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Vurdering for kommunen 
Denne kostraanalysen er utarbeidet av kommunens enheter, og skal gi en oversikt over hvordan Bamble 
kommune utvikler seg over tid, og hvordan våre resultater er sammenlignet med andre relevante kommuner.  

Om KOSTRA 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om 
kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen om (1) kommunale og fylkeskommunale tjenester, (2) 
bruk av ressurser på ulike tjenesteområder og (3) egenskaper ved befolkningen, blir registrert og sammenstilt for å 
gi relevant informasjon til beslutningstakere i kommuner, fylkeskommuner og staten. Informasjonen skal gi bedre 
grunnlag for analyse, planlegging og styring i kommuner og fylkeskommuner, og gi grunnlag for å vurdere om 
nasjonale mål oppnås. I tillegg skal enkeltpersoner, interessegrupper, media m.fl. kunne finne informasjonen om 
kommuners og fylkeskommuners tjenester og ressursbruk. 

KOSTRA har vært obligatorisk for kommunene og fylkeskommunene fra og med 2001. En av målsettingene med 
KOSTRA var å forenkle rapporteringen fra (fylkes)kommunene til staten ved at data blir rapportert én gang, men at 
de samme dataene kan brukes flere ganger til ulike formål. KOSTRA baseres på elektronisk innrapportering fra 
kommunene til SSB, samt på data fra en rekke andre kilder i og utenfor SSB. KOSTRA-publiseringen baseres i stor 
grad på kopling av data fra ulike kilder, som f.eks. regnskapsdata, tjeneste- og personelldata og befolkningsdata. 
Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheten i kommunene og fylkeskommunene: økonomi, skoler, helse, 
kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Tallene belyser prioritering, dekningsgrad 
og produktivitet ved hjelp av et stort antall nøkkeltall. 

Kommunens prioriteringer sier noe om hvordan kommunens penger blir benyttet til ulike formål, eller hvor mye 
som blir brukt på ulike målgrupper. Produktivitet sier noe om kommunens ressursbruk per tjenestemottaker eller 
plass. Og dekningsgrad sier noe om hvor mange av kommunens innbyggere innenfor en målgruppe som mottar en 
tjeneste. 

Det er viktig å bemerke at KOSTRA-tallene påvirkes blant annet av ulikheter i kommunenes prioriteringer, kvalitet 
på tjenestene og befolkningssammensetning. KOSTRA-tallene kan benyttes til å vise klare holdepunkter for hvor 
kommunen bør rette oppmerksomheten, eller gi grunnlag for videre analyse, men kan ikke uten videre si noe om 
konkret effekt, kvalitet eller si noe om årsaken til variasjon mellom kommunene. 

SSB publiserer foreløpige tall for kommunene 15. mars, og korrigerte tall 15. juni. I nøkkeltallene sammenstilles 
data som rapporteres direkte fra kommunene til SSB og tall hentet fra nasjonale registre utenfor SSB. 

Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til å rette feil og mangler i sine data, og SSB har 
gjennomført kvalitetskontroller og editering av datamaterialet. De foreløpige nøkkeltallene pr. 15. mars kan i 
enkelte tilfeller være feil. Dersom det er mistanke om slike feil i analysen vil det bli kommentert til de ulike 
nøkkeltallene. 

I denne KOSTRA-analysen har vi valgt å sammenligne oss med Skien, Porsgrunn og kostragruppe 08. Skien og 
Porsgrunn er valgt som sammenligningskommuner da dette er nærliggende kommuner som Bamble kjenner godt 
til. 

Norges kommuner er delt inn i 16 kostragrupper etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Bamble 
kommune faller inn under kostragruppe 08, definert som mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per 
innbygger, og middels frie disponible inntekter. Vi har i denne analysen valgt å sammenligne oss med kostragruppe 
08, i tillegg til Skien og Porsgrunn. Dette er fordi det i mange tilfeller vil gi et mer relevant og sammenlignbart 
resultat, da Skien og Porsgrunn har helt andre forutsetninger enn Bamble. 

Tallene i analysen er konserntall og tar med seg tjenester som er skilt ut i egne selskaper. F.eks. er kommunens 
andel av Renovasjon i Grenland med i tallgrunnlaget. Ved å bruke konserntall vil ikke avvik mellom kommunene 
pga. eierform på tjenestene gi utslag. I tidsseriene er det brukt prisregulerte tall, det vil si at 2014-tall er oppjustert 
med kommunal prisstigning slik at de fremstår med 2017-verdi. På samme måte er tallene justert for 
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utgiftsbehovet til kommunen slik at ulikheter mellom kommuner som følge av ulik befolkningssammensetning mv. 
ikke gir utslag i indikatorene for tjenestene. 

Utgiftsbehov 

 

 
 
 

Grafen viser utgiftsbehov for Bamble kommune og sammenligningskommuner både sammenlagt og per 
tjenesteområde. Utgiftsbehov er statens beregning av kommunens utfordringer på det aktuelle tjenesteområdet i 
forhold til landsgjennomsnittet. Utgiftsbehovet defineres i Statsbudsjettet (grønt hefte). 

Utgiftsbehovet på barnehage er vesentlig lavere 80,8% enn landsgjennomsnittet, mens utgiftsbehovet for 
kommunehelse er noe høyere 104,4%. 

Totalt er Bamble kommunes utgiftsbehov på 96,7% av landsgjennomsnittet. 
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Befolkningsutvikling 
 

 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
0 - åringer 152 159 133 124 131 165 118 136 120 106 138 
Barnehage (1-5 år) 777 779 793 759 743 775 769 727 729 704 694 
Grunnskole (6-15 år) 1 977 1 948 1 876 1 855 1 818 1 723 1 740 1 750 1 728 1 707 1 690 
Videregående (16-19 år) 891 907 888 879 871 862 818 799 770 729 760 
Voksne (20-66 år) 8 633 8 666 8 722 8 763 8 687 8 656 8 661 8 655 8 551 8 501 8 427 
Eldre (67-79 år) 1 119 1 137 1 162 1 202 1 248 1 404 1 506 1 603 1 720 1 791 1 874 
Eldre (80-89 år) 450 447 452 459 461 446 447 446 440 463 462 
Eldre (90 år og eldre) 62 66 71 66 71 75 70 77 82 87 93 
Total 14 061 14 109 14 097 14 107 14 030 14 106 14 129 14 193 14 140 14 088 14 138 

 
 
 
I de ti siste årene har det vært en stabil befolkningsmengde på litt over 14.000 innbyggere i Bamble. Imidlertid har 
det vært en betydelig endring i alderssammensetningen med flere eldre og færre barn og unge. I 2007 var det 
1977 grunnskolebarn, dette er redusert til 1690 i 2017. I aldersgruppa 67-79 år var det 1119 personer i 2007 og det 
er økt til 1874 i 2017. 

