingsalternativet gi en årlig effekt på -15,6 

mill. kr. Det er her tatt høyde for at inndelingstilskuddet er beregnet til 32,2 mill. kr. 
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Innenfor administrasjon er det beregnet et effektiviseringspotensial tilsvarende 8,4 mill. kr. 

Beregningsteknisk er det lagt til grunn at administrasjonsgevinsten realiseres alt i år 1 etter 

sammenslåing. For at kommunesammenslåing skal være økonomisk lønnsomt må 

kommunene innen 20 år ha realisert et innsparingspotensial tilsvarende reduksjonen i 

rammetilskuddet (24,0 mill. kroner). Erfaringene fra de siste, frivillige kommunesammen-

slåingene er at det største innsparingspotensialet på kort sikt ligger innenfor 

administrasjon. I den sammenhengen er det også viktig å være oppmerksom på at det i alle 

disse sammenslåingsprosessene har vært gitt garantier om at ingen av de ansatte skulle 

miste jobben som følge av kommunesammenslåingene. Overskudd av ansatte har vært 

håndtert gjennom naturlig avgang. Når slike garantier blir gitt, tar det lengre tid å hente ut 

stordriftsfordelene. Inndelingstilskuddet som kommunen mottar de første 20 årene etter 

sammenslåing, tar nettopp hensyn til at det tar tid å hente ut effektiviseringsgevinster i en 

ny kommune. 

Når det gjelder de økonomiske beregningene må de baseres på dagens situasjon og den 

kunnskap som er kjent. Det økonomiske opplegget er underlagt stadige endringer, og 

utgiftsutjevningen revideres hver 4-5 år. I tillegg kommer Stortingets bevilgninger til 

kommunene samlet, overføring av oppgaver til eller fra kommunesektoren, og ikke minst 

utviklingen i antallet innbyggere i riket, endring som sosioøkonomiske og –demografiske 

forhold i befolkningen. Usikkerheten i de økonomiske beregningene øker derfor omfang 

fremover i tid, og må derfor brukes med forsiktighet.  

Styrke lokaldemokratiet 

Ved de siste valgene har det vært ulik valgdeltakelse i Alvdal, Tynset og Tolga. Hvorvidt 

en kommunesammenslåing påvirker deltakelsen er det ikke mulig å fastslå. Viktigere er 

det nok at 3K utvikler en hensiktsmessig struktur av nærdemokratiske tiltak slik at alle 

innbyggere i kommunen gis mulighet til å delta.  

Utvidelse av antallet kommunestyrerepresentanter vil i liten grad bidra til økt partipolitisk 

bredde i kommunestyret i 3K. Representasjon fra de mer desentrale områdene i 3K kan 

også i liten grad løses ved å øke antallet seter i kommunestyret. Ønsker 3K bredere 

representasjon må det tilrettelegges gjennom nærdemokratiske tiltak fremfor et større 

kommunestyre. Det er likevel grunn til å nevne at det i langt større grad i små kommuner 

er personvalg framfor listevalg enn i større kommuner, og at det kan påvirke partisammen-

setningen blant representantene. 

De folkevalgte mener at det i noen grad knytter seg habilitetsspørsmål til vurderinger i 

politiske organ. I 3K vil denne utfordringen bli redusert. Den nærhet mange føler de har 

med folkevalgte vil samtidig bli svekket i 3K. Basert på forskning vet vi at demokratiet 

fungerer litt forskjellig i mindre og større kommuner. 3K vil fortsatt være en 

forholdsmessig mindre kommune, og de tidligere områdene i Alvdal og Tolga vil trolig 



Kommunereformen 3K i Nord-Østerdal ØF-notat 05/2016 

  

11 

 

fortsatt oppleve å ha sine representanter i kommunestyret, råd og utvalg. Partiene kan 

gjennom gode nominasjonsprosesser bidra til at denne styrken blir ivaretatt i 3K. 

Interkommunalt samarbeid 

Interkommunalt samarbeid og annet samarbeid mellom kommunene trekkes fram som en 

forutsetning innenfor dagens struktur. Det interkommunale samarbeidet går i mange 

tilfeller utover 3K-alternativet. Eksempelvis nevnes felles IKT-løsninger som er sentralt for 

å få til samarbeid mellom kommunene og redusere sårbarheten og NØGIS (samarbeid GIS-

tjenester) som er sentralt for å opprettholde kompetanse på fagområder det ellers kan være 

vanskelig å rekruttere til utenfra. Sammenlignet med potensialet som ligger i økt 

interkommunalt samarbeid, vil 3K mer effektivt kunne løse felles utfordringer til beste for 

innbyggerne. 3K-alternativet vil dermed erstatte interkommunalt samarbeid mellom de tre 

kommunene, mens de øvrige kommunene (Rendalen, Folldal, og eventuelt Os om den 

består som egen kommune) i regionen vil fortsatt ha behov for samarbeid for tjenester de 

selv er for små til løse på egen hånd. Det vil pålegge 3K et ansvar, som både kan være til 

fordel, men også en ulempe for storkommunen. Interkommunale ordninger kan legge til 

rette for ytterligere stordriftsfordeler alle kommunene i samarbeidet kan høste fra, men 

også medføre betydelige utfordringer i tilrettelegging, samordning og oppfølging mellom 

samarbeidskommunene. En kan også se for seg at en i framtida finner at samarbeid mellom 

kommuner i Nord-Østerdalen er hensiktsmessig innenfor andre områder og nye oppgaver. 

3K stor nok? 

Ekspertutvalget anbefalte 15 – 20 000 innbyggere i en kommune og en kan stille seg 

spørsmålet om 3K alternativet med sine 9 600 innbyggere er en kommunemodell som kan 

bestå i mange år fremover. Eller er det slik at 3K vil ha utfordringer mhp bl.a. 

smådriftsulemper og andre problemstillinger mindre kommuner har. Vi har ikke noe klart 

svar på dette. Etter gjennomføring av reformen vil 3K trolig være en middels stor 

kommune. Det vil være en rekke kommuner med færre innbyggere. Demografiske forhold 

gjør at det fortsatt vil være mange arealrike kommuner med få innbyggere. Med en 

videreføring av generalistkommunen må det tilrettelegges for kompensasjon av 

smådriftsulemper også fremover, og vår vurderinger er på bakgrunn av det at spørsmål 

om stor nok i et fremtidsperspektiv ikke bør brukes som argument mot 3K.  

Vår vurdering er at 3K er et funksjonelt og hensiktsmessig reformalternativ i Nord-

Østerdalen. 
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1 INNLEDNING 

Kommunereformutredningen i Nord-Østerdal, ØF-rapport 03/ 2016, pekte på et reformalternativ 

bestående av kommunene Alvdal, Tynset og Tolga, med en mulig supplering av Folldal.  

Reformalternativet ble omtalt 3K/ 4K. I dette notat utredes alternativet Alvdal, Tynset og Tolga. I 

notatet forkortes dette til 3K.  

Inntektssystemet til kommunene tar hensyn til reiseavstander innen kommunen1 og eksakte 

økonomiske beregninger forutsetter spesialbestilling av grunnlagsdata fra SSB. For mindre 

kommuner med store avstander kan reiseavstandene ha stor betydning for utslagene i 

økonomiberegningene. En fremtidig kommunens evne til å finansiere tjenestene er et sentralt 

drøftingstema og gode økonomiestimater er derfor en forutsetning for analyser, drøftinger og 

konklusjoner.  

I dette notatet belyses 3K alternativet med basis i regjeringens overenskomst om det økonomiske 

opplegget slik det ble kunngjort 21. april med utfyllende opplysninger offentliggjort i uke 17. De 

økonomiske estimatene i dette notatet er derfor ikke sammenlignbare med de økonomiske 

beregningene av 6K alternativet i ØF-rapport 03/ 2016 (kap. 4). Estimatene i 6K bygger på det 

som var kjent frem til medio mars 2016. 

I bl.a. folkemøtet i Os den 27. april ble det reist spørsmål om hvorfor Os ikke kan inngå i et 4K på 

lik linje med Folldal. Det er ingen ting i veien for at Os kan inngå i 4K, men det vurderes ikke 

som hensiktsmessig i en helhetlig vurdering av Fjellregionen. Selv om det er nære bånd mellom 

Tolga og Os, og at Os er en del av Hedmark fylke, inngår Os i en funksjonell region med Røros og 

Holtålen. Med funksjonell region menes at disse kommunene samhandler mer med hverandre 

enn med de omkringliggende kommuner.  Det dreier seg ikke om hvem man føler tilhørighet til, 

men om hvor folk bor og hvor de har sitt arbeid, samarbeidet mellom kommunene osv.  

Dette notatet bygger på ØF-rapport 03/ 2016. Notatet er utformet slik at det kan leses som et 

selvstendig dokument, men mye av innhold og drøftinger er basert på dokumentasjon fra ØF-

rapport 03/ 2016. For å unngå gjentagelser fra rapporten og vedleggene, innledes hvert kapittel 

med en henvisning til rapport og vedlegg som inngår i grunnlaget for analyser og drøftingene i 

dette notatet. Det gis direktehenvisninger i kapitelene når det er naturlig. Notatet har den samme 

kapittelinndelingen som rapporten og vedlegget.  

 

                                                      
1
 Sone- og nabokriteriene 
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2 METODE 

I ØF rapport 03/ 16 gjengis en sammenfattet oversikt over aktuelle problemstillinger og hvilke data og 

analyser de blir belyst med. I vedlegget til ØF rapport 03/ 16 gis en utfyllende beskrivelse av metode og 

datainnsamling. Spørreskjemaet som ble benyttet i spørreundersøkelsen som er innrettet mot folkevalgte, 

ledere og tillitsvalgte i alle kommunene er vedlegg 2.2, mens en oppsummering av arbeidsgruppenes 

vurdering inndelt kommunevis fremgår av vedlegg 2.4. Intervjuguide for intervjuene av hhv ordførere og 

rådmenn er vedlegg 2.5 og 2. Deltakere i arbeidsgruppene fremgår av vedlegg 2.3. 

Dette notatet bygger på materialet slik det fremgår av ØF rapport 03/ 16 og vedlegget. Kapittel 4 

som omhandler økonomi bygger på oppdatert informasjon om det økonomiske opplegget for 

kommunene. Utover dette er det ikke metodemessige forhold som er endret fra ØF-rapport 03/ 

2016. 

 

 

  



Kommunereformen 3K i Nord-Østerdal ØF-notat 05/2016 

  

16 

 

 

  

 

 



 

17 

 

3 DEMOGRAFI OG NÆRINGSLIV 

I dette kapitlet ser vi på reiseavstander og befolknings-, nærings- og arbeidsplassutvikling for 

kommunene Tolga, Tynset og Alvdal. Se også kapittel 3 og vedlegg 3 i hovedrapporten. 

3.1 Sammendrag 

Befolkning 

De tre kommunene har hatt ulik befolkningsutvikling siden årtusenskiftet. I Tynset har det 

vært en vekst på 2 prosent, i Alvdal har antallet holdt seg stabilt, mens det har vært en 

nedgang på 11 prosent i Tolga.    

Det er kun Alvdal som kan vise til positivt fødselsoverskudd i perioden 2000-2015, mens 

kun Tynset har hatt positivt flytteoverskudd i nevnte periode. For alle kommunene er det 

en større andel av befolkningen i de eldste aldersgruppene enn i landet totalt.  

Sysselsetting 

I Alvdal kommune var det en sysselsettingsvekst på hele 20 prosent i perioden 2000-2014. 

Den positive utviklingen var fortrinnsvis drevet av økt aktivitet i anleggssektoren. I samme 

periode var det en vekst på syv prosent i Tynset og en nedgang på 11 prosent i Tolga. 

Tynset har hatt en liten nedgang i arbeidsplasser de senere årene, først og fremst pga. 

redusert aktivitet innen jordbruket, varehandel og transportsektoren. Nedgangen har blitt 

dempet av en forholdsvis sterk vekst i pleie- og omsorgssektoren.   

Tolga, Tynset og Alvdal sammen utgjør en forholdsvis integrert bo- og arbeidsregion. Dvs. 

at en stor andel av arbeidstakerne bosatt i de tre kommunene har også sin arbeidsplass i en 

av de tre kommunene.   

Fordelingen av arbeidsplasser i ulike næringer mellom Tynset og omlandskommunene 

speiler delvis en vanlig regional arbeidsdeling mellom senter og omland, hvor Tynset er 

senter for varehandel og privat og forretningsmessig tjenesteyting. De næringsstrukturelle 

utfordringene blant våre kommuner at flere næringer med relativt sterk vekst nasjonalt er 

svakt representert i kommunene.  
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3.2 Avstander 

Kommunene Tolga, Tynset og Alvdal har til sammen ca. 9 600 innbyggere, fordelt på 3 945 

km2. Tynset er den klart største kommunen, både areal- og befolkningsmessig, med 1 881 

km2 og om lag 5 600 innbyggere.  

 

Figur 1 Kart over Tolga, Tynset og Alvdal 

 

Kilde: Østlandsforskning, SSB og Kartverket. 

Reisetid er en viktig faktor og forutsetning for regional utvikling. Kartet over viser at 

Tynset kommune er forholdsvis langstrakt, med Alvdal og Tolga på hver sin side. Fra de 

mest befolkningstette områdene i de to sistnevnte kommunene er avstanden til Tynset 

sentrum kortere enn fra Kvikne i nord og Tylldalen i sør i Tynset kommune. Tabellen 

under viser reiseavstander, målt i km og tid med bil mellom rådhusene i kommunene. Fra 

rådhuset i Tolga til rådhusene på Tynset og Alvdal er reisetiden henholdsvis ca. 20 og 40 

minutter.  

 

 

 

  
Areal 
km

2
 Befolkning 

Innbygger 
per km

2
 

Tolga 1 122 1 620 1,44 

Tynset 1 881 5 580 2,97 

Alvdal 942 2 426 2,58 

Sum 3K 3 945 9 626 2,44 
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Tabell 1: Reiseavstander mellom rådhus i Nord-Østerdal 

Avstand rådhus. 
Km og reisetid med 
bil Tolga Tynset Alvdal 

Tolga   
 22 km/ 
21 min. 

 47 km/ 
41 min. 

Tynset 
 22 km/ 
21 min.   

 23 km/ 
22 min. 

Alvdal 
  47 km/ 
41 min. 

 23 km/ 
22 min.   

Kilde: Google Maps 

3.3 Befolkning 

Demografiske forhold knyttet til regional utvikling handler om dynamikk og strukturelle 

forhold. Med dynamikk menes befolkningsvekst, mens strukturelle forhold er kjønns- og 

alderssammensetning.  

3.3.1 Befolkningsutvikling  

I kommunene Tolga, Tynset og Alvdal var det henholdsvis 1 620, 5 580 og 2 426 innbyggere 

ved inngangen til 2016. De tre kommunene har hatt ulik befolkningsutvikling siden 

årtusenskiftet. I Tynset har det vært en vekst på 2 prosent, i Alvdal har antallet holdt seg 

stabilt, mens det har vært en nedgang på 11 prosent i Tolga.   Veksten i Tynset kommune 

har vært i delområdet Tynset Sør, dvs. det området som dekker Tynset sentrum. Nærmere 

bestemt har veksten vært drevet av kraftig befolkningsøkning i boligfeltet på Haverstad. I 

de øvrige delområdene i kommunen har folketallet gått ned.  I Alvdal kommune har det 

også vært befolkningsvekst i tettbygde strøk2, men i den mest folkerike grunnkretsen, 

Alvdal stasjon, har folketallet gått ned i perioden 2000-2015. I Tolga har folketallet i de 

tettbygde strøkene holdt seg samlet sett stabilt i nevnte periode.   

                                                      
2
 Statistisk sentralbyrå definerer et tettsted som en bosetting med minimum 200 innbyggere, og det skal 

ikke være mer enn 50 meter mellom husene.  Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter 
mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges (parker, idrettsanlegg, industriområder, elver 
eller dyrkbare områder). Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 
meter fra tettstedskjernen. 
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Figur 2: Befolkningsutvikling. Tolga, Tynset og Alvdal 

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 

Befolkningsutviklingen i en kommune eller region kan dekomponeres i et flytteoverskudd 

(innflyttere - utflyttere) og et fødselsoverskudd (antall fødte - døde). Blant våre kommuner 

er det kun Alvdal som kan vise til positivt fødselsoverskudd i perioden 2000-2015, mens 

kun Tynset har hatt positivt flytteoverskudd i nevnte periode. Flytteoverskuddet skyldes 

økt innvandring. En relativt lav andel av befolkningen i fertil alder forklarer dels 

fødselsunderskuddet i figuren nedenfor. Samtidig er selvfølgelig kjønnsbalansen av 

betydning. For kommunene har det samlet sett vært en forholdsvis balansert 

kjønnsfordeling i mange år, men i enkelte aldersgrupper er det dels et ubalansert forhold. 

Det er en overvekt av kvinner i de eldste aldergruppene og en overvekt av menn i 

aldersgruppen 20-39 år (Alnes og Lund, 2015).  

Figur 3: Befolkningsendringer fordelt på fødsels- og flytteoverskudd 2000-2015 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 
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3.3.2 Befolkningsfremskrivninger 

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer ulike fremskrivingsmodeller for folketallet på 

kommunenivå, avhengig av om det legges til grunn null, lav, middels eller høy utvikling 

på de fire parameterne befolkningsvekst, aldring, innvandring og flytting. Ved 

middelalternativet på alle parameterne vil folketallet i sum for kommunene Tolga, Tynset 

og Alvdal øke fra 9 626 i 2016 til 10 310 i 2030. Det ventes vekst i alle tre kommunene, men 

Tolga skiller seg ut med litt nedgang i antall innbyggere i yrkesaktiv alder, dvs. i 

aldersgruppen 20-66 år.  

