
Valgte indikatorer i arbeid med kommunebildene 
 

Definisjon på indikatorer: 

En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området 

som måles. 

Kvalitetsindikatorer tar utgangspunkt i et eller flere av dimensjonene av kvalitet og kan for eksempel 

måle helsetjenestens tilgjengelige ressurser, pasientforløpet og resultatet av helsetjenestene for 

pasientene. Kvalitetsindikatorer bør ses i sammenheng og kan samlet gi et bilde av kvaliteten i 

tjenesten. 

 

Det er vanlig å dele inn i tre typer indikatorer på f.eks. helseområdet: 

• Strukturindikatorer (rammer og ressurser, kompetanse, tilgjengelig utstyr, registre m.m.) 

• Prosessindikatorer (aktiviteter i pasientforløpet, f.eks. diagnostikk, behandling) 

• Resultatindikatorer (overlevelse, helsegevinst, tilfredshet m.m.) 

 

Statsforvalteren har i tillegg innsikt fra blant annet tilsyn, klagebehandling, øvelser, behandling av 

plansaker og dialog med kommunen. Vurderingene i kommunebildet har vi valgt å gruppere i tre 

kategorier: 

 

Områder med god kompetanse, kapasitet og kvalitet 

Områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

Områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

 

Skole 

• Grunnskolepoenger hentet fra Skoleportalen 

• Læringsmiljø 

• Oppfyllelse av Normkrav til pedagogisk bemanning 

• Andel ansatte med barne- og ungdomsarbeiderutdanning i barnehagene.  

Skolemiljø 

• Trivselsindikator, hentet fra Elevundersøkelsen 

Barnevern 

• Kommunemonitor barnevern 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/ 



Helse og omsorg 

• Andel brukerretta årsverk i omsorgstjenesten med helsefaglig utdanning i prosent 

• Andel eldre over 80 år som bor i sykehjem, landsgjennomsnitt 12,1 prosent 

• Legetimer pr. uke pr. beboer, gjennomsnitt 0,57 timer pr. Uke 

• Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) 

«Leve hele livet» 

•  

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 

• KOSTRA-tall; årsverk helsestasjon- og skolehelsetjenesten og hjemmebesøk til nyfødte. 

Folkehelse 

• Folkehelseprofil https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/ 

Fastlegeordningen 

• Antall ledige fastlegehjemler 

• Andel ledige listeplasser 

• Andel leger 60 år eller eldre 

• Andel leger med spesialisering 

Rus og psykiatri 

• Psykologer i kommunen, årsverk (inkl. tildelt tilskudd) 

• Status etablering av FACT team 

Sosiale tjenester 

• Andel mottakere sosiale tjenester 

• Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år 

• Andel langtidsmottakere mer enn 6 måneder 

• Andel sosialhjelpsmottakere som forsørger barn 

• Andel sosialhjelpsmottakere som bor i selveid bolig 

• Antall deltakere i kvalifiseringsprogram 

• Andel sosialhjelpsmottakere med vilkår om arbeidsrettet aktivitet 18-24 år 

• Andel sosialhjelpsmottakere med vilkår om arbeidsrettet aktivitet 25-29 år 

(Hentet fra SSB) 

Oppvekst 

• Andel unge (16-25 år) utenfor skole og arbeidsliv 

• Andel som gjennomfører videregående skole 

• Andel unge som er fornøyd med lokalmiljøet 

• Andel barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt 

• Andel barn som bor trangt 

(Hentet fra FHI`s oppvekstprofiler) 

Samfunns- og arealplanlegging 



• Alder på kommuneplan - arealplan og samfunnsplan 

• Kapasitet og kompetanse på plan 

• Prosent innsigelser på reguleringsplaner i perioden 2014-2019 (KOSTRA) 

Jordvern:  

• Antall daa omdisponert dyrka mark (etter PBL) de siste fem årene. All omdisponering i 

perioden inngår, men andel med formål samferdsel og infrastruktur kommenteres for de 

med rød farge. Alt undre 5 daa regnes for arronderingsmessige justeringer og blir grønt. De 

som omdisponerer mer enn 10% av Innlandets samla kvote blir rød. Resten gule. 

Klima 

• Status for klima- og energiplan. Status for tiltak. Basert på hva de selv har svart i 

• kommuneundersøkelsen i 2019 + hvor mange år de har søkt Klimasats 

• Status for nettverk 

• Samlet vurdering 

Landbruk inkl. skogbruk 

• Årsverk jordbruk og skogbruk 

• Avvik og merknader i forvaltningskontroller 

• Generelt inntrykk av forvaltningspraksis/-kapasitet, spesielt i tilskuddsforvaltningen 

• Gjennomføring av pålagt foryngelseskontroll skogbruk (2018-19) 

• Gjennomføring av risikobasert «NMSK»-kontroll skogbruk (2018-19) 

Vannforvaltning 

• Kommunens kjennskap og arbeid med vannforvaltningen 

Forurensing 

• Kommunens kjennskap og arbeid med ledningsnett for avløp 

Kommuneøkonomi 

• Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter (2015-2020) 

• Planlagt netto driftsresultat i økonomiplanperioden 2021-2024 

• Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter 

• Renteeksponert gjeld i prosent av driftsinntekter 

• Netto finans og avdrag i prosent av driftsinntekter 

• Arbeidskapital eksklusive premieavvik i prosent av driftsinntekter 

• Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter 

Samfunnssikkerhet 

• Vurderinger fra siste gjennomførte tilsyn 

• Kommuneundersøkelsen fra DSB i tidsperioden 2016 til 2020  