 

 



Bamble kommune  Årsmelding 2017 

Side 5 av 56 

Hovedtall drift 
 

Framsikt - Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger(B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 73 176 78 790 82 113 83 985 

Kostragruppe 08 68 647 71 439 76 230 79 440 

Skien 71 079 72 760 75 207 78 469 

Porsgrunn 68 265 72 495 76 855 79 824 

 

Indikatoren viser kommunens brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, for kommunekonsernet. Brutto 
driftsinntekter er de samlede kommunale driftsinntektene, og inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd 
til alle slags salgs- og leieinntekter. Inntektene er juster for utgiftsbehov og for inflasjon med deflator. 

Brutto driftsinntekter for kommunekonsernet pr innbygger er for Bamble på kr. 83.985 og medfører 0,02% 
reduksjon fra 2016. Brutto driftsinntekter for Bamble er 5,4% høyere enn for kommunegruppe 8. 
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Framsikt - Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter(B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 5,2 % 5,0 % 5,6 % 6,4 % 

Kostragruppe 08 2,3 % 2,3 % 2,5 % 2,5 % 

Skien 3,3 % 3,3 % 3,2 % 3,3 % 

Porsgrunn 3,0 % 4,3 % 4,7 % 4,9 % 

 

Eiendomsskatten er en vesentlig inntektskilde for Bamble. I 2016 ble promillen for boliger økt fra 2 til 2,3 promille 
og bunnfradraget ble redusert fra kr 580.000 til kr 500.000. Dette ga økt inntekt i 2016. I budsjettet for 2017 ble 
bunnfradraget for boliger satt til kr 300.000,-. Dette ga økt inntekt i 2017. 

For Bamble utgjør eiendomsskatten fra næring en større andel av inntektene sammenlignet med nabokommunene 
som har større del av inntektene fra boliger. Dette gjør Bamble mer sårbar for endringene i beskatning på verk og 
bruk, vedtatt i statsbudsjettet for 2018 og som slår inn i inntektene i 2019.  Eiendomsskatten for 2017 utgjør 6,4% 
av kommunens brutto inntekter i kommunekonsernet. 
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Framsikt - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter(B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble -0,1 % 2,4 % 4,3 % 4,2 % 

Kostragruppe 08 0,9 % 2,6 % 4,1 % 3,8 % 

Skien 2,2 % 2,7 % 3,9 % 2,6 % 

Porsgrunn -2,6 % -0,9 % 3,5 % 2,1 % 

 

Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Netto 
driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne 
finansieringstransaksjoner. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til 
senere bruk. 

Netto driftsresultat er noe svakere for kommunekonsernet i 2017 og utgjør 4,2%. Anbefalt netto driftsresultat over 
tid er 1,75%. Overskuddet fremkommer bl.a. som følge av overskudd fra finansplasseringene, økte skatteinntekter 
og driftsoverskudd på enhetenes rammebevilgninger. Kommuneregnskapet avsluttes med et overskudd på 11,1 
mill.kr. 



Bamble kommune  Årsmelding 2017 

Side 8 av 56 

Framsikt - Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto 
driftsinntekter(B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 30,5 % 29,1 % 30,6 % 30,8 % 

Kostragruppe 08 33,0 % 33,0 % 33,6 % 33,0 % 

Skien 29,1 % 30,7 % 31,8 % 31,6 % 

Porsgrunn 32,2 % 31,9 % 32,3 % 33,1 % 

 

Indikatoren viser skatt på inntekt og formue i prosent av driftsinntektene. Skatt på inntekt og formue inngår 
sammen med statlige rammeoverføringer i begrepet "frie inntekter". 

Bamble kommune har i 2017 30,8% av sine inntekter fra skatt på inntekt og formue. Andelen skatt er redusert i 
2017 og skatteandelen for Bamble er lavere enn for Porsgrunn og Skien og Kostragruppe 8. 
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Investering, finansiering, balanse 
 

Økonomi - Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 
 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 34,4 % 30,8 % 29,2 % 30,6 % 

Kostragruppe 08 15,3 % 18,4 % 20,9 % 20,8 % 

Skien 11,8 % 15,5 % 16,3 % 20,5 % 

Porsgrunn 25,5 % 26,0 % 24,5 % 23,1 % 

 

Indikatoren viser arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. 
Arbeidskapital ex. premieavvik defineres som differansen mellom omløpsmidler ex. premieavvik og kortsiktig gjeld 
ex. premieavvik, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evnen til å betale forpliktelsene 
etter hvert som de forfaller. 

Arbeidskapitalen utgjør 30,6% av driftsinntektene. Bamble har betydelig bedre likviditet enn sammenlignbare 
kommuner. Dette skyldes i hovedsak store disposisjonsfond. 
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Økonomi - Brutto lånegjeld korr for pensjon per innbygger 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 84 638 80 401 79 508 84 578 

Kostragruppe 08 82 821 88 614 97 006 103 098 

Skien 79 245 81 031 83 383 87 729 

Porsgrunn 85 938 90 213 93 652 95 157 

 

Indikatoren viser hvor stor lånegjeld kommunen har pr. innbygger. Pensjonsgjeld er ikke inkludert. 

Bamble kommune har i konsernet en gjeld på kr 84.578 pr. innbygger.  Dette er lavere enn kostragruppa og 
nabokommunene. Imidlertid er ikke utsatte låneopptak inkludert i tallene. 

Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 10,4 % 10,4 % 12,8 % 15,5 % 

Kostragruppe 08 5,5 % 5,8 % 7,8 % 9,2 % 

Skien 1,5 % 3,5 % 5,7 % 8,6 % 

Porsgrunn 6,0 % 3,2 % 4,3 % 5,5 % 
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Indikatoren viser disposjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Disposisjonsfond er 
oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, og indikatoren kan 
si noe om hvor stor økonomisk buffer kommunekonsernet har for sin løpende drift. 

Bamble kommune har disposisjonsfond på 15,5% av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondene har økt de siste 
par årene og er betydelig større enn for sammenlignbare kommuner. 

Økonomi - Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 2,5 % 2,6 % 2,5 % 2,9 % 

Kostragruppe 08 3,4 % 3,3 % 3,3 % 3,4 % 

Skien 2,8 % 2,8 % 2,9 % 3,3 % 

Porsgrunn 2,8 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 

 

Indikatoren viser netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, for kommunekonsernet. Avdragbelastningen vil 
avhenge av valgt finansieringsstrategi, f.eks. andelen fremmedkapital, nedbetalingstiden o.l. Ekstraordinære 
avdrag vil ikke fremkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet, og det her bare tas hensyn til transaksjoner i 
driftsregnskapet. 

Bamble kommune brukte 2,9% av brutto driftsinntekter til avdrag på langsiktig gjeld i 2017. Dette er en økning i 
forhold til foregående år. Kommunen betaler forholdsvis mindre i avdrag enn kommunegruppe 8. 
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Økonomi - Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 1,7 % 3,3 % 2,0 % 1,7 % 

Kostragruppe 08 4,2 % 4,4 % 4,2 % 4,1 % 

Skien 3,9 % 4,2 % 3,5 % 4,1 % 

Porsgrunn 2,3 % 3,3 % 2,2 % 1,9 % 

 

Indikatoren viser netto finans og netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern.  I netto finans omfattes 
renteutgifter/-inntekter og tap/gevinst på finansielle plasseringer, både realisert og urealisert tap/gevinst. Utbytte 
og eieruttak omfattes også av definisjonen. 

