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1 SAMMENDRAG 

 
BDO har fått i oppdrag å gjennomføre en tjenestegjennomgang for Valle kommune. Formålet 
med tjenestegjennomgangen har vært å styrke Valles informasjonsgrunnlag for budsjett- og 
økonomiplanarbeidet for 2021-2024, og bidra til at kommunen viderefører et godt tjenestetilbud 
innenfor ansvarlige økonomiske rammer. 

BDO har tidligere gjennomført en KOSTRA-analyse av samtlige av Valle kommunes 
tjenesteområder. På bakgrunn av KOSTRA-analysen ble det i samråd med kommunen besluttet å 
gå videre med dybdeanalyser innenfor flere tjenesteområder.  

Våre analyser har vist at kommunen kan redusere kostnader og rasjonalisere drift innenfor 
enkelte tjenesteområder. Dette begrunner vi med blant annet: 

• Utnyttelse av lærerressurser i grunnskolen er ikke optimal. Dette kan skyldes at kommunen 
befinner seg i en overgangsfase i forbindelse med sammenslåing av grunnskoler, men vil på 
sikt kunne gi handlingsrom for innsparing.  

• Driftsutgifter per barn i barnehagene er høye, og det er ledig kapasitet i barnehagene. 
Dersom kommunens barnehager slås sammen til en vil det være mulig å utnytte kapasitet og 
optimalisere antall barn per pedagog og bemanning i større grad enn i dagens to små 
barnehager.  

• Beregnet høy pleiefaktor, målt som antall årsverk per plass, ved Valle Bygdeheim, viser at det 
er handlingsrom for innsparing. Høyt ressursbruk kan forklares med bemanningsbehov i 
forbindelse med KØH-plasser og mulig pasientmottak på kort varsel. Vår gjennomgang viser 
likevel at kommunen har gode rammer og kan ha potensial for rasjonalisering av driften.  

• Kommunehelsesamarbeidet mellom Valle og Bykle er kostbart, har god fastlegedekning og god 
dekning av årsverk innen helsestasjon og skolehelsetjeneste sammenlignet med 
sammenlignbare kommuner og KOSTRA-gruppe 6. 

På bakgrunn av disse analysene anbefaler vi at Valle kommune igangsetter følgende tiltak: 

• Følger med på utnyttelsen av lærerressurser i grunnskolen de neste årene, og forsøker å 
tilpasse driften som overgangen til én skole gir mulighet for.  

• Vurdere å slå sammen Valle og Hylestad barnehage. Dette vil gi barnehagetjenesten styrket 
grunnlag for mer effektiv drift, uten at det må gå på bekostning av redusert kvalitet i 
tilbudet. 

• Undersøke muligheten for å redusere bemanning ved Valle Bygdeheim, uten å hemme 
kapasiteten til mottak av pasienter på kort varsel i for stor grad. 

• Få bedre oversikt over aktivitet og ressursbruk innen kommunehelse, med vekt på fordeling 
mellom Valle og Bykle. Dette kan gi grunnlag for fremtidig justering av samarbeidsavtalen 
med hensikt å dimensjonere tilbud og finansiering i kommunene, samt rasjonalisering av 
driften.  

Videre viser vår gjennomgang og at det er behov for mer styring og kontroll, herunder spesielt 
knyttet til enhetsledernes tredelte ansvar for fag, personell og økonomi. Vi vurderer at særlig 
økonomiansvaret ikke ser ut til å være tilstrekkelig forankret hos alle enhetslederne. Kommunen 
mangler også oversikt over aktiviteten ved underliggende tjenesteområder, spesielt bakover i 
tid. På bakgrunn av dette mener vi at kommunens virksomhetsstyring vil bedres dersom 
kommunen:  

• Tydeliggjør tjenestelederes rolle og ansvarsområder, særlig tjenesteleders ansvar for 
økonomistyring. 

• Samler ansvaret for oversikt og rapportering til KOSTRA. Dette ansvaret bør ligge i 
rådmannens ledergruppe.   
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2 INNLEDNING 

2.1 BAKGRUNN OG MANDAT 

Kommunestyret i Valle kommune har vedtatt å gjennomføre en tjenesteanalyse for å sikre at 
kommunen viderefører et godt tjenestetilbud innenfor ansvarlige økonomiske rammer. BDO AS 
(BDO) har gjennomført en analyse av KOSTRA-data for Valle kommune.1 Kombinert med 
kommunens egne vurderinger ligger denne analysen til grunn for de tjenesteanalysene 
kommunen ønsker gjennomført. Analysene skal brukes i budsjett- og økonomiplanarbeidet for 
2021-2024.  

I samråd med kommunen ble det besluttet at BDO skal gjennomføre en dybdeanalyse av følgende 
tjenesteområder: 

• Administrasjon, politisk styring og eiendomsforvaltning 

• Grunnskole 

• Barnehage 

• Pleie og omsorg 

• Kommunehelse 

• Kultur, fritid og bibliotek 

Dybdeanalysene og vurderinger av disse skal resultere i tiltak, på kort og lang sikt, som 
kommunen bør gjennomføre. For samtlige tjenesteområder gjelder følgende problemstilling: 

Er dagens organisering hensiktsmessig med tanke på ressursbruk, og hvilke tiltak på kort og lang 
sikt bør kommunen igangsette for å sikre mest mulig tjenester for pengene? 

2.2 METODE 

2.2.1 Analyser av ressursbruk, regnskap og statistikk tilknyttet tjenesteområdene 

Analysene av organisering og ressursbruk gjennomføres med bakgrunn i offentlig tilgjengelig 
statistikk, kommunens eget regnskap, annen statistikk mottatt fra kommunen og gjennomførte 
intervjuer med lederne i de utvalgte tjenesteområder. Der vi har offentlig tilgjengelig statistikk, 
sammenlignes data for kommunen med sammenlignbare kommuner. Sammenligningskommuner 
og -grunnlag benyttet er de samme som i tidligere gjennomførte KOSTRA-analyse tidligere Jondal 
kommune, Ulvik kommune og KOSTRA-gruppe 6. 

Det er gjennomført intervjuer med følgende aktører: 

• Rådmann i Valle kommune 

• Økonomileder i Valle kommune 

• Rektor Valle skole 

• Barnehagestyrer ved Valle kommunes barnehager 

• Enhetsleder pleie og omsorg 

• Enhetsleder for kultur, fritid og bibliotek 

• Tjenesteleder kommunehelse i Bykle kommune2 

• Driftsleder eiendom ved teknisk enhet 

2.2.2 Avgrensninger og forbehold 

BDO finner det riktig å presisere at vi ikke kan påta oss ansvar for fullstendigheten eller 
riktigheten i det grunnlagsmaterialet som har vært utgangspunkt for våre vurderinger. Våre 
analyser er basert på opplysninger vi har mottatt fra kommunen. Dersom vi har mottatt uriktige 
eller ufullstendige opplysninger, har vi ikke hatt anledning til å avdekke dette ut over 
overordnede rimelighetsvurderinger. 

 

1 KOSTRA-analyse for Valle kommune, BDO AS (2019).  

2 Bykle kommune er vertskommune for samarbeid om tjenestetilbudet til kommunehelse i de to kommunene.  
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Valle kommune er en liten kommune med 1164 innbyggere. Dette innebærer at det er små 
forhold ved alle tjenesteområdene, noe som gjør analysene sårbare. Eksempelvis vil et ekstra 
spesialpedagogisk vedtak eller en ekstra institusjonsplass ha mye å si for analysene. Dette er 
forhold det er viktig å ta til betraktning ved bruk av analysene. Dette forholdet gjør også 
analysene sårbare for feilrapporteringer. 

Videre presiseres det at en gjennomgang som denne har ofte en tendens til å rette lyset mot 
utviklingspotensialet, og ikke alt det gode arbeidet som gjøres av ledere og ansatte hver eneste 
dag. Dette er viktig å ikke glemme, selv om det ikke nødvendigvis blir eksplisitt beskrevet i 
denne rapporten. 

2.2.3 Rapportstruktur 

Rapporten er delt inn i et kapittel for hvert tjenesteområde som er gjenstand for 
dybdeanalysene. Hvert kapittel innledes med en kort oppsummering av funn fra KOSTRA-
analysen og innsparingspotensial denne skisserte for de ulike områdene. Deretter følger en 
gjennomgang av organisering og struktur og analyser av området, basert på informasjon og 
intervjuer gjennomført med ansatte i kommunen. Hvert kapittel avsluttes med våre vurderinger 
og anbefalinger knyttet til området.   

3 ADMINISTRASJON, POLITISK STYRING OG 
EIENDOMSFORVALTNING- OG DRIFT 

3.1 KORT OM FUNN FRA KOSTRA-ANALYSER 

Tidligere gjennomførte KOSTRA-analyser viste at Valle kommune i perioden 2017-2019 har hatt 
relativt høye behovskorrigerte utgifter til tjenesteområdet administrasjon og styring 
sammenlignet med sammenligningskommunene Ulvik og Jondal og KOSTRA-gruppe 6. Analysene 
viste at Valle kommune totalt sett har innsparingspotensial til administrasjon og styring.3  

Funksjon 120 administrasjon politisk styring og funksjon 120 administrasjon er de største 
utgiftsområdene innenfor administrasjon, styring og fellesutgifter. Sammen med funksjoner 
tilknyttet eiendom og eiendomsdrift er det derfor utgifter til disse funksjonene vi går nærmere 
inn på i denne analysen. Beregnet teoretisk innsparingspotensial til disse funksjonene i 2019 
sammenlignet med KOSTRA-gruppe 6, presenteres i tabellen under. 

 Netto driftsutgift per innbygger i kroner Teoretisk 

handlingsrom 

i millioner 

kroner 
 Valle kommune 

Gjennomsnitt for 

KOSTRA-gruppe 6 

100 Politisk styring 928 816 0,3 

120 Administrasjon 5 366 5 574 -0,5 

121 Forvaltningsutgifter i 

eiendomsforvaltningen 
329 176 0,4 

130 Administrasjonslokaler  348 480 -0,3 

 

3 Inkludert i det totale innsparingspotensial til administrasjon, styring og fellesutgifter var forvaltningsutgifter i 

eiendomsforvaltningen (funksjon 121) og administrasjonslokaler (funksjon 130). Disse er også inkludert i utgifter til 

eiendomsdrift inkluderer utgifter til hver av de kommunale formålsbyggene, herunder barnehagelokaler (funksjon 221), 

skolelokaler (funksjon 222), institusjonslokaler (funksjon 261), idrettsanlegg (funksjon 381) og kulturbygg (funksjon 386).   
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221 Barnehagelokaler 1 773 1 262 0,4 

222 Skolelokaler 3 926 3 310 0,9 

261 Institusjonslokaler 1 797 1 577 0,3 

381 Kommunale idrettsbygg og 

idrettsanlegg 
928 584 0,4 

386 Kommunale kulturbygg 1 406 227 1,4 

Tabell 1 Behovskorrigert, netto driftsutgift per innbygger i kroner for Valle kommune og gjennomsnitt for KOSTRA-

gruppe 6 og teoretisk handlingsrom i millioner kroner sett opp mot KOSTRA-gruppe 6 (2019). Kilde: KOSTRA, Framsikt. 

Tabellen over illustrerer at Valle bruker mindre enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 6 til 
funksjon 120 administrasjon. Til politisk styring bruker kommunen imidlertid mer enn KOSTRA-
gruppe 6. Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 6 ser kommunen ut til å ha innsparingspotensial 
også til forvaltning av eiendomsforvaltning og til drift av de fleste av de kommunale 
formålsbyggene. I dybdeanalysene går vi nærmere inn på kostnader og aktivitet til 
administrasjon, politisk styring og utgifter til eiendomsforvaltning og drift av eiendom.  

3.2 ANALYSER OG FUNN 

3.2.1 Enhetsledere har ansvar for drift, økonomi og personal, men flere ser ut til å oppleve uklarheter 
rundt egen rolle 

Uklarheter rundt hva som forventes av en enhetsleder i Valle kommune 

Valle kommune er organisert som en tonivåmodell, der enhetslederne er organisert direkte under 
rådmann. Disse har både budsjett-, drift- og personalansvar for de ansatte i sitt tjenesteområde. 
Det er veldig mange små enheter som har egne budsjetter i tonivåmodeller. Nåværende rådmann 
har vært rådmann i om lag tre år. Økonomileder har vært ansatt i om lag et år.  

I en tonivåmodell skal det ikke være stabsfunksjoner som er støttefunksjon for lederne, dette er 
noe de skal ha ansvar for selv. Enhetsledernes budsjettansvar krever at de må ha en forståelse 
for budsjett og økonomi. Informasjon fra intervjuer tyder på at enhetslederne tidligere ikke har 
blitt nok utfordret når det gjelder økonomisk eierskap til enheten, samt at en tonivåmodell kan 
være «sårbar» og kreve mye av enhetslederne. Dette til tross for at kommunen har arbeidet en 
del og hatt en del opplæring knyttet til å definere arbeidsoppgaver innenfor de ulike 
ansvarsområdene. Fra intervjuene fremkommer det at flere enhetsledere ikke har helt klart for 
seg hva de har ansvar for. Flere trekker frem at de opplever at de har mye ansvar, lite støtte i 
administrasjonen, og at det som forventes av dem oppleves noe utydelig.  

I forbindelse med innføring av Framsikt som styringssystem ble budsjettprosessen noe endret i 
fjor. Til tross for at budsjett og økonomistyring er enhetsledernes ansvar, var det først i fjor at 
det ble stilt tydelige krav til enhetslederne knyttet til budsjett og involvering i arbeidet med 
dette. Informasjon fra intervju viser at flere enhetsledere opplevde det utfordrende å arbeide 
med et nytt system og trekker frem at det var for lite tid til dette arbeidet.4 Flere enhetsledere 
har heller ikke et forhold til hvordan den økonomiske rammen settes og hvordan eventuelle 
innsparingsmål settes. I år forventer økonomiavdelingen å være mindre involvert i 
budsjetteringsprosessen, men planlegger å ha en opplæringsrunde før man går i gang med 
budsjettarbeidet. Flere enhetsledere ønsker at økonomiavdelingen skal være mer involvert og 
følge opp budsjettprosessen i større grad enn i fjor. Det er viktig å presisere at dette er et nytt 
system og en ny prosess for kommunene, det er nok naturlig at det tar noe tid før dette arbeidet 

 

4 Dette presiseres av flere av enhetslederne, vi har valgt å inkludere denne informasjonen under administrasjon og styring. 
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er tilstrekkelig innarbeidet. I intervju trekker flere frem at de forventer at dette arbeidet vil gå 
bedre over tid. 

Administrasjon inkluderer blant annet økonomi, «servicemottak» og teknisk  

I perioden 2017-2020 har kommunen hatt mellom 12,8 og 13,5 årsverk til administrasjon. Det er 
flere enhetsledere innen administrasjon. Økonomileder er ansvarlig for de fleste årsverkene, 5,8 
årsverk til økonomi i 2020. Dette inkluderer blant annet økonomileder, regnskapsføring, lønn, 
fakturering og inngående fakturabehandling, skolefaglig ansvarlig, ansvar for kvalitetssystemer 
(Compilo) og drift av budsjettprosessen. Økonomiavdelingen selger tjenester, blant annet 
kontrollerfunksjon konsesjonskraft. Ifølge økonomileder mangler stillingen en tydelig 
stillingsbeskrivelse. 

Utover dette er det om lag 4 årsverk til «velkomst» som utgjør et slags «servicemottak» med 
ansvar for arkiv, salg av en del tjenester, regionråd, politisk sekretariat, vedlikehold nettsider, 
distribusjon av bygdenytt, etc. Øvrige årsverk ført på funksjon 120 administrasjon, mottatt fra 
kommunen, presenteres i tabell 2 under.  

Eiendomsforvaltning og -drift ledes av teknisk enhet 

Eiendomsforvaltning og -drift ledes av teknisk enhet som er ansvarlige for bygg og drift av bygg i 
tillegg til en del andre oppgaver. Ifølge informasjon fra intervju er det om lag 5,8 årsverk som 
arbeider med eiendomsforvaltning og -drift, dette inkluderer 4,8 årsverk vaktmestere og 1 
årsverk leder teknisk.5 Driftsansvarlig eiendom er budsjettansvarlig for alle funksjoner på lokaler 
og synes organisering, budsjettprosess og samarbeid med brukerne av bygget fungerer godt.  

3.2.2 Antall årsverk ansatt i administrasjonsfunksjoner driver kostnader til administrasjon og har vært 
stabile de siste årene 

Årsverk driver Valle kommunes utgifter til administrasjon. I perioden 2017-2020 har kommunen 
hatt mellom 12,8 og 13,5 årsverk til administrasjon. I tabellen under presenteres antall årsverk 
per støttefunksjon i perioden. 

 Årsverk 2017 Årsverk 2018 Årsverk 2019 Årsverk 2020 

Rådmann 1,0 1,0 1,0 1,0 

Personal 1,0 1,0 1,0 1,0 

Økonomi 4,9 4,9 5,2* 5,8 

Andre 

inntekter/utgifter6 
0,2 0,2 0,2 0,2 

Velkomst 4,1 4,1 4,1 3,8 

Teknisk* 0,7 0,7 0,7 0,7 

Oppvekst 0,6 0,6 0,5* 1,0 

Pleie og omsorg 1,0 1,0 0,0 0,0 

Sum 13,5 13,5 12,8* 13,5 

 

5 Som også arbeider med annet enn bygg. 

6 Dette er tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. 
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Tabell 2 Utvikling i årsverk til administrasjon i Valle kommune (2017-2020). Kilde: Valle kommune, BDOs beregninger.  

*Årsverk er beregnet som vektet snitt av ulikt antall årsverk i ulike perioder av året. 

Av tabell 2 ser vi at utviklingen i antall årsverk har vært relativt stabil i perioden. Årsverk 
administrasjon pleie og omsorg ble ført på funksjon 120 frem til 2018, men føres nå til pleie og 
omsorg. Årsverk til økonomiavdelingen har økt med nesten 1 årsverk i perioden.7  

Ifølge KOSTRA har totale brutto driftsutgifter til funksjonen sunket i perioden. Valle kommunes 
regnskap viser en reduksjon i netto driftsutgifter fra 2017 til 2018, og en moderat økning fra 
2018 til 2019. Lønn til ansatte utgjør majoriteten av utgiftene til administrasjon, om lag 9,3 av 
15,1 millioner kroner totale brutto utgifter ført på funksjon 120 i 2019 var relatert til lønn. I 
tabellen under presenteres kommunens brutto driftsutgifter til administrasjon per årsverk og 
netto inntekter og utgifter fra kommunens regnskap per årsverk i perioden 2017-2019. 

Funksjon 120 Administrasjon 2017 2018 2019 

Brutto driftsutgifter (KOSTRA) per årsverk (i tusen kroner) 798 745 845 

Netto driftsutgifter per årsverk (i tusen kroner) 987 920 1 014 

Tabell 3 Utgifter til funksjon 120 administrasjon per årsverk (2017-2019). Kilde: KOSTRA, Valle kommunes regnskap, 

BDOs beregninger. 

Tabell 3 viser reduserte utgifter per årsverk gikk fra 2017 til 2018. Dette skyldes nedgang i 
utgifter, da antall årsverk var stabilt i perioden. Fra 2018 til 2019 økte utgiftene med om lag 
100 000 kroner. Dette skyldes både økte utgifter, men også nedgang i antall årsverk. 

3.2.3 Stabil aktivitet til politisk styring 

I 2019 var om lag 1,7 av 2,4 millioner kroner av kommunens totale brutto utgifter til politisk 
styring ført på lønnsarter i regnskapet. Dette inkluderer både lønn og godtgjørelser til 
folkevalgte, som kostnader til møtevirksomhet.  

Lønn til politisk ledelse utgjorde 1,0 million kroner av totale utgifter til politisk styring. I 
perioden 2017-2020 har kommunen hatt 1,2 lønnede årsverk til politisk styring. Disse er fordelt 
på 0,1 årsverk knyttet til planutvalg, 0,1 årsverk knyttet til levekårsutvalg og 1 årsverk til 
ordfører/varaordfører (henholdsvis 80 prosent og 20 prosent).  

KOSTRA-data viser at totale brutto driftsutgifter til politisk styring har økt fra 2017 til 2019. 
Netto utgifter har også økt i perioden. Tabellen under illustrerer utgifter per årsverk til politisk 
styring, samt lønn til politisk ledelse per årsverk fra regnskapet.   