Framskrivningene er beheftet med stor usikkerhet, og usikkerheten tiltar jo lenger fram i 

tid en ser, særlig i små kommuner. Kommunene kan selv påvirke enkelte forhold gjennom 

vedtak om bosetting, tilrettelegging for næringsutvikling, boligbygging etc. Samtidig er det 

strukturelle forhold som kommunen i liten grad kan påvirke, som oppretting og avvikling 

av statlige arbeidsplasser, utflagging av industri eller tiltak i jordbruket.  

Tabell 2: Befolkningsframskriving i Tolga, Tynset og Alvdal. MMMM 2016 – 2030 

Folketall MMMM  0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-66 år 67-79 år 80 + Sum 

Tolga 

2016 94 196 106 944 183 97 1 620 

2030 104 187 70 940 268 112 1 681 

Endring 10 -9 -36 -4 85 15 61 

Tynset 

2016 349 722 347 3239 623 300 5 580 

2030 376 699 287 3399 905 386 6 052 

Endring 27 -23 -60 160 282 86 472 

Alvdal 

2016 181 321 139 1371 258 156 2 426 

2030 163 295 128 1439 394 158 2 577 

Endring -18 -26 -11 68 136 2 151 

Sum 2016 624 1 239 592 5 554 1 064 553 9 626 

region 2030 643 1 181 485 5 778 1 567 656 10 310 

  Endring 19 -58 -107 224 503 103 684 

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 
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3.4 Utviklingstrekk i arbeidsmarkedet 

Ved inngangen til 2015 var det til sammen registrert 5 132 arbeidsplasser og 5 025 

sysselsatte innbyggere i kommunene Tolga, Tynset og Alvdal. Dette gir en 

nettoinnpendling fra de tre kommunene på 107 personer. Rundt 60 prosent av nevnte 

antall arbeidsplasser ligger i Tynset kommune. Tynset er da også den eneste med 

nettoinnpendling. Det er altså en pendlingsstrøm fra omlandskommunene inn mot Tynset.  

Tabell 3: sysselsatte etter bosted og arbeidssted i Tolga, Tynset og Alvdal 4. kv. 2014. 

  
Sysselsatte  

etter bosted Innpendling Utpendling 
Sysselsatte etter 

arbeidssted 
Netto 

innpendling 

Tolga                  859             196             407                    648               -211  

Tynset              2 886             930             560                 3 256                370  

Alvdal              1 280             341             393                 1 228                 -52  

Sum 3K              5 025          1 467          1 360                 5 132                107  
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 

Hvis en går pendlingstallene litt nærmere etter i sømmene vil en se at Tolga, Tynset og 

Alvdal sammen utgjør en forholdsvis integrert bo- og arbeidsregion. Nedenfor har vi satt 

opp en pendlingsmatrise som viser den prosentvise fordelingen av hvor de bosatte 

arbeidstakerne i de nevnte tre kommuner har sitt arbeidssted. Blant de bosatte på Tolga har 

over en fjerdedel Tynset som arbeidssted, mens tilsvarende andel blant Alvdølingene er en 

femtedel. En stor del av tynsetingene har Tynset som arbeidssted, og det er kun 8 prosent 

av dem som pendler til Tolga eller Alvdal.  

Tabell 4: Pendlingsmatrise for kommunene Tolga, Tynset og Alvdal. Sysselsetting 2014 

  

  Arbeidssted   

  Tolga Tynset Alvdal 
Resten av 
Norge Sum 

B
o

st
ed

 Tolga 53 % 28 % 1 % 18 % 100 % 

Tynset 3 % 81 % 5 % 12 % 100 % 

Alvdal 1 % 21 % 69 % 9 % 100 % 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 

I Alvdal kommune var det en sysselsettingsvekst på hele 20 prosent i perioden 2000-2014. 

Den positive utviklingen var fortrinnsvis drevet av økt aktivitet i anleggssektoren. I samme 

periode var det en vekst på syv prosent i Tynset og en nedgang på 11 prosent i Tolga. 

Tynset har hatt en liten nedgang i arbeidsplasser de senere årene, først og fremst pga. 

redusert aktivitet innen jordbruket, varehandel og transportsektoren. Nedgangen har blitt 

dempet av en forholdsvis sterk vekst i pleie- og omsorgssektoren.   



Kommunereformen 3K i Nord-Østerdal ØF-notat 05/2016 

  

23 

 

Figur 4: Utvikling i antall arbeidsplasser i kommunene i Nord-Østerdal. 2000-2014. Indeks 2000 = 100. 

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 

Under normale konjunkturer vil det være sammenfall mellom arbeidsplassutvikling og 

befolkningsutvikling, i hvert fall hvis vi ser på utviklingen i befolkningen i yrkesaktiv 

alder. Arbeidsplasser trekker til seg arbeidskraft og innbyggere. Det er også slik at 

innbyggere representerer både et rekrutteringsgrunnlag og en etterspørsel for bedriftene. 

Nedgang i antall innbyggere kan gi en negativ effekt på antall arbeidsplasser og/eller 

næringsutviklingen fordi det kan gi redusert etterspørsel etter varer og tjenester fra både 

offentlig og privat sektor.  

Vår gjennomgang har vist at det kun er Tynset som har både befolknings- og 

arbeidsplassvekst etter årtusenskiftet og fram til i dag. Alvdal har hatt stabilt folketall og 

kraftig arbeidsplassvekst, mens det har vært nedgang i både befolkning og antall 

arbeidsplasser i Tolga.  
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3.5 Næringsstruktur 

Næringsstrukturen i en region eller kommune er påvirket av en rekke faktorer. Det kan 

blant annet være tilgang til naturresurser, politiske vedtak for å støtte etablering og 

utvikling av offentlig eller privat virksomhet og virksomheter «tilfeldig» skapt av energiske 

og dyktige entreprenører.    

Fordelingen av arbeidsplasser i ulike næringer mellom Tynset og omlandskommunene 

speiler delvis en vanlig regional arbeidsdeling mellom senter og omland, hvor Tynset er 

senter for varehandel og privat og forretningsmessig tjenesteyting. Videre speiler den 

regionale forskjeller i geografi og forutsetninger for naturbaserte næringer, samt historisk 

utvikling i næringer.    

For å få fram en regions spesialisering brukes gjerne lokaliseringskvotienter (LQ). 

Lokaliseringskvotientene sier noe om en regions avhengighet av særskilte næringer, og er 

viktig informasjon for sårbarhetsanalyser av enkeltnæringers utvikling. 

Lokaliseringskvotient på 1 for en næring vil si at denne næringens andel av sysselsettingen 

(etter arbeidssted) er like stor i regionen/kommunen som på landsbasis. Er 

lokaliseringskvotienten lik 2, har regionen/kommunen relativt sett dobbelt så mange 

arbeidsplasser i denne næringen som i landet totalt. Er lokaliseringskvotienten 0,50 har den 

relativt sett halvparten så mange arbeidsplasser 

 

Overrepresentasjon av en næring i en region kan indikere at man har sterke bedrifter eller 

næringsmiljøer der. Når offentlige virksomheter er overrepresentert kan det bero på at man 

har etablerte strukturer og kompetansemiljøer som det også kan bygges videre på. Det kan 

også være at regionen har spesielle behov knyttet til pleie og omsorg på grunn av alders-

struktur eller lignende, eller ivaretar funksjoner for større områder (helse, omsorg, skole, 

ol.).  

I tabellen nedenfor er andeler og lokaliseringskvotienter for næringsgrupper vist for 

kommunene Tolga, Tynset og Alvdal. Kommunene er samlet sett sterkt overrepresentert 

innen næringsgruppen jordbruk og skogbruk, og klart overrepresentert innen elektrisitet/ 

vann/ renovasjon og kommunal/ fylkeskommunal forvaltning. Kommunene er også noe 

overrepresentert innen bygg- og anleggsvirksomhet. Klarest underrepresentasjon er det 

innen bergverksdrift/ utvinning (oljevirksomhet), forretningsmessig tjenesteyting og 

finansiering/ forsikring. Kommunenes sysselsettingsandeler innen bl.a. industri og 

varehandel ligger i sum om lag på landsgjennomsnittet, men det er her store forskjeller 

kommunene i mellom. For industriens del er Alvdal kraftig overrepresentert, Tolga om lag 

som landsgjennomsnittet, mens Tynset er underrepresentert. Innen varehandel er Tynsets 

sysselsettingsandel om lag som landsgjennomsnittet, mens de øvrige kommunene er mer 

preget av handelslekkasje.  
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Tabell 5: Sysselsettingsandeler og lokaliseringskvotienter, 2014 

  Tolga Tynset Alvdal Sum 3K 

  Andel LQ Andel LQ Andel LQ Andel LQ 

Jordbruk, skogbruk og fiske 18 %         7,47  9 %       3,90  14 %       5,85  12 % 
           

4,81  

Bergverksdrift og utvinning  0 %            -    0 %       0,05  0 %       0,16  0 % 
           

0,07  

Industri    10 %         1,16  4 %       0,49  18 %       2,06  8 % 
           

0,95  

Elektrisitet, vann og renovasjon 7 %         6,56  2 %       1,66  0 %       0,36  2 % 
           

1,97  

Bygge- og anleggsvirksomhet  6 %         0,77  9 %       1,14  16 %       1,98  10 % 
           

1,30  

Varehandel, motorvognreparasjoner   8 %         0,61  16 %       1,14  8 %       0,57  13 % 
           

0,94  

Transport og lagring  1 %         0,14  4 %       0,70  5 %       0,94  4 % 
           

0,68  

Overnattings- og serveringsvirksomhet  2 %         0,46  3 %       0,79  3 %       0,87  3 % 
           

0,77  

Informasjon og kommunikasjon  0 %            -    3 %       0,72  0 %       0,09  2 % 
           

0,48  

Finansiering og forsikring  2 %         1,03  1 %       0,46  0 %       0,27  1 % 
           

0,49  

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift  6 %         1,04  4 %       0,62  4 %       0,56  4 % 
           

0,66  

Forretningsmessig tjenesteyting   3 %         0,67  2 %       0,41  1 %       0,16  2 % 
           

0,38  

Offentlig administrasjon, forsvar, 
sosialforsikring 6 %         0,93  5 %       0,82  4 %       0,63  5 % 

           
0,79  

Undervisning    8 %         0,98  9 %       1,12  9 %       1,18  9 % 
           

1,12  

Helse- og sosialtjenester  19 %         0,97  27 %       1,34  14 %       0,72  23 % 
           

1,14  

Personlig tjenesteyting   2 %         0,62  3 %       0,80  2 %       0,59  3 % 
           

0,73  

Uoppgitt    1 %   0 %   1 %   1 %   

Sum 100 %   100 %   100 %   100 %   

Sum antall arbeidsplasser 648   3256   1228   5132   

Fordelt på institusjonelle næringer                 

Statlig forvaltning 2 %         0,14  12 %       1,14  1 %       0,10  8 % 
           

0,76  

Fylkeskommunal forvaltning 0 %         0,18  4 %       2,35  4 %       2,37  4 % 
           

2,08  

Kommunal forvaltning 32 %         1,80  23 %       1,28  23 %       1,28  24 % 
           

1,35  

Privat sektor og offentlige foretak 66 %         0,95  61 %       0,87  72 %       1,04  64 % 
           

0,92  
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 
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3.6 Næringsstrukturelle endringer 

Næringsstrukturen endres når sysselsettingen i enkeltnæringer går opp eller ned over tid. 

For noen næringer blir utviklingen i stor grad påvirket av nasjonale og globale trender. 

Trendene kan være et resultat av konjunkturer, produktivitetsutvikling eller endrede 

forbruksmønster. I enkelte regioner kan en likevel ha næringer som bryter med de 

nasjonale trendene fordi en har et relativt høyt innslag av konkurransedyktige bedrifter. 

Dette gjelder både for næringer som nasjonalt har vekst eller fall i sysselsettingen. Tabellen 

nedenfor viser hvordan sysselsettingen har endret seg i ulike næringer nasjonalt og for våre 

kommuner. Tabellen viser de faktiske endringer. Vekst er merket grønt og reduksjon rødt. 

For de tre kommunene samlet samsvarer vekst- og nedgangsnæringer forholdsvis godt 

med den nasjonale trenden. Unntaket er reiselivsnæringen (overnatting og servering), med 

en relativt sterk nasjonal vekst og nedgang i regionen. Dette henger sammen med at store 

deler av disse næringene vokser i sentra og sentrale strøk. For øvrig er de 

næringsstrukturelle utfordringene blant våre kommuner at flere næringer med relativt 

sterk vekst nasjonalt er svakt representert i kommunene. Spesielt er dette gjeldende 

innenfor bergverksdrift/ utvinning3 , IKT og teknisk/ forretningsmessig tjenesteyting.  

Tabell 6: Endring i antall sysselsatte 2008-2014 i Tolga, Tynset, Alvdal og Norge. Grønn=vekst, 
rød=nedgang. 

  Tolga Tynset Alvdal Sum 3K Norge 

Jordbruk, skogbruk og fiske        -38           -93        -24                -155         -13 299  

Bergverksdrift og utvinning           -1                  -              3                     2          23 406  

Industri              8               6        -22                    -8         -24 139  

Elektrisitet, vann og renovasjon         24               5          -2                   27            4 040  

Bygge- og anleggsvirksomhet            9             28         68                 105          21 397  

Varehandel, motorvognreparasjoner            -8           -64          -8                  -80         -10 968  

Transport og lagring                  -              -25         20                    -5           -3 431  

Overnattings- og serveringsvirksomhet            4             -8        -31                  -35            8 447  

Informasjon og kommunikasjon           -1             39                  -                      38            5 377  

Finansiering og forsikring           -3                  -             -6                    -9           -3 079  

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift          12           -30         12                    -6          17 685  

Forretningsmessig tjenesteyting           14             -4           7                   17            4 010  

Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring         11             33           7                   51          22 283  

Undervisning             -3               8         12                   17          14 057  

Helse- og sosialtjenester          10             19         12                   41          47 713  

Personlig tjenesteyting             4               9           8                   21          10 372  

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 
 

                                                      
3
 Innen bergverk og utvinning har riktig nok aktiviteten falt betraktelig i 2015 pga. lavere aktivitet i 

oljesektoren, men vi har i skrivende stund ikke offisielle sysselsettingstall for i år som kan bekrefte dette.      
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4 ØKONOMI 

Økonomiske effekter er naturligvis et interessant tema i vurderingen av en kommune-

sammenslåing. For å beregne økonomiske konsekvenser av kommunesammenslåing, har vi 

bl.a. fokusert på endringene over inntektssystemet. Videre har vi sett på utgiftsnivået på 

administrasjon og tjenesteproduksjon, og drøftet andre mulige økonomiske konsekvenser 

som følge av en eventuell kommunesammenslåing.  

Bærekraft og økonomi er ikke noen overordnet, samfunnsmessig funksjon som 

kommunene skal spesielt ivareta, men er naturligvis et helt sentralt fundament for 

kommunenes aktivitet og tjenesteproduksjon. Økonomisk soliditet (i betydningen 

handlingsrom) framgår da også som et kriterium fra ekspertutvalget for at tjenesteytingen 

skal ivaretas på en god og trygg måte 4.  At en kommune har god kontroll på økonomien 

og kan håndtere uforutsette hendelser, er en viktig forutsetning for at en kommune skal 

kunne tilby sine innbyggere gode velferdstjenester. 

4.1 Sammendrag økonomi 

Tabellen under oppsummerer de viktigste effektberegningene for 

sammenslåingsalternativet. Utslagene er vist i mill. kr og i prosent av brutto driftsinntekter 

for summen av aktuelle kommuner. 

Tabell 7: Oppsummering av effektberegninger. I mill. kr og i % av brutto driftsinntekter 2015
5
. 

 I mill. kr I % av brutto 
driftsinntekter 
2015 

Effekt nytt inntektssystem -2,2 -0,2 % 

Økonomiske virkemidler (engangsstøtte) 35,0 3,7 % 

Effekt frie inntekter år 1-15 (årlig, 2020-2034) 8,2 0,9 % 

Effekt frie inntekter etter år 20 (årlig) -24,0 -2,6 % 

Effektiviseringsgevinst på administrasjon (årlig) 8,4 0,9 % 

Sum år 1 etter sammenslåing 51,6 5,5 % 

Sum år 2-15 etter sammenslåing (årlig) 16,6 1,8 % 

Sum etter år 20 etter sammenslåing (årlig) -15,6 -1,7 % 

 

                                                      
4
 Vi vil, oversatt til konkrete kommunaløkonomiske termer, knytte soliditetsbegrepet til størrelsen på frie 

fondsmidler (disposisjonsfond) og netto driftsresultat. 
5
 Beregningene baserer seg på avtalen om nytt inntektssystem mellom regjeringspartiene og venstre.  

Avtalen om nytt inntektssystem er særskilt omtalt i et eget avsnitt i rapporten. 
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Illustrasjonsberegningene viser en effekt av nytt inntektssystem på -2,2 mill. kr (dvs. 

sammenlignet med 2016-nivået) for de tre kommunene samlet, og dermed isolert sett som 

effekt også for en sammenslått kommune. I nytt inntektssystem er det foreslått alle 

kommuner i en eventuelt vedtatt sammenslåingskonstellasjon skal få utmålt fullt 

basistilskudd også fram til selve sammenslåingsåret, dvs. ikke oppleve noen 

mellomliggende år (2017-19) med avkortet basistilskudd. Effekten av denne 

skjermingsregelen – gitt et sammenslåingsvedtak, er for de tre kommunene samlet sett 

rundt 5,0 mill. kr i merinntekter på årsbasis i den aktuelle perioden. Disse effektene inngår 

ikke i tabelloppstillingen overfor. 