Bamble har netto finansutgifter på 1,7% av brutto driftsinntekter. Dette er lavere enn tidligere år og lavere enn 
sammenlignbare kommuner. Bamble har i 2017 hatt god likviditet en god avkastning på plasserte midler. 

Framsikt - Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter(B) 
 
 
 

 



Bamble kommune  Årsmelding 2017 

Side 13 av 56 

  2014 2015 2016 2017 

Bamble 88,1 % 44,2 % 0,4 % 92,9 % 

Kostragruppe 08 60,5 % 62,5 % 59,0 % 59,2 % 

Skien 110,2 % 46,8 % 58,7 % 62,0 % 

Porsgrunn 118,4 % 73,5 % 61,6 % 30,6 % 

 

Indikatoren viser bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter for kommunekonsernet.  Indikatoren 
viser hvor stor andel av regnskapsårets investeringer som er finansiert ved hjelp av bruk av lån (netto). 

Grunnet god likviditet i 2016 og 2017 hadde ikke kommunen tatt opp nok lån til regnskapsmessig finansiering av 
investeringene. Lån er tatt opp ved likviditetsbehov og regnskapsmessig bruk av lån som finansiering svinger derfor 
fra år til år. 

I vedtatt økonomiplan foreligger det betydelig midler til investeringer de kommende år bl.a. til bygging av 
omsorgsboliger på Nustadbakken og Nustadjordet, skoleutbygging Grasmyr, utbygging Eik Gravlund, utlån startlån, 
samt en rekke andre ordinære investeringer. Disse investeringene skal lånefinansieres og vil føre til at 
lånefinansieringen for Bamble kommune vil øke de kommende år. 
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Grunnskole 
 

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

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 88 774 89 254 89 553 92 583 

Kostragruppe 08 86 367 85 709 85 066 85 243 

Skien 78 999 80 121 81 448 81 431 

Porsgrunn 89 311 88 435 86 693 86 800 

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

Skolestrukturen i Bamble er fremdeles økonomisk krevende.  Det er fra Kommunestyret bevilget midler både til å 
kompensere for dette og elevtallsnedgangen.  I sum gir dette seg utslag i økte netto driftsutgifter til grunnskole 
(202).  Bamble kommune har også økte utgifter knyttet til kjøp av skoleplass utenfor kommunen. 

Når en ny ungdomsskole foreligger forventes det en reduksjon i netto driftsutgifter per innbygger 9 – 15. 
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Barnehage 
 

Framsikt - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager(B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 140 185 147 076 148 458 149 659 

Kostragruppe 08 133 410 135 097 139 081 144 162 

Skien 130 813 129 327 137 247 140 040 

Porsgrunn 152 038 140 599 146 776 146 622 

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

Netto utgifter per barn 1-5 år i barnehage har hatt en jevn øking siden 2014 i Bamble, Skien og i kostragruppe 8, 
mens Porsgrunn har redusert utgiftene fra 2014 – 2017.  Bamble har de høyeste utgiftene, men har en mindre 
øking fra 2016 – 2017 enn Skien og kostragruppe 8. 

Årsaken kan være at som følge av mye ledig kapasitet høsten 2016, ble både antall plasser og bemanning redusert 
fra august 2017. Med stor variasjon i årskullene, både kull som slutter og kull som søker plass, er det en utfordring 
å tilpasse antall plasser og bemanning til behovet for plasser. 
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Barnevern 
Barnevernet i Bamble har tidligere kommet veldig bra ut i Kostra analysen.  I 2017 havner vi nok noe lavere på den 
totale skåren. Noen av årsakene til dette er at vi hatt færre saker pr. saksbehandler, dette vil da si at effektiviteten 
har gått noe ned. 

Vi har rettet opp i tidligere feilføring av inntekt, noe som medfører at det ser ut som vi har hatt en kraftig økning i 
nettoutgifter.  Dette er ikke tilfellet, men vi har nå ført det riktig, og det blir da en riktigere sammenligning med 
andre kommuner. 

 Bamble 
2016 

Bamble 
2017 

Porsgrunn Skien Kostragruppe 
08 

Framsikt      
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år(B) 
**) 

7,0 % 6,6 % 5,1 % 5,7 % 5,7 % 

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk(B) 19,6 18,1 8,8 17,0 18,1 

Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i 
barnevernet(B) *) 

125 492 171 277 118 721 137 756 111 574 

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

Framsikt - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år(B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 5,7 % 6,7 % 7,0 % 6,6 % 

Kostragruppe 08 4,7 % 4,9 % 5,4 % 5,7 % 

Skien 5,4 % 5,6 % 5,9 % 5,7 % 

Porsgrunn 6,2 % 6,1 % 5,9 % 5,1 % 

 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

6,6% av alle barn mellom 0 -17 år hadde tiltak fra barnevernet i 2017. Dette er noe høyere enn i kostragruppe 08 
og i nabokommunene. Årsaken til dette kan være flere. Det kan ha sammenheng med større behov, det kan ha 
sammenheng med hvilken terskel kommunen har for å sette inn hjelpetiltak, og det kan også være knyttet til 
hvor stor andel enslige mindreårige flyktninger kommunen har bosatt i forhold til folketall.  
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Framsikt - Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk(B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 21,5 19,4 19,6 18,1 

Kostragruppe 08 18,2 19,0 18,3 18,1 

Skien 19,0 18,1 18,3 17,0 

Porsgrunn 13,8 13,3 9,2 8,8 

 

Bamble ligger nå på snitt med gruppe 08 i forhold til bemanning.  Vi har noe lavere saksbehandlerdekning enn 
Skien. Porsgrunns tall virker usannsynlige så her tipper vi det er noe rapporteringsfeil. 

 

Framsikt - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet(B) 

 
 2014 2015 2016 2017 

Bamble 107 730 117 291 125 492 171 277 

Kostragruppe 08 112 777 108 210 107 807 111 574 

Skien 105 498 106 818 115 964 137 756 

Porsgrunn 106 283 100 271 107 259 118 721 
*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
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Denne grafen tilsier at vi har hatt en kraftig økning i nettodriftsutgifter til barnevernet. Det har vi ikke, men 
inntekter knyttet til mottak av enslige mindreårige flyktninger førte vi tidligere år på samme funksjon som 
utgiftene ble ført på (252 barnevernstiltak når barnet er plassert). Da gikk nettotallet ned. Dette var imidlertid feil, 
da disse inntekten skulle vært ført på funksjon 850 generelt statstilskudd til integrering av flyktninger. I 2017 ble 
feilen rettet opp. 

Utfordringen i forhold til hvordan det føres nå er at dersom en kommune har tatt imot en stor andel enslige 
mindreårige så vil de også ha høyere utgifter både brutto og netto i forhold til barn i barnevernet. 