Funksjon 100 Politisk styring 2017 2018 2019 

Brutto driftsutgifter (KOSTRA) per årsverk (i tusen kroner) 1 308 1 428 1 554 

Netto driftsutgifter per årsverk (i tusen kroner) 1 612 1 774 1 897 

Lønn til politisk ledelse per årsverk politisk styring 808 902 852 

Tabell 4 Utgifter til funksjon 100 politisk styring per årsverk, samt lønn til politisk ledelse per årsverk, (2017-2019). 

Kilde: KOSTRA, Valle kommunes regnskap, BDOs beregninger. 

 

7 Økningen er en konsekvens av strukturendring i skolen. Når samtlige årsverk skulle beholdes, ble tidligere rektor ved Hylestad 

skole ny fagansvarlig for grunnskole og barnehage, mens tidligere fagansvarlig begynte som fagressurs i økonomiavdelingen.  
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Fra tabell 4 fremkommer det at utgiftene per årsverk er økt i perioden, dette som følge av 
kostnadsøkning da antall årsverk er stabilt. Lønnsutgifter til politisk ledelse per årsverk til 
funksjonen har sunket noe i perioden. 

Inkludert i godtgjørelse til folkevalgte er møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.8 Utgifter 
til politisk styring inkluderer også disse utgiftene. Vi har således sett på utviklingen i kostnader 
til disse, samt på utviklingen i antall politiske råd og utvalg, og omfanget av møtevirksomhet i 
disse.9 Sistnevnte har vi kun informasjon om i perioden 2019-2020. Utviklingen i antall råd og 
utvalg i perioden 2017-2020, samt omfanget av møtevirksomhet i disse i 2019-2020 presenteres i 
tabellen under.  

 2017 2018 2019 2020 

Antall råd og utvalg 7* 8** 8 8 

Antall møter  75 59 54 49 

Utgifter til møtegodtgjørelse 271 275 273 -*** 

Tabell 5 Utvikling i antall råd og utvalg, antall møter og utgifter til møtegodtgjørelse (2017-2020). Kilde: Valle 

kommune, Valle kommunes regnskap, BDOs beregninger.  

*I tillegg har kommunen møtevirksomhet i 2017 et «testutvalg», «valgstyre» og «valgnemnd.»  

** I tillegg hadde kommunen i 2018 møtevirksomhet i «testutvalg.» 

***Vi har ikke informasjon om utgifter til møtegodtgjørelse i 2020. 

Fra tabell 5 fremkommer det at antall råd og utvalg, samt utgifter til møtegodtgjørelse har vært 
stabilt i perioden. Ungdomsrådet ble innført i 2018 eller 2019. Videre ser vi at antall møter har 
sunket, særlig fra 2017 til 2018, men også fra 2019 til 2020. Av mottatt oversikt ser vi at antall 
møter i ungdomsrådet, som er det nye rådet som kom i 2018, er 4 møter i året. Dette utgjør ikke 
en vesentlig andel av det totale antallet møter i perioden.  

3.2.4 Valle kommune har relativt mange bygg og høye kostnader til eiendomsforvaltning  

Netto driftsutgift per innbygger til funksjonene som ligger under eiendomsdrift er presentert i 
tabell 1. Som nevnt var kostnadene per innbygger til eiendomsforvaltning høyere i Valle 
kommune enn i sammenlignbare kommuner. Dette var tilfelle i hele perioden 2017-2019.  

Ifølge informasjon fra intervju er de største utgiftene lønn, vedlikehold og faste utgifter som 
strøm og pålagte serviceavtaler. Det informeres om at det er vanskelig å spare midler, men at 
det på sikt vil være mulig å spare på å innføre ENØK-tiltak, eventuelt noe på vedlikehold. Valle 
har hatt et relativt stort vedlikeholdsetterslep som det opplyses om at har blitt mindre de siste 
årene. Ifølge KOSTRA-data utgjør vedlikeholdskostnadene til kommunen om lag 6 prosent av 
driftsutgiftene til de kommunale formålsbyggene. Denne andelen har vært stabil i perioden 
2017-2019.  

I tillegg til direkte kostnader til bygg inkluderer området kostnader til forvaltning ført på 
funksjon 121. Totale regnskapsførte netto utgifter til eiendomsforvaltning for 2019 var 0,8 
millioner kroner. Av disse var 0,3 millioner kroner knyttet til lønn. Lønnsutgiftene på funksjon 
121 er knyttet til en vaktordning for uttrykning til byggene. Det er fire personer som rullerer på 
å ha dette ansvaret.  

Valle kommune har mange kommunale bygg. Per juni 2020 bruker de en skole, to barnehager, et 
kultursenter med idrettshall, svømmehall og storsal, et bibliotek, to kulturhus, kommunehus, 
kulturskole og et helsehus. I tillegg har de 47 boliger, et eldre internat som tidligere var en 
folkehøyskole (der en fjerdedel av dette nå benyttes til SFO), to brannstasjoner, en liten 
flyplass, et kontorsenter, et gammelt kommunehus, et gammelt bibliotek, noen garasjer, 

 

8 Tapt arbeidsfortjeneste utgjorde totalt om lag 50 000 kroner i 2019.  

9 Kommunestyre, formannskap, levekårsutvalg, planutvalg, eldreråd, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalget og ungdomsråd.  
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lagerbygg og verksted. I tabellen nedenfor synliggjør vi ulike kostnadsindikatorer knyttet til 
eiendomsforvaltning i Valle kommune.  

 2017 2018 2019 

Kostnader til eiendomsforvaltning- og drift per årsverk* 2 986 630 3 280 290 3 244 220 

Kostnad til skolelokaler per elev 45 463 38 203 45 463 

Kostnad til barnehagelokaler per barn 38 713 39 450 48 040 

Kostnad til institusjonslokaler**    

-   Per institusjonsbruker 221 390 289 540 190 633 

-   Per institusjonsplass 183 980 190 950 155 840 

Kostnad til kulturbygg – og idrettsbygg 

-   Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 2 688 770 3 204 717 2 938 520 

-   Kommunale kulturbygg 1 841 494 2 042 780 2 055 700 

Kostnad til administrasjonsbygg per bygg 

-   Kommunehuset 532 590 891 860 933 660 

-   Helsehuset 97 170 546 360 168 780 

-   Øvrige kostnader*** 443 880 446 09 398 680 

Tabell 6 Kostnadsindikatorer for eiendomsforvaltning- og drift (2017-2019). Kilde: Valle kommunes regnskap, 

informasjon fra Valle kommune, BDOs beregninger. 

*Der kostnader er beregnet som sum netto utgifter på funksjon 121 eiendomsforvaltning og funksjonene for drift av de 

kommunale formålsbyggene og årsverk er antall årsverk fra teknisk som arbeider med drift av byggene.  

**Der antall plasser og brukere er ikke-vektet, mottatt fra kommunen. Gjennomsnitt for antall brukere i løpet av et år.  

***Der øvrige kostnader inkluderer utgifter til gammelt kommunehus, fellesutgifter, etc.  

Fra tabell 6 fremkommer det at utgiftene til eiendomsforvaltning- og drift økte fra 2017 til 2018, 
i takt med de totale utgiftene. Fra 2018 til 2019 ble disse noe redusert. I beregningen er estimat 
for antall årsverk fra teknisk som arbeider med drift av byggene benyttet. Totale lønnskostnader 
på funksjonene var 7,2 millioner kroner i 2019. Av disse var imidlertid 4,4 millioner kroner 
renholdstjeneste.10 Av de totale utgiftene til eiendomsforvaltning, beregnet som sum av disse 
funksjonene, utgjorde lønnskostnader om lag 20 prosent i 2019.11 

Tabellen viser også at kostnader til skolelokaler per elev og kostnader til barnehagelokaler per 
barn har økt fra 2018 til 2019. Dette skyldes både økt netto utgifter og nedgang i barn og elever. 

 

10 Renhold er ikke en del av teknisk enhet, men regnskapsfører også utgifter på eiendomsfunksjonene. Totale utgifter til renhold 

utgjorde i 2019 om lag 5 millioner kroner, om lag 20 prosent av de totale utgiftene. 

11 Funksjon 190 interne serviceenheter kan benyttes for samlet føring av utgifter og inntekter til forvaltnings-, drifts- og 

vedlikeholdsavdelinger som betjener flere funksjoner i KOSTRA-kontoplanen. I 2019 hadde Valle kommune om lag 930 000 kroner 

på denne funksjonen. Om lag 820 000 kroner av dette var lønn, og 520 000 kroner av disse lønn til renhold. 
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På grunn av økt antall brukere har kostnader til institusjonslokaler per bruker sunket en god del 
fra 2018 til 2019. Netto utgifter totalt har sunket, og et stabilt antall plasser gir oss derfor en 
nedgang også i netto utgift per plass.  

Utgifter til kommunale idrettsbygg inkluderer utgifter til svømmehall og idrettshall som ligger i 
Valles kultursenter. Utgifter til kommunale kulturbygg inkluderer også utgifter til kultursenteret, 
samt bibliotek, kirkestue, Hylestad soknehus, med mer. 

Administrasjonsbygg inkluderer blant annet kommunehuset og helsehuset. I 2018 var utgiftene til 
helsehuset svært høye, hovedsakelig som følge av høye strømutgifter og avskrivninger. 
Utgiftsøkningen til kommunehuset skyldes økning i flere kostnadsposter, deriblant lønn, strøm, 
renovasjon, med mer. 

Kostnadsindikatorene påvirkes av i hvor stor grad byggenes kapasitet utnyttes. Dersom for 
eksempel barnehagene har mange ledige plasser, vil den uutnyttede kapasiteten gi høye 
kostnader til lokaler per barn. Derfor er det viktig at byggene i så stor grad det er mulig utnytter 
den tilgjengelige kapasiteten. Når det gjelder barnehagene utgjør ledige plasser også «for 
mange» ansatte per barn, noe som indikerer potensiale for bedre kapasitetsutnyttelse. 
Tilsvarende er mindre gruppestørrelser i grunnskolen et tegn på at kapasiteten ikke er fullstendig 
utnyttet. Dette omhandles i kapitlene om barnehage og grunnskole. For kulturbygg er besøk og 
aktivitet i disse en viktig indikator på om kapasiteten i byggene er utnyttet. Dette omhandles i 
kapittelet om kultur. 

3.3 VÅR VURDERING 

Basert på informasjon fra intervjuer er det vår vurdering at det er behov for tydeliggjøring av 
ansvarsområdene til enhetslederne. Spesielt gjelder dette ansvaret enhetslederne skal ha 
knyttet til budsjett- og økonomistyring. I forbindelse med analysene var det også svært 
tidkrevende og vanskelig å få tak i nødvendig og riktig dokumentasjon for gjennomføring av 
analysene. Det er derfor vår vurdering at det er behov for tydeliggjøring av ansvar for, og bedre 
kompetanse og oversikt knyttet til økonomistyring og kontroll på informasjon, statistikk og 
rapportering blant tjenestelederne i kommunen.  

Utover dette viser våre analyser at verken utvikling i antall årsverk administrasjon, antall årsverk 
innen politisk styring eller møtevirksomhet12 i kommunale råd og utvalg innenfor politisk styring 
tilsier økte kostnader til områdene de siste årene. I og med at Valle er en svært liten kommune, 
er det vanskelig å vurdere om det er rom for å kutte i administrative og/eller politiske stillinger.  

Kostnadene til skolelokaler per elev og barnehagelokaler per barn har økt en god del fra 2018 til 
2019, både grunnet økning i utgifter og reduksjon i antall elever og barn. I forbindelse med 
skolesammenslåing samt salg av tidligere Hylestad skole til folkehøyskolen, er det vår vurdering 
at kostnadene til skolelokaler bør kunne reduseres ytterligere. Utover dette har kommunen 
relativt mange småbygg som vi vurderer som ressursintensive.  

I vurderingene av kapasitetsutnyttelse i de kommunale formålsbyggene er det viktig å ta hensyn 
til Valle kommunes størrelse. En kommune med få innbyggere, få elever og få barn i 
barnehagene har ikke nødvendigvis mulighet til å optimalisere kapasitetsutnyttelsen. For 
eksempel er det ikke mulig for de kommunale barnehagene å tiltrekke seg flere barn dersom det 
ikke er flere barn i kommunen, og som følge av lovkrav er det heller ikke mulig å redusere 
antallet pedagoger eller grunnbemanning dersom det innebærer at man havner på grensen til 
hva loven krever. Det kan imidlertid være mulig å endre sammensetningen dersom barnehagene 
slås sammen. På samme måte er det heller ikke nødvendigvis mulig for kommunen å tiltrekke seg 
flere elever til grunnskolen. Se ellers vurderinger rundt dette i kapitlene om grunnskole, 
barnehage og kultur. 

3.4 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av de ovennevnte vurderingene har vi følgende anbefalinger: 

 

12 Erfaring tilsier at kommunale råd og utvalg pleier å ha om lag 10 møter årlig. 
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• Tydeliggjøre hvilke krav og forventninger som stilles til tjenestelederne, herunder hva som 
forventes av dem knyttet til både drift- økonomi-, og personalansvar, og overholdelse av 
budsjett (dette kan eksempelvis gjøres i en stillingsbeskrivelse). 

• Vurdere tettere økonomioppføling av enhetsledere gjennom faste styringsmøter. 

• Tillegge ansvaret for all rapportering til KOSTRA til en dedikert ressurs, som tar ansvar for 
innsamling av og leveranse av data til KOSTRA.13 

I tillegg mener vi at kommunen på sikt bør vurdere å gjennomgå sin eiendomsportefølje for å 
vurdere om det er behov for å eie ubenyttede småbygg. Ressursbruken på skolelokaler bør også 
reduseres siden de to skolene er slått sammen. På sikt kan også kommunen vurdere å gjennomgå 
organiseringen av antall tjenesteledere.  

4 GRUNNSKOLE 

4.1 KORT OM FUNN FRA KOSTRA-ANALYSER 

Grunnskole er et av de mest omfattende kommunale tjenesteområdene. Tidligere gjennomførte 
KOSTRA-analyser viste at Valle kommune i perioden 2017-2019 har hatt relativt høye 
behovskorrigerte utgifter til grunnskole sammenlignet med Jondal kommune, Ulvik kommuner og 
KOSTRA-gruppe 6. Analysene viste at Valle kommune totalt sett har innsparingspotensial til 
grunnskole.  

Tjenesteområdet grunnskole inkluderer selve grunnskole, voksenopplæring, SFO, skolelokaler og 
skoleskyss. Selve grunnskole, funksjon 202, utgjør majoriteten av tjenesteområdet. Det er ulikt 
innsparingspotensial, ev. også mindreforbruk, knyttet til de ulike funksjonene i tjenesteområdet. 
Netto driftsutgift per innbygger i kroner samt beregnet teoretisk innsparingspotensial til 
grunnskole sammenlignet med KOSTRA-gruppe 6 i 2019, fordelt på de ulike funksjonene, 
presenteres i tabellen under. Skolelokaler behandles sammen med de andre formålsbyggene, i 
kapittel om eiendomsforvaltning.  

 Netto driftsutgift per innbygger i kroner Teoretisk 

handlingsrom 

i millioner 

kroner 
 Valle kommune 

Gjennomsnitt for 

KOSTRA-gruppe 6 

202 Grunnskole 13 122 13 402 -0,4 

213 Voksenopplæring 872 408 0,7 

215 Skolefritidstilbud  707 331 0,5 

223 Skoleskyss  477 408 0,1 

Tabell 7 Behovskorrigert, netto driftsutgift per innbygger i kroner for Valle kommune og gjennomsnitt for KOSTRA-

gruppe 6 og teoretisk handlingsrom i millioner kroner sett opp mot KOSTRA-gruppe 6 (2019). Kilde: KOSTRA, Framsikt. 

Fra tabell 7 fremkommer det at Valle bruker mindre enn KOSTRA-gruppe 6 til selve grunnskole. 
De har imidlertid et innsparingspotensial på 1,2 millioner kroner tilknyttet voksenopplæring, SFO 
og skoleskyss. I dybdeanalysene går vi nærmere inn på kostnader og aktivitet til ordinær 
undervisning, spesialpedagogisk bistand, skoleskyss og SFO.  

 

13 Vår tidkrevende informasjonsinnhenting på at det er et stort behov for bedre oversikt over tjenesteområdene i kommunen. 

Dette gjelder både kostnader, årsverk og ulike «typer» ansatte, statistikk knyttet til barnehage, grunnskole, helse, etc., spesielt 

tilbake i tid. Dersom man skal få kontroll over ressursbruk, samt årsaker til økende eller redusert ressursbruk er det avgjørende 

at vurderingsgrunnlaget er korrekt. 
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4.2 ANALYSER OG FUNN 

4.2.1 Valle kommune har gått fra to til en grunnskole, og tilbakemeldinger tyder på at prosessen og 
resultatet av sammenslåingen har vært god 

Rektor for Valle grunnskole er enhetsleder og har ansvar for økonomi og informasjon samt 
personalansvar for lærerne. Det er lovpålagt å ha et nivå mellom skoleleder og rådmann. 
Kommunen har derfor en skolefaglig ansvarlig som er ansatt i en 100 prosent stilling, som skal 
følge opp grunnskole og barnehage. Enhetsleder grunnskole har månedlig møte med fagansvarlig 
og barnehagestyrer. I dag er Valle skole eneste grunnskole i kommunen.  

Tidligere Hylestad skole ble slått sammen med Valle skole fra 1. august 2019. Skolene gikk fra å 
ha et fådelt trinnsystem til å ha en fulldelt skole14. Sammenslåingen var et politisk vedtak, men 
ifølge enhetsleder har det fra Valle skoles side alltid vært ønsket å slå sammen skolene. 
Bakgrunnen for dette ønske var større fagmiljø samt sosiale forhold mellom elevene. I intervju 
får vi opplyst at enhetsleder er fornøyd med dagens fulldelte system og mener at det vil være 
uheldig å raskt gå tilbake til et fådelt system. Dette begrunnes blant annet med at hyppige 
omorganiseringer er uheldig og vil kreve mye ressurser.  

Sammenslåingsprosessen gikk relativt raskt, og enhetsleder grunnskole opplevde prosessen som 
god. Fra intervjuene fremkommer det at prosessen bar preg av godt samarbeid og god 
kommunikasjon. Det har vært gode tilbakemeldinger på prosessen og det har heller ikke vært 
noen tilbakemeldinger på problemer i etterkant. I forbindelse med sammenslåingen ble det også 
vedtatt at samtlige årsverk skulle beholdes.  

Det er per i dag 129 elever ved Valle skole, fordelt på trinn 1.-10. Per juni 2020 er det 20,7 
årsverk, inkludert rektor, ansatt ved skolen. Ifølge informasjon fra intervju går det mye tid til 
drift versus utvikling, og rektors ansvar oppleves som veldig stort. Dette gjør organiseringen 
sårbar. Med formål å fordele ansvaret er rektor i ferd med å etablere et faglederteam som skal 
bestå av kontaktlærer ved 1.-4.- trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn, skolebibliotekar og 
spesialpedagogisk koordinator. Utover dette oppleves grunnskolestrukturen og organisering av 
denne som god.   

Ansvaret for økonomi inkluderer budsjettansvar og rapportering til GSI.15 Informasjon fra intervju 
tilsier at rammene i forbindelse med sammenslåing opplevdes som relativt romslige. I år er det 
en forventning om innsparing. Informasjon fra intervju tilsier at eventuell innsparing enten må 
skje gjennom kutt i årsverk eller kutt i mulige poster i driftsbudsjettet.16 Utover dette 
informeres det om at spesialpedagogiske vedtak er kostnadskrevende.  

4.2.2 Skolene i Valle har og har hatt relativt lave gruppestørrelser  

Gruppestørrelse er forholdet mellom antall elevtimer og ordinære undervisningstimer. Som 
beskrevet i våre innledende analyser er utgangspunktet at høy gruppestørrelse, et høyt antall 
elever per lærer, er kostnadsbesparende, fordi lærerressurser er kostbart. Samtidig er det 
lovpålagte krav for grunnskolene når det gjelder hvor store gruppene kan være. Fra og med 
skoleåret 2019-20 ble den endelige lærenormen for lærertetthet i ordinær undervisning 
(gruppestørrelse 217) på skolenivå innført. Dette innebærer at gruppestørrelse 2 skal være 
maksimalt 15 på 1-4.- trinn og 20 på 5-7. trinn og 8-10. trinn. 

Tabellen nedenfor presenter Valle kommuners grunnskoler gjennomsnittlige gruppestørrelser fra 
skoleårene 2017-2018 til 2019-2020. Gruppestørrelsene er presentert for barnetrinn (1.-4. trinn), 
mellomtrinn (5.-7. trinn) og ungdomstrinn (8.- 10. trinn).  

 

14 I en fådelt skole går elever i klassegrupper med elever fra varierende trinn. Ved en fulldelt skole har man en klasse per trinn. 

