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BAKGRUNN 
I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 
§§ 74-81, vart det laga nye forskrifter til § 77 (kontrollutval) og § 78 (revisjon). 

I forskrift om kontrollutval § 10 første ledd vart kontrollutvalet pålagt å lage ein 
plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon minst ein gong i valperioden, og 
seinast innan utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Andre 
setning første ledd krev at kommunestyret sjølv vedtek denne planen, medan 
kontrollutvalet kan gjere endringar i planperioden etter delegering. 

Andre ledd krev at kommunen identifiserar behovet for forvaltningsrevisjon i dei 
ulike kommunale verksemdene med utgangspunkt i ei overordnet analyse basert 
på risiko- og vesentlighetsvurderinger. 

KOMMUNESTYRET 
Etter § 76 i kommunelova ligg det øvste overordna ansvar for tilsyn med 
forvaltninga til kommunestyret. 

Kontrollutvalet er det organ som på vegne av kommunestyret skal føre tilsyn med 
forvaltninga, og er i forhold til kva det kan bli ført tilsyn med, ikkje underlagt 
andre avgrensingar enn av kommunestyret. Etter § 77 nr. 4 i kommunelova har 
kontrollutvalet ansvaret for å sjå til at kommunen er gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. I dette ligg at kontrollutvalet har ei rolle i samband å velje ut 
prosjekt for forvaltningsrevisjon. 

I kraft av å ha det overordna tilsynsansvar i kommunen, kan kommunestyret gi 
instruksar om igangsetting av prosjekt. I mangel av slike avgjer kontrollutvalet 
sjølv områda som skal vere gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kravet om at 
kommunestyret sjølv skal vedta innhald og omfang av forvaltningsrevisjon er 
knytt til ein intensjon om at kommunestyret bør ha ei aktiv og bestemmande rolle. 
Det at kommunestyret har ein rett til å gi detaljerte instruksar er likevel ikkje det 
same som ei plikt. Om kommunestyret legg opp til ein omfattande bruk av 
instruksar bryt ein med intensjonen bak det å opprette eit utval der 
forvaltningsrevisjon er ei viktig arbeidsoppgåve. 

KONTROLLUTVALET 
Oppgåvene til kontrollutvalet i samband med forvaltningsrevisjon følgjer av 
kapittel 5 i forskrift om kontrollutval, §§ 9-12. I § 9 er det presisert at: 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med 
bestemmelsene i dette kapittel. 

I forskrifta er det referert til omgrepet årleg. Denne presiseringa er eit forsøk på 
rydde vekk ei oppfatning om at forvaltningsrevisjon er noko ein kommune skal 
vere gjenstand for av og til. Departementet presiserte dette innleiingsvis utan å ta 
stilling til dei ressursane det løyser ut. I eit seinare brev av 28. november 2005 
uttalar departementet likevel: 

Forskriften er likevel etter sin ordlyd ikke til hinder for at kommunestyret 
vedtar at det ikke skal gjennomføres forvaltningsrevisjon ett bestemt år, 
dersom dette finnes nødvendig ut fra hensynet til økonomiske ressurser og 
behovet for å prioritere andre formål. Derimot vil det ikke være i samsvar 
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med regelverket dersom kommunestyret vedtar at det overhodet ikke skal 
foretas forvaltningsrevisjon i løpet av valgperioden. 

Eit anna relevant synspunkt som ein finn i same brev er: 

Departementet vil understreke at et sentralt mål med forvaltningsrevisjon 
er å bidra til bedre kostnadseffektivitet, noe som kan være særlig aktuelt 
for kommuner i en vanskelig økonomisk situasjon. På denne bakgrunn 
mener departementet at forvaltningsrevisjon bør gjennomføres hvert år. 

Kjerneoppgåvene til kontrollutvalet i samband med forvaltningsrevisjon er: 

• Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, § 10. 

• Rapporter om forvaltningsrevisjon, § 11. 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter, § 12. 

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 
Av forskrift om kontrollutval § 10 andre ledd går det fram kontrollutvalet skal sjå 
til at det blir gjennomført ei overordnet analyse av kommunen si verksemd. Dette 
for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på dei ulike områda innan 
forvaltninga. Analysen skal gi grunnlaget for ein plan for forvaltningsrevisjon 
som kontrollutvalet har ei plikt til å utarbeide. 

Den type av revisjonstenester som forvaltningsrevisjon sorterer under, har både 
nasjonalt og internasjonalt endra seg dramatisk dei siste åra. Eit risikobasert 
utgangspunkt for val av prosjekt er ei tilnærming som sikrar god og nyttig 
revisjon. Av den grunn stiller forskrifta krav om ein plan for val av prosjekt basert 
på risiko- og vesentlighetsvurderingar. 

I lovforarbeidet som låg til grunn for dei nye endringane i kommunelova var det 
ein uttalt ambisjon å styrke arbeidet med forvaltningsrevisjonen i kommunal 
forvaltning. Dette kan ha samanheng med dei gode erfaringane som er gjort i 
statleg forvaltning. Fleire høyringsinstansar gav utrykk for ei støtte til denne 
ambisjonen, men dei etterlyste konkrete verkemidlar for å sikre dette. Tiltaka som 
departementet vurderte var budsjettmidler i et visst omfang og et visst antall 
forvaltningsrevisjonsprosjekter pr. år. Departementet uttalte likevel at omfang og 
innretning på slike prosjekter må vurderes konkret, og kommunene vil her ha 
ulike behov, og konkluderte med: 

... et bedre virkemiddel kunne være å stille krav til at kommunen for sin 
egen del skal legge en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i en 
bestemt tidsperiode. 

KONTROLLUTVALET SI RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET 

Det er eit krav at revisor skal rapporter resultata av gjennomførte prosjekt til 
kontrollutvalet. Normalt vil rapportar også blir formidla til kommunestyret, men 
kontrollutvalet har inga plikt til dette. Utvalet har derimot ei plikt til å sjå til at 
kommunestyrevedtak i samband med slike rapportar blir følgt opp. Det ligg 
likevel ikkje til kontrollutvalet å fastsette på kva måte administrasjonen skal følgje 
opp vedtaka. Det må administrasjonssjefen sjølv vurdere. Det er stilt krav om at 
administrasjonen blir gitt rimelig tid, men kontrollutvalet vurderer sjølv bruken av 
tidsfristar. 
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INNHALDET I FORVALTNINGSREVISJON 
Forvaltningsrevisjon er i forskrift om revisjon § 7 første ledd definert som 
systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknadar ut 
frå kommunestyret sine vedtak og føresetnadar. Herunder om: 
a) Ressursar blir brukt til å løyse oppgåver i samsvar med vedtak og 

føresetnadar 
b) Ressursbruk og verkemiddel er effektive i forhold til måla som er sett 
c) Regelverket blir etterlevd 
d) Styringsverktøy og verkemiddel er tenlege 
e) Grunnlaget for vedtak i politiske organ samsvarar med offentlege 

utgreiingskrav 
f) Resultata i tenesteproduksjonen er i tråd med føresetnadane og om resultata 

er nådd 

Forvaltningsrevisjon er med andre ord meint å vere eit reiskap for det øvste 
politiske organ i samband med å føre tilsyn og kontroll med forvaltninga og dei 
resultat som blir oppnådd. 

Avleia seier desse punkta noko om kva forvaltningsrevisjon bør halde fokus mot. 
Fokuset bør vere å sikre tenlege styringssystem som igjen sikrar ei målretta og 
kostnadseffektiv drift. Det sentrale ved forvaltningsrevisjon, er vurderingar om 
resultata er i tråd med vedtak og føresetnader. I denne forstand er den 
resultatorientert, og ikkje avgrensa til undersøkingar av økonomi. 

I samband med forvaltningsrevisjon, set ikkje lovverket klåre avgrensingar til 
økonomi. Dette fordi ein ikkje finn den tenleg å avgrense kontrollutvalet sitt 
arbeidsområde. Det å ikkje å avgrense til økonomi, er likevel ikkje det same som 
at ein ikkje skal fokusere på økonomi. Det vil ofte vere slik at det er lite tenleg at 
kontrollutvalet gjennom forvaltningsrevisjon, fokuserer på område der andre 
instansar har tilsyn med kommunen. 

Forskrift om revisjon § 7 andre ledd slår fast at forvaltningsrevisjon, og 
rapportering av forvaltningsrevisjon, skal skje etter god kommunal revisjonsskikk 
og etablerte standardar på området. Det er også stilt krav om revisjonskriterium 
for kvart prosjekt. Det er ein måte å seie at det skal gå klart fram kva som ligg til 
grunn ved vurderinga av forvaltninga. 

Etter § 8 i revisjonsforskrifta skal revisor rapportere resultata av gjennomførte 
prosjekt til kontrollutvalet. Ved slike rapportar skal administrasjonssjefen ha høve 
til å gi uttrykk for sitt syn, og desse skal ligge ved. Om revisjonen gjeld eit 
kommunalt føretak, skal styret og dagleg leiar sitt syn ligge ved. 

BEHOV FOR FORVALTNINGSREVISJON 
Vi har tidlegare nemnt at behovet for forvaltningsrevisjon retta mot kommunal 
forvaltning er lite omstridt. Med dei nye reglane legg regelverket seg tett opp mot 
forvaltningsrevisjon slik det blir praktisert og forstått i statleg forvaltning. Etter 
vår vurdering er dette gjort utan at det er stilt spørsmål om kva for ressurssituasjon 
Riksrevisjonen har i samband med forvaltningsrevisjon. Ved høyringsrunda om 
det nye regelverket uttalte styret i KOMREV3 IKS at regelverket for 
kommunesektoren i større grad burde vore retta mot eit tydlegare skilje mellom 
oppgåver til intern revisjon og oppgåver til ekstern revisjon. I staden for å legge 
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forvaltningsrevisjon etter Riksrevisjonen sine standardarar og ambisjonar, var det 
vårt syn at kommunesektoren er betre tent med at forvaltningsrevisjon i større 
grad blir praktisert etter Norges Interne Revisorers Forening sine standardarar og 
ambisjonar. 

Innhaldet i det som blir prøvd forklart ovanfor, er at ressurssituasjon i kommunal 
forvaltning inneber at ein vanskeleg kan praktisere Riksrevisjonen sine ambisjonar 
til forvaltningsrevisjon fullt ut. I staden for store 4-års planar med tilhøyrande 
store løyvingar, er truleg kommunesektoren betre tent med ei overordna 
tilnærming der ein peikar på aktuelle og relevante teneste- og temaområde og gir 
planverket ei kontinuerleg rullering. Dette er ei viktig avklaring som 
kommunestyret og kontrollutvalet må ta stilling til. Store kommunar kan truleg ha 
ein kombinasjon av opne rammer og store konkret spesifiserte prosjekt i 
planverket. Mindre kommunar er truleg best tent med at det i planverket blir peikt 
på teneste- og temaområde. 

Ut over dette, viser vi til følgjande merknad i revisjonsforskrifta: 

Forskriften er imidlertid ikke til hinder for at retningslinjer og standarder 
utarbeidet av andre foreninger og organisasjoner innen fagfeltet vil kunne 
anvendes – i den utrekning de ikke er i strid med lov og forskrift, og ellers 
bidrar til å oppfylle denne forskriftens intensjoner. 

OM PLANVERKET 
Planverket skal vere basert på en overordnet analyse med det føremål å skaffe 
fram relevant og nødvendig informasjon, slik at kontrollutvalet kan legge ein plan 
over kva for teneste- og temaområde som har behov for ein systematisk 
gjennomgang. I lovforarbeidet vart det sagt at analysen skal vere overordna og 
heilskapleg, samt gjennomført på kort tid med ein beskjeden ressursinnsats. Ut 
over dette er det ikkje gitt nærare signal. 

Den overordna analysen skal vere basert på vurderingar av risiko og kva som er 
vesentleg. Ein kommune som styrer risikobasert, arbeider mot å identifisere kva 
som kan gå galt, med andre ord kva kan skje som inneber at eit tenesteområde 
ikkje når sine uttalte og uuttalte mål. Vidare blir det prøvd å vite noko om kor 
sannsynleg det er at noko går gale og kva for konsekvensar det får. Til slutt tek 
ein slik organisasjon stilling til kva for tiltak ein kan sette inn for å redusere både 
omfanget av konsekvensane og kor sannsynleg det er at dei oppstår. 

Den same tenkinga skal etter regelverket også ligge til grunn ved val av prosjekt 
innan forvaltningsrevisjon. Ein skal søkje å finne dei teneste- og temaområde der 
det mest truleg er mest vesentlege avvik frå uttalte og uutalte målsettingar. 

Innanfor ramma av ei verksemd sitt føremål må leiinga etablerer strategiske 
målsettingar, velje strategi og etablere tilhøyrande målsettingar for verksemda. 

Rammeverket for risikostyring har fokus på oppnåing av målsettingar som ein kan 
dele inn i følgjande fire kategoriar: 

• Strategiske – mål på overordna nivå som er i samsvar med og understøttar 
verksemda sitt føremål 

• Driftsrelaterte – målretta og kostnadseffektiv bruk av ressursane i verksemda 

• Rapporteringsrelaterte – påliteleg rapportering 
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• Etterlevingsrelaterte – etterleving av gjeldande lover og regler 

Inndelinga av verksemda sine målsettingar i kategoriar gjer det mogleg å fokusere 
på ulike aspekt ved risikostyring. Dei forskjellege, men også overlappande 
kategoriane rettar seg mot ulike behov i ei verksemd og ligg under leiarane sitt 
ansvarsområde. Denne inndelinga gjer det også mogleg å skilje mellom kva ein 
kan forvente innan ulike kategoriar. 