Det er godt mulig at dette også medfører at barnevernet i Bamble havner lengre nede på kommunebarometeret, 
da vi ikke lenger virker så effektive. 
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Pleie og omsorg 
 
Bamble kommune er en hjemmetjenestekommune. Dette medfører høye kostnader til institusjon, da det er 
brukerne med størst bistandsbehov som får plass på Bamble helsehus. I tillegg er omtrent halvparten av plassene 
korttidsplasser, som igjen medfører betydelig lavere inntekter enn langtidsplasser. Dekningsgraden for 
institusjonsplasser og andre døgnplasser er lav, og mange brukere med omfattende behov bor hjemme. Dette gir 
høyt press på hjemmetjenesten, både når det gjelder tjenestene, men også i forhold til å ha tilstrekkelig 
kompetanse. 

Etter samhandlingsreformen har kommunene fått mange nye oppgaver som krever høy og spesialisert 
kompetanse. Helse og omsorg har i mange år arbeidet målrettet med kompetanseheving for å kunne yte 
forsvarlige og gode tjenester til kommunens innbyggere. Det er fortsatt en lang vei å gå, før vi når målet om kun 
fagutdannede ansatte og 50/50 fordeling fagarbeidere og høyskoleutdannede. Endringen fra 34,8 % ansatte med 
høyskoleutdanning i 2016 til 35,9 % i 2017 viser at vi er på rett vei. 

På grunn av samhandlingsreformen blir brukere skrevet tidlig ut fra sykehuset, og mange har behov for et 
korttidsopphold før hjemsendelse. Kommunene betaler døgnpris for utskrivningsklare pasienter. Bamble 
kommune hadde i 2016 et voldsomt press på antall utskrivningsklare, og antallet "overliggerdøgn" på 
sykehuset økte fra 49 døgn i 2015 til 139 døgn i 2016. Fra 01.01.2017 overtok Tjenestekontoret ansvaret for alle 
enkeltvedtak og inn-/utskrivning fra tilbud i Enhet helse og omsorg. Omleggingen og et godt samarbeid mellom 
virksomhetene og Tjenestekontoret, har medført bedre utnyttelse av enhetens ressurser. Antall overliggerdøgn og 
tilhørende kostnader ble redusert fra 139 døgn i 2016 til 78 døgn i 2017. Kostnaden for "overliggerdøgn" i 2016 var 
kr 626.000, mot kr 360.516 i 2017. 

 Bamble 
2016 

Bamble 
2017 

Porsgrunn Skien Kostragruppe 
08 

Prioritet      
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, 
hjemmesykepleie 

8,4 8,8 3,5 4,0 5,8 

Produktivitet      
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto 
driftsutgifter 

7,5 7,4 10,9 11,7 10,7 

Dekningsgrad      
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og 
over 

43,5 % 45,3 % 34,0 % 15,9 % 37,9 % 

Framsikt      
Andel plasser i skjermet enhet for personer med 
demens(B) 

11,3 % 11,3 % 27,6 % 27,7 % 27,2 % 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 
fra høyskole/universitet(B) 

34,0 % 35,9 % 36,2 % 35,9 % 35,5 % 

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 
hjemmetjenester (i kroner)(B) 

293 173 325 981 258 267 290 698 255 905 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal 
plass(B) 

1 495 662 1 556 250 1 170 794 1 180 621 1 197 257 
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Prioritet - Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 9,4 8,6 8,4 8,8 

Kostragruppe 08 5,8 5,9 5,7 5,8 

Skien 4,3 3,9 3,8 4,0 

Porsgrunn 3,4 3,4 3,5 3,5 

 

Bamble kommune prioriterer hjemmetjenester/bolig med døgntjenester framfor institusjonstjenester. Dette 
medfører at Bamble kommune har flere brukere hjemme med store bistandsbehov enn sammenlignbare 
kommuner.  

 

Produktivitet - Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 7,8 7,8 7,5 7,4 

Kostragruppe 08 11,1 11,5 11,1 10,7 

Skien 11,7 11,8 12,2 11,7 

Porsgrunn 11,2 11,5 11,4 10,9 
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Bamble har en lavere andel brukerbetaling enn både Skien og Porsgrunn. Dette skyldes igjen det at i Bamble har vi 
få plasser og deler av disse plassene igjen er korttidsplasser. Dette resulterer i en lavere brukerbetaling. 

 

Dekningsgrad - Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 47,1 % 47,4 % 43,5 % 45,3 % 

Kostragruppe 08 40,5 % 37,6 % 39,0 % 37,9 % 

Skien 25,8 % 24,1 % 20,8 % 15,9 % 

Porsgrunn 29,1 % 26,3 % 26,2 % 34,0 % 

 

Bamble kommune har prioritert boliger med døgnbemanning til brukere med behov for døgntjenester framfor 
institusjonsplasser.  Dette gir en mer fleksibel bruk av bolig-/bygningsmassen og gir likeverdige tjenester til 
mennesker med behov for omsorgstjenester på døgnbasis. Tjenesten registreres som hjemmetjeneste, og bidrar 
til at kostnader til hjemmetjeneste er høy. 

 

Framsikt - Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens(B) 
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  2014 2015 2016 2017 

Bamble 11,3 % 11,3 % 11,3 % 11,3 % 

Kostragruppe 08 26,1 % 24,6 % 26,4 % 27,2 % 

Skien 14,9 % 34,6 % 35,4 % 27,7 % 

Porsgrunn 19,8 % 20,6 % 20,4 % 27,6 % 

 

Bamble har svært lavt antall plasser i skjermet enhet for personer med demens. Helsehuset har 7 plasser. 

Antallet demente øker, og tiltak for denne gruppa vil være en stor framtidig utfordring. Pr nå er disse brukerne i 
stor grad hjemme i opprinnelig hjem, med omfattende bistand fra hjemmetjenesten. Dette er brukergrupper som 
krever mye av hjemmetjenesten og som kan være vanskelig å gi god hjelp hjemme. 

 

Framsikt - Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra 
høyskole/universitet(B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 32,9 % 33,0 % 34,0 % 35,9 % 

Kostragruppe 08 34,5 % 34,7 % 35,3 % 35,5 % 

Skien 31,8 % 32,3 % 32,8 % 35,9 % 

Porsgrunn 34,7 % 35,8 % 35,6 % 36,2 % 

 

Indikatoren viser andel årsverk av personell med fullført relevant fagutdanning fra høyskole eller universitet av 
totalt antall avtalte årsverk i brukerrettede tjenester i pleie- og omsorgstjenesten. 

Kompetansebehovet i pleie- og omsorgstjenestene vil variere avhengig av tjenestemottakerens individuelle 
behov. Det antas å være en sammenheng mellom kvaliteten på tjenestene som ytes og tjenesteyternes 
kompetanse. 

