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Innledning 
 

Denne rapporten gjennomgår ressursbruken i Lunner kommune, og sammenligner 
ressursbruken med andre kommuner og tidligere år. Analysen tar utgangspunkt i KOSTRA 
gruppe 1. Tidligere var Lunner kommune med i KOSTRA gruppe 7 og 10, men som følge av 
endringer i sammensetningen av KOSTRA grupper har Lunner kommune blitt flyttet til KOSTRA 
gruppe 1. Dette innebærer at referansebanen er endret. Endringen i KOSTRA-gruppe 
sammensetningen skaper mye støy i sammenligningsgrunnlaget.  

Norge er i en spesiell situasjon mht. pandemien, som også påvirker Lunner kommune. Selv om 
Lunner kommune i mindre grad enn en del andre kommuner er berørt av økt arbeidsledighet 
og inntektssvikt i privat sektor, har det hatt stor betydning for hvordan kommunen har levert 
tjenester. Fra renhold til skole og helsetjenester har kommunen tilpasset virksomheten. 
KOSTRA-tallene har ingen metode for å skille ut virkningene av pandemien eller ta hensyn til 
tilbakebetalinger fra staten. Ideelt sett skal pandemiregnskapet gå i null, mht. kompensasjon fra 
staten, men det er grunn til å anta at dette ikke er tilfelle. Det er også store forskjeller på hvor 
hardt forskjellige kommuner er rammet. I analysesammenheng er dette en kilde til støy, som 
nok vil gjøre 2020 og 2021 til spesielle år i sammenligningen.  

Uavhengig av pandemien er det kjente utviklingstrekk som påvirker kommunens 
tjenesteproduksjon. Endring i demografiutgifter vil i stor grad påvirke Lunner kommune i årene 
som kommer, hvor vi vil oppleve en økning i antall eldre. Samtidig opplever kommunen fall i 
antall unge. 
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Fram til 2024 er det grunn til å forvente økte demografikostnader for aldergruppen over 67 år 
på rundt 31 millioner kroner. I samme tidsrom er det forventet 26 millioner i lavere kostnader 
til øvrige aldersgrupper, særlig i barnehage og skolealder. Om budsjettene i oppvekstområdet 
holdes stabilt de neste 4 årene vil det utgjøre en sterk prioritering av barn og unge på 
bekostning av aldersgruppen over 67 år. Dette har bakgrunn i endret alderssammensetning i 
kommunen.  

En rapport fra Agenda Kaupang, Økonomisk analyse av kommunene 2020, trekkes det fram 
flere poenger som kan være nyttige i kommunens egen vurdering av KOSTRA-tallene. I denne 
rapporten sammenligner Agenda Kaupang styringen av norske kommuner i 2020. I rapporten 
påpekes det at kravene til god styring vil bli enda tydeligere i betraktning av de store 
demografiske utfordringene samfunnet er inne i. Samtidig påpekes det at det vil bli mindre 
handlingsrom i statsbudsjettet i årene som kommer.  Ett av resultatene i rapporten er at det er 
de samme kommunene som går igjen over tid med lave behovskorrigerte netto driftsutgifter 
per innbygger. De finner at det er en klar sammenheng mellom kommuners inntekter og 
utgifter, men at det ikke er noen slik sammenheng mellom kommunens utgifter og kvalitet i 
tjenestene. Rapporten konkluderer med at store kommuner jamt over har bedre kvalitet enn 
små kommuner og at det i noen grad er de samme kommunene som har lave kostnader og høy 
kvalitet, og motsatt. Agenda Kaupang konkluderer med at det er god ledelse i alle ledd som er 
det viktigste suksesskriteriet, og at det er kvalitet i tjenestene som gir lave kostnader. 
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Utgifter og formål sammenlignet med andre kommuner 
 

 Lunner Gran Jevnaker Nannestad KOSTRA-
gruppe 1 

Landet 
uten Oslo 

Pleie og omsorg 19 642 17 506 16 740 15 163 19 442 19 427 

Grunnskole 13 561 14 818 14 759 13 372 14 981 14 608 

Barnehage 9 024 8 335 9 649 8 452 9 106 9 000 

Adm, styring og 
fellesutgifter 

4 591 4 172 5 597 3 564 5 090 5 009 

Sosiale tjenester 1 950 2 044 2 026 2 314 2 343 2 877 

Kommunehelse 3 078 3 128 3 039 3 623 3 043 3 323 

Barnevern 2 285 1 656 1 904 2 816 2 162 1 903 

Kultur og idrett 1 710 1 437 2 616 1 695 1 886 2 477 

Plan, kulturminner, natur 
og nærmiljø 

128 386 316 305 645 783 

Andre områder 3 222 4 083 2 709 2 583 2 957 2 710 

 Brann og ulykkesvern 731 741 889 681 888 880 

 Kommunale boliger 654 165 -235 290 -43 60 

 Samferdsel 960 1 314 1 540 862 1 206 1 134 

 Næringsforv. og 
konsesjonskraft 

363 1 081 -220 163 154 -76 

 Kirke 514 782 735 587 752 712 

Totalt 59 191 57 564 59 354 53 888 61 655 62 117 

 
 

KOSTRA gruppe 1 har i gjennomsnitt 61 655 kroner per innbygger i behovskorrigerte netto 
driftsutgifter. Dette er mer enn Lunner kommune har inntekter til. KOSTRA-gruppe 1 har 60 403 
kroner i frie inntekter per innbygger vs. Lunner kommune som har 57 898 kroner i frie inntekter 
per innbygger.  
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Frie inntekter per innbygger (kr), 2020 

Lunner                                                           57 898  

Gran                                                           59 085  

Jevnaker                                                           56 984  

Nannestad                                                           54 230  

KOSTRA-gruppe 1                                                           60 403  

KOSTRA-gruppe 7                                                           57 772  

Landet uten Oslo                                                           59 160  

 

Gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 1 hadde 22,2 millioner høyere utgifter enn Lunner kommune i 
2020. KOSTRA gruppe 1 er kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, lave bundne kostnader 
og lave frie disponible inntekter per innbygger. KOSTRA gruppe 7 er kommuner fra 10 000 til 
19 999 innbyggere, og blir inkludert til sammenligning flere steder i analysen. Den nye KOSTRA 
gruppe 7 må ikke forveksles med tidligere kommunegruppe med samme navn, men gir et 
bredere sammenligningsgrunnlag, da Lunner ligger helt i det øvre sjiktet i kommunegruppe 1. 
Lunner kommune ligner også mer på KOSTRA-gruppe 7 mht. frie inntekter per innbygger.  

Når man skal analysere ressursbruken i en kommune er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i 
netto driftsutgifter. Netto driftsutgifter brukes for å illustrere kommunens prioriteringer og 
ressursbruk, og inkluderer refusjoner, avskrivninger mm. Nettotall inkluderer 
vertskommunesamarbeid, men vil gå i null innenfor selvkostområder. Dette er til forskjell fra 
korrigerte brutto driftsutgifter, som ofte brukes for å illustrere kommunens egne utgifter til 
tjenesteproduksjonen kommunen utfører selv. Korrigerte brutto driftsutgifter tar ikke med 
kommunens utgifter til eksterne tjenesteleverandører, for eksempel private barnehager eller 
innkjøp av sykehjemsplasser, og er bedre egnet til å vurdere omfang og produktivitet på 
kommunens egen virksomhet.  
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Utgiftsbehov 
 

 

Analysen tar utgangspunkt i en korrigering for utgiftsbehov. Dette innebærer at man har sett 
nærmere på befolkningsdata og andre faktorer som er vurdert som viktige for kostnadsnivået 
innenfor en tjeneste. Figuren over viser at grunnskole og pleie og omsorg justeres opp, ved at 
det forventes høyere kostnader innenfor disse tjenestene enn gjennomsnittet for landet. 
Barnehage og sosiale tjenester justeres ned sammenlignet med gjennomsnittet for landet.  

For barnehage har dette bakgrunn i lave barnetall, mens for sosiale tjenester er inntektsnivået 
blant innbyggerne i kommunen en viktig forklaringsfaktor. Analysen kommer tilbake til utgiftsk-
orringering innenfor de enkelte tjenesteområdene. Den samlede korrigeringen av utgiftsbehov 
for Lunner kommune er 100,8 prosent. Det er 0,5 prosent økning fra 2018 og 2019.  
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Endring Lunner Gran Jevnaker Nannestad KOSTRA-
gruppe 1 

KOSTRA-
gruppe 7 

Landet 
uten Oslo 

Pleie og 
omsorg 

-735 -3 715 -1 150 2 935 -2 292 -63 -584 

Grunnskole -299 495 187 -1 208 -818 -1 033 -346 

Barnehage 481 1 651 964 -504 537 14 143 

Adm, styring 
og 
fellesutgifter 

-116 66 -269 40 -342 73 -52 

Sosiale 
tjenester 

231 69 196 342 461 345 175 

Kommunehelse -93 -139 -118 245 -305 -27 -73 

Barnevern 40 78 39 173 205 41 39 

Samlet 
justering 

-491 -1 496 -152 2 024 -2 554 -650 -698 

Avvik frie 
inntekter (uj) 

-1 784 25 -2 522 2 366 -3 806 -2 499 -3 655 

 

For å få et mer konkret forhold til hvordan utgiftene korrigeres har vi her tatt ut en tabell som 
viser endringen korrigeringen foretar i netto driftsutgifter per innbygger. Vi ser at for eksempel 
for pleie og omsorg justeres kostnadene i Lunner, Gran og Jevnaker, samt KOSTRA-gruppe 1 
ned, mens Nannestad justeres opp. Tabellen viser også avvik mellom ujusterte netto 
driftsutgifter og frie inntekter per innbygger, hvor Lunner kommune har 1 784 kroner per 
innbygger lavere frie inntekter enn netto driftsutgifter per innbygger. Frie inntekter gir ikke et 
komplett bilde av kommunens økonomiske situasjon. Lunner kommune har for eksempel 
82 234 kroner i brutto driftsinntekter per innbygger, som ligger 24 336 kroner per innbygger 
over netto driftsinntekter.  

Vi ser av oversikten i frie inntekter per innbygger at det er store forskjeller mellom 
kommunene. Det er sterk sammenheng mellom frie inntekter per innbygger og netto 
driftsutgifter per innbygger. Utgiftskorrigeringen kompenserer ikke for hele denne forskjellen.  
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Innsparingsmulighet ift. sammenligningskommuner (mill. kr) 
 

 Gran Jevnaker Nannestad KOSTRA-
gruppe 01 

Landet uten 
Oslo 

Pleie og omsorg 20,1 27,3 42,1 1,9 2,0 

Grunnskole -11,6 -11,1 1,8 -13,1 -9,7 

Barnehage 5,9 -5,4 4,9 -0,7 0,2 

Adm, styring og fellesutgifter 3,9 -9,3 9,5 -4,6 -3,9 

Sosiale tjenester -0,7 -0,6 -2,9 -3,1 -7,4 

Kommunehelse -0,5 0,4 -5,1 0,3 -2,3 

Barnevern 5,6 3,4 -4,7 1,1 3,4 

Kultur og idrett 2,5 -8,2 0,1 -1,6 -7,0 

Plan, kulturminner, natur og 
nærmiljø 

-2,3 -1,7 -1,6 -4,7 -5,9 

Andre områder -7,8 4,6 5,8 2,4 4,6 

 Brann og ulykkesvern -0,1 -1,4 0,5 -1,4 -1,4 

 Kommunale boliger 4,4 8,1 3,3 6,3 5,4 

 Samferdsel -3,2 -5,3 0,9 -2,2 -1,6 

 Næringsforv. og 
konsesjonskraft 

-6,5 5,3 1,8 1,9 4,0 

 Kirke -2,4 -2,0 -0,7 -2,2 -1,8 

Totalt 15,0 -0,6 49,9 -22,2 -25,9 

 
 

Analyseverktøyet Framsikt gjør en beregning på utgiftsnivået i Lunner kommune, sammenlignet 
med utvalgte referansekommuner, KOSTRA gruppe 1 og landet uten Oslo. Beregningen tar med 
justering for utgiftsbehov og korrigerer for befolkningsstørrelse. Sammenlignet med KOSTRA 
gruppe 1 er det noen områder Lunner kommune har høyere utgifter enn gjennomsnittet i 
gruppen, men samlet sett har Lunner kommune 22,2 millioner kroner lavere kostnader enn 
KOSTRA gruppe 1. Dette skyldes i hovedsak at det er sammensetningen av KOSTRA-gruppen 
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som er endret, og ikke forholdene i Lunner kommune eller de andre 
sammenligningskommunene. Bildet er sammenlignbart med tidligere år for Gran, Jevnaker og 
Nannestad. KOSTRA gruppe 7 har samlet sett et merforbruk på 3,3 millioner sammenlignet med 
Lunner kommune, og er trolig bedre egnet mht. kommunens økonomiske forutsetninger. For 
denne kommunegruppen er det særlig pleie og omsorg som skiller seg ut med høyere 
kostnader i Lunner kommune, 10,6 millioner kroner, mens Lunner bruker 4,6 millioner mindre 
på administrasjon og styring.  

Analysen vil gå nærmere inn på hva som ligger bak disse forskjellene, men i enkelte 
sammenhenger kan det være relevant å vektlegge sammenligningskommunene mer i årets 
analyse enn tidligere år, på grunn av endringen i kommunegruppene.  



Hovedtall drift 
 

Godt driftsresultat, høye driftsreserver og lav netto lånegjeld er viktige tegn på sunne kommunale 
finanser. De finansielle nøkkeltallene i Lunner avviker vesentlig fra anbefalt nivå.  Netto 
driftsresultat var 2,7 prosent av driftsinntektene i 2020, disposisjonsfondet rundt 4,3 prosent og 
netto lånegjeld er 114,2 prosent. Sunn økonomi tilsier overskudd på over 1,75 prosent, økonomiske 
reserver på rundt 10 prosent og netto lånegjeld på under 50 prosent.  Lunner kommune har 
finanser som er noe under gjennomsnittet av norske kommuner i 2020. Netto driftsresultat er 
svakere og reservene (disposisjonsfondet) er svakt. 

 

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 
 

 2017 2018 2019 2020 

Lunner 8,5 % 6,3 % 2,4 % 4,3 % 

Gran 4,6 % 5,9 % 7,4 % 9,0 % 

Jevnaker 11,9 % 13,1 % 9,5 % 9,7 % 

Nannestad 19,2 % 22,9 % 22,6 % 25,9 % 

KOSTRA gruppe 01 6,6 % 6,9 % 7,0 % 9,6 % 

KOSTRA gruppe 7 8,8 % 9,6 % 8,8 % 10,4 %  

Landet uten Oslo 9,6 % 11,0 % 10,9 % 11,9 % 

 
Kommunens finansielle måltall er at disposisjonsfondet skal være minst 5 prosent av 
driftsinntektene. Disposisjonsfondet bør utgjøre 10 prosent av årlige driftsinntekter. I tillegg må 
disposisjonsfondet være minst like stort som balanseført premieavvik for pensjon. 
Disposisjonsfondet er fri egenkapital, som kan brukes for å dekke underskudd eller være 
egenkapital til investeringer.  Lunner har disposisjonsfond på 4,3 prosent. Det er under 
minstemålet, men er en styrking fra året før. Det er 5,3 prosent mindre enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen og lavest blant sammenligningskommunene. Samtlige av 
sammenligningskommunene har styrket disposisjonsfondet i 2020.   
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Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 
 

 2017 2018 2019 2020 

Lunner 1,8 % -1,1 % -1,1 % 2,7 % 

Gran 2,7 % 2,5 % 0,1 % 2,0 % 

Jevnaker 3,4 % 0,9 % 0,4 % 3,0 % 

Nannestad 5,8 % 2,8 % 5,1 % 4,1 % 

KOSTRA gruppe 1 2,5 % 0,7 % 0,4 % 0,9 % 

KOSTRA gruppe 7 3,3 % 1,3 % 0,0 % 2,0 % 

Landet uten Oslo 3,9 % 2,2 % 1,2 % 2,5 % 

 
Netto driftsresultat i kommunekonsernet utgjorde 2,7 prosent av driftsinntektene i Lunner i 2020. 
Dette resultatet er vesentlig bedre enn hva de siste prognosene for året viste. Kommunen har 
samlet sett fått om lag 7 mill. kroner mer i frie inntekter og har hatt et netto mindreforbruk i 
tjenestene på om lag 13 mill. kroner 1. Resultatet er innenfor det finansielle måltallet, som skal 
være mellom 1,75 prosent og 5 prosent avdriftsinntektene. Lunner kommune har bedre resultat 
enn begge kommunegruppene i sammenligningen.   

 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 
 

 2017 2018 2019 2020 

Lunner 74,6 % 90,2 % 109,6 % 114,2 % 

Gran 67,4 % 69,7 % 73,9 % 76,4 % 

Jevnaker 73,7 % 90,4 % 86,8 % 85,6 % 

Nannestad 98,7 % 105,4 % 101,6 % 96,2 % 

KOSTRA gruppe 1 109,4 % 108,1 % 109,3 % 97,8 % 

KOSTRA gruppe 7 85,7 % 91,7 % 97,0 % 102,1 % 

Landet uten Oslo 87,5 % 90,1 % 94,2 % 96,3 % 

 
1 https://www.lunner.kommune.no/aarsregnskap-2020-positivt-resultat-i-aarsregnskapet-for-lunner.6370695-
297042.html  

https://www.lunner.kommune.no/aarsregnskap-2020-positivt-resultat-i-aarsregnskapet-for-lunner.6370695-297042.html
https://www.lunner.kommune.no/aarsregnskap-2020-positivt-resultat-i-aarsregnskapet-for-lunner.6370695-297042.html
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Kommunens finansielle måltall er at gjeldsnivået skal være under 75 % av driftsinntektene.  Netto 
lånegjeld bør helst være under 50 prosent av årlige driftsinntekter. Netto lånegjeld bør holdes 
under kontroll for å unngå for stor renterisiko, spesielt i tider med lave renter.  Lunner har mer 
lånegjeld enn anbefalt. Netto lånegjeld i konsernet er 114,2 prosent av driftsinntektene i 2020. Det 
er 16,4 prosent høyere gjeld enn gjennomsnittet i kommunegruppen og 17,9 prosent høyere enn 
landsgjennomsnittet. Det er den høyeste gjelden blant sammenligningskommunene. Lånegjelden 
(gjeldsgraden) har økt med over 39,6 prosent de siste fire årene. Den viktigste driveren for gjelden i 
Lunner kommune er investeringer i nytt helse og omsorgssenter på Harestua. Lunner kommune 
hadde i 2020 renteutgifter på 17,3 millioner kroner.   

