
Vedlegg 9 – KOSTRA-analyse  
 

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen og måloppnåelse i 

kommuner og fylkeskommuner. Regnskapsinformasjon og informasjon om tjenester rapporteres til 

staten ved Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det finnes tall for de ulike kommunale tjenester, og man kan 

sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. 

Fauske kommune tilhører KOSTRA-gruppe 2 som kjennetegnes ved et innbyggertall mellom 2 000-

9 999 innbyggere, lave bundne kostnader og lave korrigerte inntekter. Vi har benyttet systemet 

Framsikt for å analysere og sammenlikne oss med de sammenliknbare kommunene Vågan, 

Alstahaug, Brønnøy og Øksnes. 

Nedenfor følger figurer og tall for en del utvalgte tjenesteområder basert på rapporterte data for 

2020. Tall og figurer er hentet fra Famsikt, som igjen har hentet data fra SSB. 

  



Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 
 

Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk 

(fond), og blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet. 

Figuren viser et negativt netto driftsresultat for samtlige år, i motsetning til 

sammenlikningskommunene.  

 

 

  



Netto lånegjeld i kroner per innbygger 
 

Indikatoren viser netto lånegjeld i kroner per innbygger, for kommunekonsernet. Netto lånegjeld er 

definert som langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte 

lånemidler. 

Fauske kommune har betydelig høyere lånegjeld per innbygger enn kostragruppen og landet for 

øvrig. Sammenligningskommunene Alstahaug og Vågan har også høy lånegjeld per innbygger. Det 

har vært en økning for Fauske kommune hvert år, og i 2020 er lånegjelden per innbygger høyest i 

kostragruppen. . 

 

 

  



 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år 
 

Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6- 15 år , etter at tilskudd fra 

staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. 

Tallene viser at Fauske kommune ligger noe høyere enn sammenlikningsgrunnlaget. 

 

 

  



Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 
 

Indikatoren viser andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning. Fauske kommune ligger 

på et av de laveste nivåene sammenliknet med de andre kommunene, men har steget med 0,9 % fra 

2019 til 2020. 

 

 

  



Netto driftsutgifter per innbygger til kommunehelse 
 

Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i kroner per innbygger. Fauske 

kommune har hatt en jevn økning de siste årene og ligger i 2020 noe høyere enn de andre 

kommune, bortsett fra Vågan kommune. 

 

 

  



Netto driftsutgifter per innbygger til pleie og omsorg 
 

Indikatoren viser netto driftsutgifter til pleie og omsorg i kroner per innbygger. Fauske kommune har 

hatt en økning de siste årene, men skiller seg ikke mye ut fra sammenlikningskommunene. 

Kommunens utgifter samsvarer i stor grad med kostragruppen, men ligger noe høyere sammenliknet 

med landet uten Oslo. 

 

 

  



Årsgebyr for avløpstjenesten 
 

Fauske kommune har lave gebyr på avløp sammenliknet med kostragruppen og landet uten Oslo.  

 

 

  



Årsgebyr for vannforsyning 
 

Fauske kommune har gebyr for vannforsyning på nivå med kostragruppen og landet uten Oslo.  

 

 

  



 

Årsgebyr for feiing og tilsyn 
 

Fauske kommune har lave gebyr for feiing og tilsyn sammenlignet med kostragruppen og landet 

uten Oslo.  

 

 

 

  



 

Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate 
 

Nøkkeltallet viser at Fauske kommune ligger på et lavt nivå mht. vedlikehold av vei per km, 

sammenliknet med landet uten Oslo. 

 

 

 

 