Etter samhandlingsreformen har kommunene fått mange nye oppgaver som krever høy og spesialisert 
kompetanse. Helse og omsorg har i mange år arbeidet målrettet med kompetanseheving for å kunne yte 
forsvarlige og gode tjenester til kommunens innbyggere. Det er fortsatt en lang vei å gå, før vi når målet om kun 
fagutdannede ansatte og 50/50 fordeling fagarbeidere og høyskoleutdannede. Endringen fra 34,8 % ansatte med 
høyskoleutdanning i 2016 til 35,9 % i 2017 viser at vi er på rett vei. 
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Framsikt - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)(B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 322 098 302 249 299 925 325 981 

Kostragruppe 08 262 455 261 575 254 274 255 905 

Skien 272 632 265 641 272 504 290 698 

Porsgrunn 264 012 256 494 271 760 258 267 

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

Kommunens utgifter til den enkelte bruker i hjemmetjenesten ligger over både KOSTRA-gruppe 8 og 
sammenligningskommunene. 

Dette har sammenheng med det lave antallet institusjonsplasser. Bamble kommune har prioritert 
døgnbemannede boliger i stedet for tradisjonelle institusjonsplasser. Døgnbemannede boliger er definert som 
hjemmetjenester.  Hjemmetjenesten har derfor mange brukere med omfattende bistandsbehov og høy 
timeinnsats, det vil si mer enn 35,5 timer pr uke. 

 

Framsikt - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass(B) 
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  2014 2015 2016 2017 

Bamble 1 338 549 1 458 431 1 530 107 1 556 250 

Kostragruppe 08 1 122 293 1 124 298 1 164 983 1 197 257 

Skien 1 092 061 1 114 052 1 141 801 1 180 621 

Porsgrunn 1 136 166 1 137 022 1 101 482 1 170 794 

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

Bamble kommune ligger høyere på utgifter til institusjon, enn både KOSTRA-gruppe 8 og 
sammenligningskommunene. 

Hovedårsaken til dette er lavt antall institusjonsplasser, og at nesten halvdelen av disse er korttidsplasser. 
Korttidsplassene gir svært lave inntekter til kommunen. Grunnet lavt antall plasser, er det de aller sykeste med 
størst bistandsbehov som får institusjonsplass. 93,8 % av langtidsbeboerne på Bamble helsehus har omfattende 
bistandsbehov, det vil si en IPLOS-score på mer enn 4. Dette innebærer at disse brukerne må ha bistandsyter til 

stede hele tiden ved stell, måltider, aktiviteter m.m. 
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Kommunehelse 
 

Prioritet - Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 1 853 1 808 1 762 1 645 

Kostragruppe 08 1 564 1 567 1 595 1 681 

Skien 1 691 1 711 1 635 1 627 

Porsgrunn 1 388 1 546 1 503 1 470 

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

Bamble kommune ligger lavere enn Skien, Porsgrunn og kostragruppe 8 når det gjelder legedekning, med 9,9 
årsverk pr 10 000 innbyggere. Vi har 10 fulle hjemler med driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter, og 
det gir sammen med de kommunalt ansatte, god dekning av fysioterapitjeneste. Vi har derimot lav dekning av 
ergoterapeuter.   

Reduksjonen i utgiftene til diagnose, behandling og rehabilitering fra 2016 til 2017 skyldes i hovedsak  permisjoner 
som ikke har vært fullt dekket med vikar. 
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Prioritet - Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 2 299 2 022 2 489 2 453 

Kostragruppe 08 2 228 2 281 2 472 2 356 

Skien 1 613 1 601 2 038 1 883 

Porsgrunn 1 805 1 938 2 003 2 245 

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

Denne viser at Bamble bevist har  satset på forebyggende helsefremmende arbeid. 

 

Prioritet - Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger 

  

2014 2015 2016 2017 

Bamble 150 327 203 414 

Kostragruppe 08 153 182 164 176 

Skien 104 54 72 71 

Porsgrunn 173 207 232 197 

 
 

Økning grunnet sentral satsing samt flytting av miljøterapeuter fra ekstrafunksjon 231 til 233 
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Dekningsgrad - Andel hjemmebesøk utf. av jordmor innen ett-to døgn etter barnets 
hjemkomst fra føde/barselavdeling 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble       29 

Kostragruppe 08       32 

Skien       11 

Porsgrunn       0 

 

Det ble siste halvdel av 2017 økt jordmor ressurs med 40% stilling. 

 

Dekningsgrad - Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232, 
233, 241 og 253 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 2,8 3,0 3,0 3,0 

Kostragruppe 08 3,0 3,2 3,3 3,5 

Skien 3,4 3,4 3,4 3,4 

Porsgrunn 2,8 2,8 1,7 3,1 
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Bamble ligger lavere enn Porsgrunn, Skien og kostragruppe 8 når det gjelder kommunale fysioterapeuter. Vi har 

avtale om driftstilskudd med 10 fysioterapeuter, og det gjør at fysioterapidekningen totalt i Bamble ligger høyt. 

 

Kvalitet - Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 87,0 % 118,0 % 95,0 % 95,0 % 

Kostragruppe 08 83,0 % 90,0 % 94,0 % 90,0 % 

Skien 96,0 % 101,0 % 102,0 % 87,0 % 

Porsgrunn 89,0 % 109,0 % 97,0 % 101,0 % 

 

Bamble tilbyr alle familier med nyfødte barn hjemmebesøk. 
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Sosiale tjenester 
 

Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 4,8 % 4,8 % 4,9 % 5,2 % 

Kostragruppe 08         

Skien 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,3 % 

Porsgrunn 4,9 % 4,8 % 4,6 % 4,2 % 

 

Andelen sosialhjelpsmottakere i Bamble holder seg veldig stabilt. Vi er likevel ikke fornøyd med dette ifm. at vi 
ligger godt over andre i kostragruppe 8. 

 

Kvalitet - Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 
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  2014 2015 2016 2017 

Bamble 3,9 3,9 4,4 4,5 

Kostragruppe 08         

Skien 3,8 4,2 4,1 4,2 

Porsgrunn 4,9 5,3 4,5 4,7 

 

Sosialklienter i alderen 18 -24 år mottok i snitt stønad i 4,5 mnd. av 2017. Dette er samme tallet som året før, og 
på samme nivå som Skien og Porsgrunn. For gruppe 8 er det ikke lagt inn tall. 

 

Kvalitet - Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 4,7 5,3 5,0 5,2 

Kostragruppe 08         

Skien 5,7 6,0 6,1 6,1 

Porsgrunn 5,5 5,9 5,9 6,1 

 

Sosialklienter i alderen 25 til 66 år mottok i snitt stønad i 5,2 måneder i 2017. Dette er 1 måned kortere enn i 
Porsgrunn og Skien. 
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Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 242 Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid  
(B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 1 364 1 775 1 616 1 743 

Kostragruppe 08 954 977 1 023 1 069 

Skien 448 467 517 472 

Porsgrunn 574 588 645 640 

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

Vi ligger høyt ift andre sammenlignbare kommuner. Hovedårsaken er at det er flere enn sosiale tjenester som 
fører sine utgifter på 242 , bla Frisk Bris. Vi holder nå på med å rydde opp i dette slik at bildet blir mer korrekt ift 
driftsutgifter.  