 



KOSTRA og nøkkeltall 2020 - Lunner Kommune 

 

Side 16 av 98 

Grunnskole 
 

Grunnskole omfatter funksjonene 202 Undervisning, 213 Voksenopplæring (VO), 215 SFO, 222 
Skolelokaler og 223 Skoleskyss. Lunner har et utgiftsbehov for grunnskole på 102,2 prosent av 
landsgjennomsnittet. Behovet er høyere enn landsgjennomsnittet på grunn av flere barn i 
skolealder, smådriftsulemper og reiseavstander.   

Utgiftskorrigert netto driftsutgift i 2020 var 122,5 millioner kroner, ned fra 131,4 millioner kroner i 
2019. Grunnskolen i Lunner drives med 13,3 millioner lavere kostnader enn gjennomsnittet for 
KOSTRA gruppe 1. Den ordinære grunnskolen drives 17,8 millioner kroner under gjennomsnittet for 
KOSTRA gruppen, mens utgifter til voksenopplæring og skolelokaler trekker opp de samlede 
kostnadene. 

Lunner har 33 prosent større skoler enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppen. Mer bygningsareal og 
litt høyere utgifter per elev i bygningsmassen forklarer hvorfor kommunen har høyere utgifter til 
skolelokalene enn kommunegruppe 1. 

 

art 
 

Netto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

202 Grunnskole            91 459             99 149  

213 Voksenopplæring              5 036             10 942  

215 Skolefritidstilbud              1 188               4 669  

222 Skolelokaler            23 208             23 673  

223 Skoleskyss              4 001               4 001  
 

sum          124 892           142 434  

*Tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov.  
** Netto driftsutgifter er redusert med 7,1 prosent siden 2019, mens korrigerte brutto driftsutgifter 
er redusert med 3,7 prosent.  
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Utgiftsbehov og kriteriedata 
 

  Lunner Gran Jevnaker Nannestad KOSTRA 
gruppe 1 

Landet 
uten Oslo 

Indeks innb. 6-15 
år (92%) 

101,7 % 96,5 % 98,4 % 109,4 % 103,0 % 102,1 % 

Indeks 
basiskriteriet (2%) 

136,7 % 86,4 % 167,2 % 79,1 % 191,4 % 114,6 % 

Indeks reiseavst. 
innen sone (2%) 

77,5 % 110,8 % 70,0 % 60,0 % 146,7 % 107,7 % 

Indeks reiseavst. til 
nabokrets (2%) 

140,8 % 119,8 % 84,0 % 105,1 % 145,3 % 108,2 % 

Indeks innv. 6-15 
år (3%) 

93,8 % 82,1 % 106,4 % 142,7 % 97,0 % 100,1 % 

Utgiftsbehov - 
Grunnskole (sum) 

102,2 % 96,7 % 98,7 % 109,0 % 105,5 % 102,4 % 

 

Behovet for grunnskole er beregnet til 102,2 prosent av landsgjennomsnittet per innbygger, en 
nedgang på 0,5 prosent sammenlignet med 2019.   

Dette er 3,3 prosent lavere enn gjennomsnittet for kostragruppa. Sammenlignet med  
landsgjennomsnittet har Lunner flere barn i målgruppen, større smådriftsulemper og mer transport 
knyttet til skoleskyss. Lunner kommune ligner i stor grad på Landet uten Oslo, og skiller seg fra  
KOSTRA gruppe 1 ved at Lunner kommune har vesentlig lavere smådriftsulemper enn 
kommunegruppen. KOSTRA gruppe 7 har utgiftsbehov på 107,0 prosent, som i hovedsak skyldes 
høyere barnetall enn Lunner og KOSTRA gruppe 1.  
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Netto driftsutgifter per innbygger grunnskole 
 

 2017 2018 2019 2020 

Lunner 10 717 10 996 10 775 9 952 

Gran 11 356 11 621 12 021 11 254 

Jevnaker 12 146 12 439 12 096 11 748 

Nannestad 9 685 10 054 10 283 10 200 

KOSTRA gruppe 1 12 503 12 767 12 878 11 913 

KOSTRA gruppe 7 12 251 12 368 12 375 11 632 

Landet uten Oslo 11 706 11 925 11 980 11 488 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).  
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 
Undervisning er den viktigste tjenesten i grunnskolen. Utgiftskorrigerte netto driftsutgifter i Lunner var 9 952 
kroner per innbygger i 2020, 6,1 prosent lavere enn 2019. Det er 1 961 kroner lavere enn gjennomsnittet i 
Kommunegruppe 1, og er lavest blant sammenligningskommunene. Samlet utgjør dette 17,8 millioner 
kroner i mindreforbruk sammenlignet med gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 1.    

Tjenesten uttrykker at Lunnerskolen driver nære lovlighetsgrensen for bemanningsnorm i skolen.  
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Netto driftsutgifter per innbygger skolelokaler 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 2 420 2 754 2 606 2 506 

Gran 2 525 2 666 2 748 2 554 

Jevnaker 1 861 2 017 2 564 2 607 

Nannestad 2 512 2 368 2 354 2 425 

KOSTRA gruppe 1 2 278 2 232 2 236 2 113 

KOSTRA gruppe 7 2 282 2 435 2 409 2 197 

Landet uten Oslo 2 319 2 406 2 391 2 221 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 

Netto utgifter til drift av skolelokaler var 2 506 kroner per innbygger i Lunner i 2020, ned 3,8 
prosent fra 2019. Det er 393 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1. Forskjellen utgjør 
3,6 millioner kroner i merkostnader. Det er flere forklaringer på det høye utgiftsnivået. Lunner 
barneskole er relativt kostnadskrevende. Nedgangen fra 2018 har bakgrunn i at kommunen sluttet 
å bruke vedlikeholdsfond, hvor vedlikehold nå må føres på drift.   

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 95 249 98 156 94 943 89 251 

Gran 108 338 108 026 112 005 104 952 

Jevnaker 111 393 113 985 113 859 107 261 

Nannestad 86 633 87 592 91 021 89 769 

KOSTRA gruppe 1 118 177 121 124 123 130 106 590 

KOSTRA gruppe 7 97 191 98 284 98 757 100 748 

Landet uten Oslo 102 042 103 148 104 666 100 658 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
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Korrigerte brutto driftsutgifter viser produksjonskostnadene for en kommunal elevplass, per 
elev. Elevkostnaden bør stå i et visst forhold til skolestørrelsen. Elevkostnaden var 89 251 
kroner i Lunner i 2020. Det er 17 339 kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen og 
nest lavest blant sammenligningskommunene.  

Elever per kommunal grunnskole 
  2017 2018 2019 2020 

Lunner 281 278 280 275 

Gran 163 160 157 157 

Jevnaker 265 261 253 253 

Nannestad 357 362 360 372 

KOSTRA gruppe 1 159 161 164 185 

KOSTRA gruppe 7 217 222 226 239 

Landet uten Oslo 225 227 230 230 

 
 

Skolestørrelsen er en viktig kostnadsdriver i grunnskolen, hvor små skoler ofte har høyere 
kostnader per elev enn større skoler. Lunner har 4 grunnskoler. Lunnerskolen har 90 flere elever på 
kommunal grunnskole enn gjennomsnittet kommunegruppe 1. Det er nest høyest blant 
sammenligningskommunene, og er trolig en viktig årsak til at man kan holde et relativt lavt 
kostnadsnivå i Lunner kommune.  En viktig driver for lave utgifter er optimale gruppestørrelser, noe 
som normalt er enklere å få til på større skoler. 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 
  2017 2018 2019 2020 

Lunner 14,0 14,6 14,7 14,9 

Gran 12,6 12,4 12,9 13,1 

Jevnaker 12,4 12,7 12,5 12,2 

Nannestad 16,4 15,7 14,6 14,3 

KOSTRA gruppe 1 12,5 12,6 12,3 12,3 

KOSTRA gruppe 7 13,1 13,3 13,0 13,3 

Landet uten Oslo 13,3 13,0 12,8 12,8 
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Lave undervisningskostnader kan komme av store klasser. Gruppestørrelse i grunnskolen uttrykker 
hvor mange elever det er per lærerårsverk. Dette er et viktig uttrykk for produktivitet i grunnskolen. 
I Lunner var det 14,9 elever per lærerårsverk i 2020. en økning på 0,2 fra 2019. Det er 2,6 elever 
mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1, og er høyest blant sammenligningskommunene. 
Lunner har flere elever per lærer enn forventet, sammenlignet med skolestørrelsen i Lunner. Dette 
er medvirkende til de lave kostnadene i den ordinære grunnskolen. Dagens situasjon er 
ressursmessig i nærheten av optimal. Økt barnetall på grunn av innflytting kan forskyve dette 
vesentlig og kan potensielt endres vesentlig om man får behov for flere klasser. 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 6,8 % 4,9 % 4,4 % 4,4 % 

Gran 6,8 % 7,1 % 7,4 % 7,3 % 

Jevnaker 8,4 % 6,9 % 5,3 % 8,0 % 

Nannestad 7,1 % 7,5 % 7,2 % 8,2 % 

KOSTRA gruppe 1 8,1 % 8,1 % 8,7 % 8,4 % 

KOSTRA gruppe 7 8,0 % 7,8 % 7,6 % 7,3 % 

Landet uten Oslo 8,3 % 8,4 % 8,2 % 7,8 % 

 
Omfanget av spesialundervisning kan være med å drive opp kostnadsnivået i grunnskolen. I Lunner 
får 4,4 prosent av elevene spesialundervisning, hvor spesialundervisningen tar 10,3 prosent av 
lærertimene.  Gjennomsnittlig tar spesialundervisning 19,0 prosent av lærertimene i KOSTRA 
gruppe 1. Andelen elever som mottar spesialundervisning er 4,0 prosent lavere enn gjennomsnittet 
i kommunegruppe 1, og er lavest blant sammenligningskommunene.  

Tjenesten opplyser at det lave antallet med elever som mottar spesialundervisning er et resultat av 
et systematisk arbeid, som følge av tilpasset undervisning. Et strammere skolebudsjett vil utfordre 
denne prioriteringen. 
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Netto driftsutgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 4 878 4 815 4 475 3 635 

Gran 4 693 4 238 3 675 3 383 

Jevnaker 2 988 2 820 2 533 2 314 

Nannestad 3 642 3 749 3 617 3 707 

KOSTRA gruppe 1 3 115 2 975 3 096 3 492 

KOSTRA gruppe 7 2 616 2 479 2 464 2 295 

Landet uten Oslo 2 156 2 123 2 054 2 118 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 
Lunner kommune har relativt høye kostnader til skoleskyss. Dette er i hovedsak på grunn av høy 
dekningsgrad for skoleskyss, som er et resultat av fysiske forhold i kommunen og tidligere politiske 
prioriteringer mht. nedlegging av grendeskoler. Det var 1 117 barn i aldersspennet 6 - 15 år. Samlet 
kostnad til skoleskyss var 4,1 millioner kroner i utgifts-korrigerte netto driftsutgifter, en nedgang på 
940 tusen fra året før. Dette kan antas å skyldes pandemien, da det ikke er noen reelle endringer i 
behovet. Lunner kommune ligger noe over KOSTRA gruppen i 2020, men dette må antas å gå 
tilbake til mere normale størrelser etter pandemien.  

Tjenesten gir uttrykk for at det er mye bruk av drosje, særlig nord i kommunen. Dette driver opp 
kostnadene. Det er stort behov for skoleskyss knyttet til Lunner barneskole. Skoleskyss er et 
område Lunner kommune og KOSTRA gruppe 1 skiller seg vesentlig fra KOSTRA gruppe 7.  
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Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 
 

  Andel elever i grunnskolen 
som får tilbud om 
skoleskyss  

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
skoleskyss (223), per elev som får 
skoleskyss  

Lunner 43,1 % 8 440 

Gran 43,6 % 7 651 

Jevnaker 25,7 % 9 071 

Nannestad 41,4 % 9 206 

KOSTRA gruppe 1 40,5 % 8 814 

KOSTRA gruppe 7 24,9 % 9 517 

Landet uten Oslo 22,8 % 9 618 

 
 

I Lunner får 43,1 prosent av skoleelevene skyss. Det er 2,6 prosent mer enn gjennomsnittet i 
KOSTRA gruppe 1. Korrigerte brutto driftsutgifter per elev som mottar skoleskyss er 8 440 kroner. 
Det er 374 kroner lavere enn KOSTRA gruppe 1. Dette er et område hvor KOSTRA gruppe 1 ser ut til 
å skille seg vesentlig fra tidligere KOSTRA-sammenligninger, hvor KOSTRA gruppe 1 ser ut til å være 
mer typiske distriktskommuner. Hovedårsaken til de høye kostnadene er at Lunner kommune har 
en relativt høy dekningsgrad.    

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 
 

  Andel innbyggere 6-9 år i 
kommunal SFO  

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

Lunner 38,1 % 30 318 

Gran 70,2 % 24 259 

Jevnaker 63,2 % 24 541 

Nannestad 41,2 % 39 693 

KOSTRA gruppe 1 47,0 % 32 124 

KOSTRA gruppe 7 48,8 % 31 679 

Landet uten Oslo 53,1 % 32 806 
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Lave behovskorrigerte brutto driftsutgifter til SFO kan komme av lav dekningsgrad eller lave 
driftsutgifter per bruker. Dekningsgraden i Lunner på 38,1 prosent er 8,9 prosent lavere enn 
gjennomsnittet i kommunegruppe 1. Samtidig er det lavere brutto driftsutgifter til SFO per bruker. 
Det er lav dekningsgrad har en deleffekt på ca. 0,42 millioner, mens lave brutto driftsutgifter har en 
deleffekt på 0,28 millioner kroner.    

Siden Lunner kommune er en pendlerkommune er det ikke forventet med vesentlig lavere 
dekningsgrad enn for eksempel Gran eller kommunegruppe 1. 

Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO, per bruker av SFO 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner           23 983        22 359        22 838  

Gran           18 058        17 374        15 617  

Jevnaker           18 036        16 706        15 613  

Nannestad           28 074        27 942        25 791  

KOSTRA gruppe 1           21 396        19 559        19 385  

KOSTRA gruppe 7   25 450   24 507   20 707  

Landet uten Oslo           23 431        23 206        20 585  

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

 

I Lunner kommune var det 154 barn i SFO i 2020, en nedgang på 38 barn siden 2019. Den 
årlige kostnaden til SFO i Lunner kommune ligger på 2 253 kroner per bruker over gjennomsnittet  
for KOSTRA gruppe 1. Dette utgjør samlet 347 tusen kroner i året.   
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Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 2 209 2 933 2 099 2 923 

Gran 7 558 7 721 5 864 4 704 

Jevnaker 570 1 701 4 246 3 387 

Nannestad 4 321 5 500 5 769 6 785 

KOSTRA gruppe 1 3 344 3 770 5 059 5 629 

KOSTRA gruppe 7 3 883 4 302 3 895 5 184 

Landet uten Oslo 4 172 4 752 4 938 6 151 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 

SFO kan etter opplæringsloven drives til selvkost (utenom ressurser til elever med spesielle  
behov), SFO i Lunner kommune har i utgangspunktet 100 prosent selvkost. Det var 428 elever  
i dette aldersspennet i 2020. Behovskorrigert netto driftsutgift i Lunner i 2020 var 2 923 kroner 
per elev mellom 6 og 9 år, eller 0,9 millioner. Dette er 2 706 kroner lavere per elev enn  
KOSTRA gruppe 1.   

SFO har noen brukere som har ekstra behov, som ikke kan dekkes over selvkost. Dette forklarer 
merkostnaden ut over selvkost. Lunner kommune har med andre ord lavere kostnader på dette 
området enn sammenligningskommunene. 
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Netto driftsutgifter per innbygger voksenopplæring 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 743 717 743 544 

Gran 473 443 443 409 

Jevnaker -132 177 117 -19 

Nannestad -24 -20 29 -4 

KOSTRA gruppe 1 340 338 338 223 

KOSTRA gruppe 7 239 310 366 345 

Landet uten Oslo 301 346 374 317 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).  
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 

Voksenopplæringen har lite å gjøre med ordinær grunnskole, selv om voksenopplæringen på Roa 
tilbyr grunnskole til alle voksen som trenger det. Gran og Lunner voksenopplæring tilbyr opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap for flyktninger, grunnskole for voksen og spesialundervisning for dem 
med særskilte behov. Lunner hadde en netto utgift på disse tjenestene på 544 kroner per innbygger 
i 2020. Utgiftsnivået er høyest blant sammenligningskommunene og KOSTRA gruppe 1, inkludert 
Gran kommune som er med i samme VKS som Lunner. Gran og Lunner mottar om lag like mange 
flyktninger per år, men Lunner kommer ut med høyere kostnader enn Gran fordi kostnadene blir 
delt på antall innbyggere i kommunen. I praksis får deltakerne i Gran og Lunner samme tilbud, og 
de koster det samme per deltaker.  

Lunner har en merkostnad på VO-området sammenlignet med Gran. Denne forskjellen kan i stor 
grad forklares ved at kostnadsområde 2135, som er et tilbud til flyktninger i ferier gitt for å oppfylle 
krav til introduksjonsprogrammet er ført på VO og ikke flyktningetjenesten.  

Jevnaker kommune har siden 2020 kjøpt opplæringstjenester av Lunner kommune for sine brukere. 
Når elevgrunnlaget er lite er det billigere å kjøpe slike tjenester av andre enn å opprette et eget 
tilbud. Det er ikke rimelig å sammenligne Lunner kommune med gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 1 
i denne sammenhengen, da få av kommunene der har en egen voksenopplæring. Dessuten er det 
store forskjeller på antall deltakere (flyktninger bosatt) i gruppe 1. Alle kommuner er pålagt å tilby 
norskopplæring, spesialundervisning og grunnskole, men ikke alle tilbyr de to siste (etter 
opplæringsloven). Lunner hadde èn fjerdedel av kostnadene til Lørenskog, målt i korrigerte brutto 
driftsutgifter per deltaker, og driver 20 prosent dyrere enn Lillestrøm i 2020. 2020 ser ut til å være 
et spesielt år for Lillestrøm. Over tid ser det ut til at VO i Lunner har vært drevet relativt rimelig.  

  



KOSTRA og nøkkeltall 2020 - Lunner Kommune 

 

Side 27 av 98 

Kostnader per deltaker i voksenopplæringen 
 

2018 2019 2020 
Lunner 104 68 68 
Gran - - - 
Jevnaker - 6 - 
Nannestad - - 
KOSTRA gruppe 1 410 330 225 
Landet uten Oslo 302 277 151 
Lørenskog 330 375 259 
Lillestrøm 158 182 57 

Beregnet basert på korrigerte brutto driftsutgifter og antall deltakere i utvalgte kommuner, 
inkludert Lørenskog og Lillestrøm, som tjenesten vurderer som sammenlignbare.  