Då målsettingar relatert til påliteleg rapportering og etterleving av lover og reglar 
er innanfor ei verksemd sin kontroll, kan risikostyring forvente å gi rimeleg grad 
av trygging for at desse målsettingane blir nådd. Oppnåing av strategiske og 
driftsrelaterte målsettingar er påverka av eksterne hendingar som verksemda ikkje 
alltid kan kontrollere. Risikostyring kan vere med på å sikre at leiinga og 
kommunestyret i si tilsynsrolle, rettidig blir gjort merksam på om verksemdene 
går mot oppnåing av målsettingane. 

Vi har prøvd å gi eit innblikk i kva for tankegods som ligg til grunn i dei nye 
reglane for planverk innan forvaltningsrevisjon. Dei ambisjonane som blir trekt 
opp er ambisiøse, og det er sjølvsagt positivt, men eit rigid og særs objektivt 
planverk vil likevel vise seg å seie lite om det praktiske. Det beste planverket må 
søke å integrere det objektivt faktabaserte med det subjektivt erfaringsbaserte som 
politikarar og administrasjonen sitt med. I staden for å starte med eit ambisiøst og 
vidt planverk der erfaringane fort viser seg å vere at ein har meir enn nok med å 
vedlikehalde planverket, vel vi å starte smalt og i staden bygge stein på stein. I 
den samanheng ligg ikkje regelverket til hinder for at planen blir rullert oftare enn 
kvar valperiode. Det ligg heller ikkje til hinder for å legge fram planverket ofte for 
kommunestyret for å sikre god forankring og aktualitet. 

I det at analysen skal vere overordna og heilskapleg, ligg det at ein må finne ei 
tenleg inndeling av dei ulike tenesteområda. I samband med denne planen finn vi 
det tenleg å legge til grunn ei inndeling basert på KOSTRA. Denne inndelinga 
ligg som vedlegg. 

Gjennom analyse skal ein i planverket søke å finne svar på tilstaden innanfor dei 
ulike tenesteområda med omsyn til dei tema eller detaljering ein vel å ta 
utgangspunkt i. Vidare er det truleg ein fordel at konklusjonane etter behandling i 
kommunestyret er generell nok til å vere funksjonell nok i kontrollutvalet. 

Ei overordna analyse må bygge på informasjon i og om kvar kommune. Sentrale 
dokument er planverk, politiske vedtak, reglement, retningslinjer og prosedyrar. 
Vidare vil kontakt både med administrativ og politisk side gi nyttig informasjon. 
Eksterne dokument kan også vere aktuelle, som prognosar og føringar frå staten. 

Andre relevante kjelder er tall frå nasjonale basar som t.d. KOSTRA. Desse gir 
ofte god informasjon om utviklinga i ein kommune og eit grunnlag for 
samanlikningar. Informasjon frå rekneskapsrevisjon og tidlegare prosjekt kan 
også vere nyttig informasjon i samband med ein plan for forvaltningsrevisjon. 

Ein må stille krav til at vurderingane til kontrollutvalet og ansvarleg revisor er 
underbygd og kan dokumenterast i den grad det er mogeleg å vise til kjelde. 

Vi har lagt til grunn ein planperiode frå 2007 til utgangen av 2008. Utfordringa i 
planen er å ta stilling til kva for tenesteområde ein ynskjer å prioritere i perioden, 
og kva for tema ein ønskjer ein gjennomgang av i det aktuelle tenesteområdet. 

Dei mest aktuelle tema for forvaltningsrevisjon er: 
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• Ressursanalyse; om aktivitet og produktivitet 

• Ressurstildeling; om det budsjettet er godt fordelt 

• Styringsinformasjon; om budsjett og andre styringsdokument 

• Investeringsprosjekt 

• Brukarbetaling 

• Individuell sakshandsaming og krav til oppfølging 

• Systemevaluering vedrørande tilbakemeldingar for brukarar 

• Saksutgreiing og oppfølging av vedtak i politiske organ 

• Etterleving av regelverk 

Med utgangspunkt i dei teneste- og temaområde som blir valt ut, legg revisor fram 
ei nærare skisse til godkjenning i kontrollutvalet før prosjekt blir sett i gang. 

ANALYSE 
Vår analyse skal ta utgangspunkt i ein kort gjennomgang av viktige tal i 
rekneskapen til Giske kommune for 2004. Desse tala vil bli haldt saman med 
tilsvarande tal for Giske sitt offisiell referansepunkt i KOSTRA, gruppe 10. 

Rekneskapsartar (1000 kr) Giske Gruppe 10 %-vis 
rangering 

Brukarbetalingar (10 078) 1 529 1 962 8 
Andre sals- og leigeinntekter (22 836) 3 465 3 892 29 
Overføringar med krav til motyting (34 335) 5 209 6 901 4 
Rammetilskott (60 540) 9 185 10 772 25 
Andre statlege overføringar (10 845) 1 645 1 603 71 
Andre overføringar (481) 73 187 58 
Skatt på inntekt og formue (94 406) 14 323 14 728 46 
Eigedomsskatt (0) 0 171 0 
Andre direkte og indirekte skattar (0) 0 90 0 
Driftsinntekter (233 521) 35 430 40 307 4 
Lønn og sosiale utgifter (166 601) 25 277 27 784 13 
Driftsutgifter (230 658) 34 996 40 076 4 
Brutto driftsresultat (2863) 434 231 46 
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak (17 044) 2 586 1 191 96 
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter (8 168) 1 239 1 125 71 
Avdragsutgifter (11 387) 1 728 1 332 79 
Finans (-2 485) -377 -1 288 96 
Motpost avskrivingar (9 718) 1 474 1 426 54 
Netto driftsresultat (10 096) 1 532 368 92 
Avsetningar (2 461) 373 1 363 17 
Meir-/mindreforbruk (7 916) 1 201 25 96 

Giske kommune hadde samla driftsinntekter på 233,521 mill. kr i 2004. Med 
6.591 innbyggarar gir det driftsinntekter på 35.430 kr per innbyggar. Tilsvarande 
tal for gruppe 10 var 40.076 kr per innbyggar. Dette gir ein differanse på 4.877 kr 
per innbyggar. Av kommunane som utgjer gruppe 10 var det berre 4 % av som 
hadde lågare driftsinntekter enn Giske. Driftsinntekter lik gjennomsnittet per 
innbyggar utgjer om lag 32,1 mill. kr i økte inntekter for Giske. To tredjedelar av 
dette ligg til Overføringar med krav til motyting og Rammetilskott med høvesvis 
11,1 mill. kr og 10,5 mill. kr. Giske ligg vidare lågt også på Brukarbetalingar, 
Andre sals- og leigeinntekter, Skatt på inntekt og formue og Eigedomsskatt . 
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Andre relevante forhold som Giske skil seg ut på, er høge finansinntekter og for 
så vidt også høge finansutgifter. Til slutt ser ein også at Giske hadde eit av det 
høgaste mindreforbruket i 2004 blant kommunane i gruppe 10. 
Samla brutto driftsutgifter i Giske var 216,016 mill. kr når ein også tek omsyn til 
sjukelønnsrefusjonane. 

Nr. Område (1000 kr) Giske Grupe 10 %-vis 
rangering 

99 Brutto driftsutgifter (216 016) 32 774 37 768 4 

Vi har gjort ei grov inndeling i 8 tenesteområde. Denne inndelinga er basert på 
KOSTRA og ei oversikt over inndelinga ligg som ved. 
1. ADMINISTRASJON 

Nr. Område (1000 kr) Giske Grupe 10 %-vis 
rangering 

1.1 Politisk styring og kontrollorgan (2 183) 331 418 23 
1.2 Administrasjon (18 519) 2 810 2 893 42 
1.3 Fellesutgifter (215) 33 98 19 
1 Administrasjon (20 917) 3 174 3 410 23 

Utgiftene under dette tenesteområdet er knytt til folketalet og måten ein kommune 
er organisert på. Kommunane som utgjer gruppe 10 har frå 5.000 til 13.000 
innbyggar. Giske kommune med 6.591 innbyggarar er midt i denne gruppa. Når 
det berre er 24 % av kommunane i gruppe 10 som har lågare utgifter kan ein seie 
at Giske har lågare utgifter til dette området enn det innbyggartalet skulle tilseie. 
2. UTDANNING 

Nr. Område (1000 kr) Giske Grupe 10 %-vis 
rangering 

2.1 Grunnskole (58 616) 8 893 9 380 31 
2.2 Skolefritidstilbod (1 942) 295 437 23 
2.3 Vaksenopplæring (2 441) 370 328 65 
2.4 Musikk- og kulturskuler (1 971) 299 258 62 
2 Utdanning (64 970) 9 857 10 404 31 

Giske har mange barn i skulepliktig alder samanlikna med gruppe 10. Dette drar i 
retnings av høgare driftsutgifter enn ovanfor. Når dei samla utgiftene er låge så 
har det samanheng med låge utgifter per elev. 
3. BARNEHAGE 

Nr. Område (1000 kr) Giske Grupe 10 %-vis 
rangering 

3 Barnehage (14 985) 2 274 2 961 8 

Desse utgiftene er låge dels fordi Giske har ein låg dekningsgrad, men også fordi 
kommunen har mange barn i private barnehagar samanlikna med gruppe 10. Dei 
største utgiftene til private barnehagar ligg i det private rekneskapet. 
4. HELSE 

Nr. Område (1000 kr) Giske Grupe 10 %-vis 
rangering 

4 Helse (9 008) 1 367 1 659 35 

Dette tenesteområdet har utgifter som er knytt til tenestetilbodet som bli gitt av 
legar, fysioterapeutar og helsestasjon. Utgiftene reflekterar sorts sett den dekkning 
ein kommune har av desse tenestene. Giske ligg noko under gjennomsnittet på 
årsverk innan fysioterapi og helsestasjon, medan legedekninga ligg noko over. 
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5. SOSIALE TENESTER 

Nr. Område (1000 kr) Giske Grupe 10 %-vis 
rangering 

5.1 Sosiale tenester (3 284) 498 574 46 
5.2 Barnevern (2 565) 389 801 0 
5.3 Økonomisk sosialhjelp (1 094) 166 740 0 
5 Sosiale tenester (6 943) 1 053 2 115 0 

Giske skil seg markant frå kommune innan gruppe 10 med omsyn til barnevern og 
økonomisk sosialhjelp. Det er ingen av kommunane i gruppa som har lågare 
utgifter til desse teneste enn Giske. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har ein 
viss samanheng med talet på nykomne flyktingar. Giske har vidare få mottakarar 
som får låge stønadsbeløp. 
6. PLEIE OG OMSORG 

Nr. Område (1000 kr) Giske Grupe 10 %-vis 
rangering 

6.1 Aktivisering (3 391) 514 663 27 
6.2 Institusjonsbasert omsorg (21 874) 3 319 5 550 15 
6.3 Heimebasert omsorg (39 786) 6 036 4 997 81 
6 Pleie og omsorg (65 051) 9 870 11 210 31 

Giske skil seg også markant frå dei andre kommunen innan pleie og omsorg. Når 
det gjeld samla ressursbruk er den ikkje altfor høg. Det spesielle er den markante 
dreiinga av ressursar frå institusjonsbasert til heimebasert omsorg. Giske har ikkje 
mange eldre samanlikna med dei andre kommunane i gruppe 10, så utgiftene er 
om lag som alderssamansettinga skulle tilseie 

7. KULTUR OG KYRKJE 

Nr. Område (1000 kr) Giske Grupe 10 %-vis 
rangering 

7.1 Kultur (2 382) 361 803 4 
7.2 Kyrkje (3 380) 513 449 69 
7 Kultur og kyrkje (5 762) 874 1 252 19 

Utgiftene som ligg under dette området er langt på veg eit resultat av politiske 
prioriteringar. Av den grunn er området lite egna for forvaltningsrevisjonen som 
tek utgangspunkt i analyser av ressursbruk og produktivitet. 

8. INFRASTRUKTUR 

Nr. Område (1000 kr) Giske Grupe 10 %-vis 
rangering 

8.1 Bustad (2 739) 416 522 35 
8.2 Plan, bygg og kart (3 608) 547 465 77 
8.3 Næring (2 189) 332 502 42 
8.4 Samferdsel (3 941) 598 633 54 
8.5 Brannvern (2 540) 385 509 8 
8.6 Vatn, avløp og renovasjon (11 716) 1 778 1 872 46 
8.7 Diverse (1 058) 161 318 38 
8 Infrastruktur (27 791) 4 217 4 821 27 

Til slutt av har vi laga eit diagram som oppsummerar ressursbruken målt i form av 
brutto driftsutgifter per innbyggar. 
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Helsetenester
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Diverse
Aktivisering
Skulefritidstilbod
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Bustadteneste
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Vaksenopplæring
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Plan, bygg og kart
Heimebasert omsorg

Millioner

Kjelde: KOSTRA 2004 

Dette diagrammet les ein slik: 

Om Giske hadde hatt ein ressursbruk til heimebasert omsorg lik gjennomsnittet i 
gruppe 10 hadde det gitt i underkant av 7,0 mill. kr i innsparing. Tilsvarande ville 
ein ressursbruk i Giske til institusjonsbasert omsorg som var lik gjennomsnittet i 
gruppe 10, gitt ein auke på i underkant av 15 mill. kr i brutto driftsutgifter. 