 

Framsikt - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger(B) 

  

2014 2015 2016 2017 

Bamble 2 747 3 360 3 396 3 855 

Kostragruppe 08 2 279 2 411 2 383 2 477 

Skien 2 066 2 144 2 275 2 143 

Porsgrunn 2 128 2 255 1 957 1 958 
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*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Vi ligger høyt ift andre sammenlignbare kommuner. Noe av årsaken er at det er flere enn sosiale tjenester som 
fører sine utgifter på 242 , bla Frisk Bris. Vi holder nå på med å rydde opp i dette slik at bildet blir mer korrekt ift 
driftsutgifter.  

 

Framsikt - Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år(B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 2 056 2 498 2 882 3 447 

Kostragruppe 08 1 774 1 867 1 889 1 929 

Skien 2 020 2 098 2 172 2 342 

Porsgrunn 1 999 2 120 1 839 1 821 

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

Her ser vi en jevn økning for hvert år. Hovedårsaken til økte utgifter er boutgifter. 
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Kommunale boliger 
 

Prioritet - Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble -276 -253 -194 -211 

Kostragruppe 08 -95 4 -3 -4 

Skien -335 -407 -115 -92 

Porsgrunn 243 735 174 391 

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

Endringen kan spores tilbake til et innsparingskrav hvor Bamble kommunestyre vedtok en økning av husleiene i 
kommunale boliger (sak 83/13).  

Til denne indikatoren er det ikke hensiktsmessig å sammenligne Bamble kommune med Porsgrunn kommune da 
vi rapporterer ulikt til KOSTRA. 

 

Framsikt - Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere(B) 
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  2014 2015 2016 2017 

Bamble 26 28 28 27 

Kostragruppe 08 17 18 18 18 

Skien 22 23 23 23 

Porsgrunn 25 24 24 24 

 

Porsgrunn, Skien og Bamble har noe høyere antall kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere, 
enn kostragruppe 8. En forklaring på det kan være at Skien, Porsgrunn og Bamble er samlokaliserte i Telemark 
fylke og har relativt like sosiale forutsetninger og utfordringer.   
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Kultur og idrett 
 

Analysene viser følgende: 

Bamble kommune prioriter kultur marginalt lavere enn gjennomsnittet i kostragruppe 8 både målt som kulturs 
andel av de totale driftsutgiftene i Bamble kommune, og mål som kulturkroner pr innbygger. 

Bamble kulturskole drives meget effektivt og har betydelig lavere kostnader pr bruker enn gjennomsnittet i 
kostragruppe 8. 

Bamble bibliotek- og litteraturhus drives effektivt og har noe lavere lønns- og medieutgifter enn gjennomsnittet i 
kostragruppe 8. 

 Bamble 
2016 

Bamble 
2017 

Porsgrunn Skien Kostragruppe 
08 

Prioritet      
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 
*) 

2 108 1 847 2 299 2 364 1 952 

Kvalitet      
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 
innb. 6-20 år 

2 602 2 580 1 355 1 409   

Framsikt      
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, 
per bruker(B) *) 

16 521 15 394 20 169 21 655 19 866 

Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger(B) 230 177 243 223 203 

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i 
kroner(B) *) 

2 108 1 847 2 299 2 364 1 952 

Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter(B) 

3,7 % 3,1 % 4,0 % 4,3 % 3,6 % 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 
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Prioritet - Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 2 281 2 142 2 108 1 847 

Kostragruppe 08 1 855 1 851 1 910 1 952 

Skien 2 174 2 266 2 413 2 364 

Porsgrunn 2 296 2 154 2 198 2 299 

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

Bamble kommune prioriterer kultur marginalt lavere enn gjennomsnittet i kostragruppe 8, både målt som kulturs 
andel av de totale driftsutgiftene i Bamble kommune , og målt som kulutrkroner pr. innbygger. 

 

Kvalitet - Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 1 045 1 514 2 602 2 580 

Kostragruppe 08         

Skien 185 307 400 1 409 

Porsgrunn 555 777 1 478 1 355 
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Bamble kommune har satset på barn og unge og fritidsklubber. Det kan se ut til at dette har gitt resultater. Barn 
og ungdom i Bamble bruker fritidsklubbene. 

 

Framsikt - Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker(B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 15 432 15 603 16 521 15 394 

Kostragruppe 08 19 352 18 232 19 534 19 866 

Skien 24 301 21 959 22 792 21 655 

Porsgrunn 19 573 20 453 20 726 20 169 

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

Bamble kulturskole drives meget effektivt og har betydelig lavere kostnader pr bruker enn gjennomsnittet i 
kostragruppe 8 

 

Framsikt - Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger(B) 
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  2014 2015 2016 2017 

Bamble 208 229 230 177 

Kostragruppe 08 217 213 222 203 

Skien 236 205 235 223 

Porsgrunn 263 266 274 243 

 

Bamble bibliotek- og litteraturhus drives effektivt og har noe lavere lønns- og medieutgifter enn gjennomsnittet i 
kostragruppe 8. 

 

Framsikt - Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner(B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 2 281 2 142 2 108 1 847 

Kostragruppe 08 1 855 1 851 1 910 1 952 

Skien 2 174 2 266 2 413 2 364 

Porsgrunn 2 296 2 154 2 198 2 299 

 
*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
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Bamble kommune bruker 100 kroner mindre pr. innbygger på kultur enn gjennomsnittet til Kostra gruppe 8. 

 

Framsikt - Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter(B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 3,9 % 3,8 % 3,7 % 3,1 % 

Kostragruppe 08 3,5 % 3,5 % 3,6 % 3,6 % 

Skien 4,2 % 4,4 % 4,6 % 4,3 % 

Porsgrunn 4,1 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 

 

Bamble kommune bruker en noe lavere andel av det totale budsjettet på kultursektoren enn kostragruppe 8. 
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Kirke 
 
Kommunens har finansieringsansvar for drift av kirkelig fellesråd inkl. gravplasser og kirkene. I tillegg utbetaler 
kommunen tilskudd til andre trossamfunn.  

Tabellen viser nøkkeltall for den norske kirke, gravplasser og andre trossamfunn. Sammenlignet med andre 
kommuner er det høy aktivitet i Bamble.  

 Bamble 
2016 

Bamble 
2017 

Porsgrunn Skien Kostragruppe 
08 

Prioritet      
Netto driftsutgifter til  funksjon 392  tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn pr. innbygger i kroner *) 

92 119 89 85 52 

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner 
*) 

699 679 520 480 546 

Dekningsgrad      
Medlem og tilhørige i  Dnk i prosent av antall innbyggere 74,0 % 72,9 % 70,9 % 67,7 

% 
76,5 % 

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske 
kirke i prosent av antall innbyggere 

14,6 % 15,0 % 13,9 % 16,5 
% 

9,7 % 

Kvalitet      
Døpte i prosent av antall fødte 53,0 % 60,0 % 55,6 % 50,2 

% 
64,8 % 

Gudstjenester pr. 1000 innbygger 15 15 7 9 10 

Konfirmerte i prosent av 15-åringer 66,5 % 55,0 % 48,5 % 44,7 
% 

63,3 % 

 
 
 
*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 
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Prioritet - Netto driftsutgifter til  funksjon 392  tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. 
innbygger i kroner 

 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 80 84 92 119 

Kostragruppe 08 40 39 50 52 

Skien 85 76 84 85 

Porsgrunn 90 60 88 89 

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

Indikatoren viser netto driftsutgifter til funksjon 392 Andre religiøse formål pr. innbygger i kroner. Indikatoren sier 
noe om kommunens prioritering. Tilskudd til andre trossamfunn beregnes ut fra kommunens utgifter til Den 
norske kirke. 