I beregningene av effekt på frie inntekter er det lagt til grunn at en eventuell sammenslåing 

skjer i 2020. I effektberegningene er det sammenlignet mot 2017-nivået for selvstendige 

kommuner.  

Tabellen viser at sammenslåingsalternativet vil gi en effekt år 1 etter sammenslåing på 51,6 

mill. kr (35,0+8,2+8,4). For år 2-15 etter sammenslåing vil den årlige effekten dermed utgjøre 

16,6 mill. kr (8,2+8,4). Etter 20 år, dvs. etter perioden for inndelingstilskuddet, vil 

sammenslåingsalternativet gi en årlig effekt på -15,6 mill. kr (-24,0+8,4). Det er her tatt 

høyde for at inndelingstilskuddet er beregnet til 32,2 mill. kr. 

På administrasjon er det beregnet et effektiviseringspotensial på 8,4 mill. kr (dvs. ved 

nedjustering og tilpasning til den av de sammenslåtte kommunene som i dag har de laveste 

utgiftene). Beregningsteknisk er det lagt til grunn at administrasjonsgevinsten realiseres alt 

i år 1 etter sammenslåing. For at kommunesammenslåing skal være økonomisk lønnsomt 

må kommunene innen 20 år ha realisert et innsparingspotensial tilsvarende reduksjonen i 

rammetilskuddet. 

4.2 Økonomisk status 

Generelt har de aktuelle kommunene et inntektsnivå – målt som korrigerte frie inntekter 

per innbygger - som ligger noe over landsgjennomsnittet. Tolga, Tynset og Alvdal hadde i 

2015 et nivå på korrigerte frie inntekter (inkl. e-skatt og konsesjonskraftinntekter) på hhv. 2 

prosent, 3 prosent og 7 prosent over landsgjennomsnittet. 

Tynset hadde et netto driftsresultat under den anbefalte normen på 1,75 prosent i 2015, 

mens de øvrige kommunene hadde et resultat over 1,75 prosent. Tynset hadde et netto 

driftsresultat på 1,1 prosent i 2015, mens Tolga og Alvdal hadde et netto driftsresultat på 

5,4 prosent og 6,3 prosent. 

Kun Alvdal hadde et nivå på disposisjonsfondet som lå over landsgjennomsnittet i 2015 

(7,3 prosent). Tolga og Tynset hadde et nivå på disposisjonsfondet på hhv. 3,9 prosent og 

5,4 prosent. 
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Tynset hadde høyest netto lånegjeld med 69,0 prosent i 2015, mens Tolga og Alvdal hadde 

en gjeldsgrad på hhv. 53,3 prosent og 49,2 prosent. Til sammenligning var nivået på 

landsbasis 77,1 prosent i 2015. 

Tabell 8: Sentrale økonomiske nøkkeltall. 

 Korrigerte frie inntekter 
(inkl. e-skatt og 
konsesjonskraftinnt) 2015** 

Netto driftsresultat 
2015* 

Disposisjonsfond 
2015* 

Netto 
lånegjeld 
2015* 

Tolga 102 5,4 3,9 53,3 

Tynset  103 1,1 5,4 69,0 

Alvdal 107 6,3 7,3 49,2 

Hedmark 98 3,4 10,5 72,9 

Hele landet 100 3,0 6,6 77,1 

* I prosent av brutto driftsinntekter 

** Frie inntekter justert for variasjon i utgiftsbehov. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per 
innbygger. Landsgjennomsnittet = 100 

4.3 Økonomiske virkemidler 

For å legge til rette for overgangen til en ny kommune for kommuner som slår seg 

sammen, vil regjeringen benytte positive økonomiske virkemidler som kan stimulere til 

kommunesammenslåing i reformperioden. Virkemidlene gjøres gjeldende for kommuner 

som slår seg sammen i reformperioden, det vil si sammenslåinger der det er fattet nasjonale 

vedtak innen 1.1.2018.  

Støtte til engangskostnader er et gitt beløp for å dekke kostnader ved en 

kommunesammenslåing. Beløpet er regulert ut fra hvor mange kommuner som inngår i 

sammenslåingen, og hvor store kommunene er målt i antall innbyggere. 

Reformstøtte er et engangsbeløp som den nye kommunen får til fri benyttelse på 

tidspunktet kommunen slår seg sammen. Beløpet er basert på antall innbyggere i den 

sammenslåtte kommunen. 

En eventuell sammenslåing av Tolga, Tynset og Alvdal vil utløse 35 mill. kr i støtte 

(tilsvarende 3,7 prosent av dagens brutto driftsinntekter) – sammensatt av 30 mill. kr i 

tilskudd til dekning av engangskostnader og 5 mill. kr i reformstøtte.  
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Tabell 9: Oversikt over støtte til engangskostnader og reformstøtte. I mill. kr og i prosent av brutto 
driftsinntekter. 

 Innbyggertall 
2016 

Støtte til 
engangskostnader 

(mill. kr) 

Reformstøtte 
(mill. kr) 

Samlet støtte 
(mill. kr) 

I % av brutto 
driftsinntekter 

2015 

3K 9 662 30,0 5,0 35,0 3,7 % 

 

For å stimulere til frivillige kommunesammenslåinger ble det fra og med budsjettåret 2002 

innført et særskilt inndelingstilskudd som en del av inntektssystemet. Denne ordningen 

skal sikre at kommunene ikke får reduserte rammeoverføringer som følge av 

sammenslåing. Inndelingstilskuddet kompenserer for bortfall av basistilskudd 

(basistillegget) og en eventuell netto nedgang i samlede regionalpolitiske tilskudd over en 

periode på 20 år, med gradvis, lineær nedtrapping til 0 kr etter 15 år. Inndelingstilskuddet 

for en eventuell sammenslått kommune av Tolga, Tynset og Alvdal vil være på 32,2 mill. 

kr. 

4.4 Nytt inntektssystem 

Regjeringspartiene og Venstre ble i uke 16 enige om rammene for det økonomiske 

opplegget i kommunereformen. Avtalen er i tråd med den retningen som regjeringen 

skisserte i høringsnotatet6.  Avtalen legger bl.a. til grunn 25,4 km som terskelverdi ved 

utmålingen av basistilskuddet, men der ingen kommuner skal få større avkorting enn 50 

prosent. 50 prosent av basistilskuddet graderes så ut fra kommunens verdi på 

strukturkriteriet. I utgangspunktet vil dermed omfordelingseffekten, inkl. tilbakeføring av 

midler til innbyggertilskuddet, halveres sammenlignet med modellen som ble skissert i 

høringsnotatet (ved grenseverdi 25,4 km).7  

Vektingen av kriteriet for psykisk utviklingshemmede 16 år og over i delkostnadsnøkkelen 

for pleie og omsorg, vil være uendret – og ikke kraftig nedjusteres slik høringsnotatet la til 

grunn. 

I avtalen er også omtalt en overgangsordning for utmålingen av basistilskuddet for den 

enkelte kommune i en gitt sammenslåingskonstellasjon. Den går på at alle kommuner i en 

eventuelt vedtatt sammenslåingskonstellasjon skal få utmålt fullt basistilskudd (på 13,2 

mill. kr) også fram til selve sammenslåingsåret, dvs. ikke oppleve noen mellomliggende år 

(2017-19) med avkortet basistilskudd. Effekten av denne skjermingsregelen – gitt et 

                                                      
6
 Det er ikke alle sider som er kjent, noe som innebærer at alt fortsatt ikke kan beregnes eksakt. 

7
 Tolga, Tynset og Alvdal får beregnet en gjennomsnittlig reiseavstand for å nå 5000 innbyggere på hhv. 

19,3 km, 11,7 km og 16,1 km (et vektet gjennomsnitt for de tre kommunene utgjør 14,1 km) 
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sammenslåingsvedtak, er for de tre kommunene samlet sett rundt 5,0 mill. kr i 

merinntekter på årsbasis i den aktuelle perioden. 8 

I tillegg skal det settes av 100 mill. kr (som er oppgitt til å være halvårseffekt) i en ny 

tilskuddsordning i kommuneopplegget for 2017, som er ment å tilgodese små og 

mellomstore kommuner som slår seg sammen og som vil utgjøre et sterkere tyngdepunkt i 

sin region. I avtalen står det presisert at ordningen også må omfatte kommuner som blir fra 

9.000-10.000 innbyggere etter sammenslåing.   

Alle regionalpolitiske tilskudd videreføres. Regionaltilskuddene slås sammen til to nye 

tilskudd: Nord-Norgetilskudd og Sør-Norgetilskudd. Dagens småkommunetilskudd 

videreføres innenfor de nye tilskuddene. Småkommunetillegget gis som en sats per 

kommune, med differensiering av satsene etter distriktsindeksen. Det er ellers lagt til 

grunn vridning av satsene for øvrige kommuner i Sør-Norge i retning av mer per 

innbygger og mindre per kommune9.  

Selve omleggingen av inntektssystemet vil være sammenslåingsnøytral, dvs. at eventuell 

reduksjon per kommune også vil gjelde for sammenslåingsalternativet. 

Illustrasjonsberegningene viser et samlet utslag av nytt inntektssystem for de tre 

kommunene samlet på -2,2 mill. kr (tilsvarende -0,2 prosent av brutto driftsinntekter). 

Tynset er anslått å få en gevinst på 0,8 mill. kr, mens Tolga og Alvdal begge er anslått å få 

en reduksjon på -1,5 mill. kr.  

Tabell 10: Effekter av nytt inntektssystem. I mill. kr og i % av brutto driftsinntekter 2015. 

  Utgiftsutjevning  Struktur-
kriteriet

10
 

Regional-
tilskudd

11
 

Samlet 
fordelingsvirkni

ng 

Samlet i % av 
brutto driftsinnt. 

2015 

Tolga -0,2 -1,3 0,0 -1,5 -1,0 % 

Tynset 1,4 -2,3 1,7 0,8 0,1 % 

Alvdal 1,0 -2,0 -0,5 -1,5 -0,6 % 

Sum 2,2 -5,6 1,2 -2,2 -0,2 % 

 

Vi presiserer at det som følge av de foreslåtte endringene også oppstår andre omforde-

lingseffekter, samt at inntektsgarantiordningen (INGAR) også vil dempe eventuelle 

negative utslag for den enkelte kommune fra et år til det neste12.  

                                                      
8
 Fordelt med ca. 0,7 mill. kr for Tolga, 2,8 mill. kr for Tynset og 1,6 mill. kr for Alvdal. 

9
 Tolga og Alvdal får småkommunetilskudd på ca. 5,5 mill. kr i 2016, mens Tynset får distriktstilskudd Sør-

Norge på ca. 4,1 mill. kr. 
10

 Verdien av et basistillegg er i disse beregningene satt til 14,2 mill. kr. Tilbakeført beløp er 268 kr per 
innb. 
11

 Effekten er hensyntatt oppdatert distriktsindeks. Tolga, Tynset og Alvdal hadde i 2014 en distriktsindeks 
på hhv. 23, 39 og 42, mens distriktsindeksen var hhv. 22, 37 og 38 i 2015. Tilbakeføring av et beløp på 15 
kr per innb., som følge av omlegging av småkommunetilskuddet og distriktstilskudd Sør-Norge, skal også 
være hensyntatt. 
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4.5 Effekter på overføringene fra inntektssystemet 

Et sentralt spørsmål ved kommunesammenslåing er hvordan rammeoverføringene vil bli 

påvirket av det aktuelle sammenslåingsalternativet. Det er lagt til grunn at en eventuell 

sammenslåing skjer i 2020. I effektberegningene er det sammenlignet mot 2017-nivå for 

selvstendige kommuner. Beregningene baserer seg ellers på at inntektssystemet vil bli 

endret slik det lagt til grunn i avtalen om nytt inntektssystem mellom regjeringspartiene og 

venstre.13   

Tabellen under oppsummerer effekten år 1-15 og etter år 20 for 

sammenslåingsalternativet14.  

Tabell 11: Effekt på frie inntekter år 1-15 og etter 20 år. I mill. kr og i % av brutto driftsinntekter 2015. 3K 
Nord-Østerdal

15
. 

 I mill. kr I % av brutto driftsinntekter 

 År 1-15 År 20 og utover År 1-15 År 20 og utover 

3K Nord-Østerdal 8,2 -24,0 0,9 % -2,6 % 

 

Den årlige effekten for år 1-15 utgjør altså 8,2 mill. kr (tilsvarende 0,9 prosent av dagens 

brutto driftsinntekter). Det er her tatt høyde for at inndelingstilskuddet er beregnet til 32,2 

mill. kr16.  I perioden 2020-2034 vil den nye kommunen ha mottatt 122,3 mill. kr mer enn de 

selvstendige kommunene ville fått i sum17.  

Etter 20 år er rammetilskuddet nede på det nivået som skal gjelde på lang sikt – og er da 

beregnet å være 24,0 mill. kr lavere per år enn det man ville mottatt som enkeltkommuner. 

Dette utgjør -2,6 prosent av dagens brutto driftsinntekter for summen av de tre 

kommunene. 

                                                                                                                                                            
12

 Inntektsgarantiordningen (INGAR), sikrer i dagens system at ingen kommuner opplever en for brå 
nedgang i rammetilskuddet, ved at nedgangen fra et år til et annet ikke kan bli lavere enn 300 kroner pr. 
innbygger under beregnet vekst for pr. innbygger for hele landet. Denne ordningen foreligger det ikke 
forslag om å endre på. Merk at endelige fordelingsvirkninger vil avhenge av nye kriteriedata for 2017 
(høsten 2016). Vekst i frie inntekter for 2017. 
13

 Forslag til nytt IS i kommuneproposisjonen 2017: i tråd med avtalen på Stortinget. 
14

 Endring fordelt på ulike tilskuddskomponenter er vist i vedlegg 1. 
15

 Ved å legge til grunn at verdien av ulike komponenter i inntektssystemet endrer seg proporsjonalt fra år 
til år, kan vi samtidig si at beregningene våre gir uttrykk for utslag i nåverdi. Inndelingstilskuddet vil uansett 
opprettholde sin reelle verdi over 15 år, dvs. bli årlig regulert med deflatoren. Isolert sett vil også den 
nominelle effekten mot utgiftsutjevningen i inntektssystemet være lik effekten av lønns- og prisveksten 
(deflatoren) fra år til år. 
16

 Inndelingstilskuddet på 32,2 mill. kr framkommer slik: (2x13,180) + (2x5,475) - 5,135. -5,1 mill. kr er 
avkorting for økt distriktstilskudd Sør-Norge for ny kommune. En ny sammenslått kommune vil få beregnet 
et distriktstilskudd Sør-Norge på 9,226 mill. kr (basert på en vektet distriktsindeks på 37). Tynset mottar 
distriktstilskudd Sør-Norge på 4,091 mill. kr i 2016. Se vedlegg 1. 
17

 Beregnet som 15 år à 8,151 mill. kr. Inndelingstilskuddet på 32,2 mill. kr trappes deretter ned med 6,435 
mill. kr per år i en femårsperiode. 
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For at kommunesammenslåing skal være økonomisk lønnsomt, må kommunene innen 20 

år ha realisert et innsparingspotensial tilsvarende reduksjonen i rammetilskuddet. Vi vil i 

kapittel 4.7 se nærmere på innsparingspotensialet ved kommunesammenslåing. 

4.6 Andre økonomiske effekter ved sammenslåing 

Spesielle økonomiske ordninger som kan bli påvirket ved kommunesammenslåing, er bl.a. 

sone for arbeidsgiveravgift, distriktspolitisk virkeområde og landbrukstilskudd. I tillegg vil 

eiendomsskatt, kommunal prissetting og uttak av konsesjonskraft være aktuelle 

problemområder18.  Generelt kan det forventes at andre statstilskudd og øremerkede 

tilskudd, vil være sammenslåingsnøytrale. Dette gjelder f.eks. integreringstilskuddet, 

tilskuddet til ressurskrevende tjenester og for ulike kompensasjonsordninger fra 

Husbanken. 

En sammenslåing vil reise problemstillinger om kommunene ligger i ulike soner for 

arbeidsgiveravgift og distriktspolitisk virkeområde. De aktuelle kommunene befinner seg i 

samme sone for differensiert arbeidsgiveravgift (sone 3), og de er alle sammen innenfor det 

distriktspolitiske virkemiddelområdet (sone III). Dette vil derfor ikke være aktuelle 

problemstillinger her.   

Basert på avklaringene i kommuneproposisjonen, vil heller ikke en eventuell 

sammenslåing påvirke bøndenes inntektsgrunnlag19.    

Kommunene har i dag lik praksis for utskriving av eiendomsskatt. Alle de tre 

utredningskommunene har eiendomsskatt i hele kommunen. Det er ikke bare områdene 

som eiendomsskatten blir skrevet ut for som må harmoniseres, også nivået/takstgrunnlaget 

på eiendomsskatten må harmoniseres ved en kommunesammenslåing. Eiendomsskatten 

skal være minst 0,2 prosent og maks. 0,7 prosent av takstgrunnlaget20.  

Prissettingen av tjenestene varierer noe mellom kommunene, og satsene må bli 

harmonisert i en ny kommune. Tolga har lavest foreldrebetaling for en SFO-plass, mens 

foreldrebetalingen er høyest i Alvdal. Årsgebyr vann varierer fra kr 1 296 i Tolga til kr 3 122 

i Tynset. Tolga har høyest årsgebyr på avløp med kr 6 806. Tolga har høyest årsgebyr på 

avfall med kr 3 048.  