PROSJEKT 

Kommunerevisjonen har i samråd med rådmannen valt å prioritere prosjekt innan 
heimebasert omsorg. Det har samanheng med ei vurdering om at det er innan dette 
tenesteområdet ein finn dei største styringsmessige utfordringane framover. 

Når det gjeld prosjektet om vurdering av risiko innan finansforvaltninga, så har 
dette samanheng med drøftingar som tidlegare har vore i kontrollutvalet. 

 

 

Kommunerevisjonen har følgjande forslag til prosjekt 2007-2008 

1. Bruk av årsverk i heimebasert omsorg 

2. Pleietyngde og tenesteomfang innan heimebasert omsorg 

3. Vurdering av risiko innan finansforvaltninga 
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VEDLEGG - TENESTEINNDELING 
1.1 Politisk styring og kontrollorgan 100 Politisk styring og kontrollorgan 

120 Administrasjon 1.2 Administrasjon 
130 Administrasjonslokale 1 Administrasjon 

1.3 Fellesutgifter 180 Diverse fellesutgifter 
202 Grunnskole 
214 Spesialskuler 2.1 Grunnskole 
222 Skulelokale og skyss 

2.2 Skolefritidstilbod 215 Skolefritidstilbod 
2.3 Vaksenopplæring 213 Vaksenopplæring 

2 Utdanning 

2.4 Musikk- og kulturskuler 383 Musikk- og kulturskule 
201 Førskole 
211 Styrka tilbod til førskolebarn 3 Barnehage 3 Barnehage 
221 Førskulelokale og skyss 
232 Førebygging, helsestasjons- og skolehelseteneste 
233 Førebyggande arbeid, helse og sosial 4 Helse 4 Helse 
241 Diagnose, behandling, rehabilitering 
231 Aktivitetstilbod barn og unge 
242 Råd, rettleiing og sosial førebyggande arbeid 5.1 Sosiale tenester 
243 Tilbod til personar med rusproblem 
244 Barnevernteneste 
251 Barneverntiltak i familien 5.2 Barnevern 
252 Barneverntiltak utanfor familien 
275 Introduksjonsordninga 

5 Sosiale tenester 

5.3 Sosialhjelp 
281 Økonomisk sosialhjelp 

6.1 Aktivisering 234 Aktivisering eldre og funksjonshemma 
253 Pleie, omsorg, institusjonsbasert omsorg 6.2 Institusjonsbasert omsorg 
261 Institusjonslokale 6 Pleie og omsorg 

6.3 Heimebasert omsorg 254 Pleie, omsorg, heimebasert omsorg 
365 Kulturminnevern 
370 Bibliotek 
373 Kino 
375 Muséer 
377 Kunstformidling 
380 Idrett 

7.1 Kultur 

385 Andre kulturaktivitetar 
390 Den norske kyrke 
392 Andre religiøse formål 

7 Kultur 

7.2 Kyrkje 
393 Kyrkjegardar, gravlundar og krematorie 
265 Kommunalt disponerte bustadar 
283 Bistand til etablering og oppretthalding av eigen bustad 8.1 Bustad 
315 Bustadbygging og fysiske bustadmiljøtiltak 
301 Plansaksbehandling 
302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering 
303 Kart og oppmåling 

82 Plan, bygg og kart 

360 Naturforvaltning og friluftsliv 
320 Kommunal næringsverksemd 8.3 Næring 
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 
333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehald 
334 Kommunale veier, miljø- og trafikktryggingstiltak 

8.4 Samferdsel 

335 Rekreasjon i tettstad 
338 Førebygging av brannar og andre ulykker 8.5 Brannvern 
339 Beredskap mot brannar og andre ulykker 
340 Produksjon av vatn 
345 Distribusjon av vatn 
350 Avløpsreinsing 
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvatn 
354 Tømming av slamavskillare, septiktankar o.l 
355 Innsamling av avfall 

8.6 Vatn, avløp og renovasjon 

357 Gjenvinning og sluttbehandling av avfall 
190 Interne service-einigar 

8 Infrastruktur 

8.7 Diverse 
273 Kommunale sysselsettingstiltak 
170 Årets premieavvik 9.1 Pensjon 
171 Amortisering av tidligare års premieavvik 
800 Skatt på inntekt og formue 
840 Statlig rammetilsott og andre generelle statstilskott 
850 Generelt statstilskott vedrørande flyktningar m.v. 
860 Motpost avskrivingar 
870 Renter/utbytte og lån 
880 Interne finansieringstransaksjonar 

9.2 Finans 

899 Årets regnskapsmessige meirforbruk/mindreforbruk 

9 Ufordelt utgifter 

9.3 Tenester utanfor kom. ansvarsområde 285 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde 
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VEDLEGG – BRUTTO DRIFTSUTGIFTER PER INNBYGGAR 
Nr Tenesteområde (1000 kr) Giske Gruppe 10 %-vis rangering 
100 Politisk styring og kontrollorgan (2 183) 331 418 23 
1.1 Politisk styring og kontrollorgan (2 183) 331 418 23 
120 Administrasjon (16 128) 2 447 2 590 35 
130 Administrasjonslokale (2 391) 363 303 69 
1.2 Administrasjon (18 519) 2 810 2 893 42 
180 Diverse fellesutgifter (215) 33 98 19 
1.3 Fellesutgifter (215) 33 98 19 
1 Administrasjon (20 917) 3 174 3 410 23 

202 Grunnskole (48 945) 7 426 7 726 31 
214 Spesialskular (0) 0 69 0 
222 Skulelokale og skyss (9 671) 1 467 1 585 31 
2.1 Grunnskole (58 616) 8 893 9 380 31 
215 Skulefritidstilbod (1 942) 295 437 23 
2.2 Skulefritidstilbod (1 942) 295 437 23 
213 Vaksenopplæring (2 441) 370 328 65 
2.3 Vaksenopplæring (2 441) 370 328 65 
383 Musikk- og kulturskule (1 971) 299 258 62 
2.4 Musikk- og kulturskule (1 971) 299 258 62 
2 Utdanning (64 970) 9 857 10 404 31 

201 Førskole (12 173) 1 847 2 493 8 
211 Styrka tilbod til førskulebarn (2 053) 311 231 73 
221 Førskulelokale og skyss (759) 115 237 15 
3 Barnehage (14 985) 2 274 2 961 8 

232 Førebygging - skule- og helsestasjonsteneste (1 696) 257 324 31 
233 Førebyggande arbeid, helse og sosial (79) 12 82 0 
241 Diagnose, behandling, rehabilitering (7 233) 1 097 1 252 38 
4 Helsetenester (9 008) 1 367 1 659 35 

231 Aktivitetstilbod barn og unge (310) 47 121 15 
242 Råd, rettleiing og sosialt førebyggande arbeid (2 882) 437 418 65 
243 Tilbod til personar med rusproblem (92) 14 34 38 
5.1 Sosiale tenester (3 284) 498 574 46 
244 Barnevernteneste (1 494) 227 261 42 
251 Barneverntiltak i familien (403) 61 142 8 
252 Barneverntiltak utenfor familien (668) 101 397 0 
5.2 Barnevern (2 565) 389 801 0 
281 Økonomisk sosialhjelp (1 094) 166 740 0 
5.3 Økonomisk sosialhjelp (1 094) 166 740 0 
5 Sosiale tenester (6 943) 1 053 2 115 0 

234 Aktivisering eldre og funksjonshemma (3 391) 514 663 27 
6.1 Aktivisering (3 391) 514 663 27 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon (20 721) 3 144 5 087 15 
261 Bustadtilbod i institusjon (1 153) 175 463 4 
6.2 Institusjonsbasert omsorg (21 874) 3 319 5 550 15 
254 Pleie, omsorg, hjelp i heimen (39 786) 6 036 4 997 81 
6.3 Heimebasert omsorg (39 786) 6 036 4 997 81 
6 Pleie og omsorg (65 051) 9 870 11 210 31 

365 Kulturminnevern (26) 4 8 77 
370 Bibliotek (781) 118 225 4 
373 Kino (0) 0 45 0 
375 Muséer (39) 6 25 35 
377 Kunstformidling (37) 6 17 27 
380 Idrett (1 195) 181 285 23 
385 Andre kulturaktivitetar (304) 46 199 8 
7.1 Kultur (2 382) 361 803 4 
390 Den norske kyrke (2 684) 407 374 65 
392 Andre religiøse formål (56) 8 13 35 
393 Kyrkjegardar, gravlundar, krematorium (640) 97 62 69 
7.2 Kyrkje (3 380) 513 449 69 
7 Kultur og kyrkje (5 762) 874 1 253 19 

265 Kommunalt disponerte bustadar (2 625) 398 448 38 
283 Bistand til å etablere og oppretthalde eigen bustad (112) 17 50 31 
315 Bustadbygging og fysiske bustadmiljøtiltak (2) 0 24 38 
8.1 Bustadteneste (2 739) 416 522 35 
300 Fysisk tilrettelegging og planlegging (3 471) 527 378 92 
360 Naturforvaltning og friluftsliv (137) 21 87 15 
8.2 Plan, bygg og kart (3 608) 547 465 77 
320 Kommunal næringsverksemd (622) 94 107 73 
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet (1 567) 238 395 38 
8.3 Næring (2 189) 332 502 42 
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak (104) 16 32 77 
333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehald (2 366) 359 505 23 
334 Kommunale veier, miljø og trafikktryggingstiltak (1 309) 199 50 96 
335 Rekreasjon i tettstad (162) 25 45 46 
8.4 Samferdsel (3 941) 598 633 54 
338 Førebygging av brannar og andre ulykker (403) 61 101 15 
339 Beredskap mot brannar og andre ulykker (2 137) 324 408 12 
8.5 Brannvern (2 540) 385 509 8 
340 Produksjon av vatn (1 477) 224 182 73 
345 Distribusjon av vatn (2 774) 421 393 62 
350 Avløpsrensing (119) 18 269 12 
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvatn (2 114) 321 396 46 
354 Tømming av slamavskillere (490) 74 135 31 
355 Innsamling av forbruksavfall (2 798) 425 353 62 
357 Gjenvinning og sluttbehandling av avfall (1 944) 295 144 81 
8.6 Vatn, avløp og renovasjon (11 716) 1 778 1 872 46 
190 Interne serviceeiningar (0) 0 150 12 
273 Kommunale sysselsettingstiltak (1 058) 161 168 62 
8.7 Diverse (1 058) 161 318 38 
8 Infrastruktur (27 791) 4 217 4 821 27 

170 Premieavvik (202) 31 -140 81 
9.1 Pensjon (202) 31 -140 81 
285 Tenester utanfor kommunalt ansvarsområde (387) 59 75 69 
9.3 Tenester utanfor kommunalt ansvarsområde (387) 59 75 69 
9 Diverse (589) 89 -65 88 

99. Samla brutto driftsutgifter (216 016) 32 774 37 768 4 
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1. Gebyrsatser/brukerbetaling Giske Grp. 10
Barnehager
Foreldrebetalingssatser for barnehagen (ukentlig oppholdstid 33 timer eller mer)
Månedssats uten kostpenger for bruttoinntekt 250 000, i kroner. .. ..
Månedssats uten kostpenger for bruttoinntekt 375 000, i kroner .. ..
Månedssats uten kostpenger for bruttoinntekt 500 000, i kroner .. ..
Grunnskoleopplæring
Foreldrebetalingssatser for skolefritidsordningen (sfo)
Forelderbetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kroner per måned 2023 1738
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6 - 15 timer i kroner per måned 2018 1048
Pleie og omsorg
Egenbetaling for praktisk bistand
Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner per mnd 150 146
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner per mnd. 644 513
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner per mnd. 985 836
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner per mnd. 1342 1113
Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner per mnd. 1712 1449
Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner 176 121
Timepris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner 176 120
Timepris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner 176 127
Timepris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner 176 133
Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner 176 140
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd 103 145
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 2 - 3 G ,kr/mnd 21 495
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3 - 4 G ,kr/mnd 10 766
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 4 - 5 G ,kr/mnd 1 972
Utgiftstak per mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G ,kr/mnd .. 1371
Vannforsyning
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 2280 2062
Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) 2500 7579
Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) 15000 11312
Avløp - tømming og rensing
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 1980 2994
Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) 5000 8809
Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) 30000 14731
Avfall - tømming og gjenvinning
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 2100 1853
Fysisk planlegging
Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan, jf. PBL §30, i kroner 13500 10749
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL §93 pkt. a, i kroner 4675 4435
Standardgebyr for kombinert kart- og delingsforetn., tilsvarende en boligtomt 750 m2. Kr. 9506 9089
Forebygging av brann
Årsgebyr for feiing 225 262