 

 

 

Antall deltakere i voksenopplæring 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 127 109 150 160 

Gran 0 0 0 0 

Jevnaker     1   

Nannestad 0 0 0 0 

KOSTRA gruppe 1 110 87 73 559 

KOSTRA gruppe 7 438 438 541 1 458 

Landet uten Oslo 10 637 11 044 11 234 18 250 

 
Voksenopplæringen i Lunner hadde 160 elever, hvorav 100 var i grunnskole for voksne. Gran 
kommune hadde 80 elever, mens Lunner kommune hadde 80 elever.  

Gran og Lunner har like mange elever ved voksenopplæringen i 2020, men Lunner har en noe 
større andel av spesialundervisning iht oppl.l 4A-2 (2131). 
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Barnehage 
 

Barnehage omfatter funksjonene 201 Førskole, 211 Styrkingstiltak og 221 Førskolelokaler.  
Kostnadsbehovet til barnehage per innbygger er beregnet til 94,7 prosent av 
landsgjennomsnittet. Behovskorrigert netto driftsutgift til barnehage var 81,8 millioner kroner i 
2020. Lunner kommune drev barnehagene 0,7 millioner kroner rimeligere enn gjennomsnittet for 
KOSTRA gruppe 1. Utgifter til lokaler er med på å drive opp kostnadene, mens lavere kostnader til 
ordinær drift kompenserer for høyere utgifter til lokaler.  

I 2020 gikk det 391 barn i kommunale barnehager og 162 i private barnehager, korrigert for 
alder (0-3 åringer teller dobbelt). Samlet er det en nedgang på 17 barn fra 2019 til 2020, 
korrigert for alder.    

Høye utgifter til det ordinære barnehagetilbudet kan komme av høy dekningsgrad eller høye 
enhetskostnader i de kommunale barnehagene. Lunner har den nest høyeste dekningsgraden blant 
sammenligningskommunene, og ligger også over gjennomsnittet for KOSTRA gruppen. Lunner har 
også tatt inn flere nullåringer, som etter loven ikke har rett til plass.  

 

art 
 

Netto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

201 Barnehage            64 088             48 115  

211 Styrket tilbud til 
førskolebarn 

             6 370               6 316  

221 Barnehagelokaler og skyss              6 956               6 928  
 

sum            77 414             61 359  

*Tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov.  
** Netto driftsutgifter er redusert med 5,1 prosent siden 2019, mens korrigerte brutto driftsutgifter 
er redusert med 9,9 prosent.  
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Utgiftsbehov og kriteriedata 
 

  Lunner Gran Jevnaker Nannestad KOSTRA 
gruppe 1 

Landet 
uten Oslo 

Indeks innb. 2-5 år (78%) 99,3 % 83,1 % 90,5 % 109,0 % 98,3 % 99,5 % 

Indeks barn 1 år uten 
kontantstøtte (10%) 

81,0 % 73,2 % 107,4 % 129,7 % 88,3 % 97,0 % 

Indeks innb. m. høyere 
utdanning (11%) 

75,2 % 66,9 % 70,5 % 63,5 % 70,7 % 92,5 % 

Utgiftsbehov - Barnehage 
(sum) 

94,7 % 80,2 % 90,0 % 106,0 % 94,1 % 98,4 % 

 

Utgiftsbehovet for barnehage i Lunner kommune er beregnet til 94,7 prosent av 
landsgjennomsnittet, en økning på 0,3 prosent fra 2019. Lunner kommune har lavere barnetall enn 
landsgjennomsnittet, men ligger over gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 1. I tillegg trekker 
utdanningsnivået i befolkningen ned kostnadsnivået noe. KOSTRA gruppe 1, inkludert Lunner 
kommune, skiller seg spesielt fra Landsgjennomsnittet mht. utdanningsnivå i kommunen. Det antas 
at høyere utdanningsnivå gir høyere bruk av barnehageplasser, og dermed fører til økt 
utgiftsbehov. KOSTRA gruppe 7 har utgifts-korrigering på 99,8 prosent, i hovedsak på grunn av 
høyere barnetall enn KOSTRA gruppe 1 og Lunner kommune. 

Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, barnehager 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner  9 805 9 703 9 024 

Gran  8 549 8 629 8 335 

Jevnaker  9 692 10 190 9 649 

Nannestad  8 212 8 641 8 453 

KOSTRA gruppe 1  10 240 10 116 9 104 

KOSTRA gruppe 7  9 606 9 622 8 825 

Landet uten Oslo  9 477 9 577 9 002 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 



KOSTRA og nøkkeltall 2020 - Lunner Kommune 

 

Side 30 av 98 

Dersom man ser på behovskorrigerte netto driftsutgifter per innbygger har Lunner 
kommune en kostnad 81,8 millioner kroner. Dette er noe lavere enn for 2018 og 2019 i Lunner. 
Man ser en tilsvarende nedgang i både KOSTRA gruppe 1 og 7 fra 2019 til 2020. Sammenlignet med 
KOSTRA gruppe 1 har lunner kommune et utgifts-korrigert mindreforbruk på 0,7 millioner kroner.  

 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 169 902 176 886 177 709 173 782 

Gran 149 807 156 285 172 776 166 480 

Jevnaker 168 960 169 702 173 097 180 637 

Nannestad 143 842 144 012 145 980 148 557 

KOSTRA gruppe 1 163 465 167 716 170 809 173 911 

KOSTRA gruppe 7 155 141 162 551 166 761 167 075 

Landet uten Oslo 157 526 162 657 168 448 170 122 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 
Dersom man ser på behovskorrigerte netto driftsutgifter per barnehageplass har Lunner 
kommune en kostnad på 173 782 kroner per plass. Dette er noe lavere enn for 2018 og 
2019 i Lunner, og er likt med KOSTRA gruppe 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOSTRA og nøkkeltall 2020 - Lunner Kommune 

 

Side 31 av 98 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 93,9 % 93,4 % 93,5 % 93,2 % 

Gran 90,5 % 94,6 % 94,4 % 93,5 % 

Jevnaker 87,0 % 91,8 % 89,8 % 88,5 % 

Nannestad 84,1 % 83,6 % 86,7 % 86,1 % 

KOSTRA gruppe 1 87,6 % 88,8 % 89,6 % 92,5 % 

KOSTRA gruppe 7 91,6 % 91,9 % 91,8 % 92,3 % 

Landet uten Oslo 91,8 % 92,1 % 92,4 % 92,9 % 

 
Høye utgifter i barnehagetjenesten kan komme av høy dekningsgrad eller høye enhetskostnader. 
Lunner har høy dekningsgrad. Dekningsgraden for barn 1 - 5 år var på 93,2 prosent i 2020. Dette 
er 0,7 prosent høyere enn gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 1. Dekningsgraden har vært 
relativt stabil i Lunner kommune de siste 4 årene, mens den har vært økende i KOSTRA gruppe 1. 

 

Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 
  2017 2018 2019 2020 

Lunner 6,2 % 8,4 % 5,8 % 9,1 % 

Gran 5,6 % 7,7 % 12,5 % 10,8 % 

Jevnaker 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Nannestad 1,4 % 1,6 % 3,0 % 3,4 % 

KOSTRA gruppe 1 5,6 % 5,1 % 5,4 % 4,5 % 

KOSTRA gruppe 7 2,0 % 2,5 % 3,4 % 4,0 % 

Landet uten Oslo 3,6 % 3,3 % 3,8 % 4,5 % 

 
 

Barn under 1 år har ikke rett til plass i barnehage. Kommunene får ikke rammetilskudd for å gi 
tilbud til disse barna. Kommunen kan nekte 0-åringer opptak, men kan ikke nekte å gi tilskudd for 
slike barn i private barnehager. Dette er svært dyre barn i barnehage. 0-åringer koster opp mot 
230.000 kroner per barn. I 2020 hadde 9,1 prosent av 0-åringene plass i barnehage. Det er 4,6 



KOSTRA og nøkkeltall 2020 - Lunner Kommune 

 

Side 32 av 98 

prosent over gjennomsnittet i kommunegruppe 1, og en økning på 3,3 prosent fra 2019. Det var 7 
barn som benyttet seg av denne muligheten i 2020, en økning på 3 barn. Det er viktig å treffe med 
barnehagekapasitet i kommunen, slik at de med rett til plass får plass. Overskytende kapasitet er 
kostbart for kommunen. 

Netto driftsutgifter per innbygger førskolelokaler og skyss 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 1 112 1 036 906 811 

Gran 428 463 511 540 

Jevnaker 646 846 845 789 

Nannestad 577 374 438 449 

KOSTRA gruppe 1 542 528 526 544 

KOSTRA gruppe 7 675 672 683 556 

Landet uten Oslo 606 614 612 560 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 

De behovskorrigerte netto driftsutgiftene til barnehagelokaler var 811 kroner per innbygger i 2020. 
Det er 267 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1. Forskjellen utgjør 2,4 mill. kroner. 
Utgiften er høyest blant sammenligningskommunene.  Selv om antall kommunale barnehager og 
antall private barnehager er omtrent det samme i Lunner, er det langt flere barn i de kommunale 
barnehagene. Lunner kommune har flere relativt nye barnehagebygg. Netto driftsutgifter er 
redusert med 95 kroner per innbygger fra 2019 til 2020. I 2019 var det blant annet en ledig avdeling 
på Harestua Arena, som bidrar til å trekke opp kostnadene i 2019. Denne avdelingen er fylt opp 
etter at Harestua barnehage ble avviklet.  

 

 

 

 

 



KOSTRA og nøkkeltall 2020 - Lunner Kommune 

 

Side 33 av 98 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 69,9 % 73,4 % 71,3 % 71,0 % 

Gran 46,4 % 48,3 % 47,5 % 46,6 % 

Jevnaker 69,7 % 71,2 % 72,7 % 73,4 % 

Nannestad 44,3 % 44,7 % 47,4 % 48,5 % 

KOSTRA gruppe 1 51,0 % 51,2 % 51,6 % 56,0 % 

KOSTRA gruppe 7 62,2 % 62,2 % 62,3 % 54,7 % 

Landet uten Oslo 52,9 % 53,0 % 53,0 % 49,6 % 

 
 

Lunner kommune har en svært høy andel barn i kommunal barnehage, med 71,0 prosent av barn 
mellom 1 - 5 år i Lunner går i kommunale barnehager. Det er 15,0 prosent høyere enn 
gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 1. 

Det er vanskelig å si om Lunner taper eller tjener på denne fordelingen mellom kommunale og 
private barnehager, noe som blant annet avhenger av alderen på de private barnehagene. På 
landsbasis er det beregnet at kommunesektoren sparer 2 milliarder kroner i året på bruken av 
private barnehager (Agenda Kaupang 2017).   

Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert 
oppholdstime (kr) 
  2017 2018 2019 2020 

Lunner 62 78 65 66 

Gran 61 59 64 58 

Jevnaker 58 57 56 62 

Nannestad 52 52 52 53 

KOSTRA gruppe 1 53 56 66 60 

KOSTRA gruppe 7 54 55 56 55 

Landet uten Oslo 55 57 57 58 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
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Det er høye overføringer til private barnehager i Lunner. 3 av 10 plasser er private i Lunner. Satsene 
for tilskudd til private barnehager er derfor viktige. I 2020 fikk de private barnehagene overført 66 
kroner per korrigerte oppholdstime. Det er på nivå med 2019, men ned 12 kroner fra 2018, som 
fremstår som et spesielt år for Lunner. Lunner overførte 6 kroner mer enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 1 i 2020, og 11 kroner mer enn kommunegruppe 7. Sammenlignet med 
kommunegruppe 1 har Lunner kommune merkostnader på 2,1 millioner kroner i overføringer til 
private barnehager. Lunner ligger relativt høyt i overføringer til private barnehager, og har størst 
overføringer per oppholdstime blant sammenligningskommunene. 

Her har vi i tillegg fra 2019 et kommunestyrevedtak om nasjonal sats på dette området. Dette ble 
beregnet til å gi en tilleggsutgift på 650 000,- i 2020, samt en videre årlig tilleggsutgift på 800 000, 
gitt at barnetallet er som i dag.  

 

Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime i kommunale 
barnehager (kr) 
 2017 2018 2019 2020 

Lunner 60 59 63 57 

Gran 60 63 69 62 

Jevnaker 61 58 61 61 

Nannestad 53 57 56 54 

KOSTRA gruppe 1 60 62 63 62 

KOSTRA gruppe 7 59 61 62 60 

Landet uten Oslo 59 61 63 61 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

 
Utgiften per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager var i 2020 på 57 kroner. Det er 5 
kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Kommunegruppen bruker 62 kroner per 
time i kommunale barnehager. 1 kroner lavere timepris gir Lunner kommune en besparelse på 
nesten 1 millioner kroner per år, knyttet til de kommunale barnehagene. Reduserte kostnader til de 
kommunale barnehagene vil normalt gi lavere tilskudd til private barnehager, for kommuner som 
ikke følger nasjonal sats. Timekostnaden er redusert med 3 kroner siden 2017. Gjennomsnittet i 
kommunegruppe 1 er økt med 2 kroner. 
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Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale 
barnehager 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 13 091 13 062 12 573 12 407 

Gran 13 272 12 801 12 980 12 662 

Jevnaker 13 002 13 276 13 002 11 702 

Nannestad 13 498 12 654 12 987 12 733 

KOSTRA gruppe 1 12 837 12 174 12 145 12 013 

KOSTRA gruppe 7 13 072 12 670 12 483 12 504 

Landet uten Oslo 12 887 12 383 12 239 12 117 

 
 

Korrigerte oppholdstimer per ordinært årsverk i barnehagen er det mest brukte nøkkeltallet 
for produktivitet i barnehager. Bemanningsfaktoren, "Norsk standard," er seks store barn per 
ansatt i avdelingen (6 barn per voksen x 2100 timer = 12 600 timer per årsverk). Med denne måten 
å måle produktivitet på ville produktiviteten økt om man hadde flere barn per voksen. Verdier 
under 12 600 timer per årsverk er trolig at man ikke lykkes med å ha «fulle avdelinger,» med 6 barn 
per voksen. 
Produktiviteten «øker» jo lenger barna er i barnehagen. For et vanlig arbeidsår regnes normalt 
230 arbeidsdager. Med 2 100 timer innebærer det i gjennomsnitt 9,13 timer per dag. I 
kommunale barnehager i Lunner var det i snitt 12.407 timer per årsverk i 2020. Det er en 
nedgang fra 2019, men er fortsatt 400 timer over kommunegruppe 1.  
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Styrket tilbud til barnehagebarn nettodriftsutgifter beløp pr innb (kr) 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 717 933 884 743 

Gran 610 753 843 904 

Jevnaker 1 016 1 041 1 060 870 

Nannestad 549 487 477 545 

KOSTRA gruppe 1 619 628 706 657 

KOSTRA gruppe 7 582 608 651 703 

Landet uten Oslo 681 707 732 715 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 

Styrket tilbud til barnehagebarn inkluderer barn som mottar særskilte tilbud, som assistent, 
men inkluderer også minoritetsspråklige barn generelt. Lunner kommune har en 
behovskorrigert netto driftsutgift på 743 kroner per innbygger til dette tilbudet. Lunner 
kommune ligger 86 kroner per innbygger over KOSTRA gruppe 1, som innebærer en 
merkostnad på 0,8 million kroner sammenlignet med KOSTRA gruppen.   

 

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold 
til alle barn i barnehage. Alle barnehager (prosent) 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 17,0 % 19,7 % 23,7 % 23,0 % 

Gran 19,7 % 20,7 % 21,0 % 21,0 % 

Jevnaker 20,4 % 18,4 % 17,9 % 16,9 % 

Nannestad 21,9 % 27,1 % 25,7 % 26,2 % 

KOSTRA gruppe 1 17,0 % 18,6 % 16,6 % 17,5 % 

KOSTRA gruppe 7 17,6 % 18,9 % 18,8 % 18,1 % 

Landet uten Oslo 18,6 % 19,7 % 20,6 % 21,0 % 
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Lunner kommune har hatt en høy og økende andel barn som mottar ekstra ressurser til styrket 
tilbud. I 2020 brukte Lunner kommune 52 937 kroner i gjennomsnitt per barn som mottok 
ekstra ressurser, mens gjennomsnittet for kommunegruppe 1 var 61 521 kroner i 2020. Dette 
innebærer at Lunner kommune bruker mindre per barn og yter slike tjenester til flere barn. 
Forskjellen i dekning utgjør 1,6 millioner, med ressursene Lunner kommune benytter per barn. 
Lunner kommune har i de siste årene hatt utfordringer knyttet til at kommunen får flere barn 
med alvorlige diagnoser i tidlig alder. Dette er barn som krever store ressurser og tett 
samarbeid med eksterne, eksempelvis Habiliteringstjenesten.  

I 2020 var det 127 barn som mottok denne type tilbud.  Tallene inkluderer barn med 
minoritetsspråklig bakgrunn. I Lunner hadde 18 barn vedtak om spesialpedagogisk hjelp i 2019. Det 
er rundt 90 barn med minoritetsspråklig bakgrunn i Lunner. 
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Barnevern 
 

Barnevern omfatter funksjonene 244 Barnevernstjeneste (saksbehandlingen), 251 Hjelpetiltak og 
252 Plasseringer. Behovet for barnevern per innbygger er beregnet til 101 prosent av 
landsgjennomsnittet. Behovskorrigert netto driftsutgift var 20,7 millioner kroner i 2020, opp 1,1 
million fra 2019.  

Driftsutgiftene innen barnevern er 1,1 million kroner høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 
1. Lunner har noe over gjennomsnittlig andel barn med plassering, sammenlignet med 
kommunegruppe 1. Utgifter til barn utenfor hjemmet vil i 2022 i større grad overtas av 
kommunene. Kommunene vil få mindre bistand av staten til å rekruttere fosterhjem og påfølgende 
kursing, og vil ikke få refundert utgifter til fosterhjem. Kommunene vil også måtte betale 40 prosent 
av utgifter til institusjon. Dette vil potensielt medføre utgifter på 0,3 - 1.1 millioner i måneden per 
barn for Lunner kommune.  Slike opphold vil normalt vare ett år eller mer. Det er derfor viktig å 
bruke ressurser på å jobbe med familiene i hjemmet, for å unngå flyttinger. 