15 I intervju får vi opplyst at tidligere års rapportering til GSI kan ha vært mangelfull. 

16 Ifølge informasjon fra intervju har skolen for eksempel høye utgifter til strøm og skoleskyss og har også hatt et stort digitalt 

prosjekt med kostnader til lisenser. Eventuelt måtte man vurdert å kutte i kurs/kompetanseheving, arbeidsmateriell og 

lærebøker.     

17 Der gruppestørrelse 2 beregnes ved å dele antall elevtimer (fratrukket timetall spesialundervisning og timetall særskilt 

norskundervisning på antall ordinære undervisningstimer). https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-

forskning/statistikk/gsi/grunnskole-gsi-notat-2015-16.pdf 

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/statistikk/gsi/grunnskole-gsi-notat-2015-16.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/statistikk/gsi/grunnskole-gsi-notat-2015-16.pdf
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Trinn Skole 

Gjennomsnittlig 

gruppestørrelse 

2017-2018 

Gjennomsnittlig 

gruppestørrelse 

2018-2019 

Gjennomsnittlig 

gruppestørrelse 

2019-2020 

Barnetrinn 

Hylestad skole 8,5 7,5  - 

Valle skole 8,2 7,2 10,2 

Jondal skole  10,8 11,4 13,2 

Mellomtrinn 

Hylestad skole 9,3 11,3  - 

Valle skole 12,1 10,1 12,2 

Jondal skole  10,4 11,9 10,4 

Ungd. trinn 

Valle skole 9,9 10,7 14,8 

Jondal skole  10,3 9,2 10,8 

Tabell 8 Gruppestørrelse 2 i Valle kommunes grunnskoler fordelt på ulike trinn, for skoleårene 2017-2018 til 2019-2020. 

Disse var om lag på samme størrelse. Hylestad skole ble slått sammen med Valle skole i 2019. Kilder: GSI, Skoleporten.    

Fra tabell 8 fremkommer det at skolene jevnt over har ligget godt under kravene i lærernormen, 
selv i de siste årene før innføring av krav til gruppestørrelse. Fordi lav gruppestørrelse er 
kostnadsdrivende, kan dette i seg selv ha bidratt til å øke kommunens grunnskolekostnader.  

I utgangspunktet antas det at å slå sammen skoler fører til økt gruppestørrelse. Samtidig kan 
overgangen fra fådelt til fulldelt system ha motsatt effekt. Av tabellen over ser vi at 
gruppestørrelsene ved Valle skole økte skoleåret 2019-2020, da de to skolene ble slått sammen. 
For mellomtrinnet og ungdomsskoletrinnet har Valle skole nå også høyere gruppestørrelse enn 
sammenlignbare Jondal skole. 

4.2.3 Til tross for lavere lærerdekning ser teoretisk beregnet effektivitet ut til å ha økt etter 
sammenslåing 

Ulike nøkkeltall og indikatorer kan benyttes for å analysere effektivitet og tjenesteproduksjon 
innenfor skolesektoren. Både kostnad per tilgjengelige lærertime, beregnet lærerdekning, den 
allerede nevnte gruppestørrelsen og kostnad per elev er indikatorer som kan belyse skolenes 
utnyttelse av ressurser. I tabellen nedenfor oppsummerer vi ulike indikatorer for Valle skole i 
årene 2017 til 2019 og for tidligere Hylestad skole i 2017 og 2018. Skolene var fådelte før de ble 
slått sammen skoleåret 2019-2020. 

Skole  År 

Kostnad pr 

tilgjengelig 

lærertime 

Lærer-

dekning 

Gruppe-

størrelse 

Elevtimer 

pr elev 

Kostnad 

 per elev 

Effekti-

vitet  

(A) (B) (C) (D) E= (A*D)/(B*C) F=(B*C) 

Valle 
2019 1198 0,83 10,9 817 108 118 9,1 

2018 1300 0,89 9,8 816 122 038 8,7 
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2017 1335 0,86 12,6 802 98 300 10,9 

Hylestad 

2018 1266 0,88 9,0 747 119 881 7,9 

2017 1356 0,90 9,9 745 114 612 8,8 

Tabell 9 Kostnad per tilgjengelige lærertime, lærerdekning, gruppestørrelse, elevtimer per elev, kostnad per elev og 

beregnet effektivitet for Valle kommunes grunnskoler (2019). Kostnad per tilgjengelige lærertime (A) er beregnet som 

skolens kostnader til grunnskole (funksjon 202) delt på antall tilgjengelige lærertimer, beregnet fra antall lærerårsverk 

per skole, mottatt fra Valle. I beregningen er antall årsverk18 multiplisert med maksimalt antall lærertimer i et 

lærerårsverk, lik 741 på barnetrinnet og 656 på ungdomstrinnet. Lærerdekning (B) er beregnet som faktisk underviste 

lærertimer delt på antall tilgjengelige lærertimer. Gruppestørrelse (C) er gruppestørrelse 2 hentet fra GSI, antall 

elevtimer delt på antall ordinære undervisningstimer. Elevtimer per elev (D) er hentet fra GSI. Kostnad per elev (E) er 

beregnet ved hjelp av de andre indikatorene, og kostnadene til funksjon 202, multiplisert med elevtimer per elev delt 

på antall elevtimer totalt.  Kilde: GSI, Valle kommunes regnskap, opplysninger om årsverk fra Valle kommune, BDOs 

beregninger. 

Tabell 9 illustrerer forskjeller mellom de to tidligere skolene i Valle de årene de hadde separate 
skoler. Vi ser også at det er endringer over tid. Når vi analyserer de ulike skolenes resultater er 
det viktig å være klar over forskjeller mellom trinnene.19 Videre er det viktig å være klar over at 
det, som tidligere nevnt, er lovpålagte krav til hvor stor gruppestørrelsen maksimalt kan være. 
Dette innebærer at skoler med for høy gruppestørrelse i tabellen over vil komme bedre ut enn 
de ville gjort dersom de var innenfor lovpålagt gruppestørrelse. Skolene i Valle har imidlertid 
hatt lave gruppestørrelser alle år, og har ikke noe problem med å oppfylle lærernormen. Videre 
er det viktig å være klar over at siste mulige hele år for å gjennomføre denne analysen av 
kostnader og aktivitetsdata som vi har hatt mulighet til å gjøre analysene for er 2019, der vi kun 
har et halvt år med sammenslått, fulldelt skole. 

I tabell 9’s siste kolonne har vi beregnet effektivitet, uttrykt ved antall elevtimer per 
tilgjengelige lærertime på den enkelte skole. Høyere tall tilsier bedre effektivitet. Dette er en 
teoretisk beregning, hvor effektivitetsbegrepet utelukkende er koblet mot ressursutnyttelse.20 
Beregningen tar ikke høyde for at mindre gruppestørrelser kan representere bedre kvalitet, eller 
at ulikheter i lærerdekning reflekterer ulikheter i hvordan rektorene velger å disponere sine 
lærertimer. Den beregnede effektiviteten bør derfor ikke tolkes direkte, men heller benyttes 
som en indikasjon på hvordan ressursutnyttelsen har vært i Valle sammenlignet med dagens 
situasjon, og for hvor kommunen kan jobbe videre med forbedring.  

Av tabell 9 ser vi blant annet at kostnad per tilgjengelige lærertime er redusert fra 2018 til 2019. 
Dette kan tyde på at overgangen fra fådelt til fulldelt skole har vært kostnadsbesparende. Ser vi 
på lærerdekning, målt som faktiske lærertimer delt på tilgjengelige lærertimer, er disse over 80 
prosent for begge skolene, alle år. Lærerdekningen er imidlertid sunket ved sammenslåing og 
overgang fra to fådelte til en fulldelt skole. Dette kan ses i sammenheng med at det var vedtatt 
at alle årsverk skulle inkluderes i den nye organiseringen.  

 

18 Vi har mottatt oversikt over antall årsverk fra kommunen. I beregningene for Valle skole har vi benyttet totalt antall 

pedagogstillinger minus rektorstillingen som antall lærerårsverk. I beregning av årlige årsverk har vi brukt gjennomsnittet av de 

to tilhørende skoleår. For Hylestad skole brukte vi oppgitt antall lærerårsverk. 

19 For eksempel er antall elevtimer i tabellen over normalt relativt standardisert for de ulike trinnene, der elevenes elevtimer 

per uke øker med elevenes alder. Videre synker lærernes samlede undervisningsplikt generelt jo eldre elevene er, noe som 

innebærer at det kreves flere årsverk lærerressurser i ungdomsskolen enn på barneskolen. Dette er korrigert for i beregning av 

lærerdekning. Det er imidlertid flere oppgaver som kan føre til fratrekk i undervisningsplikt som vi ikke har korrigert for i  

beregningene over. Eksempler her er kontaktlærerfunksjon, seniortiltak, pedagogisk veiledning og utviklingsarbeid, med mer. 

Dersom man antar at skolene har relativt samme andel oppgaver, skal ikke dette påvirke analysen av skolene sett opp mot 

hverandre, noe som innebærer at beregnet lærerdekning over skal være egnet til å sammenligne grunnskolene mot hverandre. 

20 Metoden er egnet til å sammenligne mellom skolene, men i mindre grad med andre kommuner.  
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Fra tabell 9 fremkommer det at beregnet effektivitet ved skolene har endret seg noe. Begge 
skolene hadde en effektivitetsreduksjon fra 2017 til 2018. Samlede Valle skole hadde imidlertid 
høyere effektivitet enn de to fådelte skolene hadde i 2018. Kostnad per elev har også sunket 
etter overgang til en skole. 

Av tabellen 9 fremgår det at lærerressursene bruker tid på annet enn undervisning, også etter 
justering for leseplikt. Skolene har også fagarbeidere, assistenter og administrativt ansatte. I 
tabellen under presenterer vi andre årsverk ved Valle skole og Jondal skole skoleåret 2019-2020. 

 

Årsverk 

administrative og 

pedagogiske 

lederoppgaver* 

(rektor, 

inspektør, 

avdelingsleder) 

Skole-

bibliotekar 

Kontor-

teknisk 

personale 

Annet 

personale i 

elevrettet 

arbeid 

Fag-

arbeidere 
Assistenter 

Valle 1,8 0,2 0,4 0,2 4 1 

Jondal 1,6 0 0,9 0,5 -** -** 

Tabell 10 Antall årsverk til andre stillinger ved Valle og Jondal skole skoleåret 2019-2020. Kilde: GSI, informasjon fra 

Valle kommune.  

* rektor, inspektør, avdelingsleder.  

**GSI har ikke detaljert informasjon om årsverk fagarbeidere og assistenter tilgjengelig. 

Fra tabell 10 ser vi at Valle har totalt 2,6 årsverk til administrative og pedagogiske 
lederoppgaver, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid. 
Tilsvarende antall for Jondal er totalt 3,0 årsverk. 

4.2.4 Valle skole har relativt lav brukerbetaling for elever som er mer enn 20 uketimer i SFO 

Tidligere gjennomførte KOSTRA-analyser viste at Valle kommune i 2019 hadde et teoretisk 
innsparingspotensial på 500 000 kroner sammenlignet med KOSTRA-gruppe 6. Sammenlignet med 
budsjett var merforbruket på om lag 400 000 kroner. Kommunen har hatt et merforbruk i 
perioden 2017-2019. Ifølge enhetsleder skole førte et politisk vedtak om skoleskyss SFO til barna 
ved den gamle skolen til en ekstra kostnad på om lag 150 000 kroner. Det skal være en voksen 
per 12 barn til SFO. Dette gjør at det er vanskelig å tilpasse kapasiteten nøyaktig. Valle har 
derfor hatt kapasitet til flere barn i SFO, men ikke hatt flere barn som ønsker SFO. 

SFO er til en viss grad finansiert av brukerbetalinger. SFO-satsene er politisk vedtatt, og er ikke 
på et nivå som gir selvfinansiering av tjenesten. Når vi sammenligner Valle kommunes tidligere 
skolers ressursbruk knyttet til SFO, bør det tas utgangspunkt i kostnadene per elev før 
brukerbetalinger. Dette er presentert i tabellen under. 

 

Skole 2017 2018 2019 

Valle 28 260 20 210 34 420 

Hylestad 33 070 37 070 - 

Tabell 11 Kostnad per elev til SFO ved Valle og Hylestad skole (2017-2019), før brukerbetaling er trukket fra. Kilde: GSI, 

Valle kommunes regnskap, BDOs beregninger. 
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Tabell 11 illustrerer at Hylestad har hatt høyere kostnad til SFO per elev enn Valle skole i 
perioden. Valle skoles kostnad til SFO per barn har variert i perioden, men er høyest i 2019, det 
året skolene slo seg sammen.  

I 2019 hadde kommunen totalt om lag 500 000 kroner i brukerinntekter til SFO. Budsjetterte 
inntekter var 670 000 kroner. For å sammenligne Valle kommunes utgifter til SFO sammenligner 
vi også kommunens inntektsgrunnlag i form av månedlig sats per elev med tilsvarende sats i 
Jondal. Sammen med antall barn i SFO og barn i SFO som andel av total elevmengde presenteres 
dette i tabellen under. 

 

Skole 

Antall barn 

i SFO 

Barn i SFO som 

andel av total 

elevmengde 

Andel elever 

med 100 

prosent plass 

Månedlig sats elev 

20 uketimer i SFO 

(i kroner) 

Månedlig sats elev 

10 uketimer i SFO 

(i kroner) 

Valle  36 13 36 % 1 680 878 

Jondal 21 5 24 % 2 315 850 

Tabell 12 Netto regnskapsført beløp til SFO, antall barn i SFO, Barn i SFO som andel av total elevmengde, andel barn i 

SFO med 100 prosent plass og månedlig sats per elev, med henholdsvis 10 og 20 timer, i SFO (2019). Kilde: GSI, BDOs 

beregninger. 

Fra tabell 12 fremkommer det forskjeller mellom kommunenes skoler i 2019, både når det 
gjelder andel barn i SFO som andel av total elevmengde og andel med 100 prosent plass. Valle 
kommune har høyere andel barn med 100 prosent plass enn Jondal, men har samtidig betraktelig 
lavere månedlig sats per elev som er 20 uketimer i SFO.  

4.2.5 Valle skole har en del utgifter til skoleskyss som ikke er lovpålagt  

KOSTRA-analyser viser at Valle skole bruker noe mer på skoleskyss enn behovet skulle tilsi. 
Regnskapsførte utgifter til skoleskyss har imidlertid sunket fra 2018 til 2019, og Valle brukte i 
2019 også om lag 125 000 kroner mindre enn budsjettert.  

Rektor ble tildelt ansvaret for området først i år. De har tidligere hatt en kostbar avtale om 
skoleskyss som utløpte i år. De har nå inngått en ny avtale, men rektor har ikke oversikt over 
kostnadene for denne. Antall elever og skolenes beliggenhet er avgjørende for skolenes behov 
for skoleskyss. Utover dette opplyser rektor om at de også har utgifter tilknyttet skyss av elever 
som ikke er lovpålagt, eksempelvis når elevene skal på utflukter. Det er begrenset rutebusstilbud 
i kommunen, og således er ikke dette et alternativ. Rektor er kjent med at andre kommuner i 
nærheten ofte benytter seg av rutebusstilbud for tilsvarende utflukter. 

Vi har ikke mottatt data for antall elever som mottar skoleskyss ved Valle skole i perioden og har 
derfor ikke gjennomført ytterligere analyser for dette. 

4.2.6 Gjennomsnittlig omfang av et spesialpedagogisk vedtak har økt de siste årene 

Valle kommune samarbeider med andre Setesdal-kommuner om pedagogisk-psykologisk tjeneste 
(PPT). Samarbeidet innebærer at tre kommuner deler på to PPT rådgivere, men samarbeider 
ikke noe utover dette. PPT rådgiverne gir ikke opplæring og veiledning på skolene bortsett fra i 
konkrete saker når skolene etterspør det. Hovedregel er at PPT er til stede på skolen fast en dag 
i uka. Rektor opplever at rådgiverne har mye å gjøre, og ganske mye å rekke over. Informasjon 
knyttet til PPT-prosessen er hentet fra informasjon fra rektor i Valle kommune, intervju med PPT 
var ikke en del av vårt oppdrag. Dette innebærer at PPT ikke har fått uttalt seg om samarbeidet 
og prosessen.  

Arbeidsprosessen tilknyttet et mulig spesialpedagogisk vedtak starter som regel med at en lærer 
melder inn et behov. Så tidlig som mulig skal det fylles ut et behovsskjema som sendes til 
ressursteam bestående av spesialpedagogisk koordinator, PPT og i noen tilfelle helsesøster. 
Behovsskjemaet danner grunnlaget for lærerens mottak av tilbakemelding på tiltak som bør 
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innføres. Etter gjennomførte tiltak gjennomgår ressursteamet gjennomførte tiltak og om det har 
gitt ønsket effekt. Dersom tiltakene ikke fungerer som ønsket lages en rapport som sendes PPT, 
som deretter gjennomfører observasjoner og kartlegginger, samt skriver en sakkyndig vurdering 
om tiltak. Rektor tar utgangspunkt i denne når vedtak fattes, og diskuterer da med PPT og 
fagarbeider i klassen. Så å si samtlige henvisninger til PPT resulterer i et vedtak, og vedtakene 
fattes i tråd med sakkyndig vurdering. Hver januar gjennomgås og evalueres elevenes 
læringsutbytte av den spesialpedagogiske bistanden, samtidig som tiltak for nåværende år 
settes. 

Fra intervju fremkommer det at fokuset de siste tre årene har vært tidlig innsats samt å 
utarbeide en prosess som ivaretar dette. Samtidig tilsier informasjon fra intervju at det er rom 
for forbedring, for eksempel gjennom et bedre tverrfaglig samarbeid21 og struktur av ansvar for 
tidlig innsats for elever med behov for det. Samtidig påpekes det at støttefunksjonen med to 
PPT- rådgivere delt mellom flere kommuner oppleves som liten. Det fremgår også av intervju at 
det er rom for forbedring knyttet til oppfølging av eksisterende tiltak. Elever som har fått vedtak 
beholder ofte disse, selv om det oppleves at tiltak ikke nødvendigvis alltid har effekt. Det har 
ikke vært noen klager på kommunens spesialpedagogiske tilbud ved grunnskolen. 

Informasjon fra intervju peker på at det spesialpedagogiske tilbudet er kostnadskrevende for 
kommunen, og at omfanget av elever med vedtak i Valle er relativt høyt. Ifølge vedtakene skal 
elevene få undervisning av egen lærer i klasserommet og ikke tas ut i grupper.22 Dette har de 
hatt mulighet til å følge nå, men dersom man fremover må spare mer, kan det hende man må gå 
på akkord med dette.  

Kostnadene til spesialundervisning i grunnskolen føres sammen med ordinære 
grunnskoletjenester på funksjon 202, og således har vi ikke informasjon om hvor høye 
kostnadene til spesialpedagogisk bistand er. Kostnadene drives av antall og omfang av 
spesialpedagogiske vedtak, herunder hovedsakelig lønnskostnader til ansatte som gjennomfører 
spesialundervisningen. Ifølge enhetsleder grunnskole er det relativt mange med 
spesialpedagogiske vedtak. Elever med spesialundervisning som andel av totalt antall elever ved 
skolen, vedtakstimer og vedtakstimer per elev med vedtak i Valle kommunes grunnskoler i 
skoleårene fra 2017-2018 til 2019-2020 presenteres i tabell 13 under.  

Skole År 

Elever med spesial-

undervisning, andel av 

totalt antall elever v/ skolen 

Vedtaks-

timer 

lærere 

Vedtaks-

timer 

fagarbeidere 

Vedtakstimer 

per elev med 

vedtak 

Valle 

2019-2020 7,8 % 2358 1577 394 

2018-2019 10,0 % 1697 2366 451 

2017-2018 8,1 % 1083 1121 276 

Hylestad 

2018-2019 7,0 % 399 200 200 

2017-2018 13,6 % 599 456 176 

Tabell 13 Elever med spesialundervisning som andel av totalt antall elever ved skolen, vedtakstimer lærere, 

vedtakstimer fagarbeidere og totalt vedtakstimer per elev med vedtak for skolene i Valle kommune i skoleårene 2017-

2018 til 2019-2020. Kilde: Valle kommune, BDOs beregninger. 

 

21 Informasjon fra intervju tilsier at samarbeidet med barnehage et forbedringspotensial. Kommunen arbeider nå med en plan for 

overføring når barnehagebarn med spesialpedagogiske vedtak skal begynne på skole. 