                                                      
18

 Tynset og Alvdal har en gitt mengde konsesjonskraft, men som er mindre enn det alminnelige forbruket i 
kommunen. Sammenslåingsalternativet som utredes i denne rapporten vil dermed ikke gi noen økning i 
konsesjonskraftinntekter for det lokale nivået. 
19

 De tre kommunene er dessuten i samme sone (5). KMD har i forbindelse med reformarbeidet kommet 
med en del avklaringer som skal styrke forutsigbarheten i kommunereformen når det gjeler effekter av 
ulike politiske virkemidler. For landbruksstøtte er det slått fast at soneplasseringen som gjaldt for hver 
enkelt kommune, blir videreført også etter sammenslåingen. Det er også slått fast dersom det vedtas at en 
kommune skal overføres til et annet fylke, vil kommunen i utgangspunktet få samme soneplassering som 
gjelder i fylket den overføres til. 
20

 Ifølge KOSTRA 2015 er generell skattesats for samtlige av de tre kommunene på 7 promille. Alvdal har 
oppgitt differensiert skattesats for boliger og fritidseiendommer på 3,0 promille. 
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Under har vi sett nærmere på mulige effektiviseringsgevinster på administrasjon ved 

kommunesammenslåing. 

4.7 Mulige effektiviseringsgevinster ved sammenslåing 

Det er klart at en kommunesammenslåing kan gi grunnlag for å hente ut stordriftsfordeler 

gjennom mer effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon. Erfaringene fra tidligere 

kommunesammenslåinger viser at det er størst effektiviseringspotensial knyttet til 

administrasjon. Dette fordi man gjennom en sammenslåing får én administrativ og én 

politisk organisasjon, og dermed unngår doble funksjoner, oppgaver, rutiner og systemer.  

I tillegg til at erfaringer viser at det er størst effektiviseringspotensial knyttet til 

administrasjon, vil det i utgangspunktet også være lettest å realisere innsparingspotensialet 

her. Beregningene viser et mulig effektiviseringspotensial for sammenslåingsalternativet på 

8,4 mill. kr, tilsvarende 0,9 prosent av dagens brutto driftsinntekter. 

Effektiviseringspotensialet er her definert som en nedjustering og tilpasning til den av de 

sammenslåtte kommunene som i dag har det laveste utgiftsnivået.  

Tabell 12: Administrasjonsutgifter 2015 og mulig effektiviseringspotensial. I mill. kr.  

 Innbyggere 1.1.16 Netto driftsutgifter (kr 
per innb.) 

Netto driftsutgifter (mill. 
kr) 

Tolga 1 620 8 764 14,2 

Tynset 5 580 4 998 27,9 

Alvdal 2 426 5 966 14,5 

Sum 9 626 5 876 56,6 

 
Effektiviseringspotensial 

3K 8,4 

Kilde: KOSTRA/beregninger ved Telemarksforsking. 

 

I tillegg til å realisere reduserte administrasjonsutgifter, bør en sammenslått kommune 

også kunne hente ut omstillings- og effektiviseringsgevinster på tjenesteområdene. Vi har 

ikke i denne rapporten gjort noen (illustrasjons-)beregninger av det potensialet. Vi har 

imidlertid tatt inn en tabell som viser de aktuelle kommunenes netto driftsutgifter (per 

innbygger i målgruppen, «enhetskostnader») på ulike tjenesteområder i dag.  
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Tabell 13: Netto driftsutgifter i kr per innbygger (i målgruppen) på utvalgte tjenesteområder 2015.  

 Tolga Tynset Alvdal Hele landet 

Barnehage (1-5 år)  137 889  145 129  105 392  131 808 

Grunnskole (6-15 år)  126 102  112 320  117 860  102 376 

Barnevern (0-17 år)  11 141  5 315  6 418  8 356 

Sosialtjeneste (20-66 år)  5 171  2 596  1 662  3 600 

Pleie og omsorg (67 år +)  95 350  124 631  102 314  111 343 

Kommunehelse  4 802  3 375  3 258  2 348 

Brann/ ulykkesvern  991  865  1 087  739 

Fysisk planlegging  662  918  987  593 

Samferdsel  536  414  908  730 

Kirke  1 187  837  801  553 

Kultur  2 823  1 901  2 465  2 024 

Kilde: KOSTRA/beregninger ved Telemarksforsking
21

. 

 

Kommunens økonomiske rammebetingelser vil naturligvis være styrende for tjenestenivået 

som kommunen kan levere til innbyggerne. Det skal derfor nevnes at alle de tre 

kommunene har et noe høyere inntektsnivå enn landsgjennomsnittet (nivå på korrigerte 

frie inntekter), og slik sett også ha et noe høyere utgiftsnivå enn landsgjennomsnittet.    

Direkte økonomiske innsparinger i tjenesteproduksjon vil ikke være blant de viktigste 

effektene av en sammenslåing. De største gevinstene knyttet til en sammenslåing vil være 

muligheter for større fagmiljø, og en bedre og mer fleksibel utnyttelse av de ressursene som 

kommunene samlet sett har. Større og sterkere fagmiljø vil være viktig som grunnlag for å 

kunne håndtere de framtidige utfordringene som kommunene står overfor. 

Erfaringene fra de siste, frivillige kommunesammenslåingene er at det største 

innsparingspotensialet på kort sikt ligger innenfor administrasjon. Dette gir seg også utslag 

i at delen av utgiftene til administrasjon har blitt redusert til fordel for en økning av delen 

av utgiftene som går til tjenesteproduksjon. I den sammenhengen er det også viktig å være 

oppmerksom på at det i alle disse sammenslåingsprosessene har vært gitt garantier om at 

ingen av de ansatte skulle miste jobben som følge av kommunesammenslåingene. Slike 

garantier har vært viktig for å skape trygghet blant de ansatte. Ansatte som har vært 

direkte påvirket av kommunesammenslåing har fått tilbud om annen stilling, og 

overskudd av ansatte har vært håndtert gjennom naturlig avgang. Når slike garantier blir 

gitt, tar det lengre tid å hente ut stordriftsfordelene. Inndelingstilskuddet som kommunen 

mottar de første 20 årene etter sammenslåing, tar nettopp hensyn til at det tar tid å hente ut 

effektiviseringsgevinster i en ny kommune. 

                                                      
21

 Netto driftsutgifter (driftsutgifter minus driftsinntekter) viser hvordan kommunen prioriterer de frie 
midlene. Prioriteringsindikatorene skal si noe om hvor mye av egne midler kommunen «velger» å bruke til 
de enkelte tjenesteområdene. 
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4.8 Demografi og kommuneøkonomi 

Med utgangspunkt i Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) sitt 

beregningsopplegg for den demografiske utviklingen, har vi beregnet framtidige 

«demografi-kostnader» for de tre kommunene hver for seg og for kommunene samlet22.   

Basert på beregningsopplegget fra TBU, er det anslått at de tre kommunene samlet kan få 

merutgifter i perioden 2016 til 2040 tilsvarende 13,3 prosent av dagens brutto 

driftsinntekter, som følge av den demografiske utviklingen23. Alle tre kommunene er 

anslått å få økte demografikostnader i denne perioden. Tynset er anslått å få høyest 

(mer)kostnader – målt i prosent av dagens brutto driftsinntekter – tilsvarende 15,6 prosent. 

Tolga og Alvdal er anslått å få merkostnader tilsvarende hhv. 10,0 prosent og 9,9 prosent 

av dagens brutto driftsinntekter.  

For de tre kommunene samlet er det anslått at behovet for pleie og omsorgsårsverk vil øke 

med ca. 28 (per 1.000 innbyggere i yrkesaktiv alder) i perioden fra 2020 til 2040. Tolga er 

anslått å få størst økning med 39 årsverk, mens Tynset og Alvdal er anslått å få en økning 

på hhv. 31 og 14 årsverk. Dette må ses i lys av eldrebølgen etter 2020 som vil gjelde alle 

landets kommuner. 

 

 

                                                      
22

 Mer- og mindreutgiftene vil gjenspeiles gjennom rammetilskuddet, og vil slik sett gi en indikasjon på 
hvilke økonomiske rammebetingelser en kommune vil ha for å håndtere framtidig befolkningsutvikling og 
mer-/ mindrekostnader knyttet til dette. 
23

 Dvs. om lag 124 mill. kr. Se dokumentasjon i vedlegg. 
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5 TJENESTEYTING OG MYNDIGHETSUTØVELSE 

Viktige sider ved kommunenes rolle er tjenesteyting og myndighetsutøvelse. En 

tilnærming er å se i hvilken grad det er effektivitet og produktivitet i tjenesteproduksjonen. 

Med produktivitet i tjenesteproduksjonen mener vi forholdet mellom produserte tjenester 

og mengden av innsatsfaktorer som må til for å produsere en tjeneste. Produktiviteten øker 

hvis mengden produsert tjeneste holdes konstant, mens innsatsfaktorene reduseres. Dette 

er lettere å måle enn effektiviteten som defineres som verdiskapingen en gitt ressursbruk 

gir. Altså at økt effektivitet er økt avkastning eller kvalitet på den gitte ressursbruken. 

Kvalitet på tjenestene er et viktig tema i arbeidet for å vurdere kommunestruktur og 

interkommunalt samarbeid. Når vi snakker om kvalitet på tjenestene er kompetanse og 

kvalifikasjoner i kommunene vesentlig. 

Kommunene har ikke bare en rolle som tjenesteprodusent, men også som myndighets-

utøver. Det vil si at kommunen fatter vedtak i henhold til lover, forskrifter og føringer i 

kommunenes egne planer. I dette arbeidet står tilstrekkelig distanse mellom innbygger og 

saksbehandler sentralt. Samtidig må kommunene ha den nødvendige kapasiteten og riktig 

kompetanse.     

Det er viktig at kommunene har tilstrekkelig kapasitet, både faglig og administrativ, til å 

håndtere de oppgaver de er pålagt på en effektiv og god måte. Fagmiljøene må være av en 

viss størrelse og ha relevant kompetanse for å ha den nødvendige kapasiteten til å håndtere 

en viss mengde saker, ha god kontroll og ha et bevisst forhold til og oversikt over 

utviklingen av fagområdene.  

Relevant kompetanse og gode fagmiljøer er viktig for å kunne yte gode tjenester. Det er også 

viktig i et demokratisk perspektiv at administrasjonen har relevant kompetanse for å sikre 

innbyggerne når det utarbeides beslutningsgrunnlag for å kunne gjennomføre politiske 

vedtak.  

Det er sannsynlig at en større kommune vil kunne ha en mer effektiv tjenesteproduksjon og ha 

visse stordriftsfordeler i tjenesteproduksjonen. Større rammer gir større muligheter for å 

tilpasse seg lokale forhold. Bosettingsmønster vil påvirke grad av stordriftsfordeler i og 

med at tjenester skal/bør ytes der brukerne er. For å kunne tilby innbyggerne gode tjenester 

må kommunene utvise god økonomistyring og ha tilstrekkelige ressurser. Kommuner med 

sunn økonomi og økonomisk soliditet vil ha et større handlingsrom til å håndtere nye 
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utfordringer. Større kommuner har større økonomiske rammer og vil kunne være bedre 

rustet til å håndtere slike utfordringer.  

Innbyggerne vil i større grad forvente valgfrihet og alternativer i forhold til ulike tjenester 

kommunen tilbyr. Det vil være lettere for en større kommune å kunne tilby en større 

bredde av tjenester enn det mindre kommuner kan.  

Det viktig med tilstrekkelig distanse mellom innbyggere og saksbehandlere. Dette for å sikre 

likebehandling, hindre habilitetsutfordringer og at ikke-relevante faktorer påvirker 

myndighetsutøvelsen. En kommune av en viss størrelse vil lettere kunne ha en viss 

distanse til innbyggeren i forhold til å utøve enkelte tjenester.  

5.1 Oppsummert om tjenesteyting og myndighetsutøvelse 

Tjenestetilbudet innenfor Oppvekst og utdanning preges i stor grad av politiske 

prioriteringer. Her vil det framover knytte seg utfordringer til å justere ned aktiviteten i de 

fleste kommunene. Om det vil være mulig å hente ut nødvendige innsparingspotensial når 

inntektene minker på bakgrunn lavere barnetall er vanskelig å si. Det vil muligens kreve 

strukturelle grep. Utfordringene vil nok være større innen skole enn barnehage, da det er 

færre og større enheter innen skolen. Innen barnevern er nok effektiviseringsgevinstene tatt 

ut med tanke på det interkommunale samarbeidet som finnes i dag. Dette virker å drives 

effektivt, og å ha relevant kapasitet og kompetanse sammenlignet med landet. De største 

utfordringene vil knytte seg til pleie- og omsorgstjenester, med økende behov og synkende 

yrkesaktiv befolkning i regionen. Dette er et tjenesteområde der det er krevende å hente ut 

samarbeidsgevinster, da en stor del av tjenestene må ytes der brukerne bor. Utfordringene i 

en 3K vil likevel bli mindre enn i en 6K, da avstandsulempene blir vesentlig mindre. 

Av spørreundersøkelsen framgår at det er stor enighet om at kvaliteten på tjenestene per i 

dag oppleves som svært bra. Rekruttering av kompetent arbeidskraft og små og sårbare 

fagmiljøer oppfattes likevel som en utfordring.  Kommunene har utfordringer når det 

gjelder å håndtere økende krav til kommunale tjenester. Gjennomgående opplever 

kommunene tilstrekkelig distanse i myndighetsutøvelsen. Pleie- og omsorgstjenester og 

Rus/psykiatri er de tjenesteområdene som vurderes mest krevende i årene som kommer. 

Samtidig peker de tre kommunene på at det økonomiske handlingsrommet er den største 

utfordringen knyttet til framtidig tjenesteproduksjon. 

I forhold til ekspertutvalgets kriterier for god kommune struktur er de tre kommunene 

hver for seg og sammen under minste anbefalte størrelse til å håndtere framtidige 

oppgaver. Kommunene i Nord-Østerdalen har gjennom IKS og annet samarbeid redusert 

småkommuneulempene. Felles for kommunene er at de framover vil ha utfordringer 

knyttet til pleie- og omsorgstjenester enten sammen eller alene når en ser på forholdet 

mellom antall eldre og de i yrkesaktiv alder.  
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 3K-alternativ vil erstatte interkommunalt samarbeid mellom de tre kommunene, men de 

øvrige kommunene i regionen vil fortsatt ha behov for samarbeid. 

5.2 Tjenesteproduksjon – dagens status 

Vurdering av tjenesteproduksjonen er gjort i to trinn, der den ene er en grundig 

gjennomgang av dagens status ut fra ‘tallenes tale’ i de tre kommunene. Dette er 

sammenlignet mot Hedmark og landet (uten Oslo).  

Ekspertutvalgets 8 tjenesteområder er samlet i tre grupper, jfr tabellen nedenfor. 

Dokumentasjon og vurdering er gjort for hver av de tre gruppene.  

I tillegg er folkevalgte, kommunale ledere og tillitsvalgtes vurderinger knyttet til dagens 

tjenesteyting og framtidige utfordringer innhentet gjennom en spørreundersøkelse.  

Ovennevnt datagrunnlag ble samlet inn og inngikk i vurderingene knyttet til en 

kommunereform i Nord-Østerdal bestående av seks kommuner (Lund et al., 2016). Det er 

ikke gjort ytterligere datainnsamling knyttet til tjenesteyting. Vi gjør oppmerksom på at det 

kan være fattet vedtak eller være satt i gang prosesser som vil kunne påvirke 

datagrunnlaget. Dette kan f.eks. gjelde innenfor tjenesteproduksjon. Et eksempel er at det i 

løpet av 2015 er tatt i bruk nye omsorgsboliger som endrer situasjonen for Tolga når det 

gjelder andel institusjonsplasser. Effekten av dette vil først framkomme i Kostradata for 

2015. Dette er således ikke en del av vårt datagrunnlag.  

Tabell 14: Kommunale tjenesteområder etter ekspertutvalget og vår gruppering.  

Tjenesteområder Grupper 

Barnehage 

Skole 

Oppvekst og utdanning 

Barnevern 

Sosialtjeneste 

Pleie- og omsorgstjenester 

Kommunehelse 

Rus/psykiatri 

Sosial, helse og barnevern 

VAR Tekniske tjenester 

 

I tabellen nedenfor er nøkkeltall for netto driftsutgifter for tjenesteområdene presentert. 

Den enkelte sektorene er behandlet utførlig i hovedrapporten. I vedlegg 2 her er flere 

nøkkeltall og indikatorer samlet per tjenesteområde.  
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Demografi og næringsliv og forventet utvikling er sentralt for en kommunes 

tjenesteproduksjon. I kapittel 3 foran er det gitt en redegjørelse for dette.  

Tabell 15: Nøkkeltall for driftsutgifter pr. tjenestesektor. Konsern. 2014.  

 Netto driftsutgifter  Tolga  Tynset  Alvdal Hedmark Landet u/ Oslo 

Barnehagesektor av komm. tot. netto 

driftsutg. (%) 10,0 % 14,7 % 10,7 % 12,6 % 14,9 % 

Grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) av 

komm. tot. netto driftsutg. (%) 23,8 % 25,0 % 26,7 % 22,6 % 24,0 % 

Per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten               9450               4566               8152             9597            7978  

Sosialtjenesten i prosent av komm. tot. netto 

driftsutg. (%) 4,5 % 2,7 % 1,6 % 4,3 % 3,7 % 

Pleie- og omsorg av komm. tot. netto 

driftsutg. (%) 26,9 % 34,8 % 30,7 % 35,2 % 31,5 % 

Kommunehelse av komm. tot. netto 

driftsutg. (%) 7,2 % 6,1 % 5,8 % 4,5 % 4,5 % 

Tilbud til personer med rusproblemer av 

komm. tot. netto driftsutg. (%) konsern 0 % 0 % 2 % 7 % 13 % 

Plan/kart/bygg av komm. tot. netto driftsutg. 