 

art 
 

Netto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

244 Barneverntjeneste              6 759               8 553  

251 Barnevernstiltak når 
barnet ikke er plassert av 
barnevernet 

             3 477               2 037  

252 Barnevernstiltak når 
barnet er plassert av 
barnevernet 

           11 610               9 138  

 
Sum            21 846             19 728  

*Tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov.  
** Netto driftsutgifter er redusert med 0,8 prosent siden 2019, mens korrigerte brutto driftsutgifter 
er øk med 4,8 prosent. Dette kan være et resultat av økt egenproduksjon av tjenester på 
bekostning av kjøp av eksterne tjenester.   
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Utgiftsbehov og kriteriedata 
 

  Lunner Gran Jevnaker Nannestad KOSTRA 
gruppe 1 

Landet uten 
Oslo 

Indeks innb. 0-1 år (3%) 81,8 % 71,1 % 93,2 % 121,3 % 91,6 % 96,4 % 

Indeks innb. 2-5 år (6%) 99,3 % 83,1 % 90,5 % 109,0 % 98,3 % 99,5 % 

Indeks innb. 6-15 år (14%) 101,7 % 96,5 % 98,4 % 109,4 % 103,0 % 102,1 % 

Indeks innb. 16-22 år (11%) 96,0 % 102,3 % 95,2 % 98,1 % 100,5 % 102,3 % 

Indeks barn med enslig 
forsørger (41%) 

106,2 % 104,1 % 103,5 % 96,2 % 92,4 % 100,8 % 

Indeks lavinntektskriteriet 
(26%) 

86,2 % 83,1 % 92,3 % 73,7 % 74,9 % 89,2 % 

Utgiftsbehov - Barnevern 
(sum) 

98,3 % 95,3 % 98,0 % 93,9 % 90,5 % 97,9 % 

 

Lunner kommune har en samlet korrigering av utgiftsbehov på -1,7 prosent, det er ned 2,7 prosent 
fra 2019. Det er særlig to faktorer som trekker i ulike retninger.  Lunner kommune har færre 
familier med lav inntekt, noe som trekker utgiftsbehovet ned.  Samtidig har kommunen flere 
familier med enslig forsørger, som medfører at kommunen har et økt utgiftsbehov innenfor 
barnevern.  

Lunner skiller seg fra KOSTRA gruppe 1 med et høyere forventet kostnadsnivå innenfor barnevern 
på 7,8 prosent. KOSTRA gruppe 7 ligger på omtrent samme nivå som Lunner, med 97,9 prosent 
korreksjon for utgiftsbehov. 

 

 

 

 

 

 



KOSTRA og nøkkeltall 2020 - Lunner Kommune 

 

Side 40 av 98 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern 
 2017 2018 2019 2020 

Lunner 1 793 2 134 2 198 2 285 

Gran 1 830 1 693 1 916 1 656 

Jevnaker 2 180 2 117 2 297 1 904 

Nannestad 2 444 2 576 2 439 2 816 

KOSTRA gruppe 1 1 876 1 833 1 917 2 162 

KOSTRA gruppe 7 1 563 1 712 1 836 1 965 

Landet uten Oslo 1 724 1 781 1 900 1 903 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 

Lunner kommune hadde behovskorrigerte netto driftsutgifter på 2 285 kroner per innbygger til 
barnevern i 2020, opp 4 prosent fra 2019. Det er 123 kroner mer enn gjennomsnittet i 
Kommunegruppe 1. Forskjellen utgjør 1,1 millioner kroner i merforbruk. Utgiften er nest høyest 
blant sammenligningskommunene. Lunner har tilsvarende utgiftsbehov som kommunegruppe 7 i 
sammenligningen. Lunner har 2,9 millioner i netto driftsutgifter over kommunegruppe 7.  

 

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 88,0 % 80,0 % 81,0 % 84,0 % 

Gran 85,0 % 91,0 % 94,0 % 95,0 % 

Jevnaker 97,0 % 95,0 % 97,0 % 95,0 % 

Nannestad 92,0 % 88,0 % 94,0 % 96,0 % 

KOSTRA gruppe 1 79,0 % 81,0 % 88,0 % 88,0 % 

KOSTRA gruppe 7 90,0 % 89,0 % 90,0 % 93,0 % 

Landet uten Oslo 86,0 % 87,0 % 88,0 % 90,0 % 
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Saksbehandlingstiden er en av de viktigste kvalitetsindikatorene i barnevernet. I Lunner ble 84 
prosent av undersøkelsene avsluttet i løpet av lovens frist på tre måneder i 2020. Det er 4 prosent 
lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1 og lavest blant sammenligningskommunene. I 
Lunner kommune har oppfølging i hjemmet og forhindre flytting av barn vært prioritert. I 2020 ble 
det ansatt en ny fagleder for å styrke arbeidet med undersøkelser, hvor målet var å få 100 prosent 
innen 3 måneder. Dette ble oppnådd siste kvartal 2020. 

Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 258 308 340 889 319 631 306 306 

Gran 294 526 205 378 197 167 255 636 

Jevnaker 276 586 284 447 394 378 355 944 

Nannestad 333 032 371 206 393 813 428 435 

KOSTRA gruppe 1 206 920 235 111 276 034 315 365 

KOSTRA gruppe 7 156 633 176 057 208 126 275 754 

Landet uten Oslo 197 395 213 000 251 500 273 470 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

 

Tabellen viser at det der betydelige variasjoner fra år til år internt i hver kommune, med store 
svingninger fra år til år internt i kommuner og på tvers av kommuner. En viktig forklaring kan være 
at det er stor ulikhet mellom fosterhjem, ofte høyest kostnader første årene og at antall vedtak 
varierer.  Der fosterforeldre sier opp og barn må bytte fosterhjem utilsiktet, er ikke bare krevende 
for barna, men utløser store merkostnader for kommune. Lunner kommune har ligger mellom 
Landet uten Oslo og KOSTRA gruppe 1 i netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet. 
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Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 3,3 % 3,1 % 3,2 % 2,3 % 

Gran 3,3 % 3,7 % 3,4 % 3,3 % 

Jevnaker 3,5 % 2,5 % 2,5 % 1,7 % 

Nannestad 3,8 % 3,7 % 3,3 % 3,1 % 

KOSTRA gruppe 1 3,7 % 3,7 % 3,8 % 3,2 % 

KOSTRA gruppe 7 3,1 % 2,9 % 2,8 % 3,1 % 

Landet uten Oslo 3,2 % 3,1 % 3,0 % 2,9 % 

 

Høye barnevernsutgifter kan komme av høy dekningsgrad. Lunner ligger 0,9 prosent 
under gjennomsnittet i kommunegruppe 1, og 0,6 prosent under gjennomsnittet for landet 
uten Oslo. Lunner har dermed lavere andel barn med barnevernstiltak enn disse gruppene.  

 

Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innbyggere 0-17 år  
 

 Andel barn med tiltak som er 
plassert ift. ant innbyggere 0-17 
år  

Netto driftsutgifter per barn som 
er plassert av barnevernet 

Lunner 1,8 % 306 306 

Gran 1,3 % 255 636 

Jevnaker 1,3 % 355 944 

Nannestad 1,6 % 428 435 

KOSTRA gruppe 1 1,5 % 315 365 

KOSTRA gruppe 7 1,6 % 275 754 

Landet uten Oslo 1,6 % 273 470 

 
Det er plasseringer utenfor hjemmet som driver kostnadene i barnevernet over tid. I Lunner er 
1,8 prosent av innbyggerne 0-17 år plassert av barnevernet. Dette er 0,3 prosent høyere enn 
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gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 1. Høyere andel plasseringer forklarer hvorfor Lunner kommune 
har høyere netto driftsutgifter enn sammenligningskommunene.  

 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år 
 

 2017 2018 2019 2020 

Lunner 4,3 4,8 5,9 6,5 

Gran 3,7 4,1 4,9 4,6 

Jevnaker 4,3 4,2 4,4 5,1 

Nannestad 4,8 5,0 5,8 5,7 

KOSTRA gruppe 1 4,0 4,4 4,3 5,1 

KOSTRA gruppe 7 4,0 4,0 4,2 4,7 

Landet uten Oslo 4,9 5,0 5,1 5,3 

 
 

Det er 6,5 årsverk med fagutdanning per 1000 barn i målgruppen i kommunen, opp 0,6 årsverk per 
1000 barn fra 2019. Det har vært en økning på 2,2 årsverk per 1000 barn på 4 år, og er 1,4 årsverk 
mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen.  Det er en klar nasjonal trend med økt fagutdanning 
innen barnevern. I Lunner er det 1 862 barn i aldersgruppen 0 – 17 år.  

Tjenesten opplyser at den ekstra ressursinnsatsen i Lunner kommune er for å kunne drive god 
veiledning og tiltak, med redusert kjøp av eksterne tjenester. Målet er å forebygge at barn må flytte 
hjemmefra, som er inngripende for barn og dyrt for kommunen. 
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Pleie og omsorg 
 

Pleie og omsorg omfatter 234 Aktivisering (dagsenter, støttekontakt mm), 253 Pleie i institusjon, 
254 Pleie i hjemmet (hjemmehjelp, miljøarbeid PU, hjemmesykepleie, omsorgslønn, BPA, privat 
avlastning), 256 Døgnopphold og 261 Institusjonslokaler. 

Lunner kommune har høye utgifter til Pleie og omsorg. Behovskorrigerte netto driftsutgifter var 
16,3 mill høyere enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 10 i 2019, mens den for 2020 er 2,0 
millioner over KOSTRA gruppe 1. I 2020 er Lunner kommune flyttet til KOSTRA gruppe 1, som har en 
helt annen sammensetning enn tidligere KOSTRA grupper Lunner har vært i.  Utgiftene var fortsatt 
høyest blant sammenligningskommunene, men sammenlignet med KOSTRA gruppe 1 er det kun for 
institusjonslokaler Lunner kommune har høyere kostnader enn kommunegruppen.  

Lunner har færre eldre, over 67 år, enn gjennomsnittet og flere PU-klienter, over 16 år.  
Utgiftsbehovet i Pleie og omsorg i Lunner er samlet anslått til 103,7 prosent av landsgjennomsnittet 
per innbygger, en økning på 0,8 prosent fra 2019.  Behovskorrigerte netto driftsutgifter var omtrent 
178 millioner kroner i 2020, ned fra 186 millioner kroner i 2019. 

I KOSTRA sammenheng er det viktig å være oppmerksom på at tilrettelagte tjenester ikke er skilt ut 
som eget KOSTRA område. Dette innebærer at tilrettelagte tjenester er inkludert i hjemmebaserte 
tjenester og institusjon. KOSTRA analysen er dermed best egnet til å se på ressursbruken for hele 
området, og vil kunne være misvisende mht. de enkelte budsjettområdene innenfor helse og 
mestring.  

 

art 
 

Netto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

234 Aktiviserings- og servicetjenester 
til eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser mv. 

             6 490               6 987  

253 Helse- og omsorgstjenester i 
institusjon 

           62 288             60 537  

254 Helse- og omsorgstjenester til 
hjemmeboende 

         100 806             89 672  

256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud              1 852                     21  

261 Institusjonslokaler            13 221             13 495  
 

Sum          184 657           170 712  
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*Tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov.  
** Netto driftsutgifter er redusert med 2,0 prosent siden 2019, mens korrigerte brutto driftsutgifter 
er redusert med 4,8 prosent. Dette kan innebære at man har redusert kommunens egen 
tjenesteproduksjon med 9 millioner, mens noe av denne reduksjonen er erstattet av 
kjøpetjenester. Netto driftsutgifter er redusert med mer enn 5 prosent for art 253 og 254, mens 
utgiftene til institusjonslokaler (261) har økt med 56 prosent siden 2019. 

Utgiftsbehov og kriteriedata 
 

  Lunner Gran Jevnaker Nannestad KOSTRA 
gruppe 1 

Landet 
uten Oslo 

Indeks innb. 0-1 år (0%) 81,8 % 71,1 % 93,2 % 121,3 % 91,6 % 96,4 % 

Indeks innb. 2-5 år (1%) 99,3 % 83,1 % 90,5 % 109,0 % 98,3 % 99,5 % 

Indeks innb. 6-15 år (2%) 101,7 % 96,5 % 98,4 % 109,4 % 103,0 % 102,1 % 

Indeks innb. 16-22 år (2%) 96,0 % 102,3 % 95,2 % 98,1 % 100,5 % 102,3 % 

Indeks innb. 23-66 år (10%) 99,2 % 96,3 % 98,3 % 104,0 % 95,7 % 98,3 % 

Indeks innb. 67-79 år (11%) 112,9 % 123,3 % 114,8 % 78,7 % 115,5 % 104,3 % 

Indeks innb. 80-89 år (20%) 88,4 % 127,2 % 115,2 % 64,5 % 112,7 % 104,7 % 

Indeks innb. over 89 år (11%) 93,4 % 113,5 % 88,6 % 47,3 % 115,3 % 102,5 % 

Indeks basiskriteriet (1%) 136,7 % 86,4 % 167,2 % 79,1 % 191,4 % 114,6 % 

Indeks reiseavst. innen sone 
(1%) 

77,5 % 110,8 % 70,0 % 60,0 % 146,7 % 107,7 % 

Indeks reiseavst. til nabokrets 
(1%) 

140,8 % 119,8 % 84,0 % 105,1 % 145,3 % 108,2 % 

Indeks PU over 16 år (14%) 130,1 % 142,3 % 91,3 % 98,9 % 116,8 % 105,2 % 

Indeks ikke-gifte 67 år og over 
(13%) 

103,6 % 133,5 % 119,9 % 72,5 % 110,2 % 102,3 % 

Indeks dødelighetskriteriet 
(13%) 

101,5 % 113,9 % 115,8 % 96,2 % 103,5 % 100,3 % 

Utgiftsbehov - Pleie og omsorg 
(sum) 

103,7 % 121,2 % 106,9 % 80,6 % 111,8 % 103,0 % 

 

Behovet innen Pleie og omsorg er beregnet til 103,7 prosent av landsgjennomsnittet per innbygger, 
en økning på 0,8 fra 2019. Det vil si 3,7 prosent høyere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet. 
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Sammenlignet med landsgjennomsnittet har Lunner færre eldre i aldersgruppen over 80 år. Isolert 
sett innebærer dette at Lunner kommune har lavere behov for institusjonsplasser og 
hjemmetjenester til eldre enn sammenligningskommuner. Økning i antall eldre er den viktigste 
driveren i endringen i utgiftsbehov. Flere PU-klienter gir økte behov for tilrettelagte tjenester. 
Endringen i indeks PU og dødelighetskriteriet fra 2019 til 2020 er med på trekke utgiftsbehovet ned, 
og oppveier noe av veksten i utgiftsbehov til eldre. Gran, Jevnaker og KOSTRA gruppe 1 har høyere 
utgiftsbehov enn Lunner. KOSTRA gruppe 7 har et utgiftsbehov på 100,3 prosent.  

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 18 774 19 040 20 558 19 642 

Gran 17 294 17 277 18 048 17 506 

Jevnaker 16 392 17 146 17 043 16 740 

Nannestad 14 287 14 956 15 139 15 163 

KOSTRA gruppe 1 17 151 18 024 18 665 19 442 

KOSTRA gruppe 7 18 203 18 992 19 286 18 509 

Landet uten Oslo 17 797 18 501 19 066 19 427 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 

Lunner brukte 19 642 kroner per innbygger til Pleie og omsorg i 2020, etter behovskorreksjon, en 
nedgang på 916 kroner per innbygger eller 8,3 millioner fra 2019.  Lunner kommune har 1,8 
millioner kroner høyere kostnader enn KOSTRA gruppe 1. Det er viktig å påpeke at KOSTRA gruppe 
1 er vesentlig forskjellig fra tidligere KOSTRA gruppe 7 og 10, som ikke lenger har samme 
sammensetning som tidligere. Det kan være relevant å sammenligne med Gran kommune og 
Jevnaker kommune, for å gi kontinuitet i sammenligningen. Lunner kommune ligger 20,1 millioner 
over Gran kommune i 2020. I 2019 lå Lunner kommune 23,4 millioner over Gran kommune. I 2020 
ligger Lunner kommune 27,3 millioner over Jevnaker kommune, mens tilsvarende verdi for 2019 var 
32,1 millioner kroner. Det kan se ut til at det har vært en reell innsparing sammenlignet med 2019, 
men at den ikke er i samme størrelsesorden som innsparingskravet i budsjettet.  

Kommunegruppe 7 ligger 10,3 millioner under Lunner kommune i behovskorrigerte netto 
driftsutgifter innenfor pleie og omsorg for 2020. Pleie og omsorg er fortsatt et område som drives 
med merkostnader over budsjett, og prognoser for 2021 tyder på at det også i 2021 vil bli et 
overforbruk innenfor dette området.  
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Agenda Kaupang har gjort en utredning for å få nærmere innsikt i hvordan disse kostnadene er 
sammensatt, sammenlignet med et utvalg andre kommuner 2.  

 

Et av de viktige resultatene av analysen er fordelingen av kostnader innenfor hjemmebaserte 
tjenester mellom tilrettelagte tjenester og ordinære hjemmetjenester. Basert på tabellen kan vi 
beregne at fordelingen er ca. 58 prosent tilrettelagte tjenester og 42 prosent ordinære 
hjemmetjenester i Lunner kommune. I snittet for de 16 sammenligningskommunene er fordelingen 
47 prosent tilrettelagte tjenester og 53 prosent ordinære hjemmetjenester.  

Agenda kaupang fremhever området Mennesker med utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser i sin 
analyse, som et område Lunner kommune må se nærmere på. Agenda kaupang sin analyse viser at 
dette området har et overforbruk på 16,3 millioner korrigert for utgiftsbehov sammenlignet med 
deres kommunegruppe på 16 utvalgte kommuner (merk at dette er andre 
sammenligningskommuner).  

I aldersgruppen 0 – 18 år har Lunner samlet sett få brukere. Antall brukere i ressursintensive 
ordninger som avlastningsbolig er noe lavere enn snittet, men Lunner har en høyere andel 
mottaker i barneboliger, som utgjør en stor del av kostnadene på dette området. Det er ingen av 

 
2 Utvalget skiller seg fra kommunegruppesammenligningen fordi Agenda Kaupang har gjort denne analysen for et 
begrenset antall kommuner, og det er derfor ikke mulig å sammenligne med KOSTRA gruppe 1 & 7. Gran, Jevnaker og 
Nannestad har heller ikke gjennomført denne analysen.  
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kommunene i sammenligningsgrunnlaget som har barneboliger i samme omfang som Lunner 
kommune.  

Lunner kommune har flere tjenestemottakere per innbygger enn snittet i referansegruppen 
mennesker med utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelse i alderen 18 - 67 år. Særlig i gruppen av 
mottakere med boliger med bemanning (Agenda kaupang 2021). 