22 Frem til 2018-2019 ble spesialpedagogisk undervisning gjennomført i grupper eller 1:1 når det var hensiktsmessig. Etter dette 

har man hatt en fleksibel organisering med tolærersystem. 
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Fra tabell 13 fremkommer det at andelen elever med vedtak og vedtak per elev har variert 
mellom skolene, mellom årene. Hylestad skole hadde en høy andel vedtak i 2017-2018, men da 
var omfanget av vedtakene, målt som antall vedtakstimer per elev med vedtak, relativt lav. 
Omfanget av vedtakene har hvert år vært høyere ved Valle skole enn ved Hylestad. Etter 
sammenslåingen har andelen elever med vedtak og omfanget av disse vedtakene sunket noe, 
sammenlignet med Valle skoles tidligere andel. Dersom vi går nærmere inn på tallene ser vi også 
at de fleste som mottar spesialpedagogisk bistand ved Valle skole er ungdomsskoleelever. For 
begge skolene ser vi en økning i omfanget av gjennomsnittlig spesialpedagogisk vedtak.  

Igjen er det viktig å hensynta de små forholdene i Valle kommune. En ekstra elev med vedtak vil 
utgjøre store utslag på tallene, spesielt dersom omfanget av det enkelte vedtaket er stort.  

4.3 VÅR VURDERING 

Som for andre tjenesteområder vurderes organiseringen av grunnskolesektoren som noe sårbar. 
Dette begrunnes med informasjon fra intervju, kombinert med noe tidkrevende 
informasjonsinnhenting. Sistnevnte tyder på at det er noe manglende oversikt over informasjon 
og ressursbruk ved skolen, samt at ansvaret for ulike oppgaver er noe uklart. Samtidig gir dette 
noe usikkerhet knyttet til vår innhentede informasjon og våre analyser, og gjør derfor at våre 
vurderinger må sees i lys av den informasjonen vi har hatt tilgjengelig.   

Våre analyser av gruppestørrelse viser at det i utgangspunktet er rom for større grupper og derav 
sparte lærerressurser ved Valle skole. Dette har vært tilfelle for begge de to tidligere skolene og 
også av nåværende sammenslåtte skole. Gruppestørrelsene har imidlertid økt ved sammenslåing, 
til tross for at man gikk over fra et fådelt til et fulldelt trinnsystem. Dette tyder på at det er 
mindre «ledig» kapasitet enn tidligere. Valle skole er en liten skole med få elever, noe som gjør 
det vanskelig, og nok også urealistisk, å optimalisere antallet elever med lærere fullt ut. Det er 
vår vurdering at kommunen bør fortsette å ha et fulldelt system en periode og se hvordan dette 
fungerer og hvordan behovet utvikler seg. Dette begrunner vi med at det er uheldig, og også 
mulig kostnadskrevende, å omorganisere ofte, samtidig som det da er fare for at lærernormen 
om økt antall lærere vil kunne slå inn for de ulike fådelte trinnene. 

Videre viser våre analyser av effektivitet at Valle skole i 2019 har høyere beregnet effektivitet, 
beregnet som antall elevtimer per tilgjengelige lærertime, enn Valle og Hylestad skole hadde i 
2018. Dette skyldes den over omtalte økningen i gruppestørrelse. Samtidig har kostnad per 
tilgjengelige lærertime sunket, noe som har kostnaden per elev har sunket fra 2018 til 2019. 
Lærerdekningen, beregnet som faktiske lærertimer delt på tilgjengelige lærertimer, har sunket. 
Dette tilsier at det er potensial for høyere lærerdekning ved Valle skole. Overordnet vurderer vi 
at sammenslåingen av skolene har gitt bedre ressursutnyttelse, men at det er potensial for bedre 
utnyttelse av lærerressursene. Med bakgrunn i at alle lærere skulle beholde jobben i forbindelse 
med sammenslåingen, samtidig som det fremover kan være rom for færre ressurser i forbindelse 
med at lærere slutter/naturlig avgang, kan det hende lærerdekningen vil øke naturlig de neste 
årene.  

Analysen av SFO viser at Valle har et potensial for innsparing, men at det er vanskelig å tilpasse 
kapasiteten av lærere nøyaktig til antall elever. Valle skole fikk en ekstra kostnad i forbindelse 
med sammenslåingen, og ser ut til å ha potensial for å øke sine brukerbetalinger noe. Det er 
derfor vår vurdering at Valle kommune kan spare utgifter til SFO ved å øke brukerbetalinger i 
fremtiden, og også ved å kutte utgifter til skoleskyss til elever som tidligere gikk på Hylestad 
skole.   

Vår gjennomgang av det spesialpedagogiske tilbudet viser at andelen elever med 
spesialpedagogiske vedtak, og vedtakenes omfang, målt som antall timer per vedtak, har sunket 
noe fra 2018 til 2019. Omfanget av vedtakene har imidlertid økt mye fra 2017, da var timer per 
vedtak mye lavere. I en liten kommune som Valle er det vanskelig å trekke konklusjoner og gjøre 
vurderinger av omfanget av spesialpedagogikk, et omfattende vedtak vil få store konsekvenser.  

Vår gjennomgang av det spesialpedagogiske tilbudet viser imidlertid at det kan være rom for 
forbedring. Overordnet er det vår vurdering at bedre oversikt over kostnadene til tilbudet vil 
gjøre det enklere å følge opp og vurdere Valles ressursbruk til spesialpedagogikk. Samtidig tyder 
informasjon fra intervju på at det er muligheter for forbedring gjennom blant annet bedre 
samarbeid. Selv om det er skolens ansvar å tilby spesialpedagogisk undervisning, er det vår 
vurdering avgjørende at skolen opplever å ha tilstrekkelig med kompetanse. Vår gjennomgang 
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har ikke hatt rom for å gå tilstrekkelig i dybden til å konkretisere hvilke mangler som finnes og 
endringer som bør gjøres, men gir for eksempel indikasjoner på at en prosess for evaluering av 
eksisterende tiltak bør forbedres eller innføres. Igjen påpeker vi at vi i denne gjennomgangen 
ikke har hatt rom til å gjennomføre intervju med PPT. 

4.4 ANBEFALINGER 

Vi anbefaler også å innføre et system som gjør det enklere å ha oversikt over, og hente ut 
informasjon om, bruk av ressurser, herunder kostnader og lærerressurser, samt informasjon om 
antall elever, elever ved SFO, skoleskyss, etc., også bakover i tid.  

Utover dette anbefaler vi Valle kommune å: 

• Beholde det fulldelte systemet en periode og evaluere hvordan dette fungerer og om det 
fortsatt er behov for dette om noen år. 

• Følge med på utviklingen i bruk av lærerressurser og se på om det er rom for å utnytte disse 
bedre.  

• Gjennomgå brukerbetalinger ved SFO for å se om det er rom for å øke disse. 

• Gjennomgå PPT samarbeid med andre Setesdalskommuner og blant annet gjennomgå 
prosessen for evaluering av eksisterende tiltak.  

5 BARNEHAGE 

5.1 KORT OM FUNN FRA KOSTRA-ANALYSER 

Tidligere gjennomførte KOSTRA-analyser viste at Valle kommune i perioden 2017-2019 har hatt 
relativt høye behovskorrigerte utgifter til barnehage sammenlignet med Jondal kommune, Ulvik 
kommune og KOSTRA-gruppe 6. Analysene viste at Valle har innsparingspotensial til barnehage.  

Tjenesteområdet grunnskole inkluderer selve barnehage (funksjon 201), som utgjør det meste av 
tjenesteområder, styrket tilbud til førskolebarn (funksjon 211) og barnehagelokaler og skyss 
(funksjon 221). Netto driftsutgift per innbygger i kroner og beregnet teoretisk 
innsparingspotensial til grunnskole sammenlignet med KOSTRA-gruppe 6 i 2019, fordelt på de 
ulike funksjonene, presenteres i tabell 14 under. Barnehagelokaler behandles sammen med de 
andre formålsbyggene, i kapittel om eiendomsforvaltning.  

Funksjon 

Netto driftsutgift per innbygger i kroner Teoretisk 

handlingsrom i 

mill. kr Valle kommune KOSTRA-gruppe 6 

201 Barnehage 8 985 8 889 0,1 

211 Styrket tilbud til førskolebarn 905 283 0,5 

Tabell 14 Behovskorrigert, netto driftsutgift per innbygger i kroner for Valle kommune og gjennomsnitt for KOSTRA-

gruppe 6 og teoretisk handlingsrom i millioner kroner sett opp mot KOSTRA-gruppe 6 (2019). Kilde: KOSTRA, Framsikt. 

Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 6 bruker Valle kommune om lag 1200 kroner mer per 
innbygger på funksjonene tilknyttet barnehage. Differansen er størst for funksjon 211 (styrket 
tilbud til førskolebarn) og funksjon 221 (barnehagelokaler og skyss). Samlet sett har kommunen 
et beregnet teoretisk innsparingspotensial på 1 million kroner, dette er inkludert teoretisk 
innsparing til barnehagelokaler.  
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5.2 ANALYSER OG FUNN 

5.2.1 Valles barnehagetilbud er organisert i to barnehager med felles styrer og ramme 

Valle kommune har to kommunale barnehager, Valle og Hylestad barnehage. Av intervju fremgår 
det at det er politisk ønsket at det er to barnehager i kommunen. Disse styres av 
barnehagestyrer,23 som også er enhetsleder for tjenesteområdet, med ansvar for drift, økonomi 
og personal. Det er ingen, og har heller aldri vært, private barnehager i kommunen. Videre er 
det nå en fagansvarlig oppvekst, som også er fagansvarlig skole.  

Per 15. desember 2019 var det totalt 39 barn i barnehagene, 14 i Hylestad og 25 i Valle. Det 
begynte imidlertid 5 barn i hver barnehage i januar 2020. Per 15. desember 2019 var det til 
sammen 9,9 årsverk til grunnbemanning i de to barnehagene, dette er utenom årsverket til 
enhetsleder.  

I forbindelse med budsjettet får enhetsleder barnehage en ramme til disposisjon som er felles 
for begge barnehagene. Rammen justeres for antall årsverk. Ifølge informasjon fra intervju er 
rammen om lag som forventet sammenlignet med andre barnehager. Regnskapet for de to 
barnehagene føres felles, det er ikke mulig å fordele utgiftene mellom de to barnehagene slik 
systemet er i dag.  

Barnehagene i Valle er nå pålagt innsparing. Ifølge informasjon fra intervju er det vanskelig å se 
muligheter for innsparing gitt at man fortsatt skal ha to barnehager, for å nå bemannings- og 
pedagognormen må man ha den bemanningen man har i dag. Det fremgår at det tidligere var en 
nedbemanningsprosess som følge av en kort periode der man trodde antallet barn skulle 
reduseres. Når det likevel var behov for flere plasser, gjorde denne bemanningssituasjonen 
krevende og sårbar, spesielt for fravær og perioder med økt behov.  

5.2.2 Barnehagene i Valle er innenfor kravene i bemannings- og pedagognorm og har ledig kapasitet 

Lønnskostnader til ansatte utgjør mye av en kommune og en barnehages kostnader. 
Regnskapsanalyser viser at lønnskostnader utgjør om lag 92 prosent av Valle kommunes 
kostnadsførte utgifter til barnehage i 2019. 

Det stilles konkrete krav til bemanning i barnehager. Skjerpet pedagognorm, innført 1. august 
2018, stiller krav om minst en pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst en pedagogisk 
leder per 14 barn over tre år. Bemanningsnormen som ble innført 1. august 2019 stiller krav om 
minimum en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år. Dette 
innebærer at dersom man ønsker å utnytte barnehagens ressurser på en best mulig måte, burde 
man ideelt sett optimalisere sammensetningen av barn og ansatte med bakgrunn i disse kravene.  

I tabellen under presenterer vi antall barn per barnehage, barn per ansatt og barn per pedagog i 
Valle og i sammenlignbare kommuners barnehager per 15. desember 2019. Fordi Jondal og Ulvik 
kun har en kommunal barnehage, mens Bygland kommune har to mindre barnehager, som Valle 
kommune, er sammenligningsgrunnlaget her utvidet til også å inkludere barnehagene i Bygland. I 
tabellen viser kolonnen «antall barn» faktisk antall barn, mens i beregningene av barn per ansatt 
og barn per pedagog er barna vektet ut fra alder, slik at barn under tre år teller dobbelt. Dette 
innebærer at disse gir grunnlag for informasjon om bemannings- og pedagognormen er oppfylt. 
For å ta høyde for ulik grad av full- eller deltidsbarn i barnehagene presenteres korrigerte 
oppholdstime per barn i barnehagene. Også her spiller også barnas alder inn, en barnehage med 
relativt sett flere små enn store barn vil få høyere oppholdstime per barn.24 Barnehagene har 
også andre ansatte utover grunnbemanningen. Dette inkluderer administrativt ansatte, styrere, 
lærlinger, vaktmester, kokk og renholdere.  

 

 

 

23 Stillingen hennes er delt mellom de to, 60 prosent i Valle barnehage og 40 prosent i Hylestad barnehage.  

24 Barn ulik oppholdstid i barnehagen. Oppholdstiden kan variere fra noen timer i uke til fulltid. I beregningen av korrigerte 

oppholdstimer teller små barn 1,8 ganger et stort barn. 
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Barnehage Antall barn 
Barn per årsverk 

grunnbemanning 

Barn per 

pedagog 

Korrigerte oppholds-

timer per barn 

Hylestad barnehage 14 4,6 10,6 55,8 

Valle barnehage 25 4,9 12,1 50,8 

Jondal barnehage 58 5,3 20,3 55,5 

Ulvik barnehage 58 5,9 11,8 55,9 

Bygland oppvekstsenter 

Avd. barnehage 
24 5,1 8,5 59,1 

Byglandsfjord oppvekst-

senter Avd. barnehage 
20 4,9 9,3 54,4 

Tabell 15 Antall barn, antall barn per årsverk grunnbemanning, antall barn per pedagog og, antall korrigerte 

oppholdstimer per barn i barnehagene i Valle, Jondal, Ulvik og Bygland (2019). Kilde: Udir, barnehagefakta.no (tall per 

15. desember 2019), BDO analyse.  

Som tabell 15 over viser, oppfyller samtlige barnehager i sammenligningsutvalget 
bemanningsnormen per 15. desember 2019. Barnehagene i Valle kommune har relativt lavt antall 
barn per ansatt. Hylestad barnehage ligger lavest, etterfulgt av Valle og Byglandsfjord 
oppvekstsenter. Barnehagene i Valle kommune ligger også innenfor kravet i pedagognormen. Av 
sammenligningsutvalget var det kun Jondal barnehage som ikke oppfylte kravet.   

Som nevnt har vi fått informasjon om at det begynte til sammen 10 barn i kommunens 
barnehager i januar, 4 store i Hylestad barnehage og 6 små og 1 stort barn i Valle barnehage. 
Dette vil påvirket beregningene over, og viser at små forhold og tidspunkt for registrering og 
rapportering påvirker analysene. Vi har imidlertid ikke informasjon om hvor mange barn som 
begynte i de andre barnehagene vi sammenlignet med i samme periode. Ifølge informasjon fra 
intervju har kommunen i år til sammen 50 barn fordelt på 69 plasser.  

Det fremgår av intervju at det har vært krevende å oppfylle pedagognormen de siste tre årene. 
Flere har sluttet og det har vært vanskelig å rekruttere. Ifølge informasjon fra intervju er 
åpningstiden i barnehagene er 07-16.25 Det er kun 4,5 timer av dagen det er full bemanning. Det 
oppleves krevende å få dette til å gå opp.  

5.2.3 Valle kommunes barnehagekostnader har økt fra 2018 til 2019  

Som nevnt viser tidligere analyser at Valle kommune har relativt høye behovskorrigerte utgifter 
til barnehage i perioden 2017-2019. Analyser av regnskap mot budsjett viser at budsjettavviket 
er lite de siste to årene.  

Det meste av utgiftene til barnehagene er lønn til ansatte. Antall ansatte drives av antall barn. 
Også barnehagens inntekter fra foreldre avhenger av antall barn. Antall barn og deres 
oppholdstid i barnehagen er derfor drivende for barnehagenes kostnader. Korrigerte 
oppholdstimer, der små barn teller mer enn eldre barn og barnas oppholdstid i barnehagen er 
derfor et mål på barnehagenes «tjenesteproduksjon.» Videre er det korrigerte brutto 
driftsutgifter som beskriver en kommunes driftsutgifter ved egen tjenesteproduksjon. I tabellen 

 

25 Det er to personer som er alene fra 07-08, klokka 08 kommer mellomvakt og senvakt begynner 0830.   
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nedenfor presenteres korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstimer til funksjon 
201 barnehage i Valle, Jondal og Ulvik.26 

Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime (i kroner) 

 2017 2018 2019 

Valle 59 63 83 

Jondal 65 67 61 

Ulvik 64 67 67 

Bygland 72 58 75 

KOSTRA-gruppe 6 67 72 75 

Tabell 16 Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime til funksjon 201 (2017-2019). Kilde: KOSTRA, 

Framsikt. 

Tabell 16 illustrerer at Valle kommune hadde høyest korrigerte brutto driftsutgift per korrigert 
oppholdstime i 2019 av kommunene vi sammenligner med. I 2017 og 2018 hadde var bildet 
motsatt, da var kostnaden per korrigerte oppholdstime lavere i Valle enn i de vi sammenligner 
med. 

I perioden 2017-2019 var det bare heltidplasser i Valle kommunes barnehager. Det har fra 2020 
være mulig å søke om deltidsplass i barnehage i kommunen. Flere barn på deltid i barnehagen 
medfører bedre bemanningsforhold og muligheter for innsparing i lønn. Imidlertid har antall 
søkere om dette vært noe lavere enn forventet.  

5.2.4 Samarbeid med PPT om spesialpedagogisk bistand fremstår godt 

Prosessen med spesialpedagogiske vedtak i barnehage er gjennomgått i intervju med enhetsleder 
barnehage, som presisert under grunnskole er ikke PPT intervjuet. Når ansatte i barnehage ser et 
barn med ekstra behov, prøver barnehagen først ut tiltak. Dersom disse ikke fungerer, melder 
man fra til PPT.27 Da gir man beskjed om hvilke tiltak som er prøvd ut og fyller ut et skjema som 
oppsummerer ferdighetsnivå og utfordringer hos barnet. Da kommer PPT og observerer barnet og 
skriver en sakkyndig vurdering. Det er styrer som fatter vedtak, disse er i hovedsak i tråd med 
PPTs vurdering.  

Det fremgår av informasjon fra intervju at samarbeidet mellom barnehagene og PPT er godt, 
med god dialog mellom foreldre, PPT og barnehagen og god forståelse av ansvarsområder. Det er 
avgjørende for samarbeidet at det er riktige personer i stillingene. Videre fremgår det at 
barnehagene blir sårbare når behov for spesialpedagog oppstår. Det er de ansatte i barnehagen 
som arbeider med vedtak, med veiledning fra PPT. Det fremgår at det er lite kurs og veiledning 
fra PPT utover veiledning i konkrete saker.  

Kommunen opplyser om at det er tre spesialpedagogiske vedtak i kommunens barnehager. Nå er 
det til sammen 50 barn i barnehagene. Dette gir en andel vedtak av antall barn på 6,0 prosent. 
Vi har ikke informasjon om utviklingen over tid. Et av vedtakene krever en 100 prosent stilling, 
de to andre til sammen 40 prosent. Vi har ikke detaljert informasjon om antall vedtak og omfang 
av disse over tid. Ifølge informasjon fra intervju har «normalbegrepet» endret seg mye de siste 
30 årene. Enkelte barn har behov for mye bistand. Samtidig påpekes det at det er små forhold i 
kommunen, noe som gjør det vanskelig å trekke konklusjoner. 

 

26 I kommuner der det er private barnehager, er det korrigerte brutto utgifter per oppholdstime som ligger til grunn for ti lskuddet 

til private barnehagene, og som anses å være 

27 Kommunen har ikke et eget spesialpedagogisk team. 
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Utgifter til spesialpedagogisk bistand først på funksjon 211 styrket tilbud til førskolebarn var om 
lag 730 000 kroner i 2019. Så å si alt dette var lønnskostnader. Dersom vi antar at det var tre 
vedtak også i 2019 gir dette en gjennomsnittlig kostnad per vedtak på om lag 245 000 kroner. I 
2018 var brutto driftsutgifter om lag 770 000 kroner, netto om lag 380 000 kroner som følge av 
bruk av disposisjonsfond. I 2017 var kostnadene om lag 260 000 kroner. Dette tyder på at 
omfanget av bistand var mindre tidligere. Ifølge informasjon fra intervju kan det være 
feilføringer knyttet til lønn til spesialpedagogikk. 

Med bakgrunn i kommunens små forhold og få vedtak er analysene av omfang og ressursbruk til 
spesialpedagogisk bistand svært sårbare. Dette er også sensitive opplysninger. Med bakgrunn i 
dette har vi ikke analysert dette ytterligere. 