(%) 0,95 % 0,79 % 1,87 % 0,65 % 0,65 % 

Kilde: SSB 

 

5.3 Resultat fra spørreundersøkelsen – dagens status 

Det er ikke gjennomført en ny spørreundersøkelse målrettet mot, men til 6K ble det sendt 

ut en undersøkelse til et utvalg av folkevalgte, administrative ledere og tillitsvalgte i alle 

kommunene. Vi viser til Lund et al. (2016) hvor resultatene er presentert ut fra 

respondentens funksjon (folkevalgt, administrativ leder eller tillitsvalgt). I dette notatet har 

vi ikke delt meningene etter funksjon, men vist de samlet for hver av de tre kommunene 

som inngår i 3K-alternativet. De detaljerte svarene på spørsmålene er vist i sju figurer i 

vedlegg. Nedenfor er en kort oppsummering av hovedresultatene. 

Respondentene gir i svært stor grad uttrykk for at man mener at kvaliteten i dagens 

tjenestetilbud er bra i dag. Samtidig gis det uttrykk for at kommunens økonomiske 

situasjon gjør det vanskelig å oppnå ønsket kvalitet på tjenestene i Tynset og Tolga. I 

Alvdal mener de fleste at det er økonomisk handlerom til å oppnå ønsket kvalitet på 

tjenestetilbudet. Men også i Alvdal mener halvparten at kommunen vil ha utfordringer 

med å imøtekomme stadig økende krav til kommunale tjenester. Både i Alvdal og Tynset 

mener likevel en stor andel at kommunen er godt rusta til å håndtere nye oppgaver og 

framtidige utfordringer, selv om det er flere som er uenige i det. 
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Man mener at små fagmiljøer kan være både sårbare og utgjøre en utfordring, og at den 

kan være utfordrende å rekruttere personer med riktig kompetanse. Det er ikke nyansert 

om det gjelder alle tjenesteområder eller enkelte posisjoner/fag. Små fagmiljøer kan bidra 

til at distansen blir for liten mellom saksbehandlere og innbyggerne, men det syns i liten 

grad å være tilfelle i disse tre kommunene. Små miljøer gir jo på den andre sida større 

gjennomsiktighet for hvis det foregår forskjellsbehandling.  

5.3.1 Det kommunale tjenestetilbudet framover 

Respondentene ble også bedt om å vurdere hvilke tjenesteområder som vil være mest krevende 

for kommunen i årene som kommer.  

Av figuren framgår at pleie- og omsorgstjenester er tjenesteområdet som flest angir for å 

være mest krevende i Alvdal og Tynset, men ikke i Tolga der Rus og psykiatri anses som 

mest krevende. Dette er områder som også i Tynset og Alvdal kommer høyt, men altså ikke 

fullt så krevende som pleie og omsorg.  I Tolga syns man å mene at andre utfordringer er 

større enn pleie og omsorg, som i de to andre kommunene. Felles for de tre kommunene er 

at ingen angir barnehage for å være et krevende område framover. Skole og VAR er heller 

ikke områder man anser å bli krevende framover.  

Figur 5 Hvilke tjenesteområder mener du er mest krevende for din kommune i årene som kommer? Flere 
valg er mulig. Sortert avtakende 

 
Kilde: Vår spørreundersøkelse 

 

Respondentene ble bedt om å angi hva de mente er de største utfordringene knyttet til den 

kommunale tjenesteproduksjon i sin kommune framover. Her ble respondentene bedt om å 

prioritere mellom  

 Rekruttering av kompetent arbeidskraft 

 Små og sårbare fagmiljøer 

 Tilstrekkelig distanse 

 Økonomisk handlingsrom 

Det er liten tvil om at man mener de største utfordringene er knyttet til det økonomiske 

handlingsrommet man forventer framover (Figur 6). 
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Figur 6. Hva mener du er de største utfordringene knyttet til den kommunale tjenesteproduksjon i din 
kommune framover? Andel som mener utfordringen er 1.prioritet. Funksjon. 

 
Kilde: Vår spørreundersøkelse 

 

I Alvdal og Tynset er det i underkant av 30 prosent som angir små og sårbare fagmiljøer 

som den største utfordringen, mens i Tolga er det i overkant av 40 prosent som mener dette 

er den største utfordringen. I Alvdal er det like mange som mener rekruttering av 

kompetent arbeidskraft er den største utfordringen som de som mener små og sårbare 

fagmiljøer er den største utfordringen. Dette angis ikke i like stor grad som den største 

utfordringen i de to andre kommunene. Det er kun i Alvdal tilstrekkelig distanse angis som 

utfordring, dog av en liten andel.  

5.4 Potensialet og utfordringer framover  

I dette kapittelet drøftes potensial og utfordringer for kommunene ved en videreføring av 

dagen kommunestruktur sammenlignet med en ny 3K. En drøfting av en framtidig 

situasjon vil måtte ta utgangspunkt i estimerte endringer i folketallet og 

alderssammensetningen, for dernest å se opp i mot ekspertutvalgets kriterier for god 

tjenesteyting og myndighetsutøvelse.  

Demografisk utvikling  
Den kommunale velferdsproduksjonen henger tett sammen med den demografiske og 

sosioøkonomiske utviklingen i kommunene. Behovet for helse- og omsorgstjenester henger 

nært sammen med antallet eldre som bor i kommunen. I grunnskolen er det et 1:1 forhold 

mellom antall barn 6-15 år og elever i grunnskolen. Utviklingen i alderssammensetningen 

og sosioøkonomiske trekk vil påvirke kommunenes tjenester framover. Vi vil her ha et 15-

års perspektiv på den demografiske utviklingen slik det er gjort i kapittel 3.  

Det må bemerkes at slike framskrivninger er beheftet med stor usikkerhet, og usikkerheten 

tiltar jo lenger fram i tid en ser.  



Kommunereformen 3K i Nord-Østerdal ØF-notat 05/2016 

  

43 

 

Tolga 

Tolga vil sannsynligvis oppleve en liten befolkningsvekst totalt sett, men denne veksten vil 

først og fremst skje i aldersgruppen eldre voksne som ikke lengre er yrkesaktiv. I tillegg vil 

det være en svak vekst i aldersgruppa førskolebarn. Også her vil det knytte seg 

utfordringer til blant annet en effektiv tjenesteproduksjon innen grunnskole og som 

muligens vil kreve strukturelle grep. Samtidig vil det bli et økende press på pleie- og 

omsorgstjenester24 både når det gjelder ressursbruk, men også tilgang på bemanning og 

kompetanse.  

Tynset  

Tynset ventes å ha en viss befolkningsvekst de neste 15 årene, anslagsvis 8 prosent. Her vil 

det være vekst i de fleste aldersgrupper med unntak av de i skolealder. Det er likevel en 

skjevfordeling av veksten, dvs. at veksten i den eldre ikke-yrkesaktive aldersgruppen er 

større enn den er i den yrkesaktive aldersgruppen. Dermed vil det også her bli et økende 

press på pleie- og omsorgssektoren, med tilhørende utfordringer.  

Alvdal  

I Alvdal ventes det befolkningsvekst først og fremst blant yngre og ikke-yrkesaktive. 

Befolkningen i alderen over 80 år forventes å være relativt stabil. Det gir ikke det samme 

presset på pleie- og omsorgsektoren som kan forventes i Tynset og Tolga, da det er denne 

aldersgruppen som først og fremst bruker tjenestene. Men reduksjonen i antall barn i før- 

og grunnskolealder vil kunne medføre press på strukturene for å produsere effektive 

tjenester.  

Effektiv tjenesteproduksjon 
En mer effektiv tjenesteproduksjon kan hentes ut på de områder der samordning av 

tjenestene gir mer rasjonell drift. Langørgen et al. (2010) har påvist at det er stordrifts-

fordeler innenfor flere av kommunens tjenesteområder, og tilbake i 2003 påviste Langørgen 

og Aaberge (2003) at det er betydelig innsparingspotensial særlig innenfor administrasjon 

og tekniske sektor. Enkelte kommuner har gjennom interkommunalt samarbeid og annet 

samarbeid, slik som for eksempel felles IKT-løsninger, allerede hentet ut noe av potensialet. 

Av kapittel 8 i ØF rapport 03/ 2016 og tilhørende vedlegg framgår omfanget og strukturen i 

det interkommunale samarbeidet mellom de tre kommunene. Av dette framgår at det 

interkommunale samarbeidet strekker seg ut over 3K-alternativet og omfatter til sammen 

flere kommuner. I Lund et al. (2016) kom vi fram til at en ny kommune i Nord-Østerdalen 

bestående av 6 kommuner ikke anbefales. 3K-alternativ vil erstatte interkommunalt 

samarbeid mellom de tre kommunene, men de øvrige kommunene vil fortsatt ha behov for 

samarbeid seg imellom og med den nye kommunen.  

                                                      
24

 Dette avlastes noe ved byggingen av nye sentrumsnære omsorgsboliger, noe som trolig er årsaken til at 
respondentene i spørreundersøkelsen ikke mener at dette tjenesteområdet er så utfordrende som andre. 
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En sammenslått kommune (3 kommuner) vil legge til rette for mer effektiv tjeneste-

produksjon. Fordelen med en sammenslått kommune vil være at en administrasjon 

vurderer innbyggernes samlede behov, mot tre som vurderer og tilrettelegger per i dag. 

Det vil også kunne etableres felles kontorer på de fleste områder da det ikke er snakk som 

store reiseavstander internt i den nye kommunen.  

Det er ellers viktig å være oppmerksom på at større enheter i større grad kan legge til rette 

for bedre organisering av tjenestene og dermed ha bedre forutsetninger for å utnytte 

eksisterende ressurser på individnivå. Dette er effektivisering og slår mer ut i økt kapasitet 

og kompetanse (se f.eks. Røhnebæk et al., 2015). 

En mer effektiv tjenesteproduksjon kan hentes ut på de områder der samordning av 

tjenestene gir mer rasjonell drift.  Kommunene i regionen har per i dag et utstrakt 

samarbeid bl.a. for å redusere sårbarhet i små fagmiljøer, sikre kompetanse og tilstrekkelig 

distanse. Dette samarbeidet går som nevnt tidligere utover 3K-alternativet. I dette 

samarbeidet vurderes fordelene å oppveie lang reisevei. Avstandene i en ny 3K-kommune 

vil etter vår mening ikke by på vesentlige utfordringer for å sikre god ledelse og styring 

administrativt internt i kommunen. Tekniske løsninger vil også bidra til å sikre dette. 

Tilsvarende vil det være den samfunnsøkonomiske kostnaden som følge av at innbyggere 

må bruke tid og ressurser til reise til tjenestekontor som lokaliseres til ett sted være 

akseptabel. Vi legger til grunn av disse kostnadene også vil være avtakende, da utvikling 

av tekniske løsninger vil redusere behovet for personlig oppmøte. I hvilken grad behovet 

reduseres vil avhenge av type tjeneste. 
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6 SAMFUNNSUTVIKLINGSKAPASITET 

Styrkene til 3K-alternativet vil helt klart være muligheter for å gi samfunnsutviklings-

oppgavene et løft. Geografisk er det korte avstander mellom tettstedene, og Tynset peker 

seg naturlig ut som kommunens sentrum. Tynset vil ligge ca. 20 minutter fra både fra 

Alvdal og Tolga sentrum, noe som er godt innenfor akseptabel pendleravstand, slik at 

sentraliseringseffekten ikke vil være så sterk som for eksempel i en 6K. En 3K er allerede i 

dag det vi kaller en funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion, og 3K er derfor drøftet som 

et relevant alternativ i forbindelse med vurderingene av samfunnsutviklingskapasiteten i 

hovedutredningen av 6K (Lund et al, 2016).   

Kommunenes samhandling med næringsliv og sivilsamfunn er preget av tilfeldigheter og 

oppfattes som utfordrende. Det er bare Tynset som har en etablert næringsforening, som 

framfor alt omfatter handelsnæringen. En av årsakene til næringslivets manglende 

organisering kan være at det er mange små bedrifter, som har få felles interesser og 

begrensede ressurser. I 3K bør næringslivet i større grad finne sammen, med eller uten 

kommunens hjelp, for å ha mulighet til å utgjøre en tydelig stemme i samfunnsutviklingen. 

Kommunene er vant med å føre en «åpen dør»-praksis hvor de som ønsker kontakt med 

politisk ledelse kan ta kontakt. Dette er vel og bra, men må samtidig ikke gå på bekostning 

av en mer systematisk dialog med innbyggere og næringsliv i kommunen.  

En 3K blir større i utstrekning en de tre hver for seg er i dag, og det blir viktig å ha 

strategier for videre utvikling av grendesamfunnene som er i dagens kommuner. Tolga har 

påpekt behovet for å ha noen offentlige arbeidsplasser i sentrum for å opprettholde 

bosetting på sikt. Fordeling av funksjoner blir opp til 3K å vurdere, men 3K vil ha både 

behov for og muligheter til å legge planer for tettstedene – planer for næringsutvikling, 

bolig-/ bosettingsutvikling, samt planer for samhandling med sivilsamfunnene i grendene. 

Dette vil være viktig da forventningene til den nye kommunen vil være store, men også 

variere ut i fra erfaringer med egen kommune per i dag.  

En sammenslåing vil gi en kommune med en størrelse som tilsier at førstelinjetjeneste for 

næringsutvikling bør styrkes. 
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7 DEMOKRATISK ARENA 

I rapporten og vedlegget gjennomgås mer detaljert for de tre siste kommunestyreperiodene 

valgdeltakelse, mandatfordeling og kjønnsfordeling i kommunestyrene i alle seks kommunene. Vi 

drøfter mer inngående lokaldemokrati ved endret kommunestruktur og ved økt interkommunalt 

samarbeid.  

7.1 Innledning 

Kommunene er det laveste folkevalgte nivået i Norge. Innenfor rammene av 

kommuneloven kan kommunene legge til rette for direkte valg til folkevalgte organer i 

nærmere avgrensede områder av kommunen, noe som i dag brukes i de største byene 

(bydels-/kommunedelsutvalg). Dette kan også bli et aktuelt tema i forbindelse med 

kommunesammenslåinger, bl.a. i 3K for å bidra til en desentral inkluderings og 

beslutningsmodell i den nye kommunen.  

Gode politiske prosesser og beslutninger krever at administrasjonen har tilstrekkelig 

kapasitet og kompetanse til å utrede sakene. For den demokratiske rollen har 

ekspertutvalget definert fire samfunnsmessige hensyn og fire kriterier; 

Demokratisk arena 

Samfunnsmessige hensyn Kriterier 

 Betydningsfulle oppgaver og rammestyring 

 Lokal politisk styring 

 Levende lokalt folkestyre 

 Aktiv lokal politisk arena 

 Høy politisk deltakelse 

 Lokal politisk styring 

 Lokal identitet 

 Bred oppgave-portefølje 

 Statlig rammestyring 

 

7.2 Valgdeltakse, mandatfordeling, og kjønnsbalanse 

Alle kommunene i 3K har høyere valgdeltakelse enn kommuner på samme størrelse ved 

siste kommunevalg (2015).  Alle kommunene har valgt en kommunestyremodell med flere 

representanter enn det minimumskravet kommuneloven fastsetter. I følge kommunelovens 

§ 7 skal kommuner med inntil 5 000 innbyggere ha minst 11 representanter i 

kommunestyret. Kommuner med mellom 5 000 og 10 000 innbyggere skal ha minst 19 

representanter. I kommunestyreperioden 2015-2019 har Alvdal 17 representanter, Tynset 

har 27 representanter mens Tolga har 17 representanter. 
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Det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har størst oppslutning i alle kommuner, og fra 

valgperioden 2011-2015 er det partimessig blitt større spredning i representasjonen fra 

landsdekkende partier, samtidig som lokale lister stort sett har fått mindre oppslutning i 

3K kommunene. Tolga og Alvdal oppfyller målsettingen om minst 40 prosent 

representasjon av hvert kjønn25, mens Tynset ikke nådde målet i inneværende periode.  

7.3 Resultater fra spørreundersøkelsen 

Tabellen nedenfor oppsummerer resultatene fra spørreundersøkelsen for kommunene i 3K: 

Tabell 16: Andel som sier Helt enig og delvis enig i påstanden, I prosent. Grønn=høyeste andel, 
rød=laveste andel 

 

Lokaldemokratiet i 

min kommune 

fungerer bra 

Det politiske 

handlingsrommet i 

min kommune er lite 

Kommuneadministrasjonen i min 

kommune har kompetanse og 

kapasitet til å utarbeide gode 

beslutningsgrunnlag for 

folkevalgte 

Det er sjelden 

saker knyttet til 

habilitet til 

vurdering i 

politiske organ 

Tolga 88 40 92 44 

Tynset 73 41 76 51 

Alvdal 58 29 79 29 

Kilde: Vår spørreundersøkelse.  

 

Respondentene mener lokaldemokratiet i kommunene fungerer bra, samtidig som de ikke 

sier seg enig i at handlingsrommet er lite. De mener også at kommuneadministrasjonen har 

kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for folkevalgte. Vi ser 

også at i Tynset mener en liten overvekt at det sjelden er saker knyttet til habilitet i 

politiske organer mens det ser ut som dette synes å være mer vanlig i Tolga og særlig 

Alvdal.  

7.4 Lokaldemokrati ved endret kommunestruktur 

En forutsetning for det representative demokratiet er bred deltakelse fra alle grupper og 

samfunnslag og aldersgrupper. Vi har i arbeidet med kommunereformen i Nord-Østerdal 

sett at folkemøter i større grad appellerer til den eldre delen av befolkningen, mens 

ungdommene som deltok i fremtidsverkstedet til Ungdommens fylkesting (Lund, 2016) var 

tydelige på at de ønsket mer bruk av sosiale medier og mer moderne former for 

involvering, medvirkning og kommunikasjon.  

