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Viser til oppslag i Drammens Tidende 26.09 med tittelen «Drammen på bunn i kommuneanalyse». SV 

ønsker en orientering om denne kommuneanalysen. Følgende spørsmål ønskes muntlig 

orientering/svar på i de tre relevante hovedutvalgene (HSO, HOU og Kultur) i tillegg til skriftlig 

orientering/svar på kommunens hjemmeside:    

 

1. Hva slags analyse er denne UNICEF-undersøkelsen?  

2. Hva måler den, hvordan måler den og hvordan gjøres analysene?  
3. Hvilke områder for barn og unge vil ordfører og rådmann langsiktig prioritere for å vise bedre 

resultater enn det som framkommer i undersøkelsen? 

 

Svar:  

 

 Det er ikke gjort inngående vurderinger av grunndataene, resultater og sammenhengene i denne 

rapporten. På generelt grunnlag kan vi si at rapporten tar utgangspunkt i at «Alle kommuner plikter å 

ivareta barns rettigheter når kommunenes budsjett forhandles og vedtas. Dette følger klart av FNs 

barnekonvensjon artikkel 4. Hensynet til barnet beste skal også ivaretas når det fastsettes 

budsjettrammer.». Med bakgrunn i dette forsøker rapporten å vise hvordan kommunene prioriterer 

barn og unge innen fem sektorer der kommunene har direkte dialog med barn: barnehage, grunnskole, 

barnevern, helsetjeneste og kulturtilbud. Hovedsakelig fokuserer rapporten på hvor mye penger hver 

kommune har i brutto driftsutgifter per barn i alderen 0-20 år, og hvor stor andel av en kommunes 

driftsutgifter som brukes på barn. Det vi på generelt grunnlag kan si er at det er for enkelt å se på 

driftsutgifter per barn og trekke konklusjoner ut ifra dette. Det vil blant annet ikke si noe om størrelse 

på produksjonen, effektiviteten eller de underliggende sosiodemografiske forutsetningene i kommunen, 

altså forskjeller i utgiftsbehov eller inntektsgrunnlag. Det ville vært naturlig å vurdere om dette for 

eksempel skyldes dekningsgrader (volum), enhetspriser eller annet? Vi ser også at det er noen 

indikatorer per sektor som sier i svært avgrenset grad noe om kvalitet. I analysen rangeres 

kommunene i forhold til hverandre, basert på oppnådd poengsum innen de ulike sektorer med 

tilhørende variabler.  Det er viktig å påpeke at kommuner med lav poengscore ikke nødvendigvis 

leverer uforsvarlige tjenester til barn, men at «nivået på tjenestene er lavere sammenlignet med 

andre kommuner" og at analysen har flere begrensninger og egner seg derfor først og fremst som 

grunnlag for diskusjon og som utgangspunkt for videre analyser. Formålet er ikke å rangere noen 
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kommuner bedre enn andre og dermed indikere at barn bosatt i enkelte kommuner har dårlig oppvekst 

og barndom. Formålet med analysen er å skape en debatt om forskjellene i tilbud som gis til barna i 

Norge.  

 

Det legges frem mange kåringer og rangeringer. Det er ikke kapasitet til å gå inn og gjøre en vurdering 

og analyse av grunndata, resultater og sammenhenger i dem alle. For å få en helhetlig og inngående 

forståelse og få gode kvalitetsindikatorer og sammenligningsgrunnlag må vi dypt inn i grunnlaget og 

også vurdere kvaliteten på både dataene og måten det sammenliknes på. Dette og kompleksiteten er 

forsøkt indikert i svaret innledningsvis. Vi mener at den riktige prioriteringen av ressursbruk og 

innsats er mot ASSS-samarbeidet. Avslutningsvis vil vi påpeke at det i tillegg i år er gjort et dypdykk i 

resultatene og sammenhengene i Kommunebarometeret. Det vil bli lagt frem en orienteringssak om 

resultatene fra denne rapporten i høst. 

 