5.3 VÅR VURDERING 

Våre analyser av barn per grunnbemanning og per pedagog tilsier at det er potensial for 
effektivisering av barnehagene i Valle, enten ved å øke antall barn eller redusere bemanningen. 
Tallene er imidlertid basert på data fra desember 2019, og det er per i dag flere barn i 
barnehagen. Det er vår vurdering at organiseringen med to små barnehager gjør dette spesielt 
sårbart. Det er vanskelig å optimalisere antall barn og pedagoger/grunnbemanning når det 
samtidig er ønskelig med relativt stabil bemanning og det er delingstall man ikke må overstige 
for å komme i brudd med innførte normer. Barnehagene har også ledig kapasitet.  

Videre viser analysene at driftsutgiftene per barn er høye, spesielt i 2019. Igjen kan dette 
skyldes at det var færre barn registrert ved årsslutt enn det er per i dag. Det er likevel vår 
vurdering at barnehagens driftsutgifter er høye. Det er ikke mulig å skille utgiftene på de to 
barnehagene. Det er derfor umulig å vurdere om driften er mer/mindre effektiv i en av 
barnehagene.  

Våre analyser av omfang av spesialpedagogisk bistand er sårbare for enkeltvedtak, og det er 
derfor vår vurdering at det er vanskelig å trekke konklusjoner om omfang og utvikling i omfang 
av spesialpedagogisk bistand.  

5.4 ANBEFALINGER 

Vi mener også at kommunen bør få bedre oversikt over ressursbruk til barnehagene. Dersom man 
ønsker å beholde to barnehager, bør det etableres et system som gjør det mulig å identifisere 
ressursbruk på den enkelte barnehage. Dette vil gi kommunen et bedre grunnlag for analyse av 
mulige innsparinger og beregning av effektivitet, som igjen vil gi kommunens ledelse og 
politikere bedre beslutningsgrunnlag.    

Vi anbefaler imidlertid kommunen å vurdere å slå barnehagene sammen til en barnehage. Dette 
vil gjøre det lettere å i større grad optimalisere sammensetningen av barn per pedagog og barn 
per grunnbemanning og bedre kapasitetsutnyttelse av plasser. Samtidig kan dette også gi andre 
stordriftsfordeler, for eksempel knyttet til kjøp av utstyr og vedlikehold og rengjøring av lokaler. 
En stor barnehage vil være mindre sårbar for fravær blant de ansatte. Eksempelvis kreves det en 
hel dag fri ved besøk til spesialisthelsetjeneste. En mindre barnehage vil måtte hente inn hjelp 
ved tilkallingsvikar eller lignende mens en større barnehage kan gjøre interne justeringer i 
bemanning for å ta hensyn til slike midlertidige ressursproblemer.  

Vi anbefaler også kommunen å tilby kurs og veiledning om spesialpedagogisk bistand fra PPT til 
barnehageansatte.  

6 PLEIE OG OMSORG 

6.1 KORT OM FUNN FRA KOSTRA-ANALYSER 

Tidligere gjennomførte KOSTRA-analyser viste at Valle kommune i perioden 2017-2019 har hatt 
relativt høye behovskorrigerte utgifter til tjenesteområdet pleie- og omsorg sammenlignet med 
sammenligningskommunene Ulvik og Jondal og KOSTRA-gruppe 6. Analysene viste at Valle 
kommune totalt sett har innsparingspotensial til tjenesteområdet.  
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Valle kommunes behovskorrigerte utgifter var 2,7 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i 
KOSTRA-gruppe 6. Dette skyldes hovedsakelig høyt ressursbruk knyttet til pleie- og 
omsorgstjenester i institusjon, både knyttet til selve institusjonstjenestene, men også 
institusjonslokaler. Beregnet teoretisk innsparingspotensial til funksjonene under pleie- og 
omsorg i 2019 sammenlignet med KOSTRA-gruppe 6, presenteres i tabell 17 under. 

Funksjon 

Netto driftsutgift per innbygger i kroner Teoretisk 

handlingsrom i 

mill. kr Valle kommune KOSTRA-gruppe 6 

Pleie og omsorg (samlet) 22 991 21 291 2,7 

234 Aktiviserings- og 

servicetjenester ovenfor eldre og 

personer med funksjonsnedsettelser 

450 548 -0,2 

253 Helse- og omsorgstjenester i 

institusjon 
12 872 10 135 4,3 

254 Helse- og omsorgstjenester til 

hjemmeboende 
7 872 8 878 -1,6 

261 Institusjonslokaler 1 797 1 577 0,3 

Tabell 17 Netto driftsutgifter til funksjoner under pleie og omsorg i Valle kommune (2019). Tallene er justert for 

utgiftsbehov. Kilde: KOSTRA. 

Av funksjonene under pleie- og omsorg har Valle det høyeste teoretiske innsparingspotensialet til 
helse- og omsorgstjenester til institusjon, mens forbruket var særlig lavere enn gjennomsnittet 
for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. KOSTRA-analysen viste at Valles fordeling av 
driftsutgifter mellom hjemme- og institusjonstjenester er mer institusjonsrettet enn i 
gjennomsnittet for KOSTRA-gruppen.28  

6.2 ANALYSER OG FUNN 

6.2.1 Pleie- og omsorgstjenesten er organisert i ulike enheter, men bemanningen er fleksibel og 
benyttes der det er behov  

Pleie- og omsorgstjenesten i Valle er organisert i følgende enheter: Open omsorg, Valle 
Bygdeheim, habilitering, kjøkken og vaskeri. Leder for pleie og omsorg rapporterer til 
rådmannen, og har i likhet med øvrige tjenesteledere i kommunen et budsjett-, drifts- og 
personalansvar, i tillegg til organisering og utvikling av tjenesteområdet. Kommunen har gjort 
reduksjoner i administrasjonen i tjenesteområdet, og de underliggende enhetene har ikke egne 
ledere. 0,8 årsverk i merkantilt ansatte utgjør en støttefunksjon for blant annet lønn og 
fakturering.  

Bemanningen ved institusjon- og hjemmetjeneste er fleksibel og benyttes der det er behov. 
Organisasjonen er relativt liten, samarbeidet er tett mellom avdelingene og samtlige avdelinger 
er stasjonert i og rundt Valle Bygdeheim. Denne strukturen oppleves som hensiktsmessig, og 
fleksibiliteten oppleves som høyere enn i tidligere organisering.  

Det fremgår av intervju at pleie- og omsorgstjenestens samarbeid med Sørlandet sykehus 
oppleves som godt. Det er utviklet en mal for rapportering av avvik som gjør at tjenestepersonell 

 

28 BDOs tidligere analyser viste at Valle kommune har en relativt høy dekningsgrad blant innbyggere over 80 år på institusjon, og 

at dette er en kostnadsdrivende faktor for kommunen.  
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«på bakken» enkelt kan melde fra om avvik, eksempelvis manglende medfølgende medisiner, 
som kan være en utfordring på grunn av lang avstand til sykehus og apotek.  

Pleie- og omsorgstjenesten har et løpende samarbeid med kommunehelsetjenesten i Valle og 
Bykle om brukere med overlappende behov. Av intervjuer fremkommer det at dette samarbeidet 
fungerer godt på flere områder, blant annet legetjenester. Imidlertid får vi oppgitt at pleie- og 
omsorgstjenestens samarbeid med psykisk helse og rus har vært preget av uenigheter. Dette 
omtales nærmere i kapittelet for kommunehelse.  

Det fremgår av intervju at kommunen benytter velferdsteknologi, hovedsakelig trygghetsalarm. 
Ved behov er det også tilbud om blant annet kamera, dørsensorer og GPS.  

6.2.2 Valle Bygdeheim har god pleiedekning tross reduksjon i bemanning 

Valle Bygdeheim gir døgntilbud til pasienter med omfattende bistandsbehov som ikke kan bo i 
eget hjem. Valle Bygdeheim har ansvar for langtidsplasser og korttidsplasser, samt avlastning og 
kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH).  

Stabilt utgiftsnivå til tross for nedgang i årsverk siden 2017 

Netto utgifter til Valle Bygdeheim var 17,8 millioner kroner i 2019, hvorav lønnsutgifter utgjorde 
16 millioner kroner. De totale utgiftene inkluderte om lag 2,8 millioner kroner i utgifter til privat 
tjenesteyter i forbindelse med bistand til ressurskrevende bruker. Samlede netto utgifter har 
vært relativt stabile siden 2017. Antall årsverk tilknyttet Valle Bygdeheim er redusert fra 23 i 
2017 til 20,8 i 2019 (tilsvarende i 2020). 

Pleie- og omsorgstjenesten i Valle har en ekstrautgift knyttet til kjøp av private tjenesteytere i 
forbindelse med oppfølging av ressurskrevende bruker. Dette føres under Valle Bygdeheim i 
kommuneregnskapet. For å belyse driften i sykehjemmet, er de påfølgende 
kostnadsberegningene gjennomført med og uten denne utgiftsposten (og tilhørende statlige 
refusjonstilskudd).  

 
Netto driftskostnader per årsverk med og uten kjøp fra privat 

tjenesteyter 

 2017 2018 2019 

Valle Bygdeheim  
769 630 

(636 653) 

833 543 

(706 712) 

857 365 

(724 373) 

Tabell 18 Samlede netto utgifter per årsverk Valle Bygdeheim (2017-2019). I parentes: utgifter korrigert for kjøp fra 

privat tjenesteyter. Kilde: Valle kommune.  

Netto driftskostnader per årsverk økte mellom 2017 og 2019, som følge av at nedbemanningen 
ikke ble fulgt opp av tilsvarende utgiftsreduksjon. Denne trenden påvirkes ikke av korrigering for 
utgifter til kjøp av private tjenester. Av intervju fremkommer det at overtids- og vikarbruken er 
høy i avdelingen. Valle Bygdeheim hadde i 2019 utgifter til vikarbruk29 på 1,3 millioner kroner. 
Dette utgiftsnivået har vært relativt stabilt siden 2017.  

Tabell 19 viser netto enhetskostnader, målt som kostnad per plass i institusjonstjenesten i Valle 
kommune, samt sammenligningskommuner. 

 

 

  

 

29 Utgifter til annen vikarlønn, sykevikarer (bl.a. forskjøvet arbeidstid) og ferievikarer.  
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Kommune Enhetskostnad30 (1000 kr) 

Valle (Valle Bygdeheim)31 

1 020 

(882) 

Jondal 1 023 

Ulvik 1 102 

KOSTRA-gruppe 6 976 

Tabell 19 Enhetskostnad Netto driftskostnad per vektet institusjonsplass i Valle (Valle Bygdeheim), sammenlignbare 

kommuner og KOSTRA-gruppen (2019). I parentes: utgifter korrigert for kjøp fra privat tjenesteyter. Kilder: KOSTRA, 

Valle kommune, BDO analyser.  

Fra tabell 19 fremkommer det at Valle i utgangspunktet ligger i midtsjiktet for enhetskostnad i 
forhold til sammenligningsgrunnlaget. En teoretisk fjerning av kostnader knyttet til kjøp av 
ekstern privat aktør medfører en markant lavere beregnet enhetskostnad for Valle.  

Som tidligere nevnt, var det uutnyttet kapasitet i Valle Bygdeheim i 2019. Netto kostnader per 
beboer på sykehjemmet, beregnet basert på oppholdstid og vektet etter type plass, var om lag 
840 000 kroner i 2019 (om lag 710 000 om vi korrigerer for privat kjøp).  

Korrigerte brutto driftsutgifter på et sammenlignbart nivå som liknende kommuner 

Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon 
pluss mva.-utgift og avskrivninger, minus dobbeltføringer i kommunale regnskaper som skyldes 
viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Dette innebærer at kjøp fra eksterne parter. Figuren 
under viser korrigerte brutto driftsutgifter for Valle kommune og sammenligningsutvalget fra 
2017 til 2019.  

 

Figur 1 Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger til f253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon (2017-2019). 

Tallene er justert for beregnet utgiftsbehov. Kilde: KOSTRA, Framsikt.  

 

30 Brutto driftsutgifter per tilgjengelige institusjonsplass i kommunen.  

31 I beregningen av enhetskostnad er antall institusjonsplasser justert til 20, fra 15 (som registrert i KOSTRA), basert på 

informasjon fra Valle kommune.  
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Figur 1 viser at Valle Bygdeheim har hatt brutto korrigerte driftsutgifter per innbygger på høyde 
med sammenligningskommunene Jondal og Ulvik siden 2017. Samtlige av de tre kommunene har 
hatt et høyere utgiftsnivå enn gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 6 i perioden.  

Varierende andel beboere i prosent av tilgjengelige plasser 

Valle Bygdeheim har per definisjon 20 plasser som skal bemannes.32 Det er 15 tilgjengelige 
plasser til langtidsopphold, 7 i skjermet demensavdeling og 8 til ordinære langtidsopphold. De 5 
korttidsplassene er ment for kortvarig behandling for et akutt problem eller observasjon og 
benyttes etter behov, til blant annet avlastning, øyeblikkelig hjelp (KØH)33, rehabilitering eller 
lindrende behandling.34 Beboere på korttidsopphold på Valle Bygdeheim hadde en 
gjennomsnittlig botid på 12,09 døgn, og beboere på avlastningsopphold hadde en gjennomsnittlig 
botid på 15 døgn i 2019 (anslag fra Valle kommune). I tabell 20 nedenfor presenteres 
gjennomsnittlig andel beboere i prosent av tilgjengelige plasser. 

 

 Gjennomsnittlig andel beboere i prosent av tilgjengelige plasser 

 2017 2018 2019 

Valle Bygdeheim 81,8 % 65,9 % 83,1 % 

Tabell 20 Andel beboere i prosent av tilgjengelige plasser på Valle Bygdeheim (2017-2019). Kilde: Valle kommune.  

I 2019 hadde Valle Bygdeheim i gjennomsnitt 16,6 brukere på 20 plasser, med andre ord en 
utnyttelse av 83,1 prosent av tilgjengelige plasser. Dette er en økning fra 65,9 prosent dekning i 
2018. Basert på mottatt informasjon har vi grunn til å anta at gjennomsnittlig andel benyttede 
plasser vil være høyere i 2020, blant annet grunnet økning i antall langtidsbeboere.  

Fra intervjuet fremkommer det at antall beboere på Valle Bygdeheim med stor sannsynlighet 
hadde vært lavere om kommunen hadde flere tilgjengelige omsorgsboliger og/eller tøffel-
leiligheter). Et lavt antall omsorgsboliger kan forklare den høye dekningsgraden i Valles 
institusjonstjenester, som ble presentert i tidligere analyse. Vi får også opplyst at god 
romkapasitet ved Valle Bygdeheim medfører at det ikke er vanskelig å få tildelt institusjonsplass. 

Relativt høy pleiefaktor forklares av bemanningsbehov i forbindelse med KØH og raske mottak 

Bemanning målt i pleiefaktor, antall årsverk per plass, står sentralt når kommunestyrene 
vurderer ønsket standard på institusjonen. Bemanningsnivået og kompetanse er også av 
betydning for å unngå alvorlige avvik på medisinering, vold mellom beboere, fall/brudd mv.35  

Tabellen under viser beregnet pleiefaktor for Valle Bygdeheim, basert på vektede tilgjengelige 
plasser og årsverk i 2019. Vektingen som benyttes er utviklet av KS, NHO og Virke36 i den hensikt 
å hjelpe kommuner og deres omsorgstjenester med å beregne sammenlignbare kostnader i 
sykehjem, hjemmesykepleie og praktisk bistand. Vektingen tar hensyn til ulikt bemanningsbehov 
til ulike typer institusjonsplasser Dette innebærer at alt annet likt skal pleiefaktorene være på 
samme nivå, forutsatt at kategoriene er definert likt ved de ulike sykehjemmene. 

Fordi personalet har en stor grad av bemanningsfleksibilitet mellom avdelingene, har vi beregnet 
en samlet pleiefaktor for Valle Bygdeheim. Av intervju fremkommer det at denne ordningen 

 

32 Ifølge tjenesteleder pleie og omsorg har imidlertid lokalene ytterligere kapasitet ved behov.  

33 KØH-tilbudet et alternativ til sykehusinnleggelse tilbudt av kommunen. 

34 Valle kommune reduserte i 2010 antall langtidsplasser fra 30 til 15. I forbindelse med denne endringen ble det bygget 4 

«tøffelliligheter» med nærhet til Valle Bygdeheim. Det ble planlagt opprettelse av ytterligere 4, men ikke gjennomført.  

35 Kilde for vekting av plasser: KS, NHO og Virke - Beregning av enhetskostnader i pleie- og omsorgstjenester. 

36 Ibid.  
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oppleves som hensiktsmessig. Det vurderes således at beregninger for enkeltavdelinger i Valle 
Bygdeheim ikke vil gi et riktig inntrykk av faktisk bemanningssituasjon.  

Pleiefaktor i Valle Bygdeheim sammenlignes med tilsvarende beregninger for to anonymiserte 
kommuner. For sammenligningskommunene er pleiefaktor beregnet for hver avdeling. 
Avdelingene i de sammenlignede kommunene er skjermet demens, samt korttids- og 
langtidsavdelinger. Det er en gjennomgangsfaktor for kommunene at pleiefaktor i skjermede 
demensavdelinger varierer mer, noe som skyldes forskjeller i brukertyngde.  

Kommune Avdeling Årsverk per vektet plass (pleiefaktor) 

Valle (Valle Bygdeheim) Samlet 0,98 

Kommune A Skjermet demens 0,84 

 Somatisk langtidsavd. 0,70 

 Korttid/avlastning 0,62 

Kommune B Skjermet demens 0,91 

 Somatisk langtidsavd. 1,01 

Tabell 21 Beregnet pleiefaktor i Valle Bygdeheim (2019), sammenlignet med gjennomsnittlig beregnet pleiefaktor for 

institusjonsavdelinger i to anonymiserte kommuner. Det er lagt til grunn Valle Bygdeheim stadfestede bemanning i 

2019, og ikke tatt hensyn til vakant stilling. Kilde: Valle kommune, BDO analyse.  

Tabell 21 viser at Valle Bygdeheim har samlet sett en relativt høy beregnet pleiefaktor. 
Sykehjemmet har imidlertid behov for en grunnbemanning som tar høyde for behov for mottak 
på kort varsel i forbindelse med kommunens KØH-tilbud, og tilstrekkelig tilgang på fagpersonell i 
forbindelse med raskt mottak i samarbeid med Sørlandet sykehus. Overnevnte forhold tilsier at 
bemanningsdekningen bør ligge noe høyere enn i mer tradisjonelle institusjoner med planlagte 
innleggelser. Tidligere analyser av kommunale pleie- og omsorgstjenester tilsier at plasser for 
øyeblikkelig hjelp bør vektes høyere i beregningen av vektede plasser. Om vi øker vektingen av 
korttidsplassene i tråd med tidligere gjennomførte prosjekter, reduseres Valle kommunes 
beregnede pleiefaktor til om lag 0,93.  

6.2.3 Open omsorg drives med relativt lavt utgiftsnivå 

Open omsorg har ansvar for hjemmebaserte tjenester i kommunen. Dette inkluderer 
hjemmesykepleie, hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgslønn. 
Avdelingen er stasjonert ved Valle Bygdeheim.  

Økning i kostnader skyldes blant annet vikarbruk og overtid 

Valle kommune hadde netto utgifter til Open omsorg på 9,1 millioner kroner i 2019. Enheten 
hadde lønnsutgifter på 10,8 millioner kroner. Samlede netto utgifter har økt med om lag 400 000 
kroner siden 2017. Open omsorg hadde 8,0 årsverk i 2019, en nedgang fra 8,7 årsverk i 2017. Vi 
får oppgitt at antall årsverk økes til 9,3 i 2020.  

Enheten hadde en netto utgift på 1,8 millioner kroner i 2019 i forbindelse med bistand til særlig 
ressurskrevende brukere. Tabell 22 under viser netto inntekter og utgifter til Open omsorg fra 
kommunens regnskap, per årsverk i avdelingen med og uten denne utgiftsposten. 
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Netto driftskostnader per årsverk (i tusen kroner) med og uten 

ressurskrevende bruker 

 2017 2019 

Open omsorg 
997 

(864) 

1 138 

(910) 

Tabell 22 Samlede netto utgifter per årsverk i Open omsorg (2017-2019). I parentes: beregnede netto utgifter per 

årsverk uten utgifter til oppfølging av særlig ressurskrevende brukere. Det er ikke tatt hensyn til vakante stillinger i 

denne beregningen. BDO har ikke hatt tilgang til antall årsverk i enheten i 2018. Kilde: Valle kommune.  

