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I

Oversikt og analyser

1.1

Innledning

Rådmannen legger med dette frem årsberetningen for 2006. Årsberetningen er noe endret fra tidligere år ved at resultater innen
alle fire fokusområder som inngår i balansert målstyring (BMS) er
tatt inn for den enkelte resultatenhet og presentert under hvert
virksomhetsområde.

I årsberetningen er det ikke innarbeidet analyser/sammenlikninger
ved hjelp av nøkkeltall fra KOSTRA. Kvalitetssikrede KOSTRA-data
foreligger først medio juni slik at en i tråd med innarbeidet praksis
har valgt å knytte analyser av dette materialet til arbeidet med
budsjett/økonomiplan.

Årsberetningen foreligger til behandling samtidig med at årsregnskapet legges frem. De to dokumentene bør behandles parallelt og
ses nært i sammenheng. Nærværende årsberetning søker å henvise
til regnskapet samtidig som en del begreper er forklart verbalt i tillegg til den tallmessige fremstillingen.

Som vedlegg til årsberetningen følger en oversikt over de utredninger og planer som var under arbeid pr 31.12.2006 samt status for
administrasjonens oppfølging av utvalgte kommunestyrevedtak i 2006.
I tillegg følger organisasjonskart for den administrative oppbyggingen.

Foto: Hedmarksuseet

Meningen er at årsberetningen sammen med regnskapet skal gi et
grunnlag for å evaluere virksomheten og de oppnådde resultater
siste år. Resultatvurdering er også nødvendig for at kommunen skal
drive målstyring g jennom delegering med resultatansvar.

Rådmann Arne Olav Loeng
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1.2 	Virksomheten i 2006
1.2.1 Målstyring
I handlingsprogrammet for 2006 er balansert målstyring (BMS)
innført. BMS fokuserer på resultater innen de fire fokusområdene
brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Overgangen til BMS innebærer bl.a. at målekart erstatter tidligere
resultatmål. Målekartet er et felles verktøy for overordnet styring
(kommunestyrets budsjettvedtak), rådmannens ledelse av administrasjonen og enhetenes oppfølging.
Budsjett- og personellmessig er det fortsatt virksomhetsområdene
pleie/omsorg og undervisning som er de “tyngste” virksomhetene.
1.2.2 Regnskapsmessig resultat
Det regnskapsmessige resultatet ble kr 0. Det er foretatt en rekke
avsetninger til disposisjonsfond i tråd med vedtak i f.sak 55/2007
(om årsoppg jørsdisposisjoner).
Når det g jelder resultatet for de enkelte enheter, følges normalt
prinsippet om at enheten skal få overført så vel overskudd som
underskudd til påfølgende år.
Befolkningsveksten i Ringsaker er svakere enn g jennomsnittet for
landet, og dette medfører svikt i kommunens frie inntekter i 2007.
Det er derfor i f.sak 55/2007 vedtatt å avsette 5,137 mill. kroner til
eget disposisjonsfond som bidrag til å dekke opp for den forventede
svikten i frie inntekter i 2007. Resterende del av overskuddet (90%)
fra enhetene overføres til bruk i 2007.
Det er fremført underskudd fra 10 resultatenheter med til sammen
5,626 mill. kroner, og det er avsatt overskudd fra de øvrige enhetene
og diverse felleskonti med til sammen 31,852 mill. kroner. Av enhetene med underskudd er syv av disse innen pleie og omsorg med til
sammen 5,099 mill. kroner. Aktivitetsnivået innen pleie og omsorg er
for høyt i forhold til de tildelte rammer, og utviklingen må fortsatt