I Bamble brukes kr 119 pr innbygger, det er høyere enn de siste årene. Netto driftsutgifter til funksjon 392 Andre 
religiøse formål pr. innbygger er høyere i Bamble enn sammenlignbare kommuner. 
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Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 691 689 699 679 

Kostragruppe 08 516 525 538 546 

Skien 478 472 479 480 

Porsgrunn 513 509 545 520 

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

Indikatoren viser netto driftsutgifter til funksjon 390 Den norske kirke og 393 Kirkegårder, gravlunder og 
krematorier pr. innbygger i kroner. Indikatoren sier noe om kommunens prioritering. Kirken mottar også 
statsstøtte og har egne inntekter i form av ofringer, innsamlinger og gaver som ikke vises i denne indikatoren. 

I Bamble brukes kr 679 pr innbygger, det er lavere enn de siste årene. Medlemsandelen i Bamble er høyere enn i 
Porsgrunn og Skien, men lavere enn for kostragruppe 8. Netto driftsutgifter til funksjon 390 Den norske kirke og 
393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier pr. innbygger er høyere i Bamble enn sammenlignbare kommuner. 

 

Dekningsgrad - Medlem og tilhørige i  Dnk i prosent av antall innbyggere 
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  2014 2015 2016 2017 

Bamble 76,4 % 75,3 % 74,0 % 72,9 % 

Kostragruppe 08 78,4 % 77,5 % 77,2 % 76,5 % 

Skien 70,6 % 69,7 % 68,5 % 67,7 % 

Porsgrunn 73,8 % 72,7 % 71,5 % 70,9 % 

 

Indikatoren viser hvor stor andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirken i prosent av total 
befolkning. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Antall innbyggere pr. 31.12. i statistikkåret. 

I Bamble er 72,9 % av befolkningen medlemmer av Den norske kirke. Det er synkende medlemstall de siste årene 
både i Bamble og for landet forøvrig. Medlemsandelen i Bamble er høyere enn i Porsgrunn og Skien, men lavere 
enn for kostragruppe 8. 

 

Dekningsgrad - Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av 
antall innbyggere 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 13,6 % 14,0 % 14,6 % 15,0 % 

Kostragruppe 08 9,2 % 8,7 % 9,6 % 9,7 % 

Skien 16,1 % 15,8 % 16,4 % 16,5 % 

Porsgrunn 13,6 % 13,1 % 13,5 % 13,9 % 

 

Indikatoren viser hvor stor andel av befolkningen som er medlem av tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske 
kirke i prosent av total befolkning. 

Det er en svak vekst i andelen som er medlemmer av andre trossamfunn. Bamble har en lavere andel medlemmer 
av andre trossamfunn enn Skien, men høyere enn Porsgrunn og kostragruppe 8. 
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Kvalitet - Døpte i prosent av antall fødte 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 63,7 % 80,4 % 53,0 % 60,0 % 

Kostragruppe 08 70,4 % 69,9 % 66,2 % 64,8 % 

Skien 54,8 % 59,1 % 55,5 % 50,2 % 

Porsgrunn 52,2 % 56,5 % 55,0 % 55,6 % 

 

Indikatoren viser andelen døpte i prosent av antall fødte.  Indikatoren sier noe om oppslutningen om Den norske 
kirke i den enkelte kommune. Dåpshandlinger blir registrert der de finner sted, mens fødte blir registrert etter 
morens folkeregistrerte bosted. Det vil være mange tilfeller der et barn blir døpt i en annen kommune enn der 
hvor fødselen er registrert. Antallet døpte i en kommune står derfor ikke nødvendigvis i forhold til antall fødte i 
kommunene samme år. 

I 2017 ble 60% døpt i Den norske kirke i 2017, dette er en økning i forhold til 2016, men lavere enn i 2014 og 2015. 
Andelen døpte i Bamble er lavere enn for kostragruppe 8, men høyere enn i Skien og Porsgrunn. 

 

Kvalitet - Gudstjenester pr. 1000 innbygger 
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  2014 2015 2016 2017 

Bamble 14 15 15 15 

Kostragruppe 08 11 11 10 10 

Skien 11 10 9 9 

Porsgrunn 10 9 8 7 

 

Indikatoren viser gudstjenester per 1000 innbygger og sier noe om tilbudet Den norske kirke gir i den enkelte 
kommune. Små kommuner vil vanligvis ha høyere tall enn folkerike kommuner. 

I 2017 var det 15 gudstjenester pr. 1000 innbyggere i 2017, dette er likt med de to foregående årene. Andelen 
gudstjenester i Bamble er betydelig høyere enn for kostragruppe 8, Skien og Porsgrunn. 

 

Kvalitet - Konfirmerte i prosent av 15-åringer 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 67,7 % 59,0 % 66,5 % 55,0 % 

Kostragruppe 08 68,6 % 67,6 % 65,1 % 63,3 % 

Skien 42,9 % 48,4 % 50,9 % 44,7 % 

Porsgrunn 55,9 % 48,5 % 49,8 % 48,5 % 

 

Indikatoren viser andel konfirmerte av antall 14-åringer i årets begynnelse og som fylte 15 år i løpet av 
statistikkåret i prosent. 

Indikatoren sier noe om oppslutningen om Den norske kirke i den enkelte kommune. Antallet konfirmerte blir 
registrert der konfirmasjonen finner sted, mens antall 15 åringer er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk per 
31.12. Høyere eller lavere alder, konfirmanter som er folkeregistrert i andre kommuner etc. kan medføre at tallet 
på antall konfirmerte er høyere eller lavere enn antall 15 åringer. 

I 2017 ble 55 % av 15-åringene i Bamble konfirmert i Den norske kirke, dette er en reduksjon i forhold til 
foregående år.  Andelen konfirmerte i Bamble er lavere enn for kostragruppe 8, men høyere enn i Skien og 
Porsgrunn. 
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Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 
 

Prioritet - Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per 
innbygger 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 571 496 638 723 

Kostragruppe 08 544 555 598 618 

Skien 590 565 559 572 

Porsgrunn 632 625 708 662 

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

Denne grafen viser bruk av økonomiske midler til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø. 