Som tabell 22 illustrerer har kostnader per årsverk økt med om lag 14 prosent mellom 2017 og 
2019 Dette skyldes blant annet en økning i totale lønnskostnader i 2019. Sentrale drivere av økte 
lønnskostnader er:  

• Økte utgifter til overtidslønn på om lag 380 000 kroner fra 2017 til 2019.  

• Økte utgifter til vikarlønn (sykevikarer, ferievikarer og annen vikarlønn) på om lag 
440 000 kroner fra 2017 til 2019.  

Av intervju fremkommer det at har vært utfordringer med å få på plass gode nok turnuser. Dette 
har medført mye bruk av vikarer og overtid i avdelingen. Bemanningssituasjonen var i 2019 
preget av flere permisjoner og fravær, særlig i første halvår. Av intervju fremkommer det at 
situasjonen er mer stabil nå, og at det oppleves at hjemmetjenesten er tilstrekkelig rustet 
bemanningsmessig.  

En potensiell kostnadsdrivende faktor for hjemmetjenesten er omfanget av mottakere med høyt 
bistandsbehov. Figuren under viser fordelingen av mottakere av hjemmesykepleie med registrert 
bistandsbehov.  

 

Figur 2 Mottakere av hjemmesykepleie i Valle kommune, etter registrert bistandsbehov i Iplos (registrert 1. juni hvert 

år). Kilde: Valle kommune.  

Figur 2 viser at kommunen har hatt en økning i mottakere av hjemmesykepleiere med 
middels/stort og omfattende bistandsbehov mellom 2017 og 2020. Antall mottakere med 
noe/avgrenset bistandsbehov er redusert i samme periode.  
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Valle har relativt lave kostnader til hjemmetjenester per bruker 

Tabell 23 presenterer brutto driftsutgifter til funksjon 254 (helse- og omsorgstjenester til 
hjemmeboende) per bruker av hjemmetjenester.  

Kommune Kostnad per bruker (1000 kr) 

Valle  237 

Jondal 443 

Ulvik 86 

KOSTRA-gruppe 6 332 

Tabell 23 Kostnad til funksjon 254 per bruker av hjemmetjenester i Valle kommune, sammenligningskommuner og 

KOSTRA-gruppen (2019) Kilde: KOSTRA.  

Fra tabell 23 fremkommer det at kostnader per bruker varierer betydelig mellom kommunene i 
sammenligningsgrunnlaget. Valle har et lavere kostnadsnivå enn Jondal og gjennomsnittet i 
KOSTRA-gruppe 6, mens Ulvik ligger klart lavest. Ulvik hadde noe flere mottakere, og markant 
lavere utgiftsnivå til hjemmetjenester enn Valle og Jondal i 2019.  

Tabellen 24 viser gjennomsnittlig reiseavstand innen sone per innbygger for Valle kommune i 
2019, sammenlignet med Jondal, Ulvik og Aust-Agder.   

 

Kommune 
Gjennomsnitt 

reiseavstand innen sone 

Befolkningsgrunnlag 

per 2019 

Gjennomsnittlig 

reiseavstand per 

innbygger 

Valle 9 870 1 164 8,479 

Jondal 8 121 1 097 7,403 

Ulvik 3 455 1 080 3,199 

Tabell 24 Reiseavstand blir beregnet for alle innbyggerne i sonen til sonesenteret, summert for alle innbyggerne i 

sonen. En sone er et geografisk sammenhengende område som er satt sammen av grunnkretser. Kilde: Grønt hefte.  

Av tabell 24 ser vi at Ulvik kommune har korte reiseavstander innenfor kommunen, mens Valle 
kommune har svært høy gjennomsnittlig reiseavstand per innbygger. Avstandene i kommunen 
påvirker effektiviteten i hjemmebaserte tjenester. Av intervju fremkommer det at 
hjemmetjenesten kan bruke opptil 30-40 minutter til enkeltbrukere.  

Stabilt nivå på gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken  

Figuren 3 viser utvikling i gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken til helsetjenester i 
hjemmet, i Valle og sammenligningsutvalget.  



TJENESTEGJENNOMGANG VALLE KOMMUNE 

 

Side 33 av 49 

 

 

Figur 3 Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, helsetjenester i hjemmet (2017-2019). Kilde: KOSTRA.  

Valle har hatt et stabilt nivå i gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken til helsetjenester i 
hjemmet. Nivået har ligget i øvre sjikt av sammenligningsutvalget i hele treårsperioden. Av 
sammenligningsgrunnlaget lå Jondal lavest i 2019.  

Tjenesteleder har ansvar for tildeling av tjenester. For eksisterende brukere kan 
hjemmesykepleiere på eget initiativ endre tjenestetilbudet opp til to uker ved observert endring 
i behov. Etter dette foretar tjenesteleder en formell vurdering. Evalueringer av tildelte timer 
foregår i gruppemøter i avdelingen, og baseres på hjemmesykepleiernes observasjoner og 
inntrykk vedrørende behov. Av intervju fremkommer det at tildelingsprosessen oppleves som 
hensiktsmessig. Det fremgår også at det ikke er vanskelig å få plass på institusjon.  

Kommunen har et utilstrekkelig informasjonsgrunnlag for beregning av ansikt-til-ansikt-tid 

Teoretisk ansikt-til-ansikt-tid (ATA-tid) er en sentral indikator for måling av effektivitet i 
hjemmetjenesten i en kommune. Den beregnes ved å dele summen av vedtakstimer i 
hjemmetjenesten på total arbeidstid i todelt turnus. En god oversikt over ATA-tid er et godt 
verktøy for kommunen, som kan benyttes til å indentifisere områder med behov for bedre 
planlegging og organisering og bidra til et mer brukerrettet tjenestetilbud. Faktorer som påvirker 
ATA-tid påvirkes av blant annet kjørelogistikk og -ruter, lengden på besøk og antall besøk og 
hvor mange ganger hjemmetjenesten er på basen/tjenestestedet per dag og rapporterer. 

I rapporten Beregning av enhetskostnader i pleie- og omsorgstjenester, utarbeidet for Virke, 
NHO og KS, fremgår det følgende om ATA-tid i kommuner:  

• ATA-tiden varierer fra under 50 prosent til over 70 prosent i kartlagte kommuner 

• Erfaringer fra kommunene viser det er fullt ut mulig å forbedre ATA-tiden med 10-15 
prosent ved at ansatte bruker mindre tid på basen hver dag 

• Kommuner som ikke har innsikt i egen ATA-tid risikerer å overskride budsjettrammen til 
tjenesten pga. at det tildeles/vedtas flere vedtakstimer enn det som tjenesten egentlig 
disponerer 

Vi har ikke mottatt nøyaktig anslag for vedtakstimer og faktisk arbeidstid i Valle kommune 
bakover i tid, noe som har gjort analyser av ATA-tid vanskelig. Faktisk arbeidstid har kommunen 
ikke oversikt over. Vi har imidlertid mottatt et anslag for antall timer i uken og timelister. 
Dersom vi benytter anslaget for arbeidede timer per uke, og korrigerer for overtid og vikarbruk 
gjennom informasjon om overtid og sykefravær fra timelistene, får vi en beregnet ATA-tid på om 
lag 0,8 i 2019. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til disse anslagene. Vi har ikke oversikt 
over samlet tid brukt på direkte tjenesterettet arbeid («ansikt-til-ansikt» tid) og annet eller 
indirekte tjenesterettet arbeid (dvs. planlegging, ledelse, rapportering mv.). Av intervju 
fremkommer det at det ikke foreligger planer om å benytte teknologiske løsninger for nøyaktig 
måling av for eksempel direkte tid med bruker og tid til reise. 
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6.2.4 Habilitering har hatt stabilt utgiftsnivå siden 2017 

Habilitering inkluderer tjenester som praktisk bistand, trening i ADL, boveiledning, koordinator 
og fritidskontakt.  

Stabilt utgiftsnivå for avdelingen 

Kommunens netto utgifter til habilitering utgjorde 3,1 millioner kroner i 2019, en reduksjon fra 
3,3 millioner kroner i 2017. Avdelingen hadde lønnsutgifter på 2,6 millioner kroner i 2019.  

Habilitering hadde 3,2 årsverk i turnus i 2019. Vi får oppgitt at bemanningen er økt kraftig i 2020 
(til 9 årsverk) grunnet økning i tjenestebehov, herunder koordinator og boveiledning, samt 
bistand til ressurskrevende brukere. I 2019 var netto driftsutgifter per årsverk om lag 970 000 
kroner. Vikarbruk utgjorde om lag 9 prosent av lønnskostnadene i siste regnskapsår. Denne 
utgiftsandelen har, i likhet med overtidsbruk, vært relativt stabil siden 2017.  

Reduksjon i gjennomsnittlig tildelte timer til praktisk bistand 

Figur 4 viser gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken til praktisk bistand. Praktisk bistand 
ligger under habiliterings ansvarsområde.   

 

Figur 4 Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken til praktisk bistand (2017-2019). Kilde: KOSTRA.  

Som tabellen viser, har Valle siden 2017 ligget relativt høyt for gjennomsnittlig antall tildelte 
timer til praktisk bistand, i forhold til sammenligningsutvalget. Kommunen har hatt en nedgang i 
timer i treårsperioden. Det er imidlertid viktig å være klar over at forholdene i Valle, Jondal og 
Ulvik kommune er svært små, og små endringer og forhold kan følgelig ha store utslag på 
statistikk på dette området.  

6.3 VÅR VURDERING 

Overordnede analyser og sammenligninger med kommuneutvalg gir indikasjoner på at Valle 
kommune har et betydelig innsparingspotensial i pleie- og omsorgstjenesten, i særlig grad i 
institusjonstjenester. Imidlertid gir dybdeanalyser oss grunn til å mene at tjenesteområdet driver 
på et sammenlignbart nivå knyttet til ressursutnyttelse. Kostnader til kjøp av privat sektor i 
forbindelse med bistand til ressurskrevende bruker påvirker totale kostnader. I små kommuner 
som Valle kan krevende enkeltvedtak gi relativt store utslag og på denne måten bidra til et noe 
misvisende inntrykk av driftsutgiftsnivået.  

Vi mener at pleiefaktor for Valle Bygdeheim er høy, men ikke urimelig høy i forhold til 
sammenligningsgrunnlaget, sett i lys av behovet for grunnbemanning i forbindelse med mottak på 
kort varsel. Vi mener at kommunen bør undersøke muligheten for å redusere bemanningen uten 
å hemme kapasiteten til mottak av pasienter på kort varsel i for stor grad.   
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Basert på analyse av kostnad per bruker i hjemmetjenesten er det vår vurdering at Valle 
kommune har et relativt lavt utgiftsnivå relativt til sammenlignbare kommuner på dette 
området. Økning i driftskostnader fra 2017 til 2019 kan til dels tilskrives kostnadsøkning i 
forbindelse med overtid og vikarbruk. Av intervju fremkommer det at bemanningssituasjonen er 
mer stabil nå, og hjemmetjenesten oppleves som tilstrekkelig bemannet.  

Videre er det vår vurdering at:  

• Et begrenset antall omsorgsleiligheter kan påvirke terskel for tildeling av 
institusjonstjenester.  

• Det er mangel på oversikt over faktisk tids- og ressursbruk, spesielt knyttet til 
kjernetjenestene som leveres. Dette gjelder særlig for hjemmetjenester. og ansikt-til-
ansiktstid (ATA). 

• Det er utilstrekkelig definert ansvarsfordeling mellom pleie- og omsorgstjenesten og 
psykisk helse og rus. Dette omtales i nærmere grad i kapittelet om kommunehelse.   

6.4 ANBEFALINGER 

For å på sikt kunne realisere gevinster i form av reduserte kostnader uten at dette går på 
bekostning av tjenestetilbudet er det avgjørende at Valle kommune har en fullstendig oversikt 
over ressursbruk og kostnader til de ulike tjenestene i kommunen.  

Basert på våre vurderinger er vi av den oppfatning at flere tiltak kan være godt egnet til å 
videreutvikle pleie- og omsorgstjenestene i Valle kommune. I denne sammenheng anbefaler vi at 
følgende tiltak vurderes: 

• Undersøke muligheten for å redusere bemanningen ved Valle Bygdeheim uten å hemme 
kapasiteten til mottak av pasienter på kort varsel i for stor grad.   

• Øke antall omsorgsleiligheter i kommunen for å skape bedre dekning i omsorgstrappens 
ulike nivåer. 

• Få systematisk oversikt over tjenestetilbud og tilhørende statistikk. Dette gjelder både 
oversikt over ulike typer plasser, ulike typer årsverk, vikarbruk etc., men også spesielt 
over tidsbruk i hjemmebaserte tjenester fordelt i tre ulike kategorier: direkte tid med 
pasient, tid til reise og indirekte pleie.  

Sistnevnte vil styrke kommunens forutsetninger for å basere budsjetteringen på faktisk behov og 
ikke bare tidligere års situasjon. Videre vil dette gi sikkerhet rundt korrekt rapportering til 
KOSTRA, og sikre korrekt grunnlag for sammenligning med andre kommuner og KOSTRA-grupper. 

7 KOMMUNEHELSE 

7.1 KORT OM FUNN FRA KOSTRA-ANALYSER 

Tidligere gjennomførte KOSTRA-analyser viste at Valle kommune i perioden 2017-2019 har hatt 
relativt høye behovskorrigerte utgifter til tjenesteområdet kommunehelse sammenlignet med 
sammenligningskommunene Ulvik og Jondal og KOSTRA-gruppe 6. Analysene viste at Valle 
kommune totalt sett har innsparingspotensial til kommunehelse.  

Beregnet teoretisk innsparingspotensial til funksjonene under kommunehelse i 2019 
sammenlignet med KOSTRA-gruppe 6, presenteres i tabell 25. 
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Funksjon 

Netto driftsutgift per innbygger i kroner Teoretisk 

handlingsrom i 

mill. kr Valle kommune KOSTRA-gruppe 6 

Kommunehelse (samlet)  5 729 5 729 4,6 

232 Forebygging, helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste 
1 099 1 099 1,4 

233 Annet forebyggende helsearbeid 413 413 0,6 

241 Diagnose, behandling,  

re-/habilitering 
4 218 4 218 2,7 

Tabell 25 Behovskorrigert, netto driftsutgift per innbygger i kroner for Valle kommune og gjennomsnitt for KOSTRA-

gruppe 6 og teoretisk handlingsrom i millioner kroner sett opp mot KOSTRA-gruppe 6 for 2019. Kilde: KOSTRA, Framsikt. 

Av funksjonene under kommunehelse har Valle det høyeste teoretiske innsparingspotensialet til 
diagnose, behandling og re-/habilitering. Denne funksjonen inkluderer blant annet utgifter til 
kommunale legekontor. Kommunen bruker også mer enn gjennomsnittet på forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste, samt annet forebyggende helsearbeid. Sammenlignet med 
Jondal og Ulvik var merforbruket på henholdsvis 3,6 millioner kroner og 4,4 millioner kroner i 
2019.  

7.2 ANALYSER OG FUNN 

7.2.1 Det er utfordringer knyttet til organisering og struktur av kommunehelsetjenestesamarbeidet  

Behov for bedre rolleavklaring og oversikt 

Valle og Bykle kommune samarbeider om drift og finansiering av tjenester innen kommunehelse, 
med Bykle som vertskommune. Samarbeidet har pågått siden 2013, og reguleres av en 
samarbeidsavtale mellom kommunene. Følgende tjenester, oppgaver og funksjoner utføres av 
Bykle kommune på vegne av Valle: 

• Legetjeneste 

• Legevakt 

• Kommuneoverlege 

• Fysioterapi 

• Jordmor 

• Helsesøster 

• Psykisk helse og rus 

Samtlige ansatte i kommunehelsetjenesten er formelt ansatt i Bykle kommune. Tjenesteleder 
kommunehelse har vært ansatt siden september 2019. Sammen med tjenesteleder utgjør 
rådmennene i de to deltakerkommunene en administrativ styringsgruppe for samarbeidet. 
Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for at samarbeidet fungerer i tråd med avtalen, og 
skal videre legge frem rapport til deltakerkommunene i forbindelse med behandling av 
regnskapet. Det fremgår av intervjuer at organiseringen og samhandlingen i forbindelse med 
styringsgruppen har utfordringer. Styringsgruppen har vært preget av mange utskiftinger, noe 
som har vanskeliggjort samhandling. Siden september i 2019 har det kun vært to 
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styringsgruppemøter37 og vi får oppgitt at møtene i styringsgruppen har vært ustrukturerte og 
uten referat.  

I henhold til samarbeidsavtalen skal vertskommunen underrettes fortløpende om vedtak av 
betydning og hvordan oppgavene løses. Det fremgår av intervju at det ikke er en etablert rutine 
for slik rapportering. Videre fremgår det at det er uklarheter rundt rolle- og ansvarsfordelingen 
knyttet til styring av vertskommunesamarbeidet. Tjenesteleder rapporterer formelt sett til 
rådmann i Bykle kommune, men opplever til tider at saker må opp i begge kommunestyrer. I 
henhold til avtalen skal også det interkommunale samarbeidet evalueres hvert år. Av intervju 
fremkommer det at det ikke finnes et tilfredsstillende system for dette.38  

Tjenesteområdet har også begrenset med styringssystemer for tilstrekkelig rapportering og 
oversikt over statistikk over aktivitet og ressursbruk i tjenestetilbudet. Eksempelvis kan ikke 
antall fastlegekonsultasjoner hentes ut uten å manuelt gå gjennom alle pasientjournaler og 
sortere dem manuelt. I tillegg til dette gjør vertskommuneorganiseringen i kommunehelse i Valle 
og Bykle gjør sammenligning basert på KOSTRA-data mer komplisert.39 I samråd med 
oppdragsgiver og ansvarlig for tjenesteområdet har vi vurdert det hensiktsmessig å beregne flere 
sentrale indikatorer for dekning og tilbud innen helsesektoren for Valle og Bykle samlet. Det er 
to hovedgrunner til dette: 

• Vi får oppgitt at personell og tjenestetilbud er tilgjengelig i begge kommunene, 
uavhengig av stasjonering. Ifølge tjenesteleder kommunehelse gjelder tilbudet til 
kommunenes innbyggere som om Valle og Bykle var en kommune.  

• Rapportering av årsverk i KOSTRA-systemet har en noe mangelfull fordeling mellom Valle 
og Bykle. Eksempelvis er Valle registrert med 0,5 årsverk i helsestasjon og 
skolehelsetjeneste, mens tilsvarende verdi for Bykle er 5,5 årsverk.  

I 2017 ble internkontrollforskriften innen helse opphevet og erstattet. Ifølge tjenesteleder 
kommunehelse er det imidlertid ikke blitt gjort et grundig arbeid i denne sammenheng, 
tjenesten har ikke utviklet et tilstrekkelig internkontrollsystem som støtter opp om dette.  

Årlig budsjett for samarbeidet skal ifølge samarbeidsavtalen vedtas av begge kommunene. Av de 
totale utgiftene40 skal 40 prosent deles likt og 60 prosent deles etter folketallet.41 

Av intervjuene fremkommer det at Valle kommune involveres i svært liten grad i 
budsjettarbeidet for kommunehelse. Økonomileder i Valle opplyser om kommunen ikke er 
involvert i planlegging og organisering av dette arbeidet i det hele tatt, de mottar kun en faktura 
som skal betales to ganger årlig.  

Tjenesteleder opplever et bredt ansvarsområde og begrenset støtte  

Det fremgår av intervju at tjenesteleder opplever det som formålstjenlig at de to kommunene 
samarbeider. Det begrunnes med at de små forholdene i deltakerkommunene gjør at et felles 
tilbud og organisering av helsetjenesten både hensiktsmessig og effektivt. Videre fremgår det at 
kommunehelse oppleves som et svært omfattende ansvarsområde. Leder fungerer som bindeledd 
mot rådmenn i to kommuner, og er samtidig dypt involvert i daglig drift i tjenesteområdet.  

Enhetene under kommunehelse inneholder «koordinatorstillinger», opprettet under tidligere 
administrasjon i den hensikt å avlaste tjenesteleder i sentrale driftsfunksjoner. Det fremgår av 
intervju at koordinatorene ikke har en merkbar rolle i dagens organisering, utover i 

 

37 Dette kan potensielt også være påvirket av unntakssituasjonen knyttet til Covid-19. Covid-19 har medført stor pågang for 

helsetjenester i norske kommuner, Valle og Bykle er ikke et unntak. Av intervju fremkommer det at pandemisituasjonen har 

medført et høyt press på tjenesteområdet. Våre analyser baseres i hovedsak på data og informasjon frem til 2019 og går ikke inn 

på eventuelle effekter Covid-19 har for tilbudet av kommunehelsetjenester i Valle og Bykle kommune.  