I kommunereformdiskusjoner blir ofte representativitet trukket frem. Når flere kommuner 

slår seg sammen vil kommunestyret i den nye kommunen få færre representanter enn det 

                                                      
25

 Minst 40 % representasjon i kommunestyret er en målsetting, mens kommuneloven har bestemmelser 
om krav til sammensetning i §36, §38a og §80a. 
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samlede antallet kommunestyrene har før sammenslåingen. I Alvdal, Tynset og Tolga er 

det i inneværende valgperiode totalt 59 representanter. Dette antallet vil bli trolig bli 

redusert ved en sammenslåing.  

Lokaldemokratiet dreier seg om mer enn representasjonen i et kommunestyre. 

Kommunene i 3K alternativet har valgt ulike ordninger for innretning av utvalgsstrukturen 

i kommunene. Som nærdemokratiske ordninger inngår tre ulike grader av organer med et 

geografisk avgrenset interesseområde. Vi har redegjort nærmere for det i vedleggets til 

hovedrapporten (Lund m.fl. 2016) kapittel 7 (s. 166). I rapportens kapittel 7.4.1 har vi belyst 

kommunedelsutvalg mer inngående som ordning og drøftet ulike hensyn og muligheter 

denne ordningen legger til rette for som nærdemokratisk modell.   

7.4.1 Kommunestyre i 3K 

Det må avklares politisk hvor mange representanter kommunestyret i 3K skal ha. I tillegg 

til etablering av desentraliserte nærdemokratiordninger som f.eks. kommunedelsutvalg, 

kan kommunen velge å utvide utvalgsstrukturen med flere fagutvalg, eller flere 

representanter. Kommunestyret kan også sikre bred arealmessig representasjon gjennom 

målrettet oppnevning av representanter i formannskapet.  

Det er vanskelig å vurdere om valgdeltakelsen vil endre seg over tid. Dette avhenger av 

politisk handlingsrom og hvordan konkurranse mellom partiene utvikler seg. En del 

respondenter har i spørreundersøkelsen trukket fram at negative trekk ved sammenslåing 

er redusert demokrati. Tilsvarende synes de som deltok i folkemøtene å mene, selv om det 

ble registrert ulike oppfatninger også der. Folkemøtene gir ikke nødvendigvis et 

representativt bilde av holdninger i befolkningen, grunnet skjev fordeling av deltakere.  

Ved en kommunesammenslåing vil den nye kommunen kunne fortsette med det samme 

antallet kommunestyrerepresentanter som Tynset har i dag (27), redusere ned mot lovens 

minimumskrav på 19 representanter, eller øke det utover 27. Kommuner innbyggere fra 8 

000 og opp til 10 000 innbyggere har i inneværende kommunestyreperiode fra 25 til 35 

kommunestyrerepresentanter. Bruker vi regresjonsmodellen vi redegjorde nærmere for i 

vedleggets kap. 7 vil 3K få et kommunestyre med 29 representanter.  

I tabellen nedenfor har vi på bakgrunn av antallet stemmer de ulike partiene fikk i 

kommunevalget høsten 2015 beregnet mandatfordelingen i kommunestyret i 3K. Vi har 

beregnet med utgangspunkt i erfaringstallene fra andre kommunestyrer av omtrent samme 

størrelse (25 til 35 representanter) og estimatet på 2926. Det er likevel grunn til å nevne at 

det i langt større grad i små kommuner er personvalg framfor listevalg enn i større 

kommuner, og at det kan påvirke partisammensetningen blant representantene. 

                                                      
26

 Antallet er basert på et vanlig antall i kommuner med tilsvarende størrelse. Det er ikke tatt hensyn til 
slengere og kumuleringer. 
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Representantfordelingen mellom partiene vil ikke endres særlig med utvidelse fra 25 til 35 

representanter. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har mange stemmer og får 7 av de 10 

representantene en utvidelse fra 25 til 35 representanter i kommunestyret innebærer. De 

resterende tre representasjonen til SV og Pensjonistpartiet. Miljøpartiet de grønne vill fått 

sete i et kommunestyre med 35 representanter men ville ikke vært representert ved 29 

representanter.  

Tabell 17: Representantfordeling basert på valgresultat i 2015. 

Parti Antallet stemmer 25 Representanter 29 Representanter 35 Representanter 

A 1287 7 8 10 

SV 423 2 3 3 

SP 2038 12 13 16 

H 320 0 0 0 

FRP 60 0 0 0 

KRF 135 1 1 1 

MDP 107 0 0 1 

PP 250 1 2 2 

Rødt 0 0 0 0 

V 266 2 2 2 

Lokale lister 0 0 0 0 

Sum 4886 25 29 35 

Kilde: SSB, beregninger ved Østlandsforskning 

 

Kommunestyret i Tynset i inneværende periode er det 8 partier som fordeler de 27 

plassene. I 3K med 35 representanter er det 7 partier som får sete. Årsaken er at 

stemmefordelingen tilfører Ap og SP flere stemmer, og de mindre partiene i dagens Tynset 

kommunestyre får dermed for få stemmer til å komme inn i kommunestyret i 3K. Med en 

annen og mer jevn fordeling av stemmene mellom partiene vil en utvidelse av antallet 

kommunestyrerepresentanter åpnet for at flere partier kom inn i kommunestyret. En annen 

og litt interessant refleksjon er at SP kan ved å samarbeide med ett parti kan få flertall i 

kommunestyret, mens KRF mister denne posisjonen ved både 29 og 35 representanter. 

Partienes forhandlingsposisjon kan følgelig endres ved ulike antall representanter.  

7.5 Drøfting og vurderinger 

Ved de siste valgene har det vært ulik valgdeltakelse i Alvdal, Tynset og Tolga. Om, og 

eventuelt på hvilken måte, en kommunesammenslåing av de tre kommunene kan påvirke 

deltakelsen er ikke mulig fastslå. Viktigere er det nok at 3K utvikler en hensiktsmessig 

struktur av nærdemokratiske tiltak slik at alle innbyggere i kommunen gis mulighet til 

delta.  
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Utviklingen av nærdemokratiske ordninger må gjøres som en del av en samlet utvikling av 

den nye kommunen. Som vi har sett tidligere i kapittelet gir ikke en mindre økning i 

antallet representanter særlig økning i bredden partier med sete i kommunestyret. 

Sammenlignet med dagens kommunestyrer, innebærer 3K naturlig nok en redusert 

representasjon fra distriktene i den nye kommunen. Ønsker kommunen bredere 

representasjon er løsningen å tilrettelegge for dette gjennom nærdemokratiske tiltak 

fremfor et større kommunestyre.   

I 3K vil utfordringene knyttet til habilitet i politiske organ bli redusert. Den nærhet mange 

føler de har med folkevalgte vil samtidig bli svekket i 3K. Basert på forskning vet vi at 

demokratiet fungerer litt forskjellig i mindre og større kommuner. 3K vil fortsatt være en 

mindre kommune, og de tidligere områdene i Alvdal og Tolga vil trolig fortsatt oppleve å 

ha sine representanter i kommunestyret, råd og utvalg, uavhengig av politisk parti. 

Partiene kan gjennom gode nominasjonsprosesser bidra til at denne styrken blir ivaretatt i 

3K. 
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8 VIDERE INTERKOMMUNALT SAMARBEID I FJELLREGIONEN 

Vi kan gruppere de 8 kommunene i regionrådet for Fjellregionen slik: 

 En mulig ny kommune (3K) bestående av Tolga, Alvdal og Tynset med ca. 9 600 

innbyggere, Tynset som sentrum og prognoser for befolkningsvekst 

 En sterkere samarbeidskoalisjon eller en ny kommune med Os, Holtålen og 

Røros med ca. 9 600 innbyggere, Røros som sentrum og prognoser for 

befolkningsvekst 

 Folldal kommune med 1600 innbyggere, prognoser for befolkningsnedgang, 

med over 6 mil til både Tynset og kommunesentre vest for seg (Dovre/Dombås 

og Oppdal) 

 Rendalen kommune med 1900 innbyggere, prognoser for befolkningsnedgang, 

med over 5 mil til Tynset og minst 4,5 mil til kommunesentre sør for seg. 

Om befolkningsutviklingen fortsetter i samme spor som de siste årene, vil 3K og de tre 

kommunene i Rørosregionen utvikle seg rimelig likt, mens det vil bli betydelig nedgang i 

folketallet i Rendalen og Folldal framover mot 2030 og 2040, i følge SSBs befolknings-

framskrivinger (MMMM-alternativet). Dette kan øke utfordringene for Rendalen og Folldal 

av flere grunner. For det første kan det interkommunale samarbeidet de små kommunene 

er mest avhengig av, bli endret. For det andre kan to eventuelle jevnstore kommuner eller 

regioner rundt Tynset og Røros, bidra til økt utviklingskraft i disse to kommunene på 

bekostning av de småkommunene rundt. For det tredje kan det regionalpolitiske 

samarbeidet gjennom regionrådet for Fjellregionen bli endret. 

En sammenslåing av Tolga, Alvdal og Tynset (3K) vil trolig medføre at Os i større grad enn 

i dag, vil samarbeide med Røros/Holtålen og vurdere sammenslåing i den retning.  I begge 

tilfeller vil i så fall samarbeidet med kommuner i Hedmark gå ned for dagens Os 

kommune.  Folldal og Rendalen derimot vil trolig bli fortsatt svært avhengig av 

interkommunalt samarbeid med den nye 3K-kommunen rundt Tynset, om ikke Rendalen 

velger å gå sørover. Folldal og Rendalen vil kunne få et dårligere utgangspunkt for 

forhandlinger om interkommunale samarbeid enn hva de har i en region med mer 

jevnstore kommuner i dag. Om Rendalen går sørover, blir Folldal stående igjen alene som 

innbyggersvak kommune i regionen, noe som vil kunne svekke forhandlingsstyrken 
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ytterligere. På den annen side vil et 6K være et dårligere alternativ for disse kommunene. 

Dette er grundig vurdert i ØF rapport 03/ 2016. De potensielle ulempene som ligger i 

etablering av 3K må følgelig løses innenfor samarbeidsrammene.  

To jevnstore kommuner eller regioner rundt Tynset og Røros, vil kunne få betydelig større 

utviklingskraft enn i dag, ved å samle ressursene og produsere mer effektivt og samordnet. 

Dette kan i seg selv gi økt fokus og bedre attraksjonskraft i regionen rent generelt men også 

på bekostning av Folldal og Rendalen. En kan f.eks. se for seg at Tynset som tettsted 

styrkes og får økt tilflytting blant de som ønsker å bo i regionen. Tilsvarende på 

næringssiden hvor tilgang på arbeidskraft og eventuell lokal etterspørsel, kan medvirke til 

økt vekst i Tynset. På den annen side vil vekst og økt sysselsetting i regionen legge til rette 

for vekst i Folldal og Rendalen ved bosetting av pendlere.  

Det regionalpolitiske samarbeidet gjennom regionrådet for Fjellregionen er i dag et 

konsensusorgan som arbeider med politiske saker av felles interesse. Slike samarbeider har 

små kommuner størst behov for. Når kommunene blir større reduseres behovet, fordi 

større kommuner oppnår sterkere politiske innflytelse alene og fordi man kan oppleve å få 

relativt sett mindre igjen for ressursbruk i konsensusorgan som regionrådene, hvor hver 

kommunes stemme teller likt uavhengig av innbyggertall. I begge tilfeller vil nye 3K kunne 

medføre økte utfordringer med å nå gjennom i regionalpolitikken for Folldal og Rendalen.  

Interkommunalt samarbeid innebærer ingen garantier for videre samarbeid utover 

gjeldende avtaler. Ved 3K vil det bli økte utfordringer og sårbarhet rundt det 

interkommunale samarbeidet for Folldal og Rendalen, som kan være viktig å se nærmere 

på i den korte tiden fram mot når bestemmelser om sammenslåing eller ikke må gjøres. 
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10 VEDLEGG 

Vedlegg 1 (kapittel 4 – Økonomi) 
 

Tabell 18: Inndelingstilskudd 2016-verdier. 1000 kr. 3K Nord-Østerdal. 

 Basistillegg Småkommunetilskudd Distriktstilskudd 

Sør-Norge 

Inndelingstilskudd 

Tolga 13 180 5 475   

Tynset 13 180  4 091  

Alvdal 13 180 5 475   

3K 26 360 10 950 -5 135 32 175 

 

 

Tabell 19: Endring i rammetilskudd år 1-15 og etter år 20. 1000 kr. 3K Nord-Østerdal. 

  År 1-15 År 20 og utover 

Endringer i rammetilskuddet 

(fast) 

-24 024 -24 024 

Inndelingstilskudd 32 175   

Endret rammetilskudd ved 

sammenslåing 
8 151 -24 024 

 

 

Tabell 20: Endring i ulike tilskuddselementer. 1000 kr. 3K Nord-Østerdal
27. 

 Endring 1000 kr 

Basistillegg -23 464 

Opphopningsindeksen -28 

Sone 5 211 

Nabo 72 

Småkommunetilskudd -10 950 

Distriktstilskudd Sør-Norge 5 135 

Inntektsutjevning
28

  - 

Endring i rammetilskuddet (fast) -24 024 

 

 

                                                      
27

 Nye sammenslåtte verdier for sone og nabo er beregnet av SSB som et betalt oppdrag. 
28

 Kommunene ligger i samme skatteinntektsklasse (under 90 % av landsgjennomsnittet). En eventuell 
sammenslåing vil dermed ikke påvirke inntektsutjevningen over rammetilskuddet 
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Tabell 21: Beregnede demografikostnader 2016-2040 knyttet til den demografiske utviklingen. Faste 

mill. 2016-kr.. 

 0-5 år 6-15 år 16-18 

år 

19-66 

år 

67-79 

år 

80-89 

år 

90 år 

og eld-

re 

Sum Sum i % 

(brutto 

driftsinnt.) 

Tolga 0,3 0,0 -0,4 -0,9 5,4 12,7 -1,7 15,3 10,0 % 

Tynset 3,9 2,0 -0,3 4,0 17,4 40,4 18,6 85,9 15,6 % 

Alvdal -0,3 -1,5 -0,2 1,3 9,0 11,8 2,6 22,7 9,9 % 

Sum  3,9 0,5 -0,9 4,4 31,8 64,9 19,5 123,9 13,3 % 

Kilde: SSB/TBU/beregninger ved Telemarksforsking 

 

Tabell 22: Barnehage: Anslått framtidig tjenestebehov i årsverk per 1000 innbyggere 20-66 år.  

 2014 2020 2040 

Samlet 26,7 22,4 23,4 

Tolga 25,0 21,8 21,9 

Tynset 28,1 23,6 25,0 

Alvdal 24,6 19,8 20,6 

Kilde: KMD Ny kommune. 

 

Tabell 23: Grunnskole: Anslått framtidig tjenestebehov i årsverk per 1000 innbyggere 20-66 år.  

 2014 2020 2040 

Samlet 28,9 28,0 28,1 

Tolga 29,1 26,9 29,6 

Tynset 28,4 27,6 27,6 

Alvdal 29,7 29,7 28,1 

Kilde: KMD Ny kommune. 

 

Tabell 24: Pleie og omsorg: Anslått framtidig tjenestebehov i årsverk per 1000 innbyggere 20-66 år. 

Kilde: KMD Ny kommune
29. 

 2014 2020 2040 

Tolga 56,2 53,9 93,2 

Tynset 60,6 60,6 91,8 

Alvdal 49,2 46,7 61,0 

Samlet 57,0 56,0 84,3 

  

                                                      
29

 Vi presisere at tjenestebehovet er «demografistyrt» og at behovene vil melde seg uansett hvor 
kommunegrensene går. 



  

59 

 

 

Vedlegg 2  (Kap. 5 - Tjenesteyting og myndighetsutøvelse - Tekst) 
 

Oppvekst og utdanning 
Innenfor området oppvekst og utdanning ser vi nærmere på barnetall, barnehagetilbud, 

elevgrunnlag i grunnskolen og grunnskoletilbudet i de tre kommunene.  

Barnehage 

I et lengre perspektiv har det vært en fallende utvikling i antall barn i barnehage alder i de 

tre kommunene. Reduksjonen har vært spesielt kraftig i Tolga, mens Tynset og Alvdal har 

mer hatt en utvikling som Hedmark generelt. Utviklingen i Alvdal har vært litt mindre 

negativ enn i fylke, mens den svekkede utviklingen i barneantallet har vært litt sterkere på 

Tynset. I landet for øvrig (uten Oslo) har det i samme periode vært en vekst på 8 prosent. I 

Tolga har den negative utviklingen blitt avdempet siden 2010, sammenlignet med 10-

årsperioden forut. Alvdal har helt klart hatt den minst negative utviklingen i regionen med 

en nedgang på 11 barn fra 1990 og fram til i dag. Utviklingen i antall barn framgår av 

påfølgende tabell. 

Tabell 25: Antall barn i alderen 0-5 år. 1990-2016.  

  1990 2000 2010 2016 

Endr. 1990-

2016 

Endr. 2010-

2016 

Tolga 
173 155 104 94 -46 % -10 % 

Tynset 
393 419 381 349 -11 % -8 % 

Alvdal 
192 186 183 181 -6 % -1 % 

Storkommune 758 760 668 624 -18 % -7 % 

Hedmark 
12 263 12 951 11 827 11 224 -8 % -5 % 

Landet u/ Oslo 
294 615 324 368 314 125 318 360 8 % 1 % 

Kilde: SSB 

 

Barnetallet danner grunnlaget for tjenesteproduksjonen innen barnehagesektoren. I 

vedlegg 3 presenteres ulike indikatorer for barnehagesektoren. Driftsutgiftene henger bl.a. 

sammen med antallet barn i barnehagealder, behovet for plasser, bemanning, kvalitet og 

hvordan strukturen i barnehagesektoren er. I Tolga er det tre kommunale barnehager, to i 

sentrum og en i Vingelen. I Tynset er det fem kommunale barnehager administrert i tre 

enheter og fire private. I Alvdal er det to kommunale barnehager i en administrativ enhet 

og en privat barnehage. Tynset bruker relativt sett like mye ressurser på barnehagesektoren 

som landet for øvrig, mens Tolga og Alvdal bruker også mindre enn gjennomsnittet i 

fylket.  