2. Kjøp av tjenester Giske Grp. 10
Kjøp av tjenester fra /overføringer til andre i prosent av brutto driftsutgifter, kommunen i alt
Andel renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt 0,1 0,6
Andel konsulenttjenester, i alt 0,1 0,5
Andel kjøp av tjenester fra private , i alt 3,8 3,1
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, ialt 0 0,5
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt 1,1 2,5
Andel overføringer, i alt 7 7,7
Kjøp av tjenester fra/overføringer til andre i prosent av brutto driftsutgifter, fordelt på tjenesteområder
Administrasjon, styring og fellesutgifter
Andel konsulenttjenester, adm, styring og fellesutgifter 0,7 2
Andel konsulenttjenester, administrasjon 1 2
Andel kjøp av tjenester fra private, administrasjon, styring og fellesutgifter 0,8 1,1
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, adm, styring og fellesutg. 0 1
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon, styring og fellesutgifter 3,3 2,6
Barnehager
Andel kjøp av tjenester fra private, barnehager 3,8 3,5
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, barnehager 0 0,1
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnehager 0,1 0,2
Andel overføringer, barnehager 44,1 19,1
Barnevern
Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern 0 1,8
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern 0 0



Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern 0 13,5
Kirke
Andel kjøp av tjenester fra private, kirke 0 2,2
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kirke 0 0
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kirke 0 0,2
Andel overføringer, kirke 76,3 91,2
Grunnskole, kultur- og musikkskoler
Andel kjøp av tjenester fra private, grunnskole, kultur- og musikkskoler 0,3 0,4
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, grunnskole, kultur- og musikkskoler 0 0,2
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, grunnskole, kultur- og musikkskoler 0,7 2
Bolig
Andel kjøp av tjenester fra private, bolig 0 0,2
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, bolig 0 0
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, bolig 0 0
Kommunehelse
Andel kjøp av tjenester fra private, kommunehelse 35,2 25,2
Andel kjøp fra egne  foretak og IKS, kommunehelse 0 0,3
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunehelse 2,3 6,2
Pleie og omsorg
Andel kjøp av tjenester fra private, pleie og omsorg 0,5 1,4
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, pleie og omsorg 0 0,3
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, pleie og omsorg 0,5 0,6
Kommunal tilrettelegging  og bistand for næringslivet
Andel kjøp av tjenester fra private, kommunal tilrettelegging og bistand for næringslivet 15,1 5,8
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kommunal tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0,3
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 4,9
Andel overføringer, næring 18,4 23
Kommunal eiendomsdrift
Andel kjøp av tjenester fra private, kommunal eiendomsdrift 0 0,1
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kommunal eiendomsdrift 0 1,5
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal eiendomsdrift 0 0,6
Kultur, barne- og ungdomstiltak
Andel kjøp av tjenester fra private, kultur, barne- og ungdomstiltak 2,8 2,9
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kultur, barne- og ungdomstiltak 0 0,5
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, barne- og ungdomstiltak 4,7 2,1
Andel overføringer fra kultur, barne- og ungdomstiltak 15 22,4
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø
Andel kjøp av tjenester fra private,fysisk planl,kulturminner,natur og nærmiljø 0,1 2,6
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planl, kulturminner, natur og nærmiljø 0 0
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø 0 0,4
Samferdsel
Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel 0 2,4
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, samferdsel 0 0
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel 0 0,2
Sosialkontortjeneste
Andel kjøp av tjenester fra private, sosialkontortjeneste 1,5 5,2
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, sosialkontortjeneste 0,3 3,5
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, sosialkontortjeneste 0 0,1
Andel overføringer, sosialtjenesten 30,1 57
Vann, avløp og renovasjon
Andel kjøp av tjenester fra private, vann, avløp og renovasjon 31,8 15,3
Andel kjøp fra  egne foretak og IKS, vann, avløp og renovasjon 0 4,1
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, vann, avløp og renovasjon 1 12,4
Brann- og ulykkesvern
Andel kjøp av tjenester fra private, brann- og ulykkesvern 1 6,3
Andel kjøp fra egne foretak og IKS , brann- og ulykkesvern 0 0,1
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, brann- og ulykkesvern 22,2 19,9
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde
Andel kjøp av tjenester fra private, tj. utenfor ord. komm. ansvarsområde 9 0,6
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tjenester utenfor ordinært komm ansvarsomr. 0 0
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 0 0,1

3. Kommunal eiendomsdrift Giske Grp. 10
Prioritering
Netto driftsutgifter for tjenesteområdene
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb. 1604 2215
MVA-kompensasjon drift, kommunal eiendomsdrift, pr. innbygger (kroner) 154 161



MVA-kompensasjon investering, kommunal eiendomsdrift, pr. innbygger (kroner) 32 503
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb. 270 233
Netto driftsutgifter, førskolelokaler, i kr. pr. innb. 115 220
Netto driftsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. innb. 1457 1560
Netto driftsutgifter, botilbud i institusjon, i kr. pr. innb. 175 422
Netto driftsutgifter for komm. disponerte boliger i kr. pr. innb. -413 -220
Netto driftsutgifter, komm. eiendomsdrift, i % av samlede netto driftsutgifter 6,6 8
Brutto investeringsutgifter for tjenesteområdene
Brutto investeringsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb. 175 4167
Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb. 3 97
Brutto investeringsutgifter, førskolelokaler, i kr. pr. innb. 50 233
Brutto investeringsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. innb. 116 1649
Brutto investeringsutgifter, botilbud i institusjon, i kr. pr. innb. 0 1272
Brutto investeringsutgifter, kommunalt disponerte boliger, i kr. pr. innb. 7 916
Brutto investeringsutgifter, komm. eiendomsdrift, i % av samlede brutto investeringsutgifter 6,5 63,9
Produktivitet
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb. 2518 3036
Korrigerte brutto driftsutgifter for tjenesteområdene
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb. 2518 2924
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb. 363 283
Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler, pr. barn i barnehage i kr. 7825 7260
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. elev 9699 10807
Korrigerte brutto driftsutgifter, botilbud i institusjon, pr. beboer, i kr. 38433 47303
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunalt disp.boliger, pr. boenhet, i kr. 21833 27907
Utdypende tjenesteindikatorer
Lønnskostnader
Lønnskostnader for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter 38,5 22,7
Lønnskostnader for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter 52,1 27,3
Lønnskostnader for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter 48,5 33,7
Lønnskostnader for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter 44,9 27,3
Lønnskostnader for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter 30,4 12
Lønnskostnader for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter 3,1 8,8
Vedlikehold
Vedlikehold for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter 7,3 7,6
Vedlikehold for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter 5,9 7,6
Vedlikehold for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter 2,8 8,9
Vedlikehold for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter 5,9 6,8
Vedlikehold for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter 2,2 10,1
Vedlikehold for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter 17,5 7
Renhold, vaskeri-  og vaktmestertjenester
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter 0 5,5
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter 0 4,6
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter 0 8,6
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutg. 0 6,3
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter 0 4,4
Renh., vaskeri- og vaktmestertj.for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutg. 0 2,7
Energi
Energi for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter 12,8 13,2
Energi for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter 11,9 17,5
Energi for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter 6,2 9,7
Energi for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter 12,2 11,7
Energi for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter 21,3 21,6
Energi for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter 13,9 9,1
Leie av lokaler og grunn
Leie av lokaler og grunn for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter 0,2 6,7
Leie av lokaler og grunn for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter 0 21,4
Leie av lokaler og grunn for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter 0 5,1
Leie av lokaler og grunn for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter 0,4 2,1
Leie av lokaler og grunn for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter 0 0,5
Leie av lokaler og grunn for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter 0 20,5
Avskrivninger
Avskrivninger for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter 23,7 22,2
Avskrivninger for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter 21,4 19,4
Avskrivninger for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter 26,5 16,1
Avskrivninger for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter 18,7 16,8
Avskrivninger for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter 32,9 35,8
Avskrivninger for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter 39,2 32,3



A. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter Giske Grp. 10
Finansielle nøkkeltall
2.1 Finansielle nøkkeltall i prosent av driftsinntektene
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,3 0,7
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 4,3 1
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, i % av brutto driftsintekter 0,6 2,1
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, i % av brutto driftsinntekter 1,7 1,5
Overskudd før lån og avsetninger i % av brutto driftsinntekter 2,7 -8,5
Rente- og avdragsutgifter netto, i % av brutto driftsinntekter 1,1 3,2
Avdragsutgifter netto, i prosent av brutto driftsinntekter 4,9 3,3
Renteutgifter netto, i prosent av brutto driftsinntekter -3,8 -0,1
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 167,9 162,3
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter 88,6 87,9
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 67,7 28,6
Akkumulert regnskapsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 3,4 -0,5
Akkumulert resultat i investeringsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter 0 -0,3
2.2 Finansieringskilder for investeringene
Finansieringskilde for investeringene i %, Overføring fra driftsregnskapet 2,4 2,8
Finansieringskilde for investeringene i %, Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v 15,3 20,2
- Herav salg av fast eiendom 6,6 4,8
Finansieringskilde for investeringene i %, Diverse intern finansiering 0,7 4,5
- Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet 0 1
Finansieringskilde for investeringene i %, Bruk av lån (netto) 81,5 72,5
- Herav aksjer og andeler 3,2 0,5
2.3 Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i % av brutto driftsinntekter 40,4 36,5
- herav Naturressursskatt i % av brutto driftsinntekter 0 0
Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter 25,9 26,8
Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av brutto driftsinntekter 4,6 3,9
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter 0 0,4
Konsesjonskraftinntekter i % av brutto driftsinntekter 0 0,1
Salgs- og leieinntekter i % av brutto driftsinntekter 14,1 14,6
Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter 14,9 17,6
2.4 Nøkkeltall i kroner per innbygger
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger 34997 40109
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger 29266 33163
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger 24459 27609
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger 35441 40385
Netto driftsresultat i kroner per innbygger 1541 411
Frie inntekter i kroner per innbygger 23509 25569
Netto lånegjeld i kroner per innbygger 56795 60291
- herav Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger 31408 35436
2.5 Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder
2.5.1 Brutto driftsutgifter
Brutto driftsutg, adm, styring og fellesutg, i % av tot brutto driftsutg. 9,2 8,5
Brutto driftsutgifter, barnehage, i % av totale brutto driftsutgifter 6,5 7,4
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale brutto driftsutgifter 28,2 25,9
Brutto driftsutgifter, kommunehelse, i % av totale brutto driftsutgifter 3,9 4,1
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale brutto driftsutgifter 28,2 27,9
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale brutto driftsutgifter 2,2 3,4
Brutto driftsutgifter, barnevern, i % av totale brutto driftsutgifter 1,1 2
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i % av tot brutto driftsutg 5,1 4,7
Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot brutto driftsutg. 1,6 1,3
Brutto driftsutgifter, kultur, i % av totale brutto driftsutgifter 1,2 2,3
Brutto driftsutgifter, kirke, i % av totale brutto driftsutgifter 1,5 1,1
Brutto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale brutto driftsutgifter 1,6 1,5
Brutto driftsutgifter, bolig, i % av totale brutto driftsutgifter 1,2 1,3
Brutto driftsutgifter, næring, i % av totale brutto driftsutgifter 0,9 1,3
Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale brutto driftsutg 1,1 1,3
Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, i % av totale brutto driftsutg. 0,2 0,2
2.5.2 Netto driftsutgifter
Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, i % av totale netto driftsutg 12,3 10,9
Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, ekskl. funksjonene 170, 180 og 190, i % av totale netto driftsutg 12,2 10,9
Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter 1,1 1,7
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter 35,1 33,8
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i % av totale netto driftsutgifter 5 4,7
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale netto driftsutg. 36,5 34,7