38 Slik vi forstår det er samarbeidet ikke blitt evaluert i henhold til avtale siden 2015. 

39 Slik vi forstår det er det Bykle kommune som er ansvarlige for rapportering i KOSTRA.  

40 Unntak: Vedlikehold og drift av tjenestelokaler i den enkelte kommune, større investeringer i bygninger og utstyr med mindre 

partene blir enige om annet brukerrettet oppfølging av ekstraordinær karakter på bakgrunn av særskilte vedtak. 

41 I 2019 hadde Valle kommune 1164 innbyggere, og Bykle kommune 965 innbyggere (Kilde: SSB).  
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rapporteringsprosessen til KOSTRA. Koordinatorstillingene har heller ingen offisiell 
stillingsinstruks eller beskrivelse av ansvarsoppgaver.  

Høyt press på psykisk helse og rus og utfordringer i samarbeid med pleie- og omsorgstjenester 

Psykisk helse og rus ligger formelt under kommunehelse, men avdelingen har et løpende 
samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten i Valle kommune om brukere med overlappende 
behov. Av intervjuer fremkommer det at samarbeidet mellom tjenesteområdene på dette 
punktet har vært preget av uenigheter, for eksempel knyttet til hvilke tjenester psykisk helse og 
rus skal ha ansvar for. Det fremgår av informasjon fra intervju at dette i noen tilfeller medfører 
at pasienter «faller mellom to stoler» og ikke mottar ideell støtte.  

Kommunehelsetjenesten har hatt fokus på lavterskel tilgang til psykologtjenester. Det fremgår 
av intervju at dette, i kombinasjon med mange henvisninger for pasienter som først og fremst 
har behov for pleie- og omsorgstjenester, har medført stor pågang og høyt press på 
tjenesteområdet. Slik arbeidsbelastningen innen enheten er nå, er det ifølge tjenesteleder 
behov for flere ressurser for å dekke tjenestebehovet.  

Vi får oppgitt at samarbeidet har forbedret seg det siste halvåret, blant annet som følge av 
opprettelse av en koordinerende enhet organisert under pleie- og omsorgtjenesten. Imidlertid er 
det enighet mellom tjenestelederne om at det er et behov for klarere strukturering av 
ansvarsfordelingen mellom avdelingene, for å sikre et godt pasientforløp. 

7.2.2 Økning i kommunale utgifter til kommunehelse siden 2017 

I 2019 var Valle kommunes netto utgifter til kommunehelse 12,2 millioner kroner. 10,7 millioner 
kroner av dette bestod av betalinger til Bykle kommune.  

Tabell 26 illustrerer at brutto driftsutgifter til kommunehelse i Valle og Bykle kommune per 
innbygger, samt per innbygger i utvalgte alderssegmenter (0-15 år og over 67 år). Vi har her 
benyttet innrapporterte tall fra KOSTRA-systemet.     

 Valle kommune Bykle kommune 

Brutto driftsutgifter til 

kommunehelse (i tusen kr) 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Totalt 10 611 11 307 12 490 13 979 14 850 16 317 

Per innbygger i kommunen 9 10 11 15 16 17 

Tabell 26 Brutto driftsutgifter til kommunehelse for Valle og Bykle kommune (2017-2019), relativt til innbyggere i ulike 

alderssegmenter. Kilde: KOSTRA.  

Som tabell 26 illustrerer, har brutto driftsutgifter til kommunehelse økt for både Valle og Bykle 
siden 2017. Bykle kommune har hatt et høyere utgiftsnivå per innbygger i hele perioden.  

Utgiftsbehov til tjenesteområdet kommunehelse kan beregnes basert på informasjon om 
demografisk sammensetning, samt indikator for reiseavstand og dødelighet i kommunen. Valle 
har flere innbyggere over 67 år enn Bykle, mens Bykle har flere unge i aldersgruppen 0-15 år. 
Samlet er beregnet utgiftsbehov for Valle 78 prosent høyere enn gjennomsnittet for landet, mens 
det for Bykle er 105 prosent høyere enn landssnittet. Bykle har med andre ord et høyere 
beregnet utgiftsbehov enn Valle innenfor tjenesteområdet.  

Samlede brutto driftsutgifter til helsesamarbeidet mellom Valle og Bykle kommune utgjorde om 
lag 30,4 millioner kroner i 2019.42 Lønnsutgifter utgjorde om lag 27,5 millioner kroner. Samlede 
netto utgifter til helsesamarbeidet mellom Valle og Bykle kommune var om lag 22,3 millioner 
kroner i 2019. Dette er en økning fra 20,1 kroner millioner i 2017. 

 

42 Kilde: Bykle kommunes regnskap for kommunehelse. Momskompensasjon, fondsbruk og særutgifter Bykle er holdt utenfor. 
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Basert på mottatt informasjon, har antall årsverk i tjenesteområdet vært relativt stabilt43 siden 
2017. Totalt antall årsverk (som skal dekke tjenestetilbudet i begge kommuner) var 23,5 i 2019. I 
tabell 27 under presenteres netto inntekter og utgifter44 fra Bykles regnskap per årsverk i 
perioden 2017-2019.  

Kommunehelse 2017 2018 2019 

Netto inntekter og utgifter per årsverk (i tusen kroner) 855 799 950 

Tabell 27 Samlede utgifter til kommunehelse per årsverk (2017-2019). Kilde: KOSTRA, Valle kommune, Bykle kommune, 

BDOs beregninger. 

Av tabell 27 ser vi at utgifter per årsverk økte fra 2017 til 2019, noe som skyldes økningen i 
totale utgifter. Særlig iøynefallende er utgiftsøkningen mellom 2018 og 2019 – om lag 150 000 
kroner per årsverk samlet for kommunene.  

Tabell 28 sammenstiller netto utgifter i utvalgte enheter under kommunehelsetjenesten i Bykles 
kommunes regnskaper.  

 Netto utgifter (i tusen kroner) Prosentvis 

endring 

2017-2019 Underenhet 2017 2018 2019 

Legetjeneste 5 392 3 744 4 966 -7,9 % 

Legetjeneste Valle 6 240 7 092 6 117 -2,0 % 

Fysioterapeut 792 528 1 116 40,9 % 

Helsesøster-helsestasjon 1 428 1 519 1 601 12,1 % 

Psykiatri 1 688 1 616 2 308 36,7 % 

Jordmortjeneste 1 224 1 191 1 302 6,4 % 

Tabell 28 Samlede utgifter til utvalgte enheter under kommunehelse (2017-2019). Kilde: Bykle kommune.   

Tabell 28 viser at den største prosentvise utgiftsøkningen fra 2017 til 2019 har vært utgifter til 
fysioterapeut og psykiatri.  

Fysioterapeut-enheten har hatt den største prosentvise økningen i netto utgifter. Dette er i stor 
grad drevet av utgifter til vikar ved svangerskap i 2019. Psykiatri har hatt en stor utgift til «andre 
konsulenttjenester» i 2019, som sammen med en økning i lønnskostnader har gitt en økning i 
samlede kostnader 

Det fremgår av intervju at kommunehelsetjenesten sysselsetter to jordmødre i 80 prosent 
stilling. Disse jobber imidlertid jevnlig over 100 prosent, grunnet behov for tjenester. Dette 
medfører en unødvendig ekstrakostnad i form av overtidsbetaling. Overtid til jordmødre utgjorde 
i 2019 350 000 kroner, mens totale lønnskostnader til jordmødre utgjorde 1,9 millioner kroner.  

Videre får vi oppgitt at fastlegene i Valle og Bykle har kontaktmulighet for oppsamling av betalt 
permisjonstid på opptil tre måneder. I et tilfelle hvor en eller flere fastleger tar ut sin opptjente 
permisjonstid, vil helsetjenesten måtte løse bemanningssituasjonen med vikarbruk, med 

 

43 Basert på informasjon fra Bykle kommune har vi beregnet et halvt ekstra årsverk i 2018 (prosjektstilling).  

44 Valles delfinansiering til Bykle er regnet som en utgift, og ikke en inntekt som i Bykles kommuneregnskap.  
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tilhørende ekstrakostnader. Det er ikke gjort budsjettmessige forberedende tiltak eller 
regnskapsmessige avsetninger for dette i Valle kommune, eller i regnskapet til Bykle kommune.  

7.2.3 Valle og Bykle har høy dekning i fastlege- og helsestasjonstjeneste 

Valle og Bykle kommune har god fastlegedekning 

Tabellen 29 gir en oversikt over sentrale nøkkelindikatorer for dekning innen fastlege- og 
fysioterapeuttjenester i Valle og Bykle kommune. Som nevnt innledningsvis er tilbudet ved de to 
kommunene felles. I tabellen presenterer vi også rapporterte KOSTRA-data for begge 
kommunene. 

Kommune 
Årsverk leger pr 

1000 innbyggere 

Fastlegekonsultasjoner pr 

legeårsverk 

Fysioterapeutårsverk 

per 1000 innbyggere 

Valle og Bykle 3,1 958,8 1,2 

   Valle kommune 2,7 879,4 1,3 

   Bykle kommune 3,6 1 045,8 1,0 

Jondal*  1,5 1 641,9 1,9 

Ulvik 1,9 1 072,4 1,9 

KOSTRA-gruppe 6 1,3 1 411,3 0,9 

Tabell 29 Sentrale nøkkelindikatorer for kommunehelse i Valle og Bykle, samt utvalgte sammenligningskommuner. 

Beregningene baseres på antall fastlegekonsultasjoner i pasientens hjemkommune. *Jondal: Samtlige kolonner viser 

2018-verdier. Dette fordi kommunen ikke har registrert 2019-verdier i KOSTRA. Kilde: KOSTRA.  

Tabell 29 viser at Valle og Bykle kommune har høy fastlegedekning i forhold til 
sammenligningsutvalget. Dette samsvarer med tidligere observasjoner knyttet til relativt høye 
driftsutgifter til funksjon 241 (Diagnose, behandling, re-/habilitering), i forhold til 
sammenligningsutvalget. Kommunale legekontor er kostnadsdrivende for denne funksjonen.45  

Det store svingninger i antall «innbyggere» i Valle og Bykle grunnet tilførsel av folk i 
vintersesongen, hovedsakelig til Hovden i Bykle kommune. Vi får oppgitt at det kan være opptil 
30 000 personer i de to kommunene mellom desember og mai. Dette medfører stor pågang for 
legetjenesten i form av skader og traumer fra vintersport. I resten av året er pågangen mye 
lavere. Imidlertid er det vanskelig å bygge tilbudet opp og ned i takt med sesongen, da 
rekruttering av leger til kommunen er svært krevende.  

Bykle kommune har tilsynelatende ikke oversikt over antall fastlegekonsultasjoner i Valle og 
Bykle kommune i 2019. Ifølge informasjon fra KOSTRA har dette blitt rapportert tidligere, vi 
inkluderer derfor beregnede fastlegekonsultasjoner per legeårsverk i 2018. Som tabellen over 
viser, hadde Valle og Bykle et lavt antall konsultasjoner per årsverk (958,8) sammenlignet med 
utvalget. Bare Ulvik (1072,4) lå i nærheten av Valle og Bykle på dette området.  

Dekningen av fysioterapeuter i de to kommunene er noe lavere enn i sammenligningskommunene 
Jondal og Ulvik. Imidlertid ligger dekningen på høyde med gjennomsnittet for Aust-Agder, 

 

45 Vi får opplyst fra kommunehelsetjenesten i Valle og Bykle at det reelle antallet legeårsverk er totalt 6 for de to kommunene 

(KOSTRA-data tilsier 6,6 årsverk samlet). Dette er ikke hensyntatt i beregningene over, da vi ikke har informasjonsgrunnlag for 

tilsvarende korrigeringer (blant annet for vikarbruk) i sammenligningsutvalget. Uavhengig av en slik korrigering ser vi av tabellen 

over at Valle og Bykle har særdeles god dekning av fastleger, relativt til sammenligningsutvalget. 
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KOSTRA-gruppe 6 og landet uten Oslo. Dekningen oppleves også tilstrekkelig innen 
tjenesteområdet.  

Valle og Bykle har god dekning av årsverk innen helsestasjon og skolehelsetjeneste 

Tabell 30 sammenstiller sentrale nøkkelindikatorer for helsestasjons- og skolehelsetjeneste i 
Valle og Bykle kommune. Antall barn undersøkt i helsestasjonene er beregnet som totalen av 
undersøkelser ved 8. leveuke, i grunnskole 1. trinn, ved 2-års alder og ved 4-års alder. Som nevnt 
innledningsvis er tjenestetilbudet ved de to kommunene felles. I tabellen presenterer vi også 
rapporterte KOSTRA-data for begge kommunene. 

Kommune 

Årsverk helsestasjon/ 

skolehelsetjeneste pr 

1000 innbyggere 

Årsverk sykepleiere i 

helsestasjon/skolehelsetje

neste pr 1000 innbyggere 

Undersøkelser per 

årsverk i helsestasjon/ 

skolehelsetjeneste 

Valle og Bykle 2,6 1,3 13,1 

   Valle kommune 0,4 0,0 - 

   Bykle kommune46 5,2 2,9 - 

Jondal*  0,9 0,9 42,0 

Ulvik 1,1 0,9 42,5 

KOSTRA-gruppe 6 0,7 0,8 30,7 

Tabell 30 Sentrale nøkkelindikatorer for kommunehelse i Valle og Bykle, samt utvalgte sammenligningskommuner. 

*Jondal: Samtlige kolonner viser 2018-verdier. Dette fordi kommunen ikke har registrert 2019-verdier i KOSTRA. Kilde: 

KOSTRA.   

Fra tabell 30 fremkommer det at antall årsverk ser ut til å være rapportert feil i KOSTRA, med 
0,4 årsverk i Valle og 5,2 i Bykle samtidig som tjenestetilbudet er felles. Tabellen viser også at 
Valle og Bykles samlet har svært god bemanning til helsestasjon og skolehelsetjeneste 
sammenlignet med andre kommuner. Videre viser mottatt informasjon at svært mange årsverk er 
lokalisert i helsehuset i Bykle, blant annet inkludert jordmødre, noe som ikke finner sted i 
sammenligningskommunene. Dette kan ha blitt innrapportert fordi jordmødrene i Bykle er 
stasjonert i samme lokale som helsestasjonen. Vi har derfor inkludert statistikk over antall 
sykepleierårsverk i helsestasjon og skolehelsetjeneste i kommunene i tabellen. Her ligger Valle 
og Bykle samlet nærmere sammenligningsutvalget, men kommunesamarbeidet har fremdeles en 
relativt god dekning på dette området.  

KOSTRA fører også statistikk for andel barn undersøkt i kommunen. Denne baseres på antall 
undersøkelser gjennomført som beskrevet over, dividert på antall barn i de aktuelle aldrene i 
kommunen. Andel barn undersøkt ligger ifølge KOSTRA på om lag 100 prosent for både Valle og 
Bykle hvert år siden 2017. Imidlertid ligger andelen for kommunen over 100 prosent i flere 
tilfeller, noe som indikerer uregelmessigheter i rapporteringen. Dette, kombinert med relativt 
små forhold i Valle og Bykle gjør at feilføringer kan ha stor prosentvis effekt. Dette gjør det 
vanskelig å legge stor vekt på denne statistikken.   

Tabell 31 sammenstiller statistikk for fødsler og besøk av jordmor innen tre dager etter fødsel.  

 

 

46 Vi får opplyst av Bykle kommune at det i realiteten er to årsverk sykepleiere i helsestasjoner. Dette er ikke korrigert for i 

tabellen da vi ikke har hatt mulighet til å gjøre tilsvarende korrigeringer (eksempelvis fjerne tid til vikarbruk) for 

sammenligningskommunene.  



TJENESTEGJENNOMGANG VALLE KOMMUNE 

 

Side 42 av 49 

 

Kommune Fødte i 2019 Hjemmebesøk innen 3 dager etter fødsel 

Valle kommune 10 34 

Bykle kommune 8 21 

Jondal  13 … 

Ulvik 7 9 

Tabell 31 Fødte i kommunen og hjemmebesøk av jordmødre innen tre dager etter fødsel (2019). Jondal har ikke 

registrert hjemmebesøk utført av jordmødre for noen av årene 2017-2019. Kilde: KOSTRA.  

Tabell 31 illustrerer at til tross for relativt likt var antall fødsler i Valle og Bykle i 2019, er det 
registrert et langt høyere antall hjemmebesøk av jordmødre innen tre dager etter fødsel i Valle 
enn i nabokommunen. Kommunene er godt over sammenligningskommunen Ulvik i forholdet 
mellom hjemmebesøk og antall fødsler i kommunen.  

7.3 VÅR VURDERING 

Bruk av interkommunale løsninger krever tett oppfølging for å sikre styring i tråd med 
kommunens interesser. Basert på informasjon om få og ustrukturert styringsgruppemøter, 
mangelfull informasjonsflyt og begrenset involvering av Valle kommune er det vår vurdering at 
samarbeidet har forbedringspotensial. Det er behov for tydeliggjøring av ansvar til tjenesteleder 
i Bykle kommune, som er ansvarlig for drift av tjenestene og forbedret samarbeid med pleie- og 
omsorgstjenesten knyttet til psykisk helse og rus.  

Både Valle og Bykles kostnader til helsetjenesten økte en god del mellom 2018 og 2019. Dette til 
tross for en stabil bemanningssituasjon. Økningen ble blant annet drevet av økte utgifter 
tilknyttet fysioterapeut og psykiatri. Kommunesamarbeidet medfører svært god legedekning 
sammenlignet med lignende kommuner. Det er derfor vår vurdering at kommunene bør vurdere 
behovet for så høy legedekning. Imidlertid påføres legetjenesten stort press i deler av året 
(vintersesongen), og krevende rekrutteringsforhold medfører vanskeligheter ved justering av 
bemanning i takt med behovet.  

Demografien i Valle og Bykle har flere signifikante forskjeller, blant annet andelen eldre 
innbyggere. Behovet for helsetjenester kan tilsvarende antas å ikke samsvare fullstendig. For en 
tilstrekkelig kartlegging av de interne behovsulikhetene i helsesamarbeidet mener vi at 
kommunene har behov for et styringssystem hvor informasjon om tjenestens aktivitet, samt 
ressurs- og tidsbruk enkelt kan loggføres og uthentes. Dette vil også forbedre rapportering av 
informasjon til KOSTRA, som etter vår vurdering er mangelfull.47 

7.4 ANBEFALINGER 

Overordnet mener vi at helsetjenestesamarbeidet i Valle og Bykle bør forbedres. For Valle 
kommune anbefaler vi først å gjennomgå følgende forhold i kommunestyret: 

• Konkretisere ønsket omfang av kommunens involvering i styring av 
helsetjenestesamarbeidet.  

• Konkretisere ønsket omfang av involvering i budsjettprosessen. 

Vi anbefaler videre at Valle og Bykle kommune i samråd gjennomfører følgende tiltak for 
forbedring av helsetjenestesamarbeidet: 

• Innfører en klarere struktur i styringsgruppemøtene. Kommunene bør avgjøre hvor ofte 
det er hensiktsmessig at styringsgruppen skal møtes, samt sette konkrete agendaer og 
sakslister.  

 

47 Det er Bykle kommune som er ansvarlig for rapportering til KOSTRA for kommunene.  
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• Etablerer et system for årlig evaluering og rapportering av kommunesamarbeidet, basert 
på oppsamlet informasjon om finansiering, aktivitet og ressursbruk, samt tjenestetilbud, 
-kvalitet og -behov fordelt på kommunene.  

• Blir enige om, og konkretisere, en plan for hvordan Valle kommune skal involveres i 
budsjettprosessen i helsetjenesten. 

• Konkretisere hva som er forventet av og hvilke arbeidsoppgaver tjenesteleder i Bykle 
skal ha ovenfor Valle kommune.  

• Det bør utarbeides klare rutiner for ansvars- og oppgavefordeling i samarbeidet mellom 
psykisk helse og rus i helsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten i Valle kommune. 
Dette arbeidet bør involvere tjenesteledere fra begge områder, samt koordinerende 
enhet.  