Tynset har høyest andel barn med barnehageplass, nesten 97 prosent av barna i alderen 1-5 

år har barnehageplass. I de andre kommunene i regionen ligger bruken av tjenesten rundt 

snittet for Hedmark på 92 prosent. Kostnaden per barn i alderen 1-5 år varierer mye 

mellom kommunene. Alvdal har de laveste kostnadene per barn, men samtidig den laveste 
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andelen barn som benytter seg av barnehagetilbudet. I Tolga er kostnaden per barn 

omtrent som for landet (uten Oslo), mens Tynset ligger også høyere enn gjennomsnittet i 

Hedmark.  

Alle kommunene har høyere antall voksne per barn enn landet for øvrig (uten Oslo) og 

snittet for Hedmark. Det kan tolkes dit hen at de har god kapasitet i barnehagesektoren. Ser 

vi nærmere på kvaliteten på tjenesten i form av kompetansen til bemanningen ligger de tre 

kommunene lavere enn snittet for Hedmark og landsgjennomsnittet (uten Oslo). 

En annen faktor som påvirker kostnadsbruken i barnehagesektoren er andelen barn med 

ekstra ressurser til styrket tilbud. På dette området er det vanskelig å sammenligne små 

kommuner, da enkeltbarn med behov for ekstra ressurser gir store relative utslag.  

Grunnskole 

Skolesektoren er en sektor i stadig endring, både som følge av endringer i sentral føringer, 

men også lokale forhold spiller inn som gir strukturelle endringer i skolesektoren. De tre 

hovedutgiftene i skolesektoren er grunnskoleundervisning, skoleskyss og skolebygg. 

Utgiftene avhenger i ulik grad av antall elever. Skoleskyss avhenger direkte av antall 

elever, mens utgiftene til undervisning avhenger av elevgrupper. Utgiftene til skolebygg 

avhenger av større endringer i elevgrupper eller strukturelle endringer. Dette bekreftes 

også av rapporten som omhandler skolestrukturen i Hamar. Grensekostnaden for en elev 

sier noe om hva det vil koste å ta en inn en elev mer på en skole. Alnes et al. (2016) har 

beregnet grensekostnaden for en ny elev på både barne- og ungdomstrinnet i Hamar 

kommune til å ligge i området 3 – 4 000. Dermed vil mindre endringer i elevtall verken gi 

særlig økte eller reduserte utgifter. I Tolga er det to grunnskoler, i Alvdal er det tre, mens 

det i Tynset er fem grunnskoler og et opplæringssenter. I vedlegg 3 presenteres ulike 

indikatorer for skolesektoren. 

Samlet for de tre kommunene var det en vekst på to prosent i perioden 1990-2010 i antall 

barn i alderen 6-15 år. Tilsvarende for Hedmark var en reduksjon på én prosent. 

Gjennomsnittet for landet (uten Oslo) var i samme periode 13 prosent. Ser vi tilsvarende for 

perioden 2010-2016 var det samlet i de tre kommunene en reduksjon på fire prosent som 

tilsvarer utviklingen i fylket. I landet har antall barn holdt seg stabilt i denne perioden.  

Ser vi nærmere på den enkelte kommune har antall barn i grunnskolealder økt i Alvdal og 

Tynset i perioden 1990-2010, veksten har relativt sett vært sterkest i Alvdal. I perioden fra 

2010-2016 har antallet barn vært stabilt i Alvdal, mens det har vært en liten reduksjon i 

Tynset. I Tolga har det vært en reduksjon i begge perioden og reduksjonen var sterkere i 

siste periode.  
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Tabell 26: Antall barn i alderen 6-15 år. 1990-2016.  

  1990 2000 2010 2016 

Endr. 1990-

2016 

Endr. 2010-

2016 

Tolga 227 287 235 196 -14 % -17 % 

Tynset 697 745 738 722 4 % -2 % 

Alvdal 288 358 320 321 11 % 0 % 

Storkommune 1 212 1 390 1 293 1 239 2 % -4 % 

Hedmark 22 212 23 015 22 967 21 988 -1 % -4 % 

Landet u/ Oslo 495 824 533 042 560 455 562 076 13 % 0 % 

Kilde: SSB 

 

Relativt sett bruker de tre kommunene mer på skole enn gjennomsnittet i Hedmark. Tynset 

bruker en fjerdedel av kommunens totale netto driftsutgifter på grunnskolesektoren, og 

Alvdal noe mer. Begge kommunene bruker også relativt sett mer enn landsgjennomsnittet 

(uten Oslo). I absolutte størrelser er Tynset den kommunen som har de laveste utgiftene til 

grunnskolesektoren per innbygger i regionen, men er samtidig den største kommunen i 

innbyggertall. Ser vi nærmere på antall elever per kommunale skole og gjennomsnittlig 

gruppestørrelse ser vi at Tynset har visse stordriftsfordeler, med relativt mange elever per 

kommunale skole om en sammenligner de tre kommunene. Men dette er samtidig mindre 

enn gjennomsnittet i Hedmark og langt under snittet for landet (uten Oslo). 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse er mindre enn snittet i Hedmark som igjen er noe lavere 

enn landsgjennomsnittet.  

Andelen elever som får spesialundersvining varier mindre enn barn i førskolealder med 

ekstra ressurser til styrket tilbud. Alle de tre kommunene ligger under snittet for landet 

uten Oslo. Laveste andelen er i Tynset på drøyt 5 prosent, mens Tolga og Alvdal har den 

høyeste andelen på nesten 8 prosent. Det må her bemerkes at få barn, kan gi store 

variasjoner mellom år, og dermed at enkeltbarn kan medføre relativt høy ressursbruk. 

Det er relativt få barn med 100 prosent SFO plass i regionen. I Tolga er det 3,9 prosent av 

elevene med 100 prosent SFO-plass, mens den er hhv 10 og 13,5 prosent i Tynset og Alvdal. 

Dette er langt under snittet i Hedmark som er 47,1 prosent som igjen er lavere enn 

landsgjennomsnittet (uten Oslo).  

Kompetansenivået i skolesektoren i kommunene er relativt høyt. Snittet for Hedmark er 

høyere enn landsgjennomsnittet (uten Oslo). Andel ansatte som har universitets-

/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning ligger over snittet i Hedmark i Tolga og 

Alvdal, mens det i Tynset ligger litt lavere, men høyere enn landsgjennomsnittet.  

Barnevern og Sosial og helse 
Innenfor helseområdet samarbeides det bl.a. om rusomsorg, kreftkoordinator, jordmor og 

legevakt. Det samarbeides også om små og spesialiserte tjenester som PPT, barnevern og 

renovasjon. Interkommunalt samarbeid framgår av kapittel 5 i Lund et al (2016). Her må 

det bemerkes at det vil være behov for interkommunalt samarbeid også etter en evt. 
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sammenslåing av disse tre kommunene, da de øvrige kommunene i Nord-Østerdal som 

ikke inngår i en ny kommune vil være avhengig av fortsatt samarbeid.  

Barnevern 

I Nord-Østerdalen er det et interkommunalt barnevern for kommunene Rendalen, Tolga, 

Tynset, Alvdal og Folldal. Det er derfor vanskelig å sammenligne mellom kommunene. 

Tynset har de laveste netto driftsutgiftene til barnevernstjenesten per innbygger i alderen 0-

17 år på drøyt kr 4 500. Dette er også lavere enn gjennomsnittet for landet (uten Oslo) på i 

underkant av 8 000 kr per innbygger 0-17 år. Alvdal ligger omtrent på landsgjennomsnittet 

mens Tolga er rett under gjennomsnittet i Hedmark. Ressursbruken på barnevernstjenesten 

henger sammen med andelen barn med barnevernstiltak. Alvdal har den laveste andelen 

barn på barnevernstiltak på 3,5 prosent, men også Tolga ligger under landsgjennomsnittet. 

Til tross for dette har begge kommunene større utgiftene målt i netto driftsutgifter per 

innbygger 0-17 år enn landet for øvrig (uten Oslo), som kan skyldes vil type saker og behov 

det dreier seg om. 

Et mål på kvaliteten til barnevernstjenesten kan være andelen undersøkelser med 

behandlingstid innen 3 måneder. Dvs. avvik fra 100 prosent er fristbrudd. Kommunene 

ligger godt over landsgjennomsnittet og Hedmark.  

Kapasiteten og kompetansen innen barnevernet i form av «Barn med undersøkelse eller 

tiltak per årsverk» eller «Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år» kan heller ikke 

i særlig grad sammenlignes i samarbeidskommunene. Det interkommunale 

barnevernskontoret har ikke dedikerte ansatte til de ulike kommunene men jobber isteden 

på tvers og etter behov. Men sammenlignet med landet for øvrig (uten Oslo) har de god 

kapasitet. Det er kun Alvdal som har flere barn med undersøkelse/ tiltak enn landet uten 

Oslo. Det er allikevel innenfor den anbefalte arbeidsmengden på inntil 20 saker per 

årsverk. I forhold til kompetanse scorer kommunene om lag som landet for øvrig og 

Hedmark, med unntak av Tynset som ligger over. 

Sosialtjenester 

Økonomisk sosialhjelp, råd/veiledning, sosialt forebyggende arbeid, kommunale 

sysselsettingstiltak og tilbud til personer med rusproblemer er en del av tjenestene som 

inngår i sosialtjenester. I vedlegg 3 er nøkkeltall presentert. Økonomisk sosialhjelp er en 

behovsprøvd ytelse og det er derfor hensiktsmessig å se hvor stor andel av mottakerne som 

har sosialhjelp som hovedinntektskilde. Ettersom mottaker av sosialhjelp ofte flytter over 

kommunegrensene kan ikke andeler av mottakere direkte beregnes på fylkes- eller 

landsnivå. KOSTRA-tallene er derfor for mangelfulle for å måle på dette nivået. Andelen 

mottakere av sosialtjenester med sosialhjelp som hovedinntektskilde er beregnet av SSB til 

å være på 46 prosent i Norge utenom Oslo. Alvdal har en lavere andel (40,4 prosent), mens 

Tolga (52,9 prosent) og Tynset (55,3 prosent) ligger over.  
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Med unntak av Tolga bruker Tynset og Alvdal relativt sett en liten andel av 

nettodriftsutgifter på sosialtjenesten. Tolga ligger om lag som gjennomsnittet i Hedmark, 

mens Tynset og Alvdal ligger under gjennomsnittet også i landet. Tolga har også de 

høyeste netto driftsutgiftene per innbygger i alderen 20-66 år og i motsetning til de andre 

kommunene ligger de både over snittet i landet og også i Hedmark. Dette henger sammen 

med at andelen sosialhjelpsmottakere i Tolga er høyere enn i de andre kommunene og 

landet for øvrig. Hvor mye av utgiftene til sosialtjenestene som går til økonomisk 

sosialhjelp varierer noe mellom kommunene. I Tolga utgjør det 32 prosent og i Tynset 36 

prosent, mens det i Alvdal utgjør 48 prosent. I Hedmark går 61 prosent av utgiftene til 

sosialtjenesten til sosialhjelp, mens for landet (uten Oslo) er andelen 50 prosent.  

Pleie og omsorg 

I Figur 7 ser en hvor stor andel av de samlede netto driftsutgiftene som brukes på pleie og 

omsorgstjenester, og hvordan det fordeler seg mellom institusjonstjenester, hjemmebaserte 

tjenester og aktivisering og støttetjenester. Tynset bruker relativt sett med, nær 35 prosent, 

mens Tolga bruker relativt sett minst, 27 prosent. Det er store forskjeller mellom 

kommunene hvordan de innretter pleie- og omsorgstjenestene sine. I Alvdal og Tolga 

benytter de en betydelig større andel av resursene på institusjonsplasser enn 

hjemmebaserte tjenester. Også på Tynset er bruken av institusjonsplasser høyere enn 

hjemmebaserte tjenester. Tynset skiller seg ut ved at her brukes også nesten 30 prosent av 

netto driftsutgifter på aktivisering- og støttetjenester. I de andre kommunene, som i resten 

av landet (uten Oslo), brukes kun 6 prosent eller mindre av netto driftsutgifter på denne 

tjenesten.   

Figur 7 Ressursbruk og fordeling. Pleie- og omsorgstjenester. Konsern. 2014. 

 
Kilde: SSB 

 

I vedlegg 3 er nøkkeltall for pleie og omsorg presentert.  

Ser vi nærmere på kompetansenivået innen pleie- og omsorgstjenestene i regionene er 

andelen årsverk av personell med relevant fagutdanning lik i Hedmark og landet (uten 
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Oslo). Tolga ligger litt under med 70 prosent, mens Tynset og Alvdal ligger over med hhv 

74 og 76 prosent.  

Tabellen nedenfor viser hvordan tilbudet om hjemmebaserte tjenester fordeler seg på ulike 

aldersgrupper og korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker. Alvdal har en relativt stor 

andel av mottakere av hjemmetjenester i alderen 0-66 år sammenlignet med de andre 

kommunene, Hedmark og landet for øvrig (uten Oslo). For brukere av hjemmetjenester i 

aldersgruppen 67-79 år ligger samtlige kommuner over landsgjennomsnittet og snittet for 

Hedmark. For aldersgruppa 80 år og eldre ligger Tynset relativt høyt på ressursbruken, 

mens de to andre kommunene ligger rundt fylkes- og landsgjennomsnittet. Korrigerte 

driftsutgifter per mottaker ligger lavere enn landet for øvrig og Hedmark.  

Bruken av hjemmetjenester må ses opp i mot bruken av institusjonsplasser. Tolga, Alvdal 

og til dels Tynset bruker relativt sett mer ressurser på institusjoner enn hjemmebaserte 

tjenester. Ser vi ressursbruken opp imot bruken av institusjonsplasser i form av andelen 

plasser i institusjoner i forhold til mottakere pleie- og omsorgstjenester har Tolga den 

høyeste bruken av institusjonsplasser. De to andre kommunene er som resten av Norge. 

Kapasiteten i institusjonsbaserte tjenester i form av belegg viser at Tynset og Alvdal ligger 

like oppunder kapasitetsgrensen, mens Tolga har overbelegg.  

I Tolga er alle beboerne i omsorgsboliger over 80 år. Andelen beboere over 80 år i 

omsorgsboliger er relativt høyt og langt over landsgjennomsnittet. Tynset har den lavest 

andelen på 45 prosent. Prioriteringen av plasser til rehabilitering/ habilitering ligger litt 

under landsgjennomsnittet i Tynset og Alvdal, mens Tolga har ingen plasser avsatt til dette 

formålet. Når det gjelder andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold skiller Tolga og 

Alvdal seg ut med en lav andel. Andelen er vesentlig lavere enn snittet i Hedmark og i 

landet for øvrig. Tynset har en andel på 18,5 prosent som er noe høyere enn snittet i 

Hedmark, men lavere enn snittet for landet. Situasjonen er en annen når en ser på andel 

plasser i skjermet enhet for personer med demens. Alle de tre kommunene har en høgere 

en del enn snittet for landet og for Hedmark. Særlig Tynset og Alvdal skiller seg ut med en 

særlig høy andel.  

Ser vi nærmere på kvaliteten på tjenesten i form av legedekning, tilgang på fysioterapeut 

og utbredelsen av enerom med eget bad/do finner vi at i Tynset har alle enerom og eget 

bad/wc. Legedekningen er spesielt god i Tolga, og bedre enn landet for øvrig, mens de 

andre kommunene ligger under landsgjennomsnittet. Tilgangen på fysioterapeut varerier. 

For Alvdal er dekningen på linje med landet for øvrig, Tolga ligger noe lavere, mens Tynset 

ligger spesielt lavt. 

Kommunehelse 

Ressursbruken på kommunehelsetjenester er relativt høy i regionen. I vedlegg 3 er 

nøkkeltall for kommunehelse presentert. Kommunene bruker relativt sett mye på 

forebyggende helsearbeid for aldersgruppen 0-20 år, kun Tolga ligger litt under landet 
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(uten Oslo), mens Tynset og Alvdal ligger over. I forhold til det generelle kommunale 

helsearbeidet i form av diagnosesetting og behandling brukes det mye ressurser per 

innbygger.  

Kvaliteten på tjenesten kan diskuteres ut i fra tilgangen på ulike profesjoner som leger, 

fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det god tilgang på leger, Tynset og Alvdal ligger like 

over landsgjennomsnittet, mens Tolga ligger godt over. Også tilgangen på fysioterapeuter 

og ergoterapeuter er god. Tynset skiller seg ut ved at tilgangen på fysioterapeut ligger noe 

under landssnittet, mens tilgang på ergoterapeut ligger over. 

Et mål på kapasiteten til kommunehelsetjenesten er listelengde og reservekapasitet hos 

fastleger. Listelengdene er til dels betydelig kortere, nesten halvparten, enn hva som er 

vanlig for resten av landet, med unntak av Tynset som er mer som landet for øvrig. Også 

reservekapasiteten til fastlegene i regionen er større enn ellers i landet, mens litt lavere på 

Tynset.  

Rus og psykiatri 

Innenfor tjenester som retter seg mot personer med rus eller psykiske problemer, er det 

store forskjeller mellom kommunene både når det gjelder kompetanse og ressursbruk. Det 

er kun Alvdal i regionen som bruker ressurser på personer med rusproblemer, og da i 

svært beskjeden grad. Ingen av de andre kommunene kjøper seg slike tjenester. Tilgangen 

på personer med utdanning innen psykisk helsearbeid varierer mellom kommunene. 