 

Netto driftsutgifter per innbygger helse- og omsorgstj. til hjemmeboende 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 10 147 9 990 11 596 10 723 

Gran 8 007 8 113 8 963 8 665 

Jevnaker 5 509 5 938 6 982 7 145 

Nannestad 6 056 6 296 7 638 7 504 

KOSTRA gruppe 1 9 471 10 093 10 646 10 801 

KOSTRA gruppe 7 9 214 9 803 10 151 9 966 

Landet uten Oslo 8 752 9 279 9 740 10 041 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).  
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 
Tjenester til hjemmeboende inkluderer både den ordinære hjemmetjenesten og tilrettelagte 
tjenester. I 2020 har tjenester til hjemmeboende utgiftskorrigerte netto driftsutgifter på 10 723 per 
innbygger. Det utgjør 97,2 millioner kroner til hjemmetjenester i Lunner kommune. Det er en 
nedgang på 873 kroner per innbygger, som utgjør 7,9 millioner fra 2019 til 2020.  
Sammenlignet med KOSTRA gruppe 1 har Lunner kommune et mindreforbruk på 78 kroner per 
innbygger, eller samlet 0,7 millioner kroner. Det er her viktig å påpeke at KOSTRA gruppe 1 ikke 
ligner på tidligere KOSTRA gruppe 7 eller 10. Det kan derfor være relevant å sammenligne med for 
eksempel Gran, hvor Lunner kommune har en merkostnad på 2 058 kroner per innbygger, eller 18,6 
millioner. I vurderingen av utgiftsbehov ligger Gran kommune over Lunner på både antall eldre og 
utgiftsbehov til PU brukere.   

Sammenlignet med KOSTRA gruppe 7 har Lunner kommune merkostnader innenfor dette området 
på 6,9 millioner. Dette utgjør en stor del av merforbruket innen pleie og omsorg. I 2019 lå KOSTRA 
gruppe 1 17,2 millioner under Lunner kommune, mens KOSTRA gruppe 7 lå 11,5 millioner under 
Lunner kommune.  
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I sin analyse gikk Agenda kaupang nærmere inn på bemanningen i den ordinære hjemmetjenesten. 
Sammenlignet med de utvalgte kommunene i denne analysen bruker Lunner kommune mindre 
ressurser på praktisk bistand enn samtlige unntatt Vestre Toten. Sum årsverk per 100 brukere viser 
derimot at Lunner har flere årsverk per tjenestemottaker enn samtlige av 
sammenligningskommunene. Agenda kaupang anbefaler ikke Lunner kommune å gå helt ned til 
samme nivå som sine 16 utvalgte kommuner. I Agenda kaupang sin analyse pekes det på at Lunner 
har svært lav prioritering av bemannede omsorgsboliger, og påpeker at andre kommuner har dette 
som et viktig trinn i innsatstrappa.  

Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere 
 

 2017 2018 2019 2020 

Lunner 44 48 40 41 

Gran 36 37 36 34 

Jevnaker 43 39 40 37 

Nannestad 32 34 34 36 

KOSTRA gruppe 1 45 45 47 53 

KOSTRA gruppe 7 40 39 39 40 

Landet uten Oslo 39 39 40 41 
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Tabellen viser utviklingen i antall mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere. Tabellen 
viser at Lunner kommune ligger omtrent på nivå med KOSTRA gruppe 7 og Landet uten Oslo, men 
ligger tydelig høyere enn Gran, Jevnaker og Nannestad. KOSTRA gruppe 1 skiller seg fra resten av 
sammenligningskommunene med flere mottakere av hjemmetjenester. I vurderingen av 
utgiftsbehov skiller KOSTRA gruppe 1 seg fra de andre sammenligningskommunene på flere 
områder, men skiller seg særlig ut med aldrende befolking og kommunestørrelse (basiskriteriet). 

 

  Mottakere av 
hjemmetjenester per 1000 
innbyggere  

Netto driftsutgift per bruker 
av hjemmebaserte tjenester 
(254)  

Lunner 41 270 257 

Gran 34 309 458 

Jevnaker 37 208 904 

Nannestad 36 169 359 

KOSTRA gruppe 1 53 229 358 

KOSTRA gruppe 7 40 248 061 

Landet uten Oslo 41 253 058 

 
 

Høyt utgiftsnivå innenfor hjemmetjenestene kan skyldes høyt antall mottakere av 
hjemmetjenester eller høye kostnader per bruker. Etter en nedgang i antall mottakere av 
hjemmetjenester fra 2018 til 2019, har antall mottakere økt til 2020. Kostnaden per mottaker ble 
beregnet til 296 782 kroner i 2019, mens netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester 
er redusert til 270 257 i 2020. Med unntak av Gran har Lunner kommune høyere kostnader per 
mottaker av tjenester enn alle sammenligningskommuner/grupper.  

I den siste 10-års perioden har antall unike brukere av helsetjenester i Lunner økt med 55 prosent. 
Fra 2019 til 2020 økte antall unike brukere med 10 prosent på ett år (66 brukere). Samme år økte 
befolkningen med 14 personer, og netto flytting var 5 personer.  
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Figuren viser utvikling i antall brukere, og endring i antall brukere fordelt på alderssegmenter. Fra 
figuren fremstår det som at veksten i antall brukere i hovedsak kommer blant brukere i 
aldersgruppen 0 – 49 år, og er i hovedsak mottakere av hjemmebaserte tjenester. Det er grunn til å 
forvente at aldergruppen 0 – 49 år i stor grad omhandler rus og psykiatri.  

 

Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 0,0 % 0,0 % 2,9 % 1,1 % 

Gran 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 

Jevnaker 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Nannestad 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

KOSTRA gruppe 1 4,0 % 3,3 % 3,5 % 5,8 % 

KOSTRA gruppe 7 3,3 % 3,0 % 3,0 % 4,0 % 

Landet uten Oslo 4,0 % 3,9 % 3,8 % 3,7 % 

 
Høye kostnader til hjemmebaserte tjenester kan komme av mange heldøgnsbemannede 
boliger for eldre. Fram til 2018 hadde Lunner kommune ingen eldre over 80 år i bolig med heldøgns 
bemanning. I 2019 økte dekningsgraden til 2,9 prosent. Lunner kommune vurderer bemannede 
omsorgsboliger som et viktig trinn i innsatstrappa, som totalt sett kan være besparende for 
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kommunen. Det vurderes å øke tilbudet fra 6 til 12 plasser ved LHOS. 

 

Institusjoner - andel av netto driftsutgifter til PLO 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 39,7 % 42,1 % 39,4 % 40,9 % 

Gran 48,1 % 47,6 % 45,0 % 45,7 % 

Jevnaker 64,0 % 64,5 % 57,2 % 53,6 % 

Nannestad 51,1 % 50,1 % 43,0 % 44,3 % 

KOSTRA gruppe 1 39,3 % 38,8 % 38,4 % 39,8 % 

KOSTRA gruppe 7 43,0 % 42,0 % 41,0 % 40,3 % 

Landet uten Oslo 44,6 % 43,6 % 43,0 % 42,7 % 

 
Det er alminnelig antatt at Pleie og omsorg i kommunene bør jobbe etter BEON-prinsippet, med 
sterk vekt på hjemmebaserte tjenester og egenmestring. I noen kommuner går to tredeler av 
utgiftene innen Pleie og omsorg til hjemmebaserte tjenester. 40,9 prosent av utgiftene i Pleie og 
omsorg går til institusjonsdelen, omtrent på nivå med tidligere år. KOSTRA gruppe 1 ligger på 39,8 
prosent. Med unntak av kommunegruppen har Lunner den laveste andelen blant 
sammenligningskommunene. Jevnaker skiller seg ut med vesentlig høyere andel driftsutgifter til 
institusjon, men også Jevnaker har en utvikling i retning av KOSTRA gruppene.  

Sett i lys av analysen knyttet til utgiftskorrigeringen, hvor Lunner kommune har færre eldre 
innbyggere, bør kommunen ligge relativt lavt på antall institusjonsplasser. 
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Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 
 

  Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år over 

Netto utgift per plass i institusjon, 
korrigert for utleie  

Lunner 16,6 % 1 279 814 

Gran 18,3 % 963 022 

Jevnaker 25,6 % 774 776 

Nannestad 17,0 % 1 165 971 

KOSTRA gruppe 1 16,3 % 1 068 909 

KOSTRA gruppe 7 15,8 % 1 074 680 

Landet uten Oslo 17,4 % 1 087 918 

 
 

Lunner kommune hadde en netto driftsutgift per plass i institusjon på 1,3 millioner kroner i 2019 og 
2020. Det er opp 0,3 millioner per plass fra 2018. Selv om Lunner kommune har redusert antall 
institusjonsplasser tilsvarende 15 plasser fra 2018, har enhetskostnadene økt med 30 prosent.  

Det har vært en bevisst strategi å redusere antall institusjonsplasser, for å redusere det samlede 
kostnadsnivået innenfor tjenesten, og forberede for innflytting i nytt helse- og omsorgssenter. Man 
har ikke lykkes med å hente ut de forventede gevinstene ved å redusere antall plasser på 
institusjon. En del-årsak er at de faste kostnadene knyttet til driften av et sykehjem er høye, og at 
kostnadene ikke skalerer ned tilsvarende gjennomsnittskostnaden per bruker. Det er grunn til å 
anta at man i noen grad har smådriftsulemper ved å drive et sykehjem på 40 plasser. 

Som vi var inne på i innledningen er ikke tilrettelagte tjenester et eget KOSTRA område. Lunner 
kommune skiller seg for eksempel ut med at der er flere barneboliger. Barneboliger er relativt 
kostnadskrevende, og trekker opp gjennomsnittskostnaden for institusjonsplasser. Agenda kaupang 
har gjort en jobb i å skille ut kostnadene knyttet til institusjonsplasser til eldre.  
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Agenda kaupang vurderer at Lunners utgifter per sykehjemsplass er svakt høyere enn snittet i 
referansegruppen (2 prosent). En forklaring på forskjeller i enhetskostnad er ulik dekningsgrad. 
Færre plasser per innbygger på institusjon, vil ofte gi høyere enhetskostnader, fordi pasientene som 
benytter plassene da oftere vil være skrøpeligere og trenge mer bemanning. Organiseringen av 
tjenesten og type plasser har også erfaringsmessig stor betydning. Lunner har en stor andel 
korttidsplasser. Dette er normalt med på å høyne kostnadene per plass, da disse plassene ofte har 
noe høyere bemanning enn en tradisjonell langtidsplass (Agenda kaupang 2021). 

Tjenesten erfarer selv at korttidsavdelingen i stor grad er belagt av pasienter med behov for 
langtidsplass, og at kapasiteten i antall plasser på sykehjemmet medfører at man regelmessig må 
kjøpe eksterne sykehjemsplasser. Tjenesten erfarer også at bemannede omsorgsboliger i noen grad 
kunne avhjulpet behovet for institusjonsplasser. 
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Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 14,0 % 13,4 % 10,3 % 10,1 % 

Gran 13,8 % 13,2 % 12,4 % 12,8 % 

Jevnaker 9,0 % 9,1 % 9,1 % 10,2 % 

Nannestad 11,1 % 10,3 % 12,3 % 10,5 % 

KOSTRA gruppe 1 11,1 % 10,9 % 10,3 % 10,4 % 

KOSTRA gruppe 7 12,2 % 11,9 % 11,5 % 10,0 % 

Landet uten Oslo 12,8 % 12,3 % 12,1 % 11,2 % 

 
Lunner kommune har hatt en nedgang i antall institusjonsplasser, og ligner nå mer på KOSTRA 
gruppen vi skal sammenligne oss med. Dette nivået på institusjonsplasser er planlagt videreført.  

Netto driftsutgifter per innbygger, institusjonslokaler 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 698 737 908 1 406 

Gran 822 770 820 751 

Jevnaker 1 000 975 872 872 

Nannestad 705 898 842 832 

KOSTRA gruppe 1 806 816 884 961 

KOSTRA gruppe 7 952 1 002 999 913 

Landet uten Oslo 968 997 1 001 1 030 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 

Behovskorrigerte netto utgifter er 1 406 kroner per innbygger, totalt 12,7 millioner kroner. Det er 
445 kroner per innbygger, eller 4 millioner kroner, over gjennomsnittet i kommunegruppen, og 
utgjør en vesentlig økning fra 2019.  

Sammenlignet med 2017 har utgiftene til institusjonslokaler doblet per innbygger.  
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Samlet utgjør dette en økning på 6,4 millioner kroner. En stor andel av denne økningen kan 
knyttes til økte kostnader i forbindelse med nytt helse og omsorgssenter på Harestua.  

Lunner kommune har nylig ferdigstilt nytt helse og omsorgssenter. Det var forventet at dette ville 
øke kostnadene til institusjonslokaler. Østre Toten og Søndre Land har også nylig etablert nytt helse 
og omsorgssenter. Søndre Land ligger på 1 538 kroner per innbygger i behovskorrigerte netto 
driftsutgifter til institusjonslokaler, og hadde en sammenlignbar økning som Lunner kommune fra 
2019 til 2020. Østre Toten har ikke rapportert for 2020.  

 

Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over 
 

 2017 2018 2019 2020 

Lunner 1 205 1 171 931 855 

Gran 929 967 1 040 956 

Jevnaker 512 201 283 743 

Nannestad 759 885 764 721 

KOSTRA gruppe 1 1 124 1 104 995 1 075 

KOSTRA gruppe 7 1 314 1 389 1 407 1 209 

Landet uten Oslo 1 275 1 321 1 286 1 214 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 

Lunner kommune brukte 7,7 millioner kroner på aktiviserings- og støttetjenester i 2020 (korrigert 
for utgiftsbehov). Dette er en nedgang på 0,7 millioner sammenlignet med 2019. Disse tjenestene 
koster 2,0 millioner kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1, og omfatter dagsenter, 
støttekontakt, matombringing og trygghetsalarm. Dette er viktige støttetjenester for å få den 
hjemmebaserte omsorgen til å fungere.  

Dette er et område kommunen har klart å redusere kostnadene. Sammenlignet med Nannestad og 
Jevnaker har Lunner kommune fortsatt høyere utgifter på dette området. 
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Kommunehelse 
 

Kommunehelse omfatter funksjonene 232 Helsestasjoner, 233 Folkehelse og 241 Behandling 
(fastlege, fysio og legevakt). Utgiftskorrigering innenfor dette tjenesteområdet utgjør 103,0 
prosent. Utgiftskorrigert netto driftsutgift var 27,9 millioner kroner i 2020. Utgiftsnivået til 
kommunehelse i Lunner kommune innebærer et merforbruk på 0,3 millioner sammenlignet med 
gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 1.  

Område «Diagnose, behandling, re-/habilitering» hadde et merforbruk på 0,3 millioner kroner, 
mens området «Annet forebyggende helsearbeid» hadde et merforbruk på 1,4 millioner kroner, 
sammenlignet med kommunegruppe 1. Forskjellen i prioriteringen av «Annet forebyggende 
helsearbeid» er dobbelt så stor som Lunner kommune bruker innenfor dette området. 

 

art 
 

Netto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

232 Helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste 

             7 543               8 164  

233 Annet forebyggende 
helsearbeid 

                 967               1 288  

241 Diagnose, behandling, 
habilitering og rehabilitering 

           20 222               5 962  

 
Sum            28 732             15 414  

*Tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov.  
** Netto driftsutgifter er økt med 11,5 prosent siden 2019, mens korrigerte brutto driftsutgifter er 
økt med 3,5 prosent. 
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Utgiftsbehov og kriteriedata 
 

  Lunner Gran Jevnaker Nannestad KOSTRA 
gruppe 1 

Landet 
uten Oslo 

Indeks innb. 0-1 år (2%) 81,8 % 71,1 % 93,2 % 121,3 % 91,6 % 96,4 % 

Indeks innb. 2-5 år (5%) 99,3 % 83,1 % 90,5 % 109,0 % 98,3 % 99,5 % 

Indeks innb. 6-15 år (12%) 101,7 % 96,5 % 98,4 % 109,4 % 103,0 % 102,1 % 

Indeks innb. 16-22 år (9%) 96,0 % 102,3 % 95,2 % 98,1 % 100,5 % 102,3 % 

Indeks innb. 23-66 år (31%) 99,2 % 96,3 % 98,3 % 104,0 % 95,7 % 98,3 % 

Indeks innb. 67-79 år (20%) 112,9 % 123,3 % 114,8 % 78,7 % 115,5 % 104,3 % 

Indeks innb. 80-89 år (7%) 88,4 % 127,2 % 115,2 % 64,5 % 112,7 % 104,7 % 

Indeks innb. over 89 år (2%) 93,4 % 113,5 % 88,6 % 47,3 % 115,3 % 102,5 % 

Indeks basiskriteriet (5%) 136,7 % 86,4 % 167,2 % 79,1 % 191,4 % 114,6 % 

Indeks reiseavst. innen sone 
(3%) 

77,5 % 110,8 % 70,0 % 60,0 % 146,7 % 107,7 % 

Indeks reiseavst. til 
nabokrets (3%) 

140,8 % 119,8 % 84,0 % 105,1 % 145,3 % 108,2 % 

Utgiftsbehov - 
Kommunehelse (sum) 

103,0 % 104,4 % 103,9 % 93,2 % 110,0 % 102,2 % 

 

Utgiftsbehovet til helsetjenester er beregnet til 103,0 prosent av landsgjennomsnittet, opp 1,9 
prosent fra 2019. Aldersfordelingen i kommunen er særlig viktig for utgiftskorrigeringen innen 
kommunehelse. Sammenlignet med landsgjennomsnittet har Lunner færre eldre, 80 år og eldre, og 
færre barn i barnehagealder. Relativt høy andel i aldersgruppen 67 til 79 år er med å trekke utgifts-
korrigeringen over 100 prosent. Lunner kommune ligner mer på kommunegruppe 7 i sammenheng 
med kommunehelse, da kommunegruppe 1 skiller seg vesentlig ut i basiskriteriet og har stort sett 
en eldre befolkning.  
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Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse 
 

 2017 2018 2019 2020 

Lunner 2 554 2 723 2 861 3 078 

Gran 2 683 2 934 2 720 3 128 

Jevnaker 2 798 3 068 2 850 3 039 

Nannestad 3 054 3 212 3 390 3 623 

KOSTRA gruppe 1 2 442 2 640 2 815 3 043 

KOSTRA gruppe 7 2 678 2 858 2 968 3 067 

Landet uten Oslo 2 809 2 977 3 095 3 323 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 
Lunner brukte omtrent 3 078 kroner per innbygger til helsetjeneste i 2020, opp 7,6 prosent fra 
2019. Det er 35 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1, eller 0,3 millioner kroner.   

Med unntak av kommunegruppe 1 øker Lunner kommune mest blant sammenligningskommunene 
fra 2017 til 2020. Utgiftene til kommunehelse har økt med 524 kroner per innbygger fra 2017 til 
2020. I kommunegruppen er utgiftene økt med 601 kroner per innbygger i samme tidsrommet. 
Samlet har det siden 2017 vært en tydelig vekst, med en økning i kostnader på 4,7 millioner, justert 
for prisvekst. 

Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger 
 2017 2018 2019 2020 

Lunner 1 860 1 997 2 042 2 167 

Gran 1 661 1 840 1 863 2 064 

Jevnaker 1 732 1 709 1 568 1 742 

Nannestad 2 214 2 253 2 397 2 515 

KOSTRA gruppe 1 1 742 1 802 1 976 2 144 

KOSTRA gruppe 7 1 816 1 919 2 008 2 132 

Landet uten Oslo 1 927 2 005 2 110 2 306 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 
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Diagnose, behandling, re-/habilitering er den største funksjonen i kommunehelsetjenesten. Lunner 
kommune brukte 2 167 kroner per innbygger på fastleger, fysioterapi og legevakt. Det er nær 
gjennomsnittet i kommunegruppe 1, og er høyest blant sammenligningskommunene.  

Høye utgifter til behandling pleier å komme av dyr legevakt, kommunalt ansatte fastleger eller mye 
kommunal service for fastlegene (Framsikt 2018). 

 

Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år 
 

 2017 2018 2019 2020 

Lunner 85,0 92,8 91,1 91,7 

Gran 90,7 115,0 117,3 120,9 

Jevnaker   23,9 48,5 56,1 

Nannestad 93,5 84,6 96,3 87,8 

KOSTRA gruppe 1 66,3 71,1 84,4 107,4 

KOSTRA gruppe 7 78,8 83,5 87,0 93,0 

Landet uten Oslo 76,6 81,9 86,6 89,8 

 
Antallet helsesykepleiere per innbygger 0-5 år er en indikasjon på kvaliteten i det forebyggende 
helsearbeidet i kommunen. Lunner har ligget stabilt rundt 90 årsverk per 10 000 innbyggere mellom 
0-5 år, mens kommunegruppe 1 har økt betydelig de siste 4 årene. Lunner kommune ligger under 
gjennomsnittet for kommunegruppen når det gjelder helsesykepleierdekning, ca. 0,85 årsverk. I 
disse tallene ligger det både faste stillinger og midlertidige prosjektstillinger kommunen har fått 
gjennom tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.  
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Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 8,9 11,2 7,8 7,9 

Gran 9,5 9,6 9,6 9,8 

Jevnaker 6,8 5,8 5,8 6,7 

Nannestad 7,1 6,8 6,6 7,0 

KOSTRA gruppe 1 8,8 9,3 8,7   

KOSTRA gruppe 7 7,9 7,8 8,2 9,1 

Landet uten Oslo 8,8 9,0 9,2 9,4 

 
 

Det er 7,9 legeårsverk per 10.000 innbygger i kommunehelsetjenesten. Det foreligger ikke tall på 
kommunegruppe 1 for 2020, men sammenlignet med Landet uten Oslo og kommunegruppe 7 har 
Lunner kommune henholdsvis 1,5 og 1,2 færre legeårsverk per 10 000 innbyggere. 
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Sosiale tjenester 
Sosialtjenesten omfatter funksjonene 242 Veiledning, 243 Rusomsorg, 273 Vernet arbeid, 275 
Introduksjonsordningen, 276 Kvalifiseringsordningen og 281 Sosialhjelp. 275 
Introduksjonsordningen er helt finansiert med statstilskudd (integreringstilskuddet) og holdes 
utenfor analysen. Utgiftsbehovet for sosialtjenester er beregnet til 88,1 prosent av 
landsgjennomsnittet.  

Lunner kommune har behovskorrigerte netto driftsutgifter på 17,7 millioner kroner til sosiale 
tjenester. Sammenlignet med KOSTRA gruppe 1 har Lunner kommune 3,6 millioner kroner lavere 
utgifter til dette tjenesteområdet. Den viktigste driveren i lave kostnader på tjenesteområdet er 
relativt lave ytelser per mottaker av sosialhjelp.   

Store deler av sosialutgiftene i norske kommuner er knyttet til arbeidet med flyktninger. Antall 
flyktninger mottatt i kommunen har stor betydning for utgiftsnivået i denne tjenesten. Lunner har 
over middels utgifter til flyktninger, etter størrelsen på integreringstilskuddet å dømme (Framsikt 
2018). 

 

art 
 

Netto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

242 Råd, veiledning og sosialt 
forebyggende arbeid 

             7 151               1 051  

243 Tilbud til personer med 
rusproblemer 

                 153                      -    

273 Arbeidsrettede tiltak i 
kommunal regi 

                 906                      -    

275 Introduksjonsordningen              6 058               7 607  

276 Kvalifiseringsordningen                  821                      -    

281 Ytelse til livsopphold              6 551                      -    
 

Sum            21 640               8 658  

*Tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov.  
** Netto driftsutgifter er redusert med 12,9 prosent siden 2019, mens korrigerte brutto 
driftsutgifter er redusert med 24,8 prosent. Det er særlig introduksjonsordningen som er redusert i 
omfang i 2020.  
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Utgiftsbehov og kriteriedata 
 

  Lunner Gran Jevnaker Nannestad KOSTRA 
gruppe 1 

Landet 
uten Oslo 

Indeks innb. 16-22 år (3%) 96,0 % 102,3 % 95,2 % 98,1 % 100,5 % 102,3 % 

Indeks innb. 23-66 år (21%) 99,2 % 96,3 % 98,3 % 104,0 % 95,7 % 98,3 % 

Indeks uføre (11%) 102,9 % 135,6 % 116,1 % 76,0 % 112,6 % 106,0 % 

Indeks flyktningar (15%) 67,2 % 86,3 % 56,6 % 90,3 % 45,8 % 87,6 % 

Indeks opphopingsindeks 
(17%) 

82,3 % 76,6 % 94,7 % 64,8 % 57,2 % 84,9 % 

Indeks aleneboende 30-66 år 
(34%) 

87,6 % 97,6 % 88,8 % 83,4 % 84,6 % 93,7 % 

Utgiftsbehov - Sosiale 
tjenester (sum) 

88,1 % 96,6 % 90,3 % 85,2 % 80,3 % 93,9 % 

 

Behovet for sosiale tjenester er beregnet til 88,1 % av landsgjennomsnittet per innbygger, opp 1,5 
prosent fra 2019. Sammenlignet med landsgjennomsnittet har Lunner flere uføre, færre flyktninger 
og færre aleneboende 30 – 66 år. Kommunegruppen har større korreksjon for utgiftsbehov enn 
Lunner kommune, hvor kommunegruppen skiller seg særlig ut på opphopingsindeksen 3. Lunner 
kommune ligner mer på Kommunegruppe 7 i sammenligningen, som kommer ut med et 
utgiftsbehov på 86,1 prosent, hvor det særlig er opphopingsindeksen og indeks flyktninger som 
skiller Lunner og kommunegruppe 7 fra kommunegruppe 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Opphopingsindeksen består av kriteria skilte/separerte, arbeidsledige, fattige og samla innbyggertall. 
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Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 2 517 2 206 1 888 1 950 

Gran 2 383 2 228 2 131 2 044 

Jevnaker 2 346 2 442 2 746 2 026 

Nannestad 1 763 2 594 2 447 2 314 

KOSTRA gruppe 1 2 145 2 174 2 309 2 343 

KOSTRA gruppe 7 2 694 2 518 2 474 2 488 

Landet uten Oslo 2 943 2 968 2 982 2 877 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 
Lunner kommunes utgifter til sosiale tjenester per innbygger ligger under gjennomsnittet i 
kommunegruppe 1, med en differanse på 393 kroner per innbygger. Dette utgjør 3,6 millioner 
kroner. Lunner kommune har de laveste kostnadene til sosiale tjenester blant 
sammenligningskommunene. Det er forskjeller i utbetaling av sosialhjelp (livsopphold) som utgjør 
den største forskjellen mellom kommunene. I tillegg har Lunner noe lavere utgifter til drift av 
sosialtjenesten (NAV kontoret), og kvalifiseringsordningen. 

Lunner kommune skiller seg særlig ut i art 243 tilbud til personer med rusproblemer, hvor Lunner 
kommune har vesentlig lavere ressursbruk enn både kommunegruppe 1 og kommunegruppe 7. 
Analyse av Agenda kaupang viser at kommunen har flere tjenestemottakere enn snittet som mottar 
tjenester innen psykososialt forebyggende arbeid (Psykisk helse og rus). Det er dermed grunn til å 
anta at denne arten håndteres innenfor området Pleie og omsorg.  
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Netto driftsutgifter per innbygger råd veiledning og sosialt forebyggende 
arbeid 
  2017 2018 2019 2020 

Lunner 1 030 962 893 895 

Gran 798 722 693 711 

Jevnaker 1 029 1 109 1 556 1 091 

Nannestad 629 822 741 684 

KOSTRA gruppe 1 998 932 1 024 966 

KOSTRA gruppe 7 940 708 778 849 

Landet uten Oslo 1 021 1 030 1 042 917 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 
Veiledning er den nest største del-tjenesten innenfor sosialtjenesten. Lunner har relativt lave 
utgifter til veiledning. Gran og Nannestad kommune driver denne funksjonen med noe lavere 
kostnader.  Netto utgift per innbygger var over 895 kroner i 2020. Det er 71 kroner under 
gjennomsnittet i kommunegruppe 1, tilsvarende 0,6 millioner kroner.   

Driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid knyttet til bosetting av flyktninger 
inngår også i disse tallene, selv om tjenesten i Lunner ligger utenfor NAV.  Nedgangen i utgiftene til 
denne funksjon skyldes at kommunen har bosatt færre flyktninger etter en del år med høy 
bosetting. 
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Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år 
 

 2017 2018 2019 2020 

Lunner 1 956 1 768 1 231 1 363 

Gran 2 013 2 021 1 801 1 656 

Jevnaker 1 792 1 882 1 231 956 

Nannestad 955 1 135 949 909 

KOSTRA gruppe 1 1 258 1 478 1 310 1 571 

KOSTRA gruppe 7 2 031 2 032 1 798 1 752 

Landet uten Oslo 2 001 2 038 1 934 1 948 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp utgjør store deler av sosialtjenesten. Lunner brukte 7,4 millioner 
til sosialhjelp i 2020, en økning på 0,7 millioner fra 2019. Det er 208 kroner mindre enn 
gjennomsnittet i kommunegruppen. Forskjellen utgjør rundt 1, 1 millioner kroner. NAV Hadeland og 
Flyktningetjenesten har hatt fokus på overgang til arbeid de siste årene. Antall 
sosialhjelpsmottakere, med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold har hatt en liten økning fra 
2019 til 2020, fra 60 til 64. I KOSTRA gruppe 1 & 7 har antall sosialhjelpsmottakere økt vesentlig i 
2020. Lunner kommune har en svak økning i andelen som har sosialhjelp som viktigste kilde til 
livsopphold, men ligger fortsatt lavere enn alle sammenligningsgruppene, med unntak av 
Nannestad.  
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Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år 
 

  Andelen sosialhjelpsmottakere i 
forhold til innbyggere i alderen 
20-66 år  

Brutto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp pr. mottaker 

Lunner 3,7 % 35 989 

Gran 4,4 % 39 794 

Jevnaker 3,2 % 33 496 

Nannestad 3,2 % 31 868 

KOSTRA gruppe 1 4,4 % 43 253 

KOSTRA gruppe 7 4,0 % 47 064 

Landet uten Oslo 4,1 % 50 871 

**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 
Lave utgifter til sosialhjelp kan komme av lav andel klienter eller lave utgifter per klient. Lunner har 
middels andel klienter (3,7 prosent av innbyggere 20-66 år) og lave enhetskostnader. Utgiften per 
bruker er 35 989 kroner i 2020, en økning på 19 prosent per mottaker fra 2019. Det er 7 264 kroner 
per mottaker, eller 20 prosent, mindre enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 1. Dette kan ha 
sammenheng med at vi har lavere andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste 
inntektskilde. De fleste som mottar sosialhjelp har andre inntektskilder, noe som gir lavere 
utbetalinger per bruker. Forskjellen utgjør 1,5 millioner kroner. Middels dekningsgrad og lave 
utbetalinger per bruker gir lave utgifter til sosialhjelp. 
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Kommunale boliger 
 

Boliger omfatter funksjonene 265 Kommunale utleieboliger, 283 Etableringshjelp og 315 
Boligbygging. Det er ingen behovsberegning i denne tjenesten. Netto driftsutgift var omtrent 5,9 
millioner kroner i 2020, hvor 5,2 millioner gikk til kommunale utleieboliger og 0,7 millioner til 
bistand til egen bolig gjennom boligkontor og sosialtjenesten.   

Lunner brukte rundt 6,2 millioner mer på boligtjenester enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1. 
Det er vanlig at kommuner har netto inntekter på dette tjenesteområdet.    

Det er vanskelig å sammenligne boligutgiftene mellom kommuner fordi organiseringen av 
kommunale boliger varierer mye mellom kommuner. Mange kommuner har flyttet boligdrift ut av 
kommunekassen (foretak) og noen har flyttet det ut av kommunekonsernet (stiftelser, borettslag, 
aksjeselskaper). Det varierer derfor hvordan renter og avskrivninger kommer inn i 
kommuneregnskapet. Lunner kommune har tidligere solgt boliger til utleie til Lunner Boligstiftelse, 
som drifter og forvalter boligene videre.  

Fra 2016 har utgiftene med kommunale boliger økt vesentlig. Dette henger sammen med at 
kommunen har bygd flere nye omsorgsboliger inkludert Frøystad omsorgsboliger, Roa 
omsorgsboliger (fra 2019) og omsorgsboliger ved Lunner helse- og omsorgssenter (LHOS, fra slutten 
av 2020). Ved både Roa og LHOS omsorgsboligene, er ikke boligene fullt utleid. Dette påvirker 
nettoutgiftene. I tillegg har omsorgsboligene på Roa og LHOS avskrivningskostnader, som er større 
enn mulige utleieinntekter. Kommunen har ikke inntekter fra utleie av eldre nedbetalte boliger, 
som ville ha veid opp for ubalansen i inntekter og utgifter. 

 

art 
 

Netto driftsutgifter 
på funksjon/ 
tjenesteområde 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

265 Kommunalt disponerte boliger              5 234             11 227  

283 Bistand til etablering og 
opprettholdelse av egen bolig m.v. 

                 690                   388  

315 Boligbygging og fysiske 
bomiljøtiltak 

                    -                        -    

 
Sum              5 924             11 615  

*Tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov.  
** Netto driftsutgifter har økt med 0,8 prosent siden 2019, mens korrigerte brutto driftsutgifter har 
økt med 6,4 prosent.  
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Netto driftsutgifter per innbygger kommunalt disponerte boliger 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 197 304 602 578 

Gran 66 242 241 98 

Jevnaker -735 -498 -378 -239 

Nannestad -64 -48 -71 -36 

KOSTRA gruppe 1 -95 -9 -34 -179 

KOSTRA gruppe 7 -69 -55 -37 -4 

Landet uten Oslo -112 -107 -91 -148 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 

Utleie av kommunale boliger er den største delen av boligtjenesten. Lunner hadde underskudd på 
578 kroner per innbygger på boligutleie i 2020. Det er 757 kroner mer enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 1 og er høyest blant sammenligningskommunene. Utgiftene har økt vesentlig de 
siste årene, etter hvert som Lunner har bygget flere utleieboliger i kommunalt eie.  Årsaken til at 
Lunner kommune har høyere kostnader på dette området er at kostnadene fordeles på relativt nye 
boliger, mens den eksisterende boligmassen er i stor grad forvaltes av Lunner boligstiftelse. 
Omsorgsboliger i Lunner kommune har høyere drifts/finansieringsutgifter enn det som er mulig å 
tjene inn i leieinntekter.   

I tillegg blir utgiftene til boligforvaltning i flyktningetjenesten (1 million kroner) ført på denne 
funksjonen. Flyktningetjenesten får ikke inntekter for husleie, men har utgifter knyttet til 
oppfølging av flyktninger og huseiere ved bosetting av nyankomne flyktninger. 

En tredje faktor er at Lunner kommune er forpliktet til å dekke husleie for tomgangsleie over 3 
måneder ved en rekke av Lunner boligstiftelsens boliger. I 2020 utgjorde dette om lag kr 650.000. 
Administrasjonen jobber aktivt med boligstiftelsen for å redusere omfanget av boliger som har en 
tendens til å stå tomme.  
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Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 
 

  Kommunalt disponerte 
boliger per 1000 innbyggere 

Netto driftsutgift til kommunale 
boliger per utleid bolig  

Lunner 23 30 970 

Gran 13 8 286 

Jevnaker 15 -16 948 

Nannestad 10 -3 759 

KOSTRA gruppe 1 21 -9 841 

KOSTRA gruppe 7 17 -501 

Landet uten Oslo 20 -8 300 

 
 

Lunner kommune disponerte 23 utleieboliger per 1000 innbyggere i 2020, en økning på 2 boliger fra 
2019. Det er 2 per 1000 innbyggere mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen, men er vesentlig 
høyere enn sammenligningskommunene. Kommunalt disponerte utleieboliger inkluderer både 
omsorgsboliger og boliger til vanskeligstilte. Boliger eid av Lunner boligstiftelse, der kommunen har 
tildelingsrett, er inkludert i tallet.  Samlet disponerer kommunen 207 boliger.  

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 292 318 659 654 

Gran 123 294 342 165 

Jevnaker -763 -467 -401 -235 

Nannestad 320 262 50 290 

KOSTRA gruppe 1 -10 53 21 -32 

KOSTRA gruppe 7 25 -4 17 155 

Landet uten Oslo 62 84 119 159 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 
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I 2020 driver tjenesteområdet "Kommunale boliger" 6,2 millioner kroner dyrere enn gjennomsnittet 
for KOSTRA gruppe 1. Lunner hadde netto driftsutgift på boligtjenesten på 654 kroner per 
innbygger i 2020. Det er 686 kroner mer enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 1 og definitivt høyest 
blant sammenligningskommunene. 

Kommunens høye utgifter drives av boligsituasjonen, med flere boliger med tomgangsleie, og høye 
avskrivningskostnader i forhold til leieprisen for boliger i kommunens eie.  
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Kultur og idrett 
 

Kultur og idrett omfatter funksjonene 231 Fritidstilbud, 370 Bibliotek, 373 Kino, 375 Museer, 
377 Kunst, 380 Idrett, 381 Idrettsanlegg, 383 Kulturskole, 385 Annen kultur og 386 Kulturbygg.  
Det er ikke behovskorreksjon på kultursektoren. Det er få lovpålagte forpliktelser i dette området. 

Netto driftsutgift var 15,5 millioner kroner i 2020. Lunner kommune har et mindreforbruk på 
2,0 millioner innenfor kultur og idrett, sammenlignet med gjennomsnittet i kommunegruppe 1.  