Netto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale netto driftsutgifter 2,8 4,4
Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter 1,6 2,7
Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot netto driftsutg -2 -1
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av totale netto driftsutg 1,5 1,1
Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter 1,5 2,5
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter 2,1 1,6
Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutgifter 2,1 1,9
Netto driftsutgifter, bolig, i % av totale netto driftsutgifter -1,8 -0,8
Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter 0,8 0,4
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg 1,3 1,3
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, i % av totale brutto driftsutg. 0,1 0
2.5.3 Lønnsutgifter
Lønn, adm, styring, fellesutgifter, i % av totale lønnsutgifter 8,2 9,5
herav: lønn ført på funksjon 190 0 1,9
Lønn, barnehage, i % av totale lønnsutgifter 4,6 7,9
Lønn, grunnskoleopplæring, i % av totale lønnsutgifter 35,6 32,1
Lønn, kommunehelse, i % av totale lønnsutgifter 3,4 3,5
Lønn, pleie og omsorg, i % av totale lønnsutgifter 37,7 37
Lønn, sosialtjenesten, i % av totale lønnsutgifter 1,9 1,5
Lønn, barnevern, i % av totale lønnsutgifter 1,2 1,7
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av totale lønnsutgifter 2,1 1,2
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/nærmiljø, i % av totale lønnsutgifter 2,1 1,3
Lønn, kultur, i % av totale lønnsutgifter 0,9 1,3
Lønn, kirke, i % av totale lønnsutgifter 0 0
Lønn, samferdsel, i % av totale lønnsutgifter 0,6 0,5
Lønn, bolig, i % av totale lønnsutgifter 0,2 0,2
Lønn, næring, i % av totale lønnsutgifter 0,6 0,8
Lønn, brann og ulykkesvern, i % av totale lønnsutgifter 1 1,1
Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, i % av totale lønnsutgifter 0 0,2
2.5.4 Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i % av brutto driftsutgifter innen området
Salgs- og leieinntekter adm., styring og fellesutg. i % av brutto dr.utg innen området 3,5 6,4
Salgs- og leieinntekter barnehage i % av brutto dr.utg innen området 14,4 21,1
Salgs- og leieinntekter grunnskoleopplæring i % av brutto dr.utg innen området 4,2 3,5
Salgs- og leieinntekter kommunehelse i % av brutto dr.utg. innen området 1,6 5,4
Salgs- og leieinntekter pleie og omsorg i % av brutto dr.utg. innen området 8 10,6
Salgs- og leieinntekter sosialtjenesten i % av brutto dr.utg. innen området 0 0,9
Salgs- og leieinntekter barnevern i % av brutto dr.utg. innen området 0 0,1
Salgs- og leieinntekter vann,- avløp og renovasjon/avfall i % av brutto dr.utg. innen området 127 113,5
Salgs- og leieinntekter fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø i % av brutto dr.utg. innen området 37,5 36,7
Salgs- og leieinntekter kultur i % av brutto dr.utg. innen området 8 15,1
Salgs- og leieinntekter kirke i % av brutto dr.utg. innen området 0 0,1
Salgs- og leieinntekter samferdsel i % av brutto dr.utg. innen området 0 3,8
Salgs- og leieinntekter bolig i % av brutto dr.utg. innen området 157,2 120
Salgs- og leieinntekter næring i % av brutto dr.utg. innen området 35,1 38,6
Salgs- og leieinntekter brann og ulykkesvern i % av brutto dr.utg. innen området 16,6 18,2
Salgs- og leieinntekter tjenester utenfor ordinært kommunalt tjenesteområde i % av brutto dr.utg. innen området 0 19,4
2.5.5 Brutto investeringsutgifter
Brutto inv.utg, adm, styring, fellesutg, i % av tot brutto inv.utgifter 6,5 5
Brutto investeringsutg, barnehage, i % av totale brutto inv.utg 1,8 3,7
Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i % av totale brutto inv.utg 6,2 26,4
Brutto investeringsutg, kommunehelse, i % av totale brutto inv.utg 0,5 0,3
Brutto investeringsutg, pleie og omsorg, i % av totale brutto inv.utg 6,1 21,1
Brutto investeringsutg, sosialtj., i % av totale brutto inv.utg 0 0
Brutto investeringsutg, barnevern, i % av totale brutto inv.utgifter 0 0
Brutto inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot brutto inv.utg 32,9 10,7
Brutto inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot brutto inv.utgifter 4,6 2,5
Brutto investeringsutgifter, kultur, i % av totale brutto inv.utgifter 0 4
Brutto investeringsutg, kirke, i % av totale brutto inv.utg 8,2 1,2
Brutto investeringsutg, samferdsel, i % av totale brutto inv.utgifter 2,4 5,7
Brutto investeringsutg, bolig, i % av totale brutto inv.utg 18,8 16
Brutto investeringsutg, næring, i % av totale brutto inv.utgifter 6,3 2,8
Brutto investeringsutg, brann og ulykkesvern, i % av totale brutto inv.utg 5,7 0,6
Brutto investeringsutg., tjenester utenfor ord. kommunalt tjenesteområde, i % av totale brutto inv.utg 0 0,1
Administrasjon, styring og fellesutgifter
2.6 Nøkkeltall for administrasjon, styring og fellesutgifter
Brutto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter 3204 3420
Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter 3012 3002
herav: Lønnsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter 1918 2450



av dette: Lønnsutgifter ført på funksjon 190, pr. innb. i kr. 0 498
MVA-kompensasjon drift, adm., styring og fellesutg. pr. innbygger (kroner) 153 163
MVA-kompensasjon investering, adm., styring og fellesutg. pr. innbygger (kroner) 34 47
Brutto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, ekskl. funksjonene 170, 180 og 190 3141 3312
Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, ekskl. funksjonene 170, 180 og 190 2978 3011
2.7 Brutto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, i kr. pr. innb. 331 418
Brutto driftsutgifter til funksjon 120, i kr. pr. innb. 2447 2590
Brutto driftsutgifter til funksjon 130, i kr. pr. innb. 363 303
Brutto driftsutgifter til funksjon 170, i kr. pr. innb. 31 -140
Brutto driftsutgifter til funksjon 180, i kr. pr. innb. 33 98
Brutto driftsutgifter til funksjon 190, i kr. pr. innb. 0 150

B. Behovsprofil Giske Grp. 10
Befolkningsdata pr. 31.12.2004
Folkemengden i alt 6591 ..
Andel kvinner 49,6 49,9
Andel menn 50,4 50,1
Andel 0 åringer 1,4 1,1
Andel 1-5 år 7,6 6,2
Andel 6-15 år 15,2 14,3
Andel 16-18 år 4,4 4,1
Andel 19-24 år 8 7,1
Andel 25-66 år 51,1 53,2
Andel 67-79 år 8,1 9
Andel 80 år og over 4,3 4,9
Levekårsdata
Andel skilte og separerte 16-66 år 6,3 10
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 2,8 2,5
Andel uførepensjonister 16-66 år 7,1 10,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over 61,8 67,4
Forventet levealder ved fødsel, kvinner 82,1 81,4
Forventet levealder ved fødsel, menn 76,6 75,8
Levendefødte per 1000 innbyggere 13,5 10,8
Døde per 1000 innbyggere 6,1 9,5
Innflytting per 1000 innbyggere 29,9 43,8
Utflytting per 1000 innbyggere 35,4 43,3
Samlet fruktbarhetstall for perioden 1996 -2000 2,4 2
Andel innvandrerbefolkning 3,3 3,7
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 1,9 3,2
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 2,9 3,5
Bosettingsstruktur
Andel av befolkningen som bor i tettsteder 77,5 52,1
Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 5,8 7,1
Arbeidsmarked
Sysselsetting i kommunen fordelt etter sektor i prosent av total sysselsetting
Andel sysselsetting i statlig forvaltning 5,5 6,7
Andel sysselsetting i fylkeskommunal forvaltning 0,9 1,9
Andel sysselsetting i kommunal forvaltning 17,9 20,8
Andel sysselsetting i øvrig offentlig virksomhet og privat sektor 75,6 70,7
Arbeidsledige
Andel arbeidsledige 16-24 år 1,8 2,7
Andel arbeidsledige 25-66 år 2,5 2,3
Pendlere ut av bostedskommunen
Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler ut av bostedskommunen 31,1 33,7

C. Barnehager Giske Grp. 10
Prioritering
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 1,1 1,7
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 271 ..
- herav avskrivninger (i prosent) 11,2 8,8
MVA-kompensasjon drift, barnehager per innbygger (kroner) 11 24
MVA-kompensasjon investering, barnehager per innbygger (kroner) 8 37
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger 50 239
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 3550 7712
Dekningsgrader
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 50 69,8
Andel barn 0-5 år med barnehageplass 42,5 59,7
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 0 1,9



Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 21,2 39,2
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 67,3 87,9
Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år .. 5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 38,5 67,6
Andel barn i barnehage med kommunalt driftstilskudd i forhold til alle barn i barnehage 61,5 30,3
Andel barn i barnehage uten kommunalt driftstilskudd i forhold til alle barn i barnehage .. 21,4
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 56 53
Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke 44 47
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år 100 50,5
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter med barnehageplass i forhold til alle barn med barnehageplass 4,4 2,7
Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år .. 1,1
Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år 7,4 24,4
Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år 26,3 60,7
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage 45,4 53,9
Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage 54,6 46,1
Produktivitet
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 11638 11496
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 81165 77626
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) 40 35
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr) 2 3
Utdypende tjenesteindikatorer
Andel ansatte med førskolelærerutdanning 28,2 32,2
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning 90 88,1
Andel assistenter med førskolelærerutd. el. fagutdanning som barne- og ungd. arb. 17,6 26
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene .. 8,7
Prosentvis fordeling av utgifter på:
Funksjon 201 - Opphold og stimulering 66,7 81,6
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 23,7 9
Funksjon 221 - Lokaler 9,6 9,4
Fordeling av finansiering for kommunale plasser:
Oppholdsbetaling 27,4 26,4
Statstilskudd ... ...
Kommunale driftsmidler ... ...
Funksjon 201 "Opphold og stimulering"
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) 27 29
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager 8,9 7,9
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager 7,5 8,7
Funksjon 211 "Tilrettelagte tiltak"
Utg. per barn som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage 620667 139552
Andel barn som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager 3 5
Funksjon 221 "Lokaler, skyss"
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) 7825 7260
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) 3,76 5,12
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2) 4,21 5,25

D. Grunnskoleopplæring Giske Grp. 10
Prioritering
Netto driftsutgifter grunnskoleopplæring i prosent av samlede netto driftsutg 34,6 33,1
Netto driftsutgifter til grunnskole og SFO i prosent av samlede netto driftsutg 33,8 32,4
Netto driftsutgifter til grunnskole, i prosent av samlede netto driftsutgifter 33,9 31,9
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, i prosent av samlede netto driftsutgifter 27,9 26,2
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, i prosent av samlede netto driftsutgifter 6 5,7
Netto driftsutgifter til spesialskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter 0 0,2
Netto driftsutgifter til skolefritidsordningen, i prosent av samlede netto driftsutgifter -0,1 0,5
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, i prosent av samlede netto driftsutgifter 0,5 0,6
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter 0,8 0,6
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 8284 8795
MVA-kompensasjon drift,  grunnskole pr. innbygger (kroner) 92 84
MVA-kompensasjon investering, grunnskole per innbygger (kroner) 22 190
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6827 7235
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger 1457 1560
Herav avskrivninger 274 266
Netto driftsutgifter til spesialskoler, per innbygger 0 41
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger -18 143
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger 134 168
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 194 172
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskole, per innbygger 8284 8837
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år 55819 63838



Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per innbygger 6-15 år 54654 61641
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år 54654 61352
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år 45042 50467
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger 6-15 år 9612 10884
Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år 1108 1936
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år -283 2579
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker 11192 28405
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år 1281 1198
Brutto investeringsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 168 1720
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt 15,3 14,5
Dekningsgrader
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år 102,1 99,1
Elever per kommunal skole 142 159
Antall elever i 1.-3. årstrinn i prosent av antall elever i 8.-10. årstrinn 97,7 93,8
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent 6,9 3,5
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent 2,1 1,7
Ant elever som får morsmålsoppl ift ant elever som får særskilt norskoppl, pst 30,4 50,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 6,5 6,6
Antall elever ved spesialskoler ift alle elever i vanlig grunnskole, pst 0 0,1
Antall elever i spes.grupper og -skoler ift alle elever i grunn- og spesialsk, pst 0 0,2
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent 25,1 41,7
Antall elever per datamaskin 5,5 6,3
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent 28 43,1
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent 28 42,8
Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent 80,9 52,5
Andel elever i kommunal SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent 80,9 52,9
Andel innbyggere over 16 år i voksenopplæring på grunnskoleområdet 1,58 0,76
Andel deltakere i voksenopplæringen som får grunnskoleopplæring, prosent 0 11
Andel deltakere i voksenopplæring som får spesialundervisning, prosent 30,4 36,1
Andel deltakere i voksenopplæring i norsk m samf.kunnskap for voksne innvandrere, pst 69,6 55,6
Produktivitet / enhetskostnader
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 56777 63678
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per elev 47299 52905
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per elev 9477 10773
Lønnsutgifter til grunnskole, per elev 47884 51904
Brutto driftsutgifter til spesialskoler, per elev .. 579236
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per elev 56777 63818
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen 392 483
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen 1201 1240
Leie av lokaler og grunn, per elev i grunnskolen 40 232
Elever per årsverk 11,3 10,4
Herav elever per undervisningsrelatert årsverk 12,9 11,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 12,7 12,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 16,6 14,6
Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss 4156 4800
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker 17051 18261
Brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. og priv. bruker 17148 18196
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker 7651 8178
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker 7750 8571
Brutto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker 30834 55377

E. Kommunehelse Giske Grp. 10
Prioritering
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1216 1298
MVA-kompensasjon drift, kommunehelse pr. innbygger (kroner) 6 21
MVA-kompensasjon investering, kommunehelse pr. innbygger (kroner) 2 4
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 5 4,7
Netto driftsutg til forebygging, skole- og helsestasjonstj pr. innbygger 244 282
Netto driftsutg til forebygging, skole og helsestasjonstj pr. innb 0-6 år 2348 3249
Netto driftsutg til forebygging, skole og helsestasjonstj pr. innb 0-16 år 950 1219
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger -3 57
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger 975 959
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger 15 18
Dekningsgrad
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 9 9,1
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 4,1 7,7
Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste. Funksjon 232
Andel fullførte helseundersøkelser av spedbarn innen utg. av 8. leveuke 111,2 101,3
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder 47,2 49,7



Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved skolestart 91,7 97,8
Årsverk i alt pr. 10000 innbyggere 0-6 år. Funksjon 232 64,5 77,8
Årsverk av leger pr. 10000 innbyggere 0-6 år. Funksjon 232 3 6,2
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10000 innb. 0-6 år. Funksjon 232 6,1 4,2
Årsverk av helsesøstre pr. 10000 innbyggere 0-6 år. Funksjon 232 29,2 47,3
Årsverk av jordmødre pr. 10000 fødte. Funksjon 232 56,2 54
Forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern mm.). Funksjon 233
Årsverk i alt pr. 10000 innbyggere. Funksjon 233 0,7 1,2
Årsverk av helsepersonell pr. 10000 innbyggere. Funksjon 233 0,7 1
Årsverk av leger pr. 10000 innbyggere. Funksjon 233 0,4 0,5
Årsverk av tekn./hyg. personell pr. 10000 innbyggere. Funksjon 233 .. 0,3
Årsverk av annet personell pr. 10000 innbyggere. Funksjon 233 .. 0,1
Diagnose, behandling og rehabilitering. Funksjon 241
Årsverk av leger pr. 10000 innbyggere. Funksjon 233 og 241 8,4 8,1
Årsverk av leger pr. 10000 innbyggere. Funksjon 241 8 7,6
Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater 17,1 21,4
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10000 innb. Funksjon 233 og 241 3,1 6,4
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10000 innbyggere. Funksjon 241 2,9 6,3
Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater 44,9 26,9
Produktivitet/Enhetskostnader
Brutto driftsutgifter pr. innbygger 1367 1659
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger 806 914

F. Pleie og omsorg Giske Grp. 10
Pleie- og omsorgstjenestene samlet
Prioritering
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 8928 9577
MVA-kompensasjon drift, pleie og omsorg pr. innbygger (kroner) 130 149
MVA-kompensasjon investering, pleie og omsorg pr. innbygger (kroner) 30 175
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av netto driftsutgifter i alt 36,5 34,7
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over 206477 195014
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over 71939 68973
Brutto investeringsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 166 1375
Andel årsverk i brukerrettet tj. m/ fagutdanning 68 68
Andel fravær av totalt antall årsverk 11 10,3
Andel fravær i brukerrettet tjeneste m/fagutd. 12,7 11,4
Produktivitet / Enhetskostnader
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester 273894 210596
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk, pleie og omsorg i kroner 413585 365324
Årsverk i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,6 0,5
Hjemmetjenester
Prioritering
Netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester pr. innbygger 5803 4528
Avskrivninger, hjemmebaserte tjenester, i prosent av netto driftsutg. 0,1 0,1
Andel netto driftsutgifter hjemmetjenester av nto driftsutg. pleie- og omsorg 65 47,3
Dekningsgrader
Andel mottakere av hjemmetjenester under 67 år 19 32,4
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år 81 67,6
Andel mottakere av hjemmetjenester over 80 år 58 45,1
Andel innbyggere under 67 år som mottar hjemmetjenester 0,7 1,6
Andel innbyggere 67 år og over som mottar hjemmetjenester 20,3 20,5
Andel innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 41,8 38,6
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester 8,8 10,5
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 37,6 36,8
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 71,4 49,4
Andel mottakere som får både praktisk bistand og hjemmesykepleie 49,8 36,7
Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker i kroner 193507 116724
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. årsverk i hjemmetjenesten 456490 487951
Mottakere pr. årsverk i hjemmetjenesten 2,4 4,2
Lønnsutgifter pr mottaker i hjemmetjenesten (i kroner) 184941 109852
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk i hjemmetjenesten 436283 459421
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg 1,8 2,4
Utdypende tjenesteindikatorer for hjemmetjenester
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten 1 ..
Andel ressurskrevende mottakere av totalt antall mottakere av hjemmetjenester 1 3,9
Dekningsgrader boliger til pleie- og omsorgsformål
Andel kommunalt eide omsorgsboliger 34,9 73



Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over 44,1 45,5
Institusjoner for eldre og funksjonshemmede
Prioritering
Netto driftsutgifter, institusjon pr innbygger 80 år og over 60723 91645
Netto driftsutg. pr. institusjonsplass 576867 468174
Avskrivninger, institusjon, i prosent av netto driftsutgifter, institusjon 2,4 4
Andel netto driftsutgifter institusjon av netto driftsutg. pleie og omsorg 29,4 47
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 12,8 19
Dekningsgrader
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 10,5 20
Andel beboere på institusjon under 67 år 6,7 4,6
Andel beboere 80 år og over i institusjoner 80 75,6
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon 3,4 6,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 8,4 15
Andel innbyggere 67-79 år i institusjon 0,8 2,2
Andel innbyggere 80-89 år i institusjon 6,8 11,8
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon 20 34,1
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg) 100 98,5
Utdypende tjenesteindikatorer for institusjoner
Andel heldøgnsbeboere på langtidsopphold 90 89,5
Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold 10 10,7
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 10 7
Andel plasser i kommunen i skjermet enhet for aldersdemente 26,7 20,8
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 3,3 3,3
Årsverk leger pr 1000 plasser i institusjon 6,2 4,7
Årsverk fysioterapeuter pr 1000 plasser i institusjon 9,3 9,6
Andel kommunale sykehjemsplasser av kommunale institusjonsplasser 100 91,6
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 86,7 89,4
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc .. 52,3
System for brukerundersøkelser i institusjon 1 ..
Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser 100 97,7
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 718467 569576
Korrigerte brutto driftsutg., pleie i institusjon, pr. kommunal plass 680033 519964
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. årsverk pleie i kommunale institusjoner 484584 356118
Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon 94,7 91,6
Lønnsutgifter pr årsverk, pleie i kommunale institusjoner 417340 314800
Lønnsutgifter pr institusjonsplass i kommunale institusjoner 597367 467512
Plasser i institusjoner pr årsverk 0,7 0,7
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter 19,8 15,7
Korrigerte brutto driftsutgifter (f.261) pr. rom i kommunale institusjoner 41179 49992
Aktivisering av eldre og funksjonshemmede
Prioritering
Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 499 548
Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 67 år og over 4022 3947
Andel netto driftsutgifter aktivisering av nto driftsutg. pleie- og omsorg 5,6 5,7
Produktivitet/enhetskostnader
Lønnsutgifter pr årsverk til aktivisering 443448 1151684

G. Sosialtjenesten Giske Grp. 10
Prioritering
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 539 1066
MVA-kompensasjon drift, sosialtjenesten pr. innbygger (kroner) 8 5
MVA-kompensasjon investering, sosialtjenesten pr. innbygger (kroner) 0 0
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter 2,2 3,9
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 935 1806
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år 741 634
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggend arbeid 79,3 35,1
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år 170 1131
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp 18,2 62,6
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år 24 41
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer 2,6 2,3
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger 0 3
Dekningsgrader
Sosialhjelpsmottakere 74 183
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 1,1 2,6
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år 1,9 4,5
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 1,8 4,1



Årsverk i sosialtjenesten 6 4,78
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger 0,91 0,69
Produktivitet
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 54973 44829
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 14784 28007
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker 33568 13903
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker 24581 11543
Utdypende tjenesteindikatorer
Samlet stønadssum (bidrag + lån) 935049 5121587
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 4820 ..
Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) 2,6 ..
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 9 58
Mottakere med sosialhjelp/introduksjonsstønad som hovedinntektskilde, andel 51,4 40,1
Sosialtjenesten inkludert sysselsettingstiltak
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273 4588 8395
- herav driftsutgifter til funksjon 273 1036 1045
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år 273 257
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273 2874 2714
Årsverk i sosialtjenesten inkludert stillinger til sysselsettingstiltak 11 6,02

H. Barnevern Giske Grp. 10
Prioritering
Netto driftsutgifter til sammen pr. innbygger (kr) 381 744
MVA-kompensasjon drift, barnevern pr. innbygger (kroner) 2 5
MVA-kompensasjon investering, barnevern pr. innbygger (kroner) 0 0
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten 1404 3046
Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) pr. barn i barnevernet 44105 57148
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (f. 244), prosent 59,3 34,2
Andel nto drutg til barn som bor i sin opprinnelige familie (funksjon 251), prosent 16 18,5
Andel nto drutg til barn som bor utenfor sin oppr. familie (funksjon 252), pst 24,6 47,4
Dekningsgrader
Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17 år, prosent 2,5 2,5
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år 1,6 3,7
Produktivitet
Brutto driftsutgifter per barn (f.244) 26211 20056
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 15 22,7
Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent (f.244) 40,5 50,9
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (f.251) 15500 20987
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (f.252) 222667 169229
Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år 1,8 2,1
Andel undersøkelser m. behandlingstid over tre måneder, prosent 18,9 25,6

I. Vann Giske Grp. 10
Prioritering
Finansiell dekningsgrad 107,6 96,7
Brutto investeringsutgifter i vannsektoren per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 418 390
Dekningsgrad
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning 92,6 64,6
Andel av husholdningsabonnentene som har innstallert vannmåler 10 26
Produktivitet/enhetskostnad
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 943 971
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 877 1015
Gebyrgrunnlag per m3 (vannleveranse) (kr/m3) 5,19 5,89
Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget 44,8 32,5
Driftskostnader per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) 484 686
Driftskostnader per m3 solgt (kr/m3) ... ...
Andel lønn av driftskostnader 46,8 30,1
Andel kjøp til kommunal egenproduksjon av driftskostnader 49,9 51,8
Andel indirekte kostnader av driftskostnader 0 12,8
Andel kjøp som erstatter egenproduksjon, av driftskostnader 2,9 14,3
Andel andre inntekter av driftskostnader 0 -10
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 2280 2062
Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) 2500 7579
Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) 15000 11312
Utdypende tjenesteindikatorer
Antall kommunale vannverk 1 2
Forsyningssikkerhet, vann 99,9 100
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 0,9 0,431
Beregnet gjennomsnittsalder vannledningsnettet 27 26



Tetthet av trykkøkningsstasjoner (antall/km ledning) 0,036 0,044
Tilknytningstetthet på distribusjonsnettet (vann) (innb/km) 45 51
Andel av de kommunale vannverkene som har sikkerhets- og beredskapsplan 100 70,7
Andel av innb. tilkn. komm. vannverk som er forsynt av grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde 100 99,1
Beregnet vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) 2,3 2,8
Andel av innbyggere forsynt fra vannverk med hygienisk trygt vann mht. E.coli. 100 85
Andel av innbyggere forsynt fra vannverk med bruksmessig tilfredsstillende vann mht. farge 100 88
Andel av innbyggere forsynt fra vannverk med bruksmessig tilfredsstillende vann mht. pH 100 87
Total vannleveranse (spesifikk totalleveranse) per tilkn. innbygger (m3/tilkn.innb/år) 169 174
Andel av total vannleveranse som går til husholdningsforbruk 60 48
Andel av total vannleveranse som går til industri og næringsvirksomhet 9 15
Andel av total vannleveranse som går til annet forbruk (jordbruksvanning mv.) 1 5
Andel ikke bokført vann 30 32
Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn) 278 227

I. Avløp Giske Grp. 10
Prioritering
Finansiell dekningsgrad 122,5 100,4
Brutto investeringsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 752 670
Dekningsgrad
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste 66,8 64,7
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har innstallert vannmåler 12 28
Produktivitet/enhetskostnad
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 847 1155
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 691 1186
Gebyrgrunnlag per belastningsenhet (kr/kg tot-P) 994 1569
Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget 53,9 33,9
Driftskostnader per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste 319 784
Driftskostnader per m3 solgt (kr/m3) ... ...
Andel lønn av driftskostnader 53,4 29,2
Andel kjøp til egenproduksjon av driftskostnader 43,6 64,7
Andel indirekte kostnader av driftskostnader 0 10,7
Andel kjøp som erstatter egenproduksjon, av driftskostnader 3,8 11
Andel andre inntekter av driftskostnader -0,8 -10,9
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 1980 2994
Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) 5000 8809
Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) 30000 14731
Brutto driftutgifter for septiktømming per tilknyttet innbygger 227 399
Utdypende tjenesteindikatorer
Antall kommunale avløpsanlegg 19 5
Beregnet gjennomsnittsalder spillvannsnettet 23 24
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 0,21 0,35
Tilknytningstetthet på distribusjonsnettet (avløp) (innb/km) 68 65
Tetthet av pumpestasjoner (antall/km ledningsnett) 0,14 0,23
Antall kloakkstopper i avløpsledninger, overløp og kummer (antall/km ledningsnett) 0,077 0,093
Antall avsluttede saker over kjelleroversvømmelser, der kommunen har erkjent erstatningsansvar 0 1
Andel belastning på renseanlegg med oppfylte konsesjonskrav 100 76,7
Andel belastning på anlegg med kjemisk rensing 0 24,4
Andel belastning på anlegg med biologisk-kjemisk rensing 0 22,6
Andel belastning på anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert og annet renseprinsipp 9,8 47,1
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing 0 33,1
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing 0 22,6
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert el. annet renseprinsipp 6,6 37,1
Andel slam disponert til jordforbedring i jordbruket 0 25
Andel slam disponert til jordforbedring på grøntarealer 0 10
Andel slam levert til jordprodusent 0 0
Andel slam disponert til forbrenning/energigjenvinning 0 8
Andel slam disponert til toppdekke på avfallsfylling 100 9
Andel slam deponert 0 44
Andel slam disponert til annet formål 0 3

I. Avfall og renovasjon Giske Grp. 10
Prioritering
Finansiell dekningsgrad - avfall (prosent) 100 97,9
Brutto investeringsutgifter i avfallssektoren per innbygger (kr/innb) 3 15
Brutto investeringsutgifter i avfallssektoren per årsinnbygger (kr/årsinnb) 3 ..
Produktivitet/enhetskostnad
Gebyrinntekter per innbygger (kr/innb) 659 474
Gebyrinntekter per årsinnbygger (kr/årsinnb) 659 ..



Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kr/årsinnb) 659 682
Gebyrgrunnlag per tonn innsamlet avfall 1948 1866
Andel kapitalkostnader (prosent) av gebyrgrunnlaget 1,4 3,4
Driftskostnader per årsinnbygger 650 668
Driftskostnader per tonn innsamlet husholdningsavfall 1920 1824
 - andel lønn 23,2 6,7
 - andel kjøp som inngår i egenproduksjon 14,9 7,2
 - andel indirekte kostnader 0 4,8
 - andel kjøp som erstatter kommunal egenproduksjon 79,4 87,4
 - andel andre inntekter -9,8 -6,2
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 2100 1853
Utdypende tjenesteindikatorer
Antall gebyrsatser som tilbys husholdningene 3 20
Andel husholdninger med organisert hjemmekompostering (prosent) 8 5
Antall avfallsfraksjoner det er etablert hentesystem for 1 2
Antall avfallsfraksjoner det er etablert bringesystem/returpunkt for 3 3
Antall avfallsfraksjoner som kan leveres mot gebyr ved sentralt avfallsmottak 4 2
Antall avfallsfraksjoner som kan leveres gratis ved sentralt avfallsmottak 3 6
Kilo husholdningsavfall per innbygger 338 ..
Kilo husholdningsavfall per innbygger (ikke juster for hytter) 338 380
Kilo utsortert husholdningsavfall per innbygger 128 ..
Kilo utsortert husholdningsavfall per innbygger (ikke justert for hytter) 128 197
Andel husholdningsavfall utsortert for gjenvinning 38 52

J. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Giske Grp. 10
Prioritering
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø (funksjon 300, 335, 360 og 365)
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av kommunens samlede netto drifts 1,46 1,05
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger i kroner 357 291
MVA-kompensasjon drift, fysisk planl/kulturminner/natur og nærmiljø, per innb (kroner) 14 17
MVA-komp investering, fysisk planl/kulturminner/natur og nærmiljø, per innb (kroner) 11 24
Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger i kroner 123 160
Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 300)
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter 1,28 0,68
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger i kroner 312 188
Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging per innbygger i kroner 69 107
Alder for kommuneplanens arealdel 0 5
Alder for kommuneplanens samfunnsdel 0 6
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt i rapporteringsåret 1 1
Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt i rapporteringsåret 1 1
Antall reguleringsplaner vedtatt av kommunestyret siste år 7 4
Av disse fremmet som private forslag 3 3
Antall bebyggelsesplaner vedtatt av kommunen siste år 0 0
Av disse fremmet som private forslag 0 0
Dyrkbare og dyrkete arealer omdisponert etter jordloven eller plan- og bygningsloven. Dekar 22 76
Rekreasjon i tettsteder, naturforvaltning, friluftsliv og kulturminnevern (funksjon 335, 360 og 365)
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger i kroner 25 44
Brutto investeringsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger i kroner 30 40
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger i kroner 17 54
Brutto investeringsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger i kroner 24 12
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger i kroner 4 5
Brutto investeringsutgifter til kulturminnevern per innbygger i kroner 0 2
Kartlagte områder verdiklassifisert som svært viktig eller viktig berørt av fysiske inngrep .. 14
Plan med spesiell fokus på biol. mangfold, friluftsliv og/eller kulturminner/kulturmiljø 1 ..
Antall regulerings-/bebyggelsesplaner som omfatter spesialområde naturvern eller bevaring av kulturminner (PBL §25. 1 ..
Andel regulerings-/bebyggelsesplan som omfatter spesialomr. naturvern eller bevaring av kulturmin. i forhold til alle re 14 8
Antall lokale tiltak kommunen har initiert eller støttet, kulturminner eller kulturmiljø 0 1
Produktivitet/enhetspris
Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø (funksjon 300, 335, 360 og 365)
Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og nærmiljø, i kr/innb. 576 518
Andel av dette lønnsutgifter (prosent) 86 67
Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 300)
Brutto driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging (funk. 300) i kr/innb. 527 378
Brutto driftsutgifter fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter 1,5 0,94
Brutto driftsinntekter til fysisk planlegging, kroner per innbygger 235 217
Brutto driftsinntekter fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede brutto driftsinntekter 1 1
Andel driftsutg. til plansaksbehandling av totale driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging (prosent) 29 ..
Andel driftsutg. til kart- og oppmålingsvirk. av totale driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging (prosent) 46 ..



Andel driftsutg. til byggesaksbehandling av totale driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging (prosent) 25 ..
Andel driftsinntekter fra plansaksbehandling av totale driftsinntekter fra fysisk tilrettelegging og planlegging. Prosent 10 ..
Andel driftsinntekter fra kart og oppmåling av totale driftsinntekter fra fysisk tilrettelegging og planlegging. Prosent 49 ..
Andel driftsinntekter til byggesaksbehandling av totale driftsinntekter fra fysisk tilrettelegging og planlegging. Prosent 41 ..
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, fysisk tilrettelegging og planlegging. Kr. per årsinnbygger 0 5
Korrigerte brutto driftsutgifter fysisk tilrettelegging og planlegging. Kroner per årsinnbygger 519 267
Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan, jf. PBL §30, i kroner 13500 10749
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL §93 pkt. a, i kroner 4675 4435
Standardgebyr for kombinert kart- og delingsforetn., tilsvarende en boligtomt 750 m2. Kr. 9506 9089
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) 150 232
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) 50 31
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) 75 93
Antall søknader om tiltak mottatt siste år per 10 000 årsinnbygger i kommunen 221 158
Rekreasjon i tettsteder, naturforvaltning og friluftsliv og kulturminnevern (funksjon 335, 360 og 365)
Brutto driftsutg. til kulturminner, natur og nærmiljø (funk. 335, 360 og 365), i kr/innb. 49 140
Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger i kroner 25 45
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, rekreasjon i tettsteder. Kr. per årsinnbygger 0 2
Korrigerte brutto driftsutgifter rekreasjon i tettsteder. Kroner per årsinnbygger 24 31
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger i kroner 21 87
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, naturforvaltning og friluftsliv. Kr. per årsinnbygg 0 4
Korrigerte brutto driftsutgifter naturforvaltning og friluftsliv. Kroner per årsinnbygger 18 51
Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger i kroner 4 8
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, kulturminnevern. Kr. per årsinnbygger 0 0
Korrigerte brutto driftsutgifter kulturminnevern. Kroner per årsinnbygger 4 4
Antall søknader og meldinger om tiltak for fredete bygg og ikke-fredede bygn. oppført før 1850 mottatt 0 9
Energibruk. Kommunale kostnader
Kommunale utgifter til fyring og belysning. 1000 kroner 3463 4926
Kommunale utgifter til fyring og belysning. Kroner per innbygger 525 714
Andel utgifter til fyring og belysning i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter 1,5 1,8
Dekningsgrad
Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 300)
Teknisk kartlegging. Andel ferdig kartlagt i standardene FKB-A og -B av forutsatt kartlagt areal i samme standarder. Pr 100 87
Teknisk kartlegging. Andel av tettstedsarealet i kommunen dekket av FKB-A eller -B-standard. Prosent 100 92
Teknisk og økonomisk kartlegging. Andel ferdig kartlagt i standardene FKB-A, -B og -C av forutsatt kartlagt areal i sam 100 63
Ortofotokart. Andel ferdig kartlagt av forutsatt kartlagt areal. Prosent 0 51
Rekreasjon og friluftsliv (funksjon 334, 335 og 360)
Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder. Dekar/1000 innb. i tettsteder 0 24
Andel av dette kommunalt driftsansvar (prosent) .. 52
Friluftslivsområder m/kommunal råderett gjennom offentlig eie eller bruksavtale. Dekar/10000 årsinnb. 0 ..
Lengde av tilrettelagte turstier og løyper. km per 10 000 innbygger 29 190
Andel av dette kommunalt driftsansvar (prosent) 47 23
Sykkel-, gangveier/turstier mv. i tettsteder m/kom. driftsansvar. km/10 000 innb. i tettsteder 49 35
Lovanvendelse
Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 300)
Antall kommunale planer sendt på høring 8 7
Andel av disse som det er fremmet innsigelse til. Prosent 12 16
Antall innsigelser fremmet til kommunale planer 2 1
Andel av disse fremmet av fylkeskommunen. Prosent 0 ..
Andel av disse fremmet av fylkesmannen. Prosent 50 ..
Andel av disse fremmet av andre innsigelsesmyndigheter. Prosent 50 ..
Antall innsigelser per kommunal plan som er møtt med innsigelse 2 1,4
Antall dispensasjoner knyttet til nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje 0 ..
Andel søknader om dispensasjoner knyttet til nybygg i i 100-m beltet langs sjø (saltvann). Prosent .. ..
Andel søknader om dispensasjoner knyttet til nybygg i omr. med byggeforbud langs ferskvann innvilget. Prosent .. ..
Andel søknader om tiltak knyttet til nybygg i LNF-omr. innvilget ved dispensasjon. Prosent .. ..
Andel søknader om tiltak i spesialområde bevaring for kulturminner innvilget ved dispensasjon. Prosent .. 46
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360)
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. Prosent .. 66

K. Kultur Giske Grp. 10
Prioritering
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 2,3 3,2
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 566 874
MVA-kompensasjon drift, kultur, per innbygger (kroner) 17 30
MVA-kompensasjon investering, kultur, per innbygger (kroner) 0 20
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger 0 273,4
Fordeling av netto driftsutgifter innenfor kultursektoren
Netto dr.utg. F 231 8,2 11,4



Netto driftsutgifter F370 20,9 24,3
Netto driftsutgifter funksjon 373 0 1
Netto driftsutgifter funksjon 375 1 2,2
Netto driftsutgifter F 377 1 1,3
Netto driftsutgifter F 380 26,5 21,5
Netto driftsutgifter F 383 34,3 19,6
Netto driftsutgifter F 385 8 18,7
Folkebibliotek
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent) 0,5 0,8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 118 212
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 1,6 4,7
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt 1,3 3,7
Barnelitteratur,antall bokutlån barnelitteratur per innbygger 0-13 år 3 9
Voksenlitteratur, bokutlån voksenlitteratur per innbygger 14 år og over 0,9 2,4
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger 0,3 1
Bokbestand, antall bøker i folkebibliotek per innbygger 3,8 5,1
Bokbestand, barnebøker i folkebibliotek per innbygger 0-13 år 4,8 8,5
Bokbestand, voksenbøker pr. innbygger 14 år og over 3,6 4,3
Omløpshastighet bøker i folkebibliotek 0,3 0,7
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek 5273 2971
Årverk, antall bokutlån per årsverk i folkebibliotek 6946 10856
Årverk, antall biblioteksutlån per årsverk i folkebibliotek 8290 13921
Kino
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent) 0 0,03
Netto driftsutgifter til kino per innbygger 0 9
Netto driftsutgifter til kino per besøkende 0 15,7
Antall innbyggere per kinosete 54,9 45,9
Antall kinobesøk per innbygger 0,3 0,6
Besøk per kinoforestilling 26,9 41
Billettinntekter i prosent av korrigerte brutto driftsutgifter til kino .. 57,5
Ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskoler m.m.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 47 99
Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler per innbygger 194 172
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 150 187
Antall fritidsklubber, ferieklubber, MC-senter, musikkverksted, medieverksted 4 ..
Herav kommunale fritidsklubber,ferieklubber, MC- senter, musikkverksted og medieverksted 3 ..
Antall årsverk ved kommunale fritidsklubber, ferieklubber, MC-senter, musikkverksted m.m. 0,2 ..
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd 162 57
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd 1994 ..
Andre kulturaktiviteter
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger 6 19
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger 6 11
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger 46 163

M. Samferdsel Giske Grp. 10
Prioritering
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt 516 533
MVA-kompensasjon drift, samferdsel, pr. innbygger (kroner) 54 34
MVA-kompensasjon investering, samferdsel, pr. innbygger (kroner) 6 26
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdselsbedr./transporttiltak 16 6
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, komm. veier og gater i alt 500 527
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, komm. veier - drift/vedlikehold, nyanl. 334 487
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, komm. veier - miljø- og trafikksikk. 166 41
Netto driftsutgifter for samf. i alt i pst. av samlede netto driftsutg. 2,1 1,9
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt 65 374
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbygger, komm. veier og gater i alt 65 368
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbygger, samferdselsbedr./transporttiltak 0 6
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbygger, komm.veier - drift/vedlikehold/nyanl. 50 263
Brutto investeringsutg. i kr pr. innbygger, komm. veier - miljø-/trafikksikk. 15 105
Kostn. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei 12435 ..
Kostn. i kr til gatebelysn. pr. km fylkes-/riksvei, komm. ansvar for belysn 4500 ..
Kommunalt tilskudd i  kr pr. km privat vei .. 3601
Kommunalt tilskudd i  kr pr. km skogsbilvei 0 14
Dekningsgrad
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger 9,6 11,5
Private veier det ytes kommunalt tilskudd til. Pst. 0 6,8
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb. 24 11
Kommunale veier og gater med fartsgrense 40 km/t eller lavere. Pst. 54 26,1