Tilgangen på psykiatriske sykepleiere ligger under snittet i Hedmark, men også under 

snittet i landet (uten Oslo). I Tynset er det god tilgang på personer med videreutdanning på 

psykisk helsearbeid, men liten tilgang på psykiatriske sykepleiere, mens den er generelt lav 

i de andre kommunene. Alvdal skiller seg ut ved ikke å ha tilgang til psykiatriske 

sykepleiere. Det kan være feil i innrapportering til KOSTRA.  

Tekniske tjenester/VAR 

Utgiftene til tekniske tjenester i kommunene kan være vanskelig å sammenligne siden det 

er store variasjoner i hvilken grad tjenestene er utbygd, antall abonnenter å fordele 

utgiftene på og hvor krevende infrastrukturen er.  

Det er seks kommuner som samarbeider i det interkommunale selskapet FIAS IKS om 

avfallshåndteringen, i tillegg til Tolga, Tynset og Alvdal, er også kommunene Rendalen, 

Folldal og Os med. Ser vi nærmere på de ulike gebyrene knyttet til VAR varierer de noe 

mellom kommunene. Årsgebyret for avløpstjenester er høyere i alle kommunene enn 

landet ellers. Årsgebyret for vannforsyning er veldig lavt i Alvdal, mens det ligger litt 

under landsgjennomsnittet i Tynset. Alvdal har valgt å ha gradert tilknytningssats til vann 

og avløp, mens de andre kommunene har en sats. Årsgebyrene for avfallstjenester er 

relativt høye i samtlige kommuner. Netto driftsutgifter per kilometer til kommunal vei 
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varierer mye. De tre kommunene har lavere kostnader per kilometer enn ellers i landet 

(uten Oslo). 

Resultater fra spørreundersøkelsen 

Respondentene ble bedt om å angi på en skala fra 1 til 5, hvor 1 var helt uenig, 2 delvis 

uenig, 3 verken eller, 4 delvis enig og 5 helt enig. I presentasjonen av resultatene er 1 og 2 

satt til uenig, 3 verken eller og 4 og 5 til enig. I tillegg presenteres middelverdien. 

Det kommunale tjenestetilbudet 

Resultatene fra spørsmålene knyttet til dagens kommunale tjenestetilbud framgår av Figur 

8 til Figur 6.  

Det er stor grad av enighet om at kvaliteten i dagens tjenestetilbud er svært bra. 

Middelverdien varierer mellom 3,2 i Alvdal og 3,6 i Tolga.  

Figur 8 Dagens tjenestetilbud; Kvaliteten i tjenestetilbudet er svært bra. Kommuner. Prosent og 
middelverdi.  

 
Kilde: Vår spørreundersøkelse 

 

Respondentene ble også bedt om å vurdere følgende påstand; Den økonomiske situasjonen i 

kommunen gjør det vanskelig å oppnå ønsket kvalitet på tjenestene. Her er det større variasjon 

mellom kommunene. I Tolga og Tynset er det om lag like stor andel som er enig og uenig. 

Dette speiles også i middelverdien som ligger omtrent på 3, som tilsvarer verken eller. I 

Alvdal er det en klar andel som er uenig i påstanden, det vil si de mener det er tilstrekkelig 

økonomisk handlingsrom til å oppnå ønsket kvalitet på tjenestene.  
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Figur 9 Den økonomiske situasjonen i kommunen gjør det vanskelig å oppnå ønsket kvalitet på tjenestene. 
Kommuner. Prosent og middelverdi.  

 
Kilde: Vår spørreundersøkelse 

 

Rekruttering og kompetanse er sentrale spørsmål når det gjelder kommunal tjenesteyting. 

Dette er viktig for å kunne yte gode tjenester, men det er også viktig i et demokratisk 

perspektiv - at administrasjonen har relevant kompetanse for å sikre innbyggernes felles 

interesser når det utarbeides beslutningsgrunnlag for å kunne gjennomføre politiske 

vedtak.  

I Alvdal og Tolga oppleves det å være en viss grad av utfordring med å rekruttere 

kompetent arbeidskraft. Men respondentene vurderer dette forskjellig i alle de tre 

kommunene. I Tynset er det en like stor andel som mener det er en utfordring som de som 

mener det ikke er en utfordring.  

Figur 10 Det er ingen utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft. Kommuner. Prosent og 
middelverdi. 

 
Kilde: Vår spørreundersøkelse 

 

Små og sårbare fagmiljø er en kjent utfordring for små kommuner. De tre kommunene er 

relativt enige om at små og sårbare fagmiljøer er en utfordring. Tynset er den kommunen 
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med størst andel som er uenig i påstanden, noe som også gjenspeiles i middelverdien på 

3,4. 

Figur 11 Små og sårbare fagmiljøer er en utfordring. Kommuner. Prosent og middelverdi. 

 

Kilde: Vår spørreundersøkelse 

 

Tilstrekkelig distanse er også en kjent utfordring for små kommuner. Tilstrekkelig distanse 

mellom innbyggere og saksbehandlere er viktig for å sikre likebehandling, hindre 

habilitetsutfordringer og at ikke-relevante faktorer påvirker myndighetsutøvelsen. En 

kommune av en viss størrelse vil lettere kunne ha en viss distanse til innbyggeren i forhold 

til å utøve enkelte tjenester. 

Alvdal er kommunen med størst andel som er enig i at det er tilstrekkelig distanse, fulgt av 

Tynset. I Tolga mener om lag 1/3 at det ikke er tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler 

og innbygger.  

Figur 12 Det er tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og innbyggere, noe som sikrer likebehandling i 
tjenesteytingen. Kommuner. Prosent og middelverdi. 

 
Kilde: Vår spørreundersøkelse 

 

Kommunene har utfordringer når det gjelder å håndtere stadig økende krav til de 

kommunale tjenestene. Størst utfordringer oppleves i Tolga. Alvdal er kommunen som er 
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mest delt i synet, 40 prosent mener det ikke er utfordringer mens i overkant av 50 prosent 

mener det er det.   

Figur 13 Kommunen har ikke utfordringer når det gjelder å håndtere stadig økende krav til de kommunale 
tjenestene.  

 
Kilde: Vår spørreundersøkelse 

 

Når det gjelder i hvilken grad man mener kommunen er godt rustet til å håndtere nye 

oppgaver og framtidige utfordringer vurderes dette noe ulikt internt i kommunene. 

Middelverdien indikerer at i Alvdal og Tolga til en viss grad mener man ikke er godt 

rustet, mens man i Tynset ender på verken eller. Av figuren framgår at en omtrent like stor 

andel mener man er godt rustet som at man ikke er godt rustet. I Alvdal og Tolga er det en 

tydeligere overvekt av de som mener man ikke er godt rustet.  

Figur 14 Regjeringen ønsker å overføre stadig flere statlige og regionale oppgaver til kommunene. Vår 
kommune er godt rusta til å håndtere nye oppgaver og framtidige utfordringer.  

 
Kilde: Vår spørreundersøkelse 
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Vedlegg 3  (Kap. 5 - Tjenesteyting og myndighetsutøvelse - Tabeller) 
 

Oppvekst og utdanning 
Innenfor området oppvekst og utdanning ser vi nærmere på barnetall, barnehagetilbud, 

elevgrunnlag i grunnskolen og grunnskoletilbudet.  

Tabell 27: Nøkkelindikatorer barnehagesektoren. Konsern. 2014.  

  

 Tolga  Tynset  Alvdal Hedmark 

Landet  

u/ Oslo 

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av 

kommunens totale netto driftsutgifter 10,0 % 14,7 % 10,7 % 12,6 % 14,9 % 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 

barnehager, konsern 

   

121204  

   

144696  

   

104861  

   

130434  

   

128633  

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 92,5 % 96,7 % 89,4 % 91,7 % 90,9 % 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale 

barnehager 

      

10383  

        

9666  

      

10183  

      

10826  

      

11270  

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 30,0 % 28,5 % 20,5 % 35,3 % 35,0 % 

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 

barnehagelærerutdanning 88,9 % 90,6 % 64,3 % 96,5 % 90,9 % 

Antall barn korrigert for alder per årsverk til 

basisvirksomhet i kommunale barnehager 6,6 5,6 6,7 5,9 6,1 

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til 

førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage, alle 

barnehager. 22,2 % 11,8 % 8,9 % 12,7 % 15,3 % 

Kilde: SSB 

 

Tabell 28 Nøkkelindikatorer grunnskolen. Konsern. 2014 

   Tolga  Tynset  Alvdal Hedmark 

Landet  

u/ Oslo 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 

223), i prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter 23,8 % 25,0 % 26,7 % 22,6 % 24,0 % 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 

222, 223), per innbygger 
           

138144  

           

114513  

           

126441  

         

105114  

         

100946  

Andel elever i grunnskolen som får 

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

Andel elever i kommunal og privat SFO med 100 % 

plass 3,9 % 10,0 % 13,5 % 47,1 % 54,9 % 

Elever per kommunal skole 

                     

96  

                   

142  

                   

103  

                 

179  213 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 

                  

10,0  

                  

11,2  

                    

9,3  

                

12,6  13,3 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 

                  

11,5  

                  

11,7  

                    

8,8  

                

12,6  13 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 

                  

11,7  

                  

12,3  

                  

11,5  

                

14,2  14,3 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og 

pedagogisk utdanning 90,3 % 88,4 % 91,3 % 89,9 % 87,8 % 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning 

uten pedagogisk utdanning 3,2 % 4,5 % 6,5 % 4,4 % 5,6 % 

Andel lærere med videregåendeutdanning eller lavere 6,5 % 7,1 % 2,2 % 5,7 % 6,5 % 

Kilde: SSB 
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Sosial og helse og barnevern 
 

Tabell 29 Nøkkelindikatorer barnevern. Konsern. 2014 

   Tolga  Tynset  Alvdal Hedmark 

Landet  

u/ Oslo 

Netto driftsutgifter per 

innbygger 0-17 år, 

barnevernstjenesten               9450               4566               8152               9597               7978  

Andel barn med 

barnevernstiltak ift. 

innbyggere 0-17 år 4,4 % 5,1 % 3,5 %   4,8 % 

Barn med undersøkelse 

eller tiltak per årsverk                    12                       4                     19    16,4 

Andel undersøkelser 

med behandlingstid 

innen 3 måneder 92 % 92 % 85 % 76 % 78 

Stillinger med 

fagutdanning per 1000 

barn 0-17 år                      4                       8                       4                       4                    4,1  

Kilde: SSB 

 

Tabell 30 Nøkkelindikatorer sosialtjenester. Konsern. 2014. 

   Tolga  Tynset  Alvdal Hedmark 

Landet  

u/ Oslo 

Netto driftsutg. til 

sosialtjenesten i prosent 

av samlede netto 

driftsutgifter, 4,5 % 2,7 % 1,6 % 4,3 % 3,7 % 

Netto driftsutgifter til 

sosialtjenesten pr. 

innbygger 20-66 år              5298               2688               1738               3805                3138  

Netto driftsutgifter til 

økonomisk sosialhjelp pr 

innbygger 20-66 år              1696                   977                   826               2325                1565  

Andelen 

sosialhjelpsmottakere i 

alderen 20-66 år, av 

innbyggerne 20-66 år 6,5 % 3,0 % 3,7 %   3,9 % 

Andel mottakere med 

sosialhjelp som 

hovedinntektskilde 52,9 % 55,3 % 40,4 %   45,6 % 

Kilde: SSB 
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Pleie og omsorg 
Tabell 31: Kompetanse i pleie- og omsorgssektoren. Konsern. 2014. Kilde: SSB 

   Tolga  Tynset  Alvdal Hedmark Landet u/ Oslo 

Andel årsverk av personell med relevant fagutdanning 70 % 74 % 76 % 72 % 72 % 

 

Tabell 32 Nøkkelindikatorer hjemmetjenester. Konsern. 2014 

Kilde: SSB 

 

 Tabell 33 Nøkkelindikatorer institusjonsplasser. Konsern. 2014 

   Tolga  Tynset  Alvdal Hedmark 

Landet u/ 

Oslo 

Andel beboere i bolig til pleie- og 

omsorgsformål 80 år og over 100,0 % 44,6 % 75,0 % 40,6 % 40,2 % 

Andel beboere i bolig m/ heldøgns 

bemanning 125,0 % 89,1 % 100,0 % 38,5 % 50,5 % 

Plasser i institusjon i prosent av mottakere av 

pleie- og omsorgstjenester 25,3 % 19,1 % 19,3 % 18,0 % 17,8 % 

Andel innbyggere 67 år og over som er 

beboere på institusjon 5,0 % 5,7 % 5,4 % 5,3 % 5,1 % 

Andel beboere i institusjon av antall plasser 

(belegg) 103,1 % 98,3 % 99,4 % 97,1 %   

Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 10,5 % 18,5 % 6,1 % 16,9 % 19,5 % 

Andel plasser i skjermet enhet for personer 

med demens 26,3 % 44,4 % 39,4 % 25,4 % 24,5 % 

Andel plasser avsatt til 

rehabilitering/habilitering 0,0 % 7,4 % 6,1 % 9,5 % 7,7 % 

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 

                

0,68  

                

0,26  

                

0,32  

                

0,36  

                

0,50  

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i 

sykehjem 

                

0,29  

                

0,11  

                

0,36  

                

0,32  

                

0,37  

Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ 

eget bad/wc 78,9 % 100,0 % 78,8 % 88,0 % 84,0 % 

Kilde: SSB  

   Tolga  Tynset  Alvdal Hedmark Landet u/ Oslo 

Mottakere av 

hjemmetjenester, pr. 1000 

innb. 0-66 år                         7                       15                       35               25                     20  

Mottakere av 

hjemmetjenester, pr. 1000 

innb. 67-79 år                      78                       72                       75                     71                     69  

Mottakere av 

hjemmetjenester, pr. 1000 

innb. 80 år og over                    327                     391                     310                   324                   333  

Korrigerte brutto driftsutg pr. 

mottaker av hjemmetjenester 

(i kroner)        206946          212485           166848         234646         239788  



  

73 

 

 

Tabell 34 Nøkkelindikatorer kommunehelse. Konsern. 2014 

   Tolga  Tynset  Alvdal Hedmark 

Landet u/ 

Oslo 

Netto driftsutgifter i prosent av samlede 

netto driftsutgifter 7,2 % 6,1 % 5,8 % 4,5 % 4,5 % 

Netto driftsutg til forebygging, 

helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år 

             

7945  

             

8937  

             

9110  

             

8849               7531  

Netto driftsutg til forebygging, 

helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 

år 

             

1995  

             

2270  

             

2527  

             

2233               2057  

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, 

helse pr. innbygger 

                 

417  

                   

90  

                 

245  

                 

251  

                 

162  

Netto driftsutg til diagnose, behandling og 

rehabilitering pr. innbygger 

             

3970  

             

2826  

             

2626  

             

1614               1620  

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 

kommunehelsetjenesten 

                   

16  

                   

11  

                   

12  

                   

11  

                   

10  

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, 

kommunehelsetjenesten 

                   

11  

                     

8  

                   

16  

                   

10  

                     

9  

Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 

innbyggere (khelse+plo) 

                     

6  

                     

5  

                     

8  

                     

4  

                     

4  

Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 

innbyggere (khelse + plo) 

                     

9  

                     

8  

                   

12  

                   

13  

                   

12  

Gjennomsnittlig listelengde korrigert for 

kommunale timer 

                 

568  

             

1267  

             

1016  

             

1203               1227  

Reservekapasitet fastlege 132  

              

101  

                 

117  

                 

108  

                 

105  

Kilde: SSB 

 

Tabell 35 Nøkkelindikatorer rus/psykiatri. Konsern. 2014 

   Tolga  Tynset  Alvdal Hedmark 

Landet 

u/ Oslo 

Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 18-66 år 0 0 30 270 375 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer 0 % 0 % 2 % 7 % 13 % 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere 

(khelse+plo) 3,2 2,5 0 5,9 4,5 

Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid 

per 10 000 innbyg. 3,2 9,7 0 9,1 8,1 

Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører 

utenfor kom. 0 0 0 4,1 2,6 

Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 

10 000 innbygg 0 26,4 0 2,7 4 

Kilde: SSB 
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Tabell 36 Nøkkelindikatorer tekniske tjenester. Konsern. 2014 

 

 Tolga  Tynset  Alvdal Hedmark Landet u/ Oslo 

Årsgebyr for vannforsyning  .. 3122 1392 3692 3317 

Tilknytningsgebyr vann - én sats  .. 20000 .. .. .. 

Tilknytningsgebyr vann - lav sats  .. .. 5000 .. .. 

Tilknytningsgebyr vann - høy sats  .. .. 10000 .. .. 

Årsgebyr for avløpstjenesten  6482 5747 3845 4696 3655 

Tilknytningsgebyr avløp - én sats  11000 20000 .. .. .. 

Tilknytningsgebyr avløp - lav sats  .. .. 5000 .. .. 

Tilknytningsgebyr avløp - høy sats  .. .. 10000 .. .. 

Årsgebyr for avfallstjenesten  3048 2700 2673 2283 2645 

Årsgebyr for septiktømming  1545 1060 1115 1508 1384 

Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 

§20-1 a 5000 6600 6600 10496 11055 

Årsgebyr for feiing og tilsyn  386 410 410 451 415 

Netto dr.utg. til plan/kart/bygg ift. tot. driftsutg. i komm. 

Prosent 0,95 0,79 1,87 0,65 0,65 

Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. 

Kroner 653 458 1140 343 338 

Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater 562 495 0 744 916 

Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate 103333 94931 0 70309 108836 

Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 

10 000 innb 12 23 21 19 13 
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