 

art 
 

Netto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

Korrigerte brutto driftsutgifter 
på funksjon/tjenesteområde 

231 Aktivitetstilbud barn og unge              1 303                     11  

370 Bibliotek              2 207               2 228  

373 Kino                     -                        -    

375 Muséer                  281                      -    

377 Kunstformidling                  493                      -    

380 Idrett og tilskudd til andres 
idrettsanlegg 

                 499                      -    

381 Kommunale idrettsbygg og 
idrettsanlegg 

             6 618               6 625  

383 Kulturskoler              1 930                      -    

385 Andre kulturaktiviteter og 
tilskudd til andres kulturbygg 

             1 954               1 753  

386 Kommunale kulturbygg                  209                   209  
 

Sum            15 494             10 826  

*Tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov.  
** Netto driftsutgifter er redusert med 3,2 prosent siden 2019, mens korrigerte brutto driftsutgifter 
har økt med 1,8 prosent. Viktige endringer er at aktivitetstilbud til barn og unge har økt siden 2019, 
mens kostnader til kulturskoler er redusert.  
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Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 
 

 2017 2018 2019 2020 

Lunner 1 491 1 705 1 796 1 710 

Gran 2 028 1 819 1 815 1 437 

Jevnaker 2 666 2 591 2 871 2 616 

Nannestad 1 567 1 644 1 692 1 695 

KOSTRA gruppe 1 1 965 1 969 2 035 1 930 

KOSTRA gruppe 7 2 078 2 182 2 580 2 124 

Landet uten Oslo 2 464 2 504 2 679 2 521 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

 

Lunner kommune brukte 1 710 kroner per innbygger på kultur og idrett i 2020. Det er 220 
kroner mindre per innbygger enn gjennomsnittet for kommunegruppe 1, tilsvarende 2,0 millioner.   
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Kirke 
 

Kirkeformål omfatter funksjonene 390 Den norske kirke, 392 Andre trossamfunn og 393 Drift av 
gravplasser. Behovskorrigert netto driftsutgift i 2020 var 4,2 millioner kroner. Lunner brukte 2,4 mill 
kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1 på dette tjenesteområdet. Kommunen 
brukte også minst blant sammenligningskommunene.   

 

art 
 

Netto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

390 Den norske kirke              3 878                      -    

392 Tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn 

                 501                      -    

393 Gravplasser og krematorier                  278                      -    
 

Sum              4 657                      -    

*Tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov.  
** Netto driftsutgifter er økt med 9,3 prosent siden 2019. 

 

Netto driftsutgifter til kirke pr. innbygger i kroner 
 

 2017 2018 2019 2020 

Lunner 432 431 435 459 

Gran 707 721 759 743 

Jevnaker 746 697 694 682 

Nannestad 530 513 521 493 

KOSTRA gruppe 1 752 742 717 720 

KOSTRA gruppe 7 665 665 658 601 

Landet uten Oslo 664 674 657 648 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 
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Utgiftene til Den norske kirke og drift av gravplasser var lave i Lunner kommune. Netto driftsutgift 
per innbygger var 459 kroner i 2020. Det er lavest blant sammenligningskommunene og er 261 
kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1. 

 



KOSTRA og nøkkeltall 2020 - Lunner Kommune 

 

Side 76 av 98 

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 
 

Plan m.m. omfatter funksjonene 301 Plansaker, 302, 304 og 305 Byggesak, 303 Kart/oppmåling, 
335 Parkdrift, 360 Naturforvaltning og 365 Kulturminnevern. Det er ikke behovsberegning for dette 
området.  Netto driftsutgift var 1,2 millioner kroner i 2020. Tjenesteområdet er i stor grad selvkost. 
Lunner kommune hadde 4,6 millioner kroner i lavere kostnader enn KOSTRA gruppe 1 i 2020. Det er 
særlig innenfor området "Rekreasjon i tettsted" og kulturminneforvaltning, hvor Lunner kommune 
har lave driftsutgifter. 

 

art 
 

Netto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

301 Plansaksbehandling 2212 2287 

302 Byggesaksbehandling og 
eierseksjonering 

-2062 2993 

303 Kart og oppmåling 252 1642 

304 Bygge- og 
delesaksbehandling, 
ansvarsrett og 
utslippstillatelser 

0 0 

305 Eierseksjonering 0 0 

335 Rekreasjon i tettsted 0 0 

360 Naturforvaltning og 
friluftsliv 

755 696 

365 Kulturminneforvaltning 0 0 
 

Sum 1 157 7 618 

*Tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov.  
** Netto driftsutgifter for et selvkostområde vil kunne ha store svingninger, og er redusert med 
83,6 prosent fra 2019, mens korrigerte brutto driftsutgifter er redusert med 12,8 prosent. Brutto 
driftsutgifter er særlig redusert på plan, mens netto driftsutgifter har et større negativt avvik for 
2020. 
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Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 267 462 414 128 

Gran 652 592 543 386 

Jevnaker 555 525 629 316 

Nannestad -192 218 373 305 

KOSTRA gruppe 1 755 791 808 645 

KOSTRA gruppe 7 638 745 734 673 

Landet uten Oslo 761 818 849 783 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 

Innenfor hele tjenesteområdet plan, kulturminner, natur og nærmiljø hadde Lunner kommune 
netto driftsutgifter på 128 kroner per innbygger i 2020, en nedgang på 286 kroner per innbygger fra 
2019. Dette er 517 kroner per innbygger i mindreforbruk sammenlignet med KOSTRA gruppe 1. 
Sammenlagt utgjør dette 4,6 millioner kroner i mindreforbruk. Dette er i stor grad på grunn av høye 
gebyrinntekter fra byggesak, som blir avsatt på selvkostfond. Kommunen har ingen kostnader til 
park og kulturminneforvaltning, og skiller seg med det ut fra andre kommuner. Lunner kommune vil 
få kostnader til park ved etableringen av Grua torg og Harestua torg.  

Netto driftsutgifter per innbygger plansaksbehandling 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 159 203 246 244 

Gran 185 190 201 141 

Jevnaker 332 272 289 246 

Nannestad 18 61 164 14 

KOSTRA gruppe 1 303 309 331 293 

KOSTRA gruppe 7 252 251 236 222 

Landet uten Oslo 262 261 279 262 
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*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 

Tjenesteområdet plansaker hadde netto driftsutgifter på 244 kroner per innbygger i 2020. Det 
er 49 kroner per innbygger lavere enn gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 1, eller 0,4 millioner.  
På dette området har kommunen hatt vakanser i tidligere år, som ble fylt i 2019. I tillegg har 
inntektene i selvkostområdet variert, med blant annet produksjon av planer.  

 

Netto driftsutgifter per innbygger byggesaksbehandling og eierseksjonering 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 12 71 -76 -228 

Gran 88 -92 -99 -103 

Jevnaker 28 49 146 -176 

Nannestad -147 4 9 44 

KOSTRA gruppe 1 98 116 124 39 

KOSTRA gruppe 7 11 28 22 0 

Landet uten Oslo 26 46 38 22 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 

Tabellen viser kommunenes utgifter til to av de viktigste oppgavene som kan selvfinansieres, 
byggesak og deling 4. Tjenestene skal være 100 prosent selvkostfinansiert over tid. Tidligere har 
det bygd seg opp fond som måtte tømmes og dette er forklaringen på lave netto driftsutgifter i 
2017 og 2019. 2020 ga uventet høye gebyrinntekter, som gir negative netto driftsutgifter. 

 

 
4 Inntektene på deling kommer på byggesak. Eierseksjonering er et eget selvkostområde som kom inn i 2018. Området 
hadde et omfang på 0,1 millioner i 2020.  
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Administrasjon, styring og fellesutgifter 
 

Administrasjon og styring omfatter funksjonene 100 Politikk, 110 Revisjon, 120 Administrasjon, 121 
Eiendomsforvaltning, 130 Adm.lokaler, 180 Fellesutgifter, og 285 Utenfor kommunalt område. 
Funksjonene 190 Utgifter til fordeling og 290 Interkommunalt samarbeid er også tatt med her. 
Disse funksjonene skal gå i null, men gjør det ikke alltid. Behovskorrigert netto driftsutgift var 39,0 
millioner kroner i 2019.  Administrasjon er et vanskelig område å analysere, for kommunenes 
regnskapspraksis varierer (tolkningen av skillet mellom tjeneste og administrasjon). Lunner hadde 
lave utgifter til administrasjon og styring i 2020. Samlede behovskorrigerte netto driftsutgifter var 
6,4 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1 og midt på treet blant 
sammenligningskommunene.   

 

art 
 

Netto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

100 Politisk styring 3 294                                                                                    2 515                                                                                    

110 Kontroll og revisjon 1 289                                                                                    1 058                                                                                    

120 Administrasjon 33 768                                                                                 34 496                                                                                 

121 Forvaltningsutgifter i 
eiendomsforvaltningen 

2 268                                                                                    2 269                                                                                    

130 Administrasjonslokaler 2 131                                                                                    2 811                                                                                    

180 Diverse fellesutgifter 50                                                                                                                                                                                    

190 Interne serviceenheter                                                                                                                                                                                         

285 Tjenester utenfor ordinært 
kommunalt ansvarsområde 

- 2                                                                                         249                                                                                       

290 Interkommunale samarbeid - 144                                                                                   19 295                                                                                
 

Sum 42 654                                                                                 62 693                                                                           

*Tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov.  
** Netto driftsutgifter har økt med 8,3 prosent siden 2019, mens korrigerte brutto driftsutgifter har 
økt med 2,9 prosent.  
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Utgiftsbehov og kriteriedata 
 

  Lunner Gran Jevnaker Nannestad KOSTRA-
gruppe 1 

Landet 
uten Oslo 

Indeks innb. 0-1 år (2%) 81,8 % 71,1 % 93,2 % 121,3 % 91,6 % 96,4 % 

Indeks innb. 2-5 år (5%) 99,3 % 83,1 % 90,5 % 109,0 % 98,3 % 99,5 % 

Indeks innb. 6-15 år (11%) 101,7 % 96,5 % 98,4 % 109,4 % 103,0 % 102,1 % 

Indeks innb. 16-22 år (8%) 96,0 % 102,3 % 95,2 % 98,1 % 100,5 % 102,3 % 

Indeks innb. 23-66 år (53%) 99,2 % 96,3 % 98,3 % 104,0 % 95,7 % 98,3 % 

Indeks innb. 67-79 år (9%) 112,9 % 123,3 % 114,8 % 78,7 % 115,5 % 104,3 % 

Indeks innb. 80-89 år (3%) 88,4 % 127,2 % 115,2 % 64,5 % 112,7 % 104,7 % 

Indeks innb. over 89 år (1%) 93,4 % 113,5 % 88,6 % 47,3 % 115,3 % 102,5 % 

Indeks landbrukskriteriet (3%) 155,0 % 249,9 % 109,5 % 109,8 % 235,7 % 114,7 % 

Indeks basiskriteriet (9%) 136,7 % 86,4 % 167,2 % 79,1 % 191,4 % 114,6 % 

Utgiftsbehov - Adm, styring og 
fellesutgifter (sum) 

102,5 % 98,4 % 104,8 % 98,9 % 106,7 % 101,0 % 

 

Behovet for administrasjon er beregnet til 102,5 % av landsgjennomsnittet per innbygger, en 
økning på 1,5 prosent fra 2019. Lunner er en kommune med noe høyere antall barn i skolealder og 
unge eldre, og relativt få innbyggere over 80 år. Kommunestørrelse (basiskriteriet) og mye 
landbruk er med på å trekke opp utgiftsbehovet. Kommunegruppe 7 har et utgiftsbehov på 98,3 
prosent. Det er særlig landbrukskriteriet og basiskriteriet som skiller kommunegruppe 1 og 7, men 
også alderssammensetning. Lunner kommune ligger et sted i mellom de to kommunegruppene på 
en rekke av kriteriene. Lunner kommune skiller seg fra begge kommunegruppene ved å ha færre 
eldre over 80 år og 0-åringer.  
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Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 4 660 4 385 4 378 4 591 

Gran 4 190 4 156 4 443 4 172 

Jevnaker 5 651 5 484 5 647 5 597 

Nannestad 3 485 3 699 3 794 3 564 

KOSTRA gruppe 1 4 895 4 956 5 111 5 090 

KOSTRA gruppe 7 4 766 5 222 5 477 4 431 

Landet uten Oslo 4 730 5 340 5 528 5 009 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 
Denne indikatoren viser netto driftsutgifter til Administrasjon og styring, inkludert Politisk styring, 
Kontroll og revisjon, Administrasjon, forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning, og 
administrasjonslokaler. Lunner brukte 4 591 kroner per innbygger på administrasjon og 
fellesutgifter i 2020 Det er 499 kroner mindre per innbygger enn gjennomsnittet i kommunegruppe 
1. Forskjellen utgjør 4,5 millioner kroner.   

Innenfor disse ulike funksjonene utgjør Administrasjon den største delen av utgiftene, hvor Lunner 
kommune har vesentlig lavere utgifter enn sammenlignbare kommuner. Utgifter til forvaltning av 
kommunens bygg og eiendom (alle typer bygg), og drift av og investering i administrasjonslokaler er 
også vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner. Utgifter til politisk styring og til kontroll og 
revisjon er noe lavere enn KOSTRA gruppe 1.  

 

 

 

 

 

 

 



KOSTRA og nøkkeltall 2020 - Lunner Kommune 

 

Side 82 av 98 

Netto driftsutgifter per innbygger administrasjon 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 3 573 3 543 3 518 3 634 

Gran 3 139 3 170 3 394 3 328 

Jevnaker 4 206 3 914 4 037 4 098 

Nannestad 2 108 2 433 2 435 2 300 

KOSTRA gruppe 1 3 790 3 889 3 865 3 789 

KOSTRA gruppe 7 3 481 3 922 4 126 3 364 

Landet uten Oslo 3 382 3 959 4 095 3 678 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 
Funksjon 120 administrasjon omfatter strategisk ledelse og administrative støttefunksjoner.  Det vil 
si overordnet ledelse og deres staber, samt administrativ støtte innen økonomi, HR, IKT og 
sak/arkiv. Behovskorrigerte netto driftsutgifter til administrasjon var 3 634 kroner per innbygger i 
Lunner i 2020. Det er 155 kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1. Forskjellen utgjør 
1,4 millioner kroner. 

Administrasjon Lønn ekskl. sykelønn Beløp pr innb. (kr) 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 2 428 2 252 2 275 2 390 

Gran 2 304 2 328 2 334 2 294 

Jevnaker 2 950 2 994 2 982 3 160 

Nannestad 2 091 2 355 2 272 2 060 

KOSTRA gruppe 1 3 519 3 615 3 804 2 820 

KOSTRA gruppe 7 2 551 2 585 2 611 2 503 

Landet uten Oslo 2 751 2 877 2 898 2 720 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
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Lunner kommune brukte 2 390 kroner per innbygger på lønnsutgifter innenfor Administrasjon i 
2020. Dette er 430 kroner mindre enn KOSTRA gruppe 1, og midt på treet blant 
sammenligningskommunene. Forskjellen fra KOSTRA gruppe 1 utgjør om lag 3,9 millioner kroner. 
Denne indikatoren viser at det er et lavere gap i lønnsutgifter enn i netto driftsutgifter til 
Administrasjon og styring når vi sammenligner med andre kommuner i KOSTRA gruppe 1. Det er en 
endring fra 2019, der vi så at gapet på lønn var større. Det kan ha sammenheng med at vi i 2020 fikk 
digitaliseringsprosjektstillingen inn i ordinær drift (tidligere investering) og nærværsprosjektet 
hadde en ansatt ressurs deler av året.  

Denne faktoren indikerer at kommunen har færre årsverk til administrasjon enn sammenlignbare 
kommuner.  
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Brann og ulykkesvern 
 

Brann og ulykkesvern omfatter funksjonene 338 Forebygging (inkl. feiing) og 339 Beredskap.  
Det er ingen behovskorreksjon for brannvesen. Netto driftsutgift i 2020 var 6,6 millioner kroner.  
Sammenlignet med KOSTRA gruppe 1 har Lunner kommune et mindreforbruk på 1,4 millioner 
innenfor dette tjenesteområdet.  

 

art 
 

Netto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

338 Forebygging av branner og 
andre ulykker 

-150 173 

339 Beredskap mot branner og 
andre ulykker 

6771 399 

 
Sum 6621 572 

*Tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov.  
** Netto driftsutgifter er redusert med 3,3 prosent siden 2019, mens korrigerte brutto driftsutgifter 
har økt med 9,6 prosent. Det er særlig art 338 som står for endringen i korrigerte brutto 
driftsutgifter. 

 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 823 759 769 731 

Gran 753 735 821 741 

Jevnaker 865 879 845 889 

Nannestad 578 639 658 681 

KOSTRA gruppe 1 920 974 1 002 888 

KOSTRA gruppe 7 824 862 918 834 

Landet uten Oslo 890 932 952 880 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 
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Lunner kommune hadde netto driftsutgifter på 731 kroner per innbygger til branntjenesten i 2020, 
ned 5 prosent fra 2019. Det er 157 kroner under gjennomsnittet i kommunegruppe 1. Det er lavest 
blant sammenligningskommunene. Lunner og Gran er i et vertskommunesamarbeid om å 
produsere disse tjenestene. Gran er vertskommune for samarbeidet. 