Innfartsparkeringplasser. Antall pr. 10 000 innbyggere 118 78
Personbiler. Antall pr. 10 000 innbyggere 3785 4554
Produktivitet
Brutto driftsutg. i kr pr. innbygger for komm. veier i alt 558 556
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 58333 48426
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate inkl. gang/sykkelvei 46519 44223
Korrigerte brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei og gate i alt 58333 46500
Korr. brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei og gate, drift og vedl., nyanl. 37556 43375
Korr. brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei og gate-miljø-/trafikksikkerh. 20778 3125
Brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei og gate-miljø-/trafikksikkerh.,inkl. gang- og sykkelveier 16570 4484
Brutto driftsutg. i kr pr. km vei og gate, komm. veier-drift/vedl.nyanl. 37556 44042
Brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei og gate-miljø-/trafikksikkerh. 20778 4384

N. Bolig Giske Grp. 10
Prioritering
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr -413 -220
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner -450,8 -221,1
MVA-kompensasjon drift, bolig, pr. innbygger (kroner) 34 20
MVA-kompensasjon investering, bolig, pr. innbygger (kroner) 50 108
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter : -0,8
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner 509 1042
Dekningsgrad
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 18 18
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger 74 84
Kommunalt disponerte omsorgsboliger per 1000 innbyggere 7 6
Kommunalt eide omsorgsboliger som andel av alle kommunalt disponerte omsorgsboliger 35 73
Produktivitet / enhetskostnader
Korrigerte brutto driftsutgifter per eid bolig 29438 33170
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig 21875 28547
Herav: lønnsutgifter per eid kommunal bolig 4022 3414
Utdypende tjenesteindikatorer
Tildelte boliger
Andel boliger tildelt bevegelseshemmede/fysisk funksjonshemmede .. 53,9
Andel boliger tildelt utviklingshemmede .. 3,4
Andel boliger tildelt personer med psykiske lidelser .. 9,4
Andel boliger tildelt 1. gangs etablerte flyktninger .. 6,4
Andel boliger tildelt 2. gangs etablerte flyktninger .. 3
Andel boliger tildelt rusmiddelmisbrukere .. 3
Andel boliger tildelt sosialt vanskeligstilte .. 9,7
Andel boliger tildelt økonomisk vanskeligstilte .. 3,1
Andel boliger tildelt personer uten behovsprøving .. 8,2
Andel tildelte boliger til personer i alderen 16-34 år .. 25,6
Andel tildelte boliger til personer i alderen 35-54 år .. 18
Andel tildelte boliger til personer i alderen 55-74 år .. 8,6
Andel tildelte boliger til personer i alderen 75 år og over .. 47,8
Andel tildelte boliger til bevegelsesh./fysisk funksjonsh. i alderen 16-34 år .. 0,8
Andel tildelte boliger til bevegelsesh./fysisk funksjonsh. i alderen 35-54 år .. 3,6
Andel tildelte boliger til bevegelsesh./fysisk funksjonsh. i alderen 55-74 år .. 10,2
Andel tildelte boliger til bevegelsesh./fysisk funksjonsh. i alderen 75 år og over .. 85,4
Andel tildelte boliger til utviklingshemmede i alderen 16-34 år .. 56,5
Andel tildelte boliger til utviklingshemmede i alderen 35-54 år .. 26,1
Andel tildelte boliger til utviklingshemmede i alderen 55-74 år .. 4,3
Andel tildelte boliger til utviklingshemmede i alderen 75 år og over .. 13
Andel tildelte boliger til personer i alderen 16-34 år med psykiske lidelser .. 27
Andel tildelte boliger til personer i alderen 35-54 år med psykiske lidelser .. 33,3
Andel tildelte boliger til personer i alderen 55-74 år med psykiske lidelser .. 27
Andel tildelte boliger til personer i alderen 75 år og over med psykiske lidelser .. 12,7
Andel tildelte boliger til 1. gangs etablerte flyktninger i alderen 16-34 år .. 83,7
Andel tildelte boliger til 1. gangs etablerte flyktninger i alderen 35-54 år .. 14
Andel tildelte boliger til 1. gangs etablerte flyktninger i alderen 55-74 år .. 2,3
Andel tildelte boliger til 1. gangs etablerte flyktninger i alderen 75 år og over .. 0
Andel tildelte boliger til 2. gangs etablerte flyktninger i alderen 16-34 år .. 55
Andel tildelte boliger til 2. gangs etablerte flyktninger i alderen 35-54 år .. 45
Andel tildelte boliger til 2. gangs etablerte flyktninger i alderen 55-74 år .. 0
Andel tildelte boliger til 2. gangs etablerte flyktninger i alderen 75 år og over .. 0
Andel tildelte boliger til rusmiddelmisbrukere i alderen 16-34 år .. 30
Andel tildelte boliger til rusmiddelmisbrukere i alderen 35-54 år .. 65
Andel tildelte boliger til rusmiddelmisbrukere i alderen 55-74 år .. 5
Andel tildelte boliger til rusmiddelmisbrukere i alderen 75 år og over .. 0



Andel tildelte boliger til sosialt vanskeligstilte i alderen 16-34 år .. 63,1
Andel tildelte boliger til sosialt vanskeligstilte i alderen 35-54 år .. 35,4
Andel tildelte boliger til sosialt vanskeligstilte i alderen 55-74 år .. 0
Andel tildelte boliger til sosialt vanskeligstilte i alderen 75 år og over .. 1,5
Andel tildelte boliger til økonomisk vanskeligstilte i alderen 16-34 år .. 90,5
Andel tildelte boliger til økonomisk vanskeligstilte i alderen 35-54 år .. 4,8
Andel tildelte boliger til økonomisk vanskeligstilte i alderen 55-74 år .. 4,8
Andel tildelte boliger til økonomisk vanskeligstilte i alderen 75 år og over .. 0
Andel tildelte boliger til andre, uten behovsprøving, i alderen 16-34 år .. 47,3
Andel tildelte boliger til andre, uten behovsprøving, i alderen 35-54 år .. 52,7
Andel tildelte boliger til andre, uten behovsprøving, i alderen 55-74 år .. 0
Andel tildelte boliger til andre, uten behovsprøving, i alderen 75 år og over .. 0
Søknader og venteliste på kommunal bolig
Antall registrerte søknader om kommunal bolig, per 1000 innbyggere 0 6
Søkere som har fått avslag på kommunal bolig, prosent .. 10
Tildelte kommunale boliger av antall søknader på bolig, prosent .. 77
Andel bevegelseshemmede/fysisk funksjonshemmede på venteliste, av alle på venteliste. .. 76,3
Andel utviklingshemmede på venteliste, av alle på venteliste. .. 1,6
Andel personer med psykiske lidelser på venteliste, av alle på venteliste. .. 8,2
Andel 1. gangs etablerte flyktninger på venteliste, av alle på venteliste. .. 0
Andel 2. gangs etablerte flyktninger på venteliste, av alle på venteliste. .. 0,6
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste, av alle på venteliste. .. 1,8
Andel sosialt vanskeligstilte på venteliste, av alle på venteliste. .. 10,2
Andel økonomisk vanskeligstilte på venteliste, av alle på venteliste. .. 0,8
Andel personer uten behovsprøving,på venteliste,av alle på venteliste .. 0,4
Midlertidige botilbud
Andel midlertidige opphold med varighet 0-3 mnd. Prosent av alle midlertidige opphold. .. 52,6
Andel midlertidige opphold med varighet 4-6 mnd. Prosent av alle midlertidige opphold. .. 26,3
Andel midlertidige opphold med varighet utover 6 mnd. Prosent av alle midlertidige opphold. .. 21,1
Andel midlertidige opphold med varighet 0-3 mnd. for husstander med barn under 18 år.  Prosent av alle midlertidige o .. 50
Andel midlertidige opphold med varighet 4-6 mnd. for husstander med barn under 18 år. Prosent av alle midlertidige op .. 50
Andel midlertidige opphold med varighet utover 6 mnd. for husstander med barn under 18 år. Prosent av alle midlertidi .. 0
Andel midlertidige opphold for husstander med barn under 18 år. Prosent av alle midlertidige opphold. .. 10,5
Andel midlertidige opphold for personer løslatt fra fengsel. Prosent av alle midlertidige opphold. .. 0
Andel midlertidige opphold for personer utskrevet fra institusjon. Prosent av alle midlertidige opphold. .. 0
Andel midlertidige opphold på døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale. Prosent av alle midlertidige opphold. .. 26,3
Gjennomsnittlig antall opphold for husstander som har benyttet et midlertidig botilbud i løpet av året. .. 2
Kartlagte husstander med udekkede boligbehov
Antall kartlagte vanskeligstilte med boligbehov per 1000 innbyggere 18 år og eldre 0 2
Andel bevegelseshemmede/fysisk funksjonshemmede i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov .. 23
Andel utviklingshemmede i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov .. 3,5
Andel personer med psykiske lidelser i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov .. 12,5
Andel 1. gangs etablerte flyktninger i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov .. 15
Andel 2. gangs etablerte flyktninger i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov .. 0
Andel rusmiddelmisbrukere i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov .. 6
Andel sosialt vanskeligstilte i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov .. 19,5
Andel økonomisk vanskeligstilte i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov .. 20,5
Andel uten egen eid/leid bolig i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov .. 37
Andel som står i fare for å miste boligen i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov .. 19
Andel  med uegnet bolig i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov .. 44
Andel uten egen eid/leid bolig, som er bevegelseshemmede/fysisk funksjonshemmede .. 28,4
Andel uten egen eid/leid bolig, som er utviklingshemmede .. 6,8
Andel uten egen eid/leid bolig, med psykiske lidelser .. 13,5
Andel  uten egen eid/leid bolig, som er 1. gangs etablerte flyktninger .. 12,2
Andel uten egen eid/leid bolig, som er 2. gangs etablert flyktning .. 0
Andel uten egen eid/leid bolig, som er rusmiddelmisbrukere .. 4,1
Andel uten egen eid/leid bolig, som er sosialt vanskeligstilte .. 21,6
Andel uten egen eid/leid bolig, som er økonomisk vanskeligstilte .. 13,5
Andel som står i fare for å miste boligen, som er bevegelseshemmede/fysisk funksjonshemmede .. 2,6
Andel som står i fare for å miste boligen, som er utviklingshemmede .. 0
Andelen som står i fare for å miste boligen, med psykiske lidelser .. 26,3
Andel som står i fare for å miste boligen, som er 1. gangs etablerte flyktninger .. 18,4
Andel som står i fare for å miste boligen, som er 2. gangs etablerte flyktninger .. 0
Andel som står i fare for å miste boligen, som er rusmiddelmisbrukere .. 15,8
Andel som står i fare for å miste boligen, som er sosialt vanskeligstilte .. 23,7
Andel som står i fare for å miste boligen, som er økonomisk vanskeligstilte .. 13,2
Andel med uegnet bolig, som er bevegelseshemmede/fysisk funksjonshemmede .. 27,3
Andel med uegnet bolig, som er utviklingshemmede .. 2,3



Andelen  som har uegnet bolig, med psykiske lidelser .. 5,7
Andel med uegnet bolig, som er 1. gangs etablerte flyktninger .. 15,9
Andel med uegnet bolig, som er 2. gangs etablerte flyktninger .. 0
Andel med uegnet bolig, som er rusmiddelmisbrukere .. 3,4
Andel med uegnet bolig, som er sosialt vanskeligstilte .. 15,9
Andel med uegnet bolig, som er økonomisk vanskeligstilte .. 29,5
Husbankindikatorer
Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere 3,8 1,3
Antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere .. 0,9
Antall brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere .. 0,2
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken 1425 1458
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere 16 24
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken 105 ..
Husbankmidler videretildelt av kommunen
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere 0,8 1,7
Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen 152 459
Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning, per 1000 innbyggere 1,1 0,7
Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt av kommunen 12 16
Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering, per 1000 innbyggere 0,2 0,4
Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen 8 36

O. Tilrettelegging og bistand for næringslivet Giske Grp. 10
Nto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kroner 206 209
Nto driftsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb. i kroner 0 -98
MVA-kompensasjon drift, tilrettelegg. og bistand for nær.livet, pr. innb. (kroner) 4 7
MVA-kompensasjon investering, tilrettelegg. og bistand for nær.l., pr. innb. (kroner) 14 17
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 0,8 0,8
Bto investeringsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. 156 124
Bto investeringsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb. 0 40

P. Brann- og ulykkesvern Giske Grp. 10
Funksjon 338 Forebygging av branner og andre ulykker
Behov
Antall A-objekter 18 34
Antall piper pr. innbygger 0,28 0,41
Årsgebyr for feiing 225 262
Anslått erstatning til bygningsbranner pr. innbygger , kroner 260 659
Prioritering
Netto driftsutgifter til funksjon 338 i prosent av funksjon 338 + 339 -0,9 2,5
Dekningsgrader
Årsverk til funksjon 338 pr. 1000 innbyggere 0,15 0,28
Andel A-objekter som har fått tilsyn 100 85,7
Andel piper feiet 24,2 59,2
Årsverk av feier pr. 1000 innbyggere funksjon 338 0,15 0,18
Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker
Behov
Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere 0,3 0,42
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere 2,6 6,1
Prioritering
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger 312 363
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner 309 373
MVA-kompensasjon drift, brann- og ulykkesvern, pr. innbygger (kroner) 7 8
MVA-kompensasjon investering, brann- og ulykkesvern, pr. innbygger (kroner) 30 3
Dekningsgrader
Årsverk til funksjon 339 pr. 1000 innbyggere 0 0,14
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere 0,2 0,4
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