Etter et lavt nivå i 2015 har Bamble kommune økt bevilgningene til fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø.  Dette skyldes økt satsing på områdene, ikke minst gjennom prosjektet livlige og trivelige 
tettstedsutvikling.   
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Adm, styring og fellesutgifter 
 

Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 100 Politisk styring (B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 441 477 406 413 

Kostragruppe 08 389 375 339 272 

Skien 379 446 415 422 

Porsgrunn 293 334 257 302 

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

Indikatoren viser netto driftsutgifter i kroner per innbygger for funksjon 100 Politisk styring. 

I 2017 brukte Bamble kommune netto kr 413 pr innbygger til politisk styring. Dette er en liten økning fra 2016, 
men lavere enn 2014-2015. Bamble bruker mindre enn Skien kommune, men mer enn Porsgrunn og kostragruppe 
8. 

 

Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 110 Kontroll og revisjon  (B) 
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  2014 2015 2016 2017 

Bamble 138 126 121 119 

Kostragruppe 08 98 97 101 102 

Skien 79 69 54 51 

Porsgrunn 109 94 75 69 
 
*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

  

Indikatoren viser netto driftsutgifter i kroner per innbygger for funksjon 110 Kontroll og revisjon. 

I 2017 brukte Bamble kommune netto kr 119 pr innbygger til Kontroll og revisjon. Dette er lavere enn foregående 
år. Bamble bruker  mer enn sammenlignbare kommuner. 

 

Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 120 Administrasjon  (B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 4 764 2 839 2 893 2 670 

Kostragruppe 08 3 516 3 027 3 023 3 149 

Skien 2 948 2 912 2 371 2 384 

Porsgrunn 2 516 2 473 2 549 2 732 

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

Indikatoren viser netto driftsutgifter i kroner per innbygger for funksjon 120 Administrasjon. 

I 2017 brukte Bamble kommune netto kr 2 670 pr innbygger til administrasjon. Dette er en reduksjon i forhold til 
foregående år.   Bamble bruker mer enn Skien kommune, men mindre enn Porsgrunn og kostragruppe 8. 
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Brann og ulykkesvern 
 

Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 694 670 846 866 

Kostragruppe 08 686 692 728 739 

Skien 743 792 825 763 

Porsgrunn 1 139 1 170 1 146 1 116 

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

Porsgrunn og Skien har like krav til beredskap. Det forklarer at Skien, som er 18 000 flere å dele regningen på, 
bruker mindre pr. innbygger enn Porsgrunn. Bamble har en totalt sett rimeligere brannordning enn Porsgrunn og 
Skien. Det forklarer at Bamble har tilsvarende kostnader som Skien, på tross av at Skien er opp mot fire ganger 
større. 
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Eiendomsforvaltning 
 

Framsikt - Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger(B) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 4 489 4 561 4 296 4 722 

Kostragruppe 08 4 032 4 145 4 398 4 637 

Skien 4 206 4 588 4 689 4 850 

Porsgrunn 4 364 4 062 4 278 4 529 

 

I dette tilfellet er det ikke hensiktsmessig å sammenligne tall fra Bamble kommune med tall fra Porsgrunn 
kommune på grunn av ulik måte å rapportere inn til KOSTRA. I tabellen kan det se ut som om Bamble i 2013, 2014 
og 2015 ligger høyt. I denne beregningen er blant annet driftsutgifter til institusjonslokaler, drift og vedlikehold av 
administrasjons lokaler, barnehager, skoler, idrettsbygg og kulturbygg inkludert. 
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Samferdsel 
 

Prioritet - Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 658 632 823 881 

Kostragruppe 08 820 809 858 910 

Skien 1 138 1 095 1 115 1 162 

Porsgrunn 1 065 1 103 1 126 1 201 

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

Bamble har i forhold til Porsgrunn og Skien relativt nye boligfelt og ukompliserte bysentra. Bygater er dyrere å 
drifte. Dette kan være grunnen til at Bamble kommer rimeligere ut pr. innbygger. 
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Næringsforv. og konsesjonskraft 
 

Prioritet - Netto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. 
innb. (kr) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 63 144 79 76 

Kostragruppe 08 119 121 118 120 

Skien 70 77 72 77 

Porsgrunn 0 34 35 0 
 
*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Bamble kommune ligger på omtrent samme nivå som Skien, og vi ligger godt under kostragruppe 8. Det høye 
nivået i 2015 kan forklares med utbetalte midler fra Toke-fondet (vannkraftmidler fra NVE) til landbruksbasert 
næringsutvikling.  

 

Prioritet - Netto driftutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. (kr) 
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  2014 2015 2016 2017 

Bamble 285 176 20 246 

Kostragruppe 08 106 90 126 125 

Skien 164 184 171 194 

Porsgrunn 163 203 169 169 

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

Bamble kommune lå i 2014 høyt på netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringsliv per innbygger. I 
2015 og 2016 ligger tallet betydelig lavere og årsaken til dette ligger i omorganisering samt salg av tomter. I 2017 
ligger Bamble kommune over Skien og Porsgrunn.  
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Klima og energi 
 

Prioritet - Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 977 914 938 1 000 

Kostragruppe 08 842 813 852 859 

Skien 848 777 758 833 

Porsgrunn 950 861 798 859 

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

Bamble ligger over Skien og Porsgrunn i energikostnader pr. innbygger. Årsaken til dette ligger i forskjeller i 
oppvarmings- og ventilasjonssystemer og alder på bygningsmasse. Dette kan analyseres nærmere i revisjon av 
klima- og energiplanen. 
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Gebyrsatser og brukerbetaling 
 

Økonomi - Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 2 973 3 193 2 568 2 259 

Kostragruppe 08 2 629 2 532 2 495 2 393 

Skien 1 971 2 447 2 472 2 701 

Porsgrunn 2 311 2 152 2 302 2 650 

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

Tabellen/grafen viser årsgebyr for avfallstjenesten. 

Det er RIG, renovasjon i Grenland, som har det meste med avfallshåndteringen i Bamble å gjøre.  

  

 

Økonomi - Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 
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  2014 2015 2016 2017 

Bamble 3 897 3 806 3 710 3 676 

Kostragruppe 08 3 675 3 746 3 590 3 458 

Skien 3 127 2 794 2 836 2 980 

Porsgrunn 3 525 3 548 3 703 3 620 

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

Tabellen/grafen viser årsgebyr for avløpstjenesten. 

Bamble har høyere årsgebyr enn både Skien og Porsgrunn. Dette skyldes at Bamble har store arealer men 
betydelig færre abonnenter å dele gebyrene på. Kommunen investerer aktivt i utvidelse og utbedringer av 
avløspsnettet. 

 

Økonomi - Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 

 
  2014 2015 2016 2017 

Bamble 2 941 2 960 2 693 2 756 

Kostragruppe 08 2 916 2 926 2 697 2 663 

Skien 2 262 1 991 2 041 2 095 

Porsgrunn 2 128 2 141 2 189 2 260 

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

Tabellen/grafen viser årsgebyr for vannforsyning. 

Bamble har et høyere årsgebyr enn både Skien og Porsgrunn. Bamble kommune har investert i nytt 
vannrenseanlegg som ble tatt i bruk i 2014 og har aktivt investert i utvidelse og utbedring av vannledningsnettet.  

 
 