For at kommunene skal få en tilstrekkelig oversikt over tjenestetilbudet og ressursbruken dette 
krever, er det viktig å utarbeide gode rutiner for registrering av aktivitet og ressursbruk. Her ser 
vi klare forbedringspunkter for kommunehelsetjenesten, spesielt knyttet til antall 
fastlegekonsultasjoner, fordelt på legekontor i Valle og Bykle og tids- og ressursbruk innen 
psykisk helse og rus, fordelt på Valle og Bykle. Dette vil gjøre det lettere å identifisere områder 
hvor behovene for tjenestetilbud i Valle og Bykle avviker, og på denne måten muliggjøre 
modifisering av tjenestefordelingen i kommunene. Eksempelvis kan det tenkes at ressurser til, og 
dermed finansiering av, psykisk helse og rus bør vektes mer mot Valle kommune grunnet større 
behov der og om finansiering av leger heller bør vektes mer mot Bykle som følge av at Hovden 
ligger der. Samtidig vil dette bedre rapportering til KOSTRA, som vil bidra til belysning av 
aktiviteten i tjenesteområdet, også sett opp mot andre kommuner. Vi anbefaler også at 
kommunene vurderer behovet for et styrket internkontrollsystem i helsetjenesten.  

8 KULTUR, FRITID OG BIBLIOTEK 

8.1 KORT OM FUNN FRA KOSTRA-ANALYSER 

KOSTRA-analysen gjennomført av BDO i april 2020 viste at sammenlignet med gjennomsnittet i 
KOSTRA-gruppe 6 og sammenlignbare kommuner, her Jondal og Ulvik, bruker Valle kommune mer 
enn dobbelt så mye per innbygger på tjenesteområdet kultur, fritid og bibliotek.48 Videre finner 
analysen at andelen barn i kulturskolen i Valle kommune er lav sammenlignet dekningsgraden 
med KOSTRA-gruppe 6, samtidig som utgiftene per elev er en god del høyere enn snittet. 

Beregnet teoretisk innsparingspotensial til disse funksjonene i 2019 sammenlignet med KOSTRA-
gruppe 6, presenteres i tabell 32 under. 

Funksjon 

Netto driftsutgift per innbygger i kroner Teoretisk 

handlingsrom i 

mill. kr Valle kommune KOSTRA-gruppe 6 

231 Aktivitetstilbud barn og unge 521 203 0,4 

380 Idrett og tilskudd til andres 

idrettsanlegg 
100 217 -0,1 

383 Kulturskoler 510 614 -0,1 

370 Bibliotek 1 303 526 0,9 

373 Kino 47 14 0,0 

 

48 Dette inkluderte kostnader til kommunale idretts- og kulturbygg. Vi har valgt å skille ut kostnader til bygg- og eiendomsdrift i 

et eget kapittel i denne analysen.   
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375 Muséer  1 266 230 1,2 

377 Kunstformidling  34 21 0,0 

385 Andre kulturaktiviteter og 

tilskudd til andres kulturbygg 
760 660 0,1 

Tabell 32 Behovskorrigert, netto driftsutgift per innbygger i kroner for Valle kommune og gjennomsnitt for KOSTRA-

gruppe 6 og teoretisk handlingsrom i millioner kroner sett opp mot KOSTRA-gruppe 6 (2019). Kilde: KOSTRA, Framsikt. 

Fra tabell 32 fremkommer det at Valle kommune har et teoretisk handlingsrom på 2,4 millioner 
kroner, sammenlignet med KOSTRA-gruppe 6 innen kultur, fritid og bibliotek. Sammenlignet med 
KOSTRA-gruppen er merforbruket størst innen tilskudd til muséer, bibliotek og aktivitetstilbud til 
barn og unge, og dette er også de største utgiftsområdene innenfor kultur og idrett. Etter avtale 
med kommunen går vi i dybdeanalysene nærmere inn på kostnader og aktivitet til disse 
funksjonene, samt kulturskoler etter avtale med kommunen. Samtidig belyser tabellen over 
utgifter til øvrige funksjoner.49 

8.2 ANALYSER OG FUNN 

8.2.1 Kulturenheten er organisert i åtte ansvarsområder og det er få tydelige og forankrede føringer 
for kulturarbeidet  

Kultursjef har vært ansatt siden 2008, og er enhetsleder med ansvar for budsjett-, drift- og 
personal innenfor kultur. Enheten er delt inn i åtte ansvarsområder, kulturarbeid, konserter, 
teater, ungdomsklubb, idrett/ungdomsarbeid, svømming, kulturskole og bibliotek, med ulike 
ansatte per ansvarsområde. Valle kommune har et folkebibliotek som sto nytt høsten 2019, og 
Valle kultursenter som rommer idrettshall, svømmehall, skytebane og forsamlingssal som brukes 
som kinosal (Bygdekinoen). 

Årlig budsjettramme for kultur, bibliotek og fritid er 4,59 millioner kroner hvert år i perioden 
2019-2022. Ifølge kommunens handlingsprogram er aktivitetsnivået avhengig av ekstern 
finansiering i form av gaver og tilskudd. Årlig budsjett fordeles i henhold til politiske vedtak og 
årsverk i enheten. Selv om totalpotten er fast, har enheten frihet til å fordele mellom de syv 
ulike delbudsjettene. Det fremgår av intervju at 2,8 millioner kroner er lønn og 1,2 millioner 
kroner er tilskudd til andre. Dette begrenser det økonomiske handlingsrommet, som er på noen 
hundre tusen kroner. 

Det fremgår av intervju at det kun er deler av tilbudet i kulturskolen og bibliotek som er strengt 
lovpålagt. Kulturloven sier at kommunene skal arbeide med folkehelse og levekår, og gi barn og 
unge kulturtilbud. Kommunen tilbyr mer utover de aktivitetene som er lovpålagt for å 
imøtekomme dette kravet, både gjennom kulturskolen og innen idrett. Noen tilbud er også 
tilgjengelige for turister og hyttegjester. 

Det fremgår av intervju at det arbeidsområdet for kultursjef er stort, med få tydelige og 
forankrede føringer. Fordi flere av tjenestene de leverer ikke er strengt lovpålagt oppstår det 
stadig diskusjoner om kommunen skal drive tilbudet videre eller omprioritere. 

8.2.2 Kommunens tilbud ved idrettshall og kulturskole møter i stor grad innbyggernes behov  

Idrett, barn og unge omfatter funksjonene 380 Idrett, 231 Aktivitetstilbud barn og unge og 383 
Kulturskoler. Etter avtale med kommunen er det besluttet at våre analyser skal fokusere på 
aktivitetstilbud barn og unge og kulturskole. 

 

49 Kino, kunstformidling, idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg og andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 

behandles, etter avtale med kommunen, ikke eksplisitt, men teoretisk handlingsrom presenteres i tabellen.  
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Få årsverk til aktivitetstilbud barn og unge  

Idrettshallen i Valle kommune er en del av Valle kultursenter. Hallen er ikke betjent og har ikke 
åpent for fri aktivitet i helger. Innbyggere i Valle kommune som er medlemmer i Valle idrettslag 
får nøkkelkort til idrettshallen. Det fremkommer av intervju at innbyggerne har rettet ønsker 
åpen idrettshall, men at etaten ikke har kapasitet til dette da det ikke er ansatte på 
fritidssenteret. 

I tabell 33 under presenteres kommunens brutto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge, 
brutto driftsutgifter per innbygger og brutto driftsutgifter per årsverk fra kommunens regnskap i 
perioden 2017-2019. 

Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge 2017 2018 2019 

Brutto driftsutgifter på funksjon (tusen kr) 463 534 682 

Brutto driftsutgifter per innbygger (kr) 378 462 586 

Kostnad per årsverk 421 763 1 364 

Tabell 33 Utgifter til funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge i perioden 2017-2019. Kilde: KOSTRA, kommunens 

regnskap, BDOs beregninger. 

Av tabell 33 ser vi at utgiftene per årsverk har økt i perioden, dette som følge av kostnadsøkning 
og redusert antall årsverk. 

Lønnskostnad utgjør en vesentlig andel av kostnaden i funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og 
unge. Ifølge KOSTRA-data har Valle kommune i 2019 0,5 årsverk ved det kommunale 
fritidssenteret. Til sammenligning har Ulvik, som også har et fritidssenter, 0,2 årsverk. Samtidig 
viser data fra SSB at Ulvik kommune har i snitt flere timer åpent og flere besøk ved kommunale 
fritidssenter i året per 1000 innbyggere i 6-20 års alderen enn Valle kommune.  

Inkludert i aktivitetstilbud barn og unge ligger også tilskudd til andre. Valle kommune har delt ut 
14 000 kroner i kulturmidler til idretts- og ungdomsarbeid i 2019, tre frivillige barne- og 
ungdomsforeninger mottar 4 667 kroner i snitt i tilskudd. I Ulvik er det fem foreninger som 
mottar 600 kroner i snitt. Alle lokale lag og foreninger i Valle kommune som søker om gratis hall- 
eller husleie mottar dette. Valle IL administrer timeplanen for idrettshallen hvor det alltid har 
vært kapasitet til de som har ønsket det. 

Kulturskolen utnytter tilgjengelige ressurser utover det som er lovpålagt til å tilby ikke 
lovpålagte tjenester 

Instrumentalundervisning ved kulturskole er et lovpålagt tilbud til barn og unge i norske 
kommuner. Det fremkommer av intervju at det ikke er uutnyttet kapasitet i kulturskolen, fordi 
kapasitet utover det som er lovpålagt blir brukt til å tilby gruppetilbud som babysang, 
barnehagekor, barnekor, allsang for voksne og sangstund på Valle bygdeheim. Det er altså 
vesentlig flere som mottar tjenester fra kulturskolen enn de som blir registrert. Det fremkommer 
også av intervjuet at kulturskole blir prioritert av politisk ledelse for å øke attraktiviteten til å 
bo i kommunen. 

I tabell 34 presenteres kommunens brutto driftsutgifter til aktivitetstilbud kulturskolen, brutto 
driftsutgifter per innbygger og brutto driftsutgifter per årsverk fra kommunens regnskap i 
perioden 2017-2019. 
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Funksjon 383 Kulturskoler 2017 2018 2019 

Brutto driftsutgifter på funksjon (tusen kr) 820 860 757 

Brutto driftsutgifter per innbygger (kr) 669 744 650 

Kostnad per årsverk 911 782 757 

Tabell 34 Utgifter til funksjon 383 Kulturskole i perioden 2017-2019. Kilde: KOSTRA, kommunens regnskap, BDOs 

beregninger. 

Av tabellen 34 ser vi at utgiftene per årsverk er redusert i perioden fra 2017-2019, dette som 
følge av reduserte kostnader, og liten reduksjon i antall årsverk. 

KOSTRA-tall viser at Valle kommune i 2019 hadde 1,0 årsverk i kulturskolen, hvor Jondal og Ulvik 
til sammenligning har 1,7 og 1,9 årsverk. Færre ansatte gjenspeiler seg i kostnadsnivået 
sammenlignet med nærliggende kommuner. I tabell 35 under presenterer vi kostnader og 
aktivitetsindikatorer for Valle, Jondal, Ulvik og KOSTRA-gruppe 6.   

Kommune 

Brutto driftsutgifter 

per kulturskole 

(tusen kr) 

Kostnad 

per 

årsverk 

Andel barn 

6-15 år i 

kommunens 

kulturskole 

Elever i 

kommunens 

kulturskole 

(antall) 

Deknings-

grad i 

kulturskolen 

Valle kommune 757 757 22,2 % 28* 63,6 % 

Jondal kommune 1 671 983 32,0 % 40 55,6 % 

Ulvik kommune 1 862 980 52,6 % 74 69,2 % 

KOSTRA- gruppe 6 - - 28,4 % 2 753 83,4 % 

Tabell 35 Nøkkeltall for kulturskole (2019). Kilde: KOSTRA 

* Ifølge tall rapportert fra kommunen har de 34 elever i kulturskolen i 2019.  

Tabell 35 illustrerer at Valle har lavere kostnad til kulturskolen sammenlignet med Jondal og 
Ulvik. Videre er en relativt lav andel av kommunens barn registrert som elever i kulturskolen. De 
siste tre årene har Valle kommune opplevd en reduksjon i elever i kommunens kulturskole, og 
antallet plasser er redusert fra 47 til 44. I 2019 har kulturskolen 37 prosent ledig kapasitet. Valle 
kommune har også redusert årsverk i kulturskolen med 0,2 fra 2016, og har i 2019 samme antall 
elever per årsverk som Jondal. Dekningsgraden i den lovpålagte delen av kulturskolen er under 
gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 6, men som nevnt over benyttes kulturskolen av flere enn de 
som blir registrert som elever. 

8.2.3 Biblioteket er prioritert, og utgifter til muséer er politisk vedtatt 

Allmenn kultur omfatter funksjonene 370 Bibliotek, 373 Kino, 375 Muséer, 377 Kunstformidling 
og 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg. I samråd med kommunen er det 
besluttet at våre analyser skal fokusere på bibliotek og muséer.  

Økt bruk og aktivitet etter åpning av nytt bibliotek 

Foruten kulturskole er bibliotek et lovpålagt kulturtilbud i norske kommuner. Valle kommune har 
bevisst satset og prioritert biblioteket. Det fremkommer i intervjuet at fra det nye biblioteket 
sto åpent i slutten av 2018 har det blitt brukt i mye større grad enn tidligere. Biblioteket er også 
turistinformasjon og brukes av hyttebeboere i tillegg til innbyggerne i kommunen. 



TJENESTEGJENNOMGANG VALLE KOMMUNE 

 

Side 47 av 49 

 

Totale brutto driftsutgifter til funksjon 370 Bibliotek har økt i perioden. I tabellen under 
presenteres kommunens brutto driftsutgifter til biblioteket, brutto driftsutgifter per innbygger 
og brutto driftsutgifter per årsverk fra kommunens regnskap i perioden 2017-2019. 

Funksjon 370 Bibliotek 2017 2018 2019 

Brutto driftsutgifter på funksjon (tusen kr) 1 294 1 400 1 534 

Brutto driftsutgifter per innbygger (kr) 1 096 1 056 1 318 

Kostnad per årsverk 1 078 1 400 1 278 

Tabell 36 Utgifter til funksjon 383 Kulturskole (2017-2019). Kilde: KOSTRA, kommunens regnskap, BDOs beregninger 

I tabell 36 presenteres utgiftene per årsverk, disse er redusert noe i perioden fra 2017-2019, 
dette som følge av økning i 0,2 årsverk, og liten økning i kostnader. Utvidelse av biblioteket til 
turistinformasjon og økt bruk har medført behov for økt bemanning på sommeren. Dette har 
medført ekstra kostnader og behov for vikar. Valle kommune har også færre innbyggere per 
årsverk bibliotek og høyere kostnad per årsverk enn sammenligningskommunene og KOSTRA-
gruppe 6.50 

I tabellen 37 presenterer vi ulike aktivitetsindikatorer ved folkebibliotek sammenlignet med 
Jondal, Ulvik og KOSTRA-gruppe 6.  

Kommune 

Besøk i 

folkebibliotek 

per innbygger 

(antall) 

Fysiske besøk 

 i folke-

biblioteket 

(antall) 

Alle typer 

arrangement 

(antall) 

Deltakere på 

alle 

arrangemen

ter (antall) 

Omløps-

hastighet for 

bøker 

(antall) 

Valle kommune 11,5 13 331 54 541 0,3 

Jondal kommune 2,7 3 000 11 252 0,3 

Ulvik kommune 2,2 2 374 39 514 0,1 

KOSTRA- gruppe 6 3,2 254 129 1 680 33 169 0,2 

Tabell 37 Oversikt over aktivitet i kommunale folkebibliotek (2019). Kilde: KOSTRA 

Vi ser av tabell 37 at Valle kommune har betraktelig høyere aktivitet i biblioteket enn 
sammenlignbare kommuner. Det nye biblioteket i Valle kommune sto ferdig i 2018. Antall 
arrangementer i regi av biblioteket har økt fra 2 i 2017 til 14 i 2019. Antall arrangementer i 
tabellen over inkluderer også faste aktiviteter som allsangstund og babysang, samt at biblioteket 
blir brukt av kulturskolen, Valle ungdomsklubb og Valle frivilligsentral og til turistinformasjon. 
Bibliotekar er ikke nødvendigvis til stede under arrangementer, men biblioteket blir brukt ikke 
bare som en ramme for arrangementer, men også som en del av innholdssiden.  

Ifølge kommunen har også omløpshastigheten på bøker økt i stor grad. De har nå fått en 
automatisk utlånsordning og «meråpent» bibliotek. Det vil si at biblioteket er åpent for de som 
har inngangskort klokken 07-23 alle dager i året. Utover den tiden som er bemannet er 
biblioteket videoovervåket. Tilbudet om «meråpent» bibliotek benyttes av innbyggerne i Valle 
kommune ifølge kultursjefen.  

 

50 Kostnad per årsverk i folkebiblioteket er om lag 860 000 kroner i Valle, mot 692 000 kroner og 580 000 kroner i henholdsvis 

Jondal og Ulvik. Valle kommune har 1,2 årsverk i folkebiblioteket, til sammenligning har Jondal og Ulvik kommune henholdsvis 

0,5 og 0,8 årsverk. 
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Politisk vedtatt betaling utgjør alle kostnadene til muséer 

Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 6 og Ulvik kommune har Valle kommune et merforbruk på 
museumstilskudd på 1,2 millioner kroner. Utgiftene til muséer utgjør i sin helhet en utbetaling til 
Setesdalsmuséet. Etter at museene i Setesdal ble konsolidert rundt år 2000 ble det vedtatt at 
kommunene som eier deler av museumsnettverket forpliktet seg til å betale en fast sum, som 
indeksreguleres. Det er en fast avtale som er vedtatt politisk som ligger til grunn for 
utbetalingen. 

I tabell 38 presenteres kommunens brutto driftsutgifter til muséer, brutto driftsutgifter per 
innbygger i perioden 2017-2019. Det Aust-Agder-museum og arkiv som driver 
museumsvirksomheten, og det er ingen ansatte i funksjon 375 muséer. 

Funksjon 375 Muséer 2017 2018 2019 

Brutto driftsutgifter på funksjon (tusen kr) 1 275 1 433 1 474 

Brutto driftsutgifter per innbygger (kr) 1 041 1 240 1 266 

Kostnad per årsverk (tusen kr) N/A N/A N/A 

Tabell 38 Utgifter til funksjon 375 Museer (2017-2019). Kilde: KOSTRA, kommunens regnskap, BDOs beregninger. 

8.3 VÅR VURDERING 

Valle kommunes utgifter til kultur og idrett tyder på at dette tjenesteområdet er prioritert hos 
kommunen. Det teoretiske handlingsrommet er mest omfattende innen tilskudd til museer og 
bibliotek. Kommunen har satset på det nye biblioteket, som blir benyttet til turistinformasjon og 
arrangementssted, utover den lovpålagte bibliotekdriften. Når det gjelder tilskudd til muséer er 
disse utgiftene allerede satt av til samarbeid med Setesdalsmuseet og er ikke midler kultursjefen 
har beslutningsmyndighet over. Det er derfor vår vurdering at potensiell innsparing til 
museumsdrift må skje gjennom politisk omprioritering og vedtak. 

Gjennom samtaler og analyser vurderer vi at kommunen har et aktivt forhold til å utnytte 
tilgjengelige ressurser, særlig i kulturskolen. Etter at lønn og faste betalinger, hovedsakelig til 
museumssamarbeidet, er betalt er tilgjengelige ressurser til omprioritering begrenset. Det er 
derfor vår vurdering at en eventuell innsparing må følge av reduksjon i antall årsverk eller 
reduserte midler til museumssamarbeidet. Informasjon fra intervju tilsier at dersom man skal 
kutte i årsverk, må det også kuttes i tjenestetilbudet. 

Videre erfarer vi at etaten ikke har oversikt over eller prioriterer riktighet i datarapportering, og 
at det er forskjell på offentlig tilgjengelig informasjon og det som kommer frem i samtale med 
kommunen. Svakhet i oversikt over bruk og aktivitet i kommunen kan medføre at det er vanskelig 
å synliggjøre verdien av ressursene som benyttes til kultur og idrett. 

8.4 ANBEFALINGER 

Mulighet for innsparing ser ut til å være størst innen lønnsutgifter og tilskudd til museer. 
Sistnevnte kan kun kuttes dersom det vedtas politisk at dette skal reduseres. Videre viser våre 
analyser at det er behov for bedre oversikt over bruk og aktivitet i kulturtilbudet. Med bakgrunn 
i dette er våre anbefalinger innen kultur er som følger: 

• Mer oversikt over bruk og aktivitet, som vil gi bedre oversikt og bedre grunnlag for fremtidige 
beslutninger av både enhetsleder, rådmann og politikere.  

• Vurdere gruppetilbud med fokus på ressursutnyttelse og kreative løsninger for å inkludere 
flere brukere på samme måte som ved kulturskolen også ved andre områder av kulturfeltet.  

• Interkommunale samarbeid kan vurderes. Da kan ressursene best utnyttes til arrangementer 
med flere deltakere, eksempelvis innen kulturskole, ungdomsklubb, konserter og 
arrangementer.
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