Andel A-objekter som har fått tilsyn 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 32,0 % 38,1 % 82,6 % 47,8 % 

Gran 31,4 % 35,3 % 58,8 % 37,3 % 

Jevnaker 38,1 % 45,5 % 36,4 % 0,0 % 

Nannestad 62,5 % 27,5 % 29,0 % 32,4 % 

KOSTRA gruppe 1 33,5 % 36,0 % 29,3 % 30,4 % 

KOSTRA gruppe 7 37,0 % 45,2 % 44,4 % 38,9 % 

Landet uten Oslo 42,3 % 39,2 % 37,2 % 31,3 % 

 
Andel A-objekter med tilsyn er en viktig kvalitetsindikator i brannvesenet, for eksempel tilsyn av 
skoler og barnehager. Kommunen må sjekke brannsikkerheten på de viktigste byggene regelmessig. 
I Lunner kommune fikk bare 47,8 prosent av A-objektene tilsyn i 2020. Frem til 2016 var det krav 
om å føre årlig tilsyn med A-Objekter. Nå gjøres dette ut ifra risikovurdering av objektene. Dette 
kan innebære at man vil se store svingninger fra år til år. 
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Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 0,54 0,55 0,55 0,55 

Gran 0,54 0,55 0,55 0,55 

Jevnaker 0,30 0,29 0,29 0,29 

Nannestad 0,54 0,48 0,48 0,44 

KOSTRA gruppe 1         

KOSTRA gruppe 7     

Landet uten Oslo 0,71 0,71 0,72 0,68 

 
Bemanningen i brann og redning er en kvalitetsindikator i tjenesten. Bemanningen omfatter 
beredskap, forebygging og feiing. Lunner hadde 0,55 årsverk per 1000 innbyggere i 2020. Det finnes 
ikke tall for kommunegruppene, men sammenlignet med landet uten Oslo ligger Lunner og de 
andre sammenligningskommunene 0,13 årsverk, eller mer, under gjennomsnittet. 0,55 årsverk per 
1000 innbyggere utgjør 5 årsverk. Bemanningen følger av Forskrift om dimensjonering av 
brannvesen.  
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Eiendomsforvaltning 
 

Eiendomsforvaltning omfatter de kommunale formålsbyggene. Det vil si funksjonene 121, 
forvaltningsutgifter, 130 adm.bygg, 221 barnehagelokaler, 222 skolelokaler, 261 institusjonslokaler, 
381 idrettsanlegg og 386 kulturbygg. Disse utgiftene er vurdert som en del av de tjenester de 
betjener. Her følger en samlet analyse av eiendomsdriften. Behovskorrigerte netto driftsutgifter til 
eiendomsforvaltning var 54,6 millioner kroner i 2020.  Lunners utgifter til eiendomsforvaltning er 
761 kroner høyere per innbygger enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1. Forskjellen utgjør 6,9 
millioner kroner i 2020. Utgifter til eiendomsdrift er bla. vedlikehold av eksisterende bygg. Lunner 
kommune har stort vedlikeholdsetterslep, og det er risiko for større kostnader dersom bygg ikke 
skjøttes tilstrekkelig.  

   

art 
 

Netto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

121 
Forvaltningsutgifter i 
eiendomsforvaltningen 2 268 2 269 

130 Administrasjonslokaler              2 131               2 811  

221 Barnehagelokaler og skyss              6 956               6 928  

222 Skolelokaler            23 208             23 673  

261 Institusjonslokaler            13 221             13 495  

381 
Kommunale idrettsbygg og 
idrettsanlegg              6 618               6 625  

386 Kommunale kulturbygg                  209                   209  

 
Sum            54 611             56 010  

*Tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov.  
** Netto driftsutgifter har økt med 10,8 prosent siden 2019, mens korrigerte brutto driftsutgifter 
har økt med 11,2 prosent. Veksten er i hovedsak i art 121 og 261, mens det er en nedgang i 130.  
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Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 5 526 5 692 5 533 6 026 

Gran 4 799 4 830 5 065 4 558 

Jevnaker 5 137 5 613 6 026 6 142 

Nannestad 4 739 4 630 4 613 4 616 

KOSTRA gruppe 1 4 949 5 027 5 154 5 265 

KOSTRA gruppe 7 5 290 5 543 5 601 5 287 

Landet uten Oslo 5 468 5 629 5 653 5 608 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

 

Lunner kommune ligger 761 kroner over KOSTRA gruppe 1 i netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning, korrigert for utgiftsbehov. Dette utgjør 6,9 millioner i merkostnader 
sammenlignet med kommunegruppen. Utgiftene til eiendomsforvaltning har økt med 4,5 millioner 
kroner, eller 8,9 prosent (korrigert for utgiftsbehov,) fra 2019 til 2020. Dette er i hovedsak økte 
kostnader i forbindelse med Lunner Helse og Omsorgssenter.  

Det er tilsatt driftsleder bygg i 2019, i forbindelse med nytt helse og omsorgssenter på Harestua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOSTRA og nøkkeltall 2020 - Lunner Kommune 

 

Side 89 av 98 

Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger 
 

  Samlet areal på formålsbyggene i 
kvadratmeter per innbygger  

Netto utgift per kvm, 
formålsbygg samlet  

Lunner 5,2 1 169 

Gran 5,9 778 

Jevnaker 6,1 1 003 

Nannestad 3,8 1 210 

KOSTRA gruppe 1 5,5 966 

KOSTRA gruppe 7 4,9 1 068 

Landet uten Oslo 5,0 1 119 

 
Vi har sett at Lunner har høye utgifter til eiendomsforvaltning. Høye utgifter per innbygger til drift 
av bygg kan komme av mange kvadratmeter per innbygger eller høye utgifter per kvadratmeter. 
Lunner kommune har 5,2 kvadratmeter per innbygger. Det er 0,3 kvm mindre enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 1.  

Behovskorrigert netto driftsutgift per kvm var 1 169 kroner i 2020. Det er 203 kroner mer enn 
gjennomsnittet i kommunegruppe 1. Samlet har Lunner kommune 6,9 millioner kroner i høyere 
driftsutgifter til formålsbygg enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1.  En annen viktig faktor er at 
Lunner kommune har flere relativt nye formålsbygg, som Lunner Helse og Omsorgssenter, Harestua 
Arena, Frøystadtunet mfl., som medfører høye avskrivninger, som regnes med i netto-tall. 
Deleffekten av lavere antall kvadratmeter utgjør 3,1 millioner med kvadratmeterprisen i Lunner, 
mens deleffekten av høyere kvadratmeterpris utgjør 10,1 millioner. 
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Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 
 

  Samlet areal på administrasjonslokaler i 
kvadratmeter per innbygger  

Netto utgift per kvm, 
administrasjonslokaler  

Lunner 0,3 921 

Gran 0,7 214 

Jevnaker 0,6 827 

Nannestad 0,3 1 230 

KOSTRA gruppe 1 0,5 620 

KOSTRA gruppe 7 0,4 810 

Landet uten Oslo 0,5 916 

 
 

Lunner kommune har 40 prosent færre kvadratmeter til administrasjonsbygg enn 
gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 1. Samtidig er administrasjonsbyggene 301 kroner dyrere 
per kvadratmeter. Samlet sett koster administrasjonslokalene 0,3 millioner kroner mindre enn 
gjennomsnittet i kommunegruppe 1 i 2020.  

Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage 
 

  Samlet areal på førskolelokaler i 
kvadratmeter per barn i kommunal 
barnehage  

Netto utgift per kvm, 
barnehagelokaler 

Lunner 12,5 1 420 

Gran 13,1 1 470 

Jevnaker 8,5 1 916 

Nannestad 8,9 1 549 

KOSTRA gruppe 1 10,5 1 419 

KOSTRA gruppe 7 9,9 1 546 

Landet uten Oslo 10,5 1 652 
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Behovskorrigerte netto utgifter til barnehagelokaler er 2,4 million kroner dyrere i Lunner enn i 
kommunegruppen. Utgiftene er produkt av antall kommunale plasser, antall kvadratmeter per plass 
og driftsutgifter per kvadratmeter. Lunner har 71 prosent av barna i kommunale barnehageplasser. 
Samtidig har kommunen litt over gjennomsnittet kvadratmeter per barn i kommunale barnehager, 
12,5 kvm, men har relativt lave utgifter per kvadratmeter 1 420 kroner. Sammenlignet med 
gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 1 har Lunner kommune 19 prosent mer areal i barnehagene. De 
samlede høye kostnadene kommer som et resultat av at Lunner skårer over gjennomsnittet på to 
av de tre elementene: kvadratmeter per barn, kvadratmeter pris og andel barn i kommunale 
barnehager. Deleffekten av større areal er 1,1 million kroner.  

Arealet av gymsal i barnehage på Kalvsjø barnehage er medregnet i snitt kvm pr barn og samlede 
kostnader.  

Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon 
 

  Samlet areal på institusjonslokaler i 
kvadratmeter per beboer i institusjon 

Netto utgift per kvm, 
institusjonslokaler 

Lunner 137 1 203 

Gran 152 603 

Jevnaker 354 402 

Nannestad 138 1 228 

KOSTRA gruppe 1 157 857 

KOSTRA gruppe 7 147 957 

Landet uten Oslo 126 1 053 

 
 

Lunner kommune har 4,0 millioner kroner høyere kostnader enn KOSTRA gruppe 1 til 
institusjonslokaler. Sammenlignet med KOSTRA gruppe 1 har Lunner kommune 20 kvadratmeter 
mindre per beboer. Med Lunner kommune sin kvadratmeterpris er denne deleffekten ca. 1,9 
millioner i lavere kostnader. Deleffekten av forskjell i kvadratmeterpris er ca 3,8 millioner kroner. 
Resten av forskjellen skylles ulik dekningsgrad/antall beboere.  

Lunner har økt kostnadene til institusjonslokaler fra 2019 til 2020 med 4,5 millioner kroner, etter en 
økning fra 2018 til 2019 på 1,5 millioner kroner. Veksten kan knyttes til økte kostnader ved 
omsorgssenteret på Harestua.  Lunner kommune har gått fra å ha relativt lave utgifter til 
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bygningsdrift, som følge av lite areal per plass, til å ha relativt høye kostnader per kvadratmeter. 
Dette har endret seg i negativ retning i forbindelse med reduksjon i antall plasser. Med nytt 
omsorgssenter er på plass har areal per beboer og kostnader per kvadratmeter økt ytterligere.  

 

Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev 
 

  Samlet areal på skolelokaler i 
kvadratmeter per elev  

Netto utgift per kvm, 
skolelokaler  

Lunner 22,5 936 

Gran 20,1 1 064 

Jevnaker 19,4 1 200 

Nannestad 15,7 1 322 

KOSTRA gruppe 1 20,0 970 

KOSTRA gruppe 7 18,7 1 042 

Landet uten Oslo 19,7 1 022 

 
Sammenlignet med KOSTRA gruppe 1 har Lunner kommune et merforbruk på 3,6 millioner kroner, 
korrigert for utgiftsbehov. Lunner kommune har noen flere kvadratmeter per elev, men noe lavere 
kostnader per kvadratmeter. Deleffekten av forskjellen i kvadratmeter utgjør ca. 2,6 millioner, 
mens deleffekten av lavere kvadratmeterpris utgjør 0,9 millioner kroner. Resten av forskjellen ligger 
i antall elevplasser/ulikt utgiftsbehov.  
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Samferdsel 
 

Samferdsel omfatter funksjonene 330 Samferdselsbedrifter og 332 Kommunale veier. Lunner 
kommune har ikke samferdselsbedrifter. Det er ingen behovsberegning for denne tjenesten. 
Netto driftsutgifter var 10,2 millioner kroner i 2019. Dette er 0,3 millioner kroner over 
gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 1.    

Veiutgiftene kan reduseres ved å effektivisere driften, redusere vedlikeholdet eller ved å 
redusere veilengden (nedklassifisere kommunale veier til privat vei) (Framsikt 2018). 
  

Netto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

330 Samferdsel og 
transporttiltak 

                    -                        -    

332 Kommunale veier              8 699               9 276  
  

             8 699               9 276  

*Tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov.  
** Netto driftsutgifter er redusert med 14,8 prosent siden 2019, mens korrigerte brutto 
driftsutgifter er redusert med 12,7 prosent.  

 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 1 088 1 559 1 147 960 

Gran 1 162 1 172 1 382 1 314 

Jevnaker 1 570 1 648 1 685 1 540 

Nannestad 842 621 904 862 

KOSTRA gruppe 1 1 430 1 340 1 288 1 206 

KOSTRA gruppe 7 1 162 1 237 1 295 1 100 

Landet uten Oslo 1 088 1 150 1 179 1 134 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 
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Netto driftsutgift per innbygger til vegdrift var 960 kroner i Lunner i 2020, en nedgang på 16,3 
prosent siden 2019. Det er 246 kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Samlet 
utgjør dette 2,2 millioner i lavere kostnader sammenlignet med gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 1. 
2018 skilte seg ut fra normalår på grunn av en ekstrabevilgning til reasfaltering av vei på 
Gruakollen.  

 

Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger 
 

  Antall kilometer kommunal 
vei og gate per 1000 innbygger  

Netto driftsutgifter i kr pr. km 
kommunal vei og gate  

Lunner 7,73 124 271 

Gran 11,83 111 795 

Jevnaker 10,92 140 320 

Nannestad 4,85 177 803 

KOSTRA gruppe 1 11,53 104 730 

KOSTRA gruppe 7 8,65 127 580 

Landet uten Oslo 8,16 149 362 

 
 

Lunner kommune hadde driftsutgifter på 124 271 kroner per kilometer vei i 2020. Utgifter til 
veidrift kan komme av mange kilometer vei eller høye driftsutgifter per kilometer vei. Dette er 19 
541 kroner høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 1. Lunner har 7,7 kilometer kommunal vei 
per 1000 innbygger, eller 70 kilometer vei. Det er 3,8 kilometer mindre vei per 1000 innbyggere enn 
gjennomsnittet i kommunegruppe 1, eller 34,4 km kortere veg gitt Lunners befolkning. Samlet sett, 
med færre kilometer vei og høyere enhetskostnader, har Lunner kommune 2,2 millioner kroner i 
høyere kostnader enn KOSTRA gruppen.  Halvparten av budsjettet i Lunner kommune går til 
vintervedlikehold, som brøyting og strøing, noe som er en viktig utgiftspost for Lunner kommune. 
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Næringsforvaltning og konsesjonskraft 
 

Næringsformål omfatter funksjonene 320 Næringsvirksomhet, 321 Konsesjonskraft, 325 
Næringsstøtte og 329 Landbruk. Det er ingen behovskorreksjon for denne tjenesten. Netto 
driftsutgifter var 3,3 millioner kroner i 2020. Lunner brukte 1,8 millioner kroner mer på 
næringsformål i 2020 enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1, og mest av 
sammenligningskommunene. Funksjonene næringsstøtte ble drevet dyrere enn kommunegruppe 1, 
mens Landbruk hadde 0,4 millioner i lavere kostnader. Lunner har ikke salg av konsesjonskraft eller 
kommunal næringsvirksomhet, noe som utgjør 1,5 millioner kroner i gjennomsnitt i driftsinntekter i 
KOSTRA gruppe 1.  

 

art 
 

Netto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområde 

320 Kommunal næringsvirksomhet                     -                        -    

321 Konsesjonskraft, kraftrettigheter 
og annen kraft for videresalg 

                    -                        -    

325 Tilrettelegging og bistand for 
næringslivet 

             1 569                   906  

329 Landbruksforvaltning og 
landbruksbasert næringsutvikling 

             1 716                      -    

 
Sum              3 285                   906  

*Tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov.  
** Netto driftsutgifter er redusert med 5,8 prosent siden 2019, mens korrigerte brutto driftsutgifter 
er redusert med 1,5 prosent.  
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Næringsforvaltning, kommune netto driftsutgifter kr pr innb. 
 

 2017 2018 2019 2020 

Lunner 376 311 391 363 

Gran -865 347 308 1 081 

Jevnaker 209 144 218 -220 

Nannestad 188 186 181 163 

KOSTRA gruppe 1 306 363 338 162 

KOSTRA gruppe 7 131 135 102 117 

Landet uten Oslo -27 -78 -127 -86 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

 
 

Næringsforvaltning inkluderer utgifter til bistand og støtte til næringslivet, og landbruksforvaltning. 
Samlet netto driftsutgift innenfor tjenesteområdet var 3,3 millioner kroner i 2020. Innenfor bistand 
og støtte til næringslivet inngår støtte til Hadelandshagen, Visit Innlandet (tom. 2019), og deltakelse 
i etablererveilederordningen. I 2019 støttet Lunner kommune også Solobservatoriet med 125 000 
kroner, som ble ført på denne tjenesten.  

Landbruksforvaltningen er i sin helhet lagt til det interkommunale samarbeidet Landbrukskontoret 
for Hadeland (og Nittedal fra 2020). Lunner kommune brukte 200 kroner mer per innbygger til 
næringsforvaltning enn KOSTRA gruppe 1 i 2020. Dette utgjør 1,8 millioner kroner. Det er viktig å 
merke seg at enkelte kommuner har inntekter knyttet til næringsvirksomhet, utleie av eiendommer 
til næringsvirksomhet og konsesjonskraft. Dette har ikke Lunner kommune. Derfor vil 
sammenligning med store grupper og landet være mindre nyttig i dette tilfelle enn å se til 
kommuner med lignende situasjon som Lunner. 
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Flyktninger og integrering 
 

Utgiftene til mottak og integrering av flyktninger er et viktig og vanskelig tema i kommunale 
økonomianalyser. Utgiftene er store i enkelte kommuner. Utgiftene er samtidig lite synlig i 
kommuneregnskapet. Funksjon 275 introduksjonsordningen er den eneste funksjonen som bare 
gjelder flyktninger. Inntektene (integreringstilskuddet) inntektsføres ikke i tjenestene, men på 
funksjon 850 som rammetilskudd. Mange flyktninger fører derfor til høye nettokostnader i en del 
tjenester, spesielt barnevern, sosial, helse og grunnskole. For å anslå denne effekten, kan man 
sammenligne kommunenes inntekter fra integreringstilskudd.  

Høyt integreringstilskudd indikerer høye utgifter til flyktninger. Noen direkte sammenheng er det 
ikke. Flere kommuner har de siste årene meldt om store overskudd på flyktninger (Framsikt 2018). 

 

Tilskudd integrering pr innbygger 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 4 653 4 185 2 984 2 491 

Gran 3 767 3 772 2 684 2 003 

Jevnaker 2 796 2 866 2 270 1 936 

Nannestad 1 469 1 567 1 253 838 

KOSTRA gruppe 1 2 937 2 699 2 135 1 722 

KOSTRA gruppe 7 3 862 3 638 2 644 1 863 

Landet uten Oslo 3 722 3 470 2 577 1 842 

 
 

I 2020 mottok Lunner 2 491 kroner per innbygger i tilskudd til integrering. Det utgjør samlet 22,6 
millioner kroner. Det er en betydelig nedgang siden 2017, på 19,6 millioner kroner.  
Sammenlignet med KOSTRA gruppe 1 mottok Lunner kommune 628 mer per innbygger i 
tilskudd til integrering. Samlet for Lunner kommune utgjør forskjellen 5,7 millioner kroner.  
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Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere 
 

  2017 2018 2019 2020 

Lunner 4,2 1,4 2,2 2,1 

Gran 3,5 1,6 1,5 0,8 

Jevnaker 3,7 1,2 1,3 1,0 

Nannestad 0,8 0,6 0,7 0,7 

KOSTRA gruppe 1 2,1 1,2 1,3 1,2 

KOSTRA gruppe 7 2,5 1,1 1,3 0,7 

Landet uten Oslo 2,3 1,1 1,2 0,6 

 
 

Lunner bosatte 19 flyktninger i 2020, en økning sammenlignet med 2018, men færre enn tidligere 
år. Antallet utgjorde 2,1 promille av innbyggerne. Det er 0,9 promille høyere enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 1, og høyest blant sammenligningskommunene. Det er 1,5 promille over 
gjennomsnittet for landet uten Oslo. 
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