følges nøye fremover.
Organiseringen av kommunen etter to-nivå modellen, med bedre
samsvar mellom det ansvar og den myndighet de enkelte resultatenhetsledere har fått, har hatt positive effekter for styringen av
kommunens økonomi. For de fleste enheter viser regnskapstallene
positive avvik i forhold til budsjett. Enhetsledernes kunnskap om og
eierskap til sine budsjetter kombinert med hyppig økonomirapportering antas å ha bidratt til resultatene.
Investeringsnivået har vært høyt i 2006 med brutto finansieringsbehov på 287,490 mill. kroner. Herav utg jør kjøp av aksjer ved emisjonen
i Eidsiva 94,066 mill. kroner. Kommunen har g jennomført flere større
investeringsprosjekter i 2006 med bl.a. bygging av nytt bo- og aktivitetssenter på Brøttum, ombygging av postkjøkken, ferdigstillelse av
Fagerlundhallen og utbygging av tomter i Fjølstadmarka.
1.2.3 Befolkningsutviklingen
Befolkningen i Ringsaker er i løpet av 2006 økt med 51 fra 31.923 til
31.974. Dette betyr 0,16 %, og økningen skyldes netto innvandring.
Når det g jelder innenlandsk inn- og utflytting, resulterte denne i en
netto utflytting på 50.
Veksten i Ringsaker er svakere enn i nabokommunene. Hamar har
sterkest vekst med 1,15 %. Lillehammer har 0,88 %, som også er
økningen for landet under ett, Gjøvik har 0,40 % og Stange 0,27 %.
Folketallet økte i 194 av landets kommuner i 2006, var uendret i fem
kommuner mens det gikk ned i 232 kommuner. Den største tilveksten
hadde Oslo med 10.200 deretter Trondheim med 3.100.
For landet under ett økte folketallet i 2006 med 40.900, hvilket tilsvarer 0,88 %. Ved årsskiftet er det registrert 4.681.100 bosatte i
landet. Dette er den største årlige tilveksten som noen gang er
registrert i Norge, med 1.700 flere enn i 1946, det tidligere toppåret.

Befolkningsutvikling i Ringsaker i 2005 og 2006
Folketallet 1. januar
Fødte
Døde
Fødselsoverskudd
Innvandring
Utvandring
Innflytting (innenlandsk)
Utflytting (innenlandsk)
Nettoflytting inkl. inn- og utvandring
Folketilvekst
Folketallet 31. desember
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2005
31 824
313
327
-14
136
52
1 072
1 041
115
99
31 923

2006
31 923
324
337
-13
177
61
1 074
1 124
66
51
31 974

Endring
99
11
10
1
41
9
2
83
-49
51

1.2.4 Oversikt over kommunens personalressurser
Tabellen nedenfor viser omfang og fordeling av personalressursene
etter g jeldende inndeling i virksomhetsområder/resultatenheter.
Personalressurser, faste årsverk pr 31.12.2006
Virks.område/resultatenhet 		Årsverk

Virks.område/resultatenhet omegn

11 Adm. og fellesutgifter		 66,53
20 Barnehage
116,42
200 Lismarka og Brøttum barnehager
13,00
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage
17,92
202 Fagernes barnehage
0,00
203 Moelv og Fossen barnehage
0,00
204 Evenrud, Tingnes og Stavsjø barneh.
14,44
205 Tømmerli barnehage
13,82
206 Hempa og Vesleparken barnehage
17,08
207 Fredheimveien og Buttekvern b.h.
17,92
208 Kylstad, Kåtorp og Furnes barnehage
15,06
249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter
7,18

40 Pleie og omsorg		725,53
400 Omsorgsdistrikt Brøttum
52,46
401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
42,80
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
51,44
404 Omsorgsdistrikt Stavsjø
0,00
405 Omsorgsdistrikt Nes
149,00
406 Omsorgsdistrikt Helgøya
0,00
407 Omsorgsdistrikt Veldre
55,97
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
54,06
409 Omsorgsdistrikt Br.dal nord
51,89
410 Omsorgsdistrikt Mørkved
51,63
411 Omsorgsdistrikt Furnes
48,22
420 Bjønnhaug avlastningssenter
11,35
421 Rehabilitering
45,18
422 Demente
54,12
423 AO-sentrene
30,84
430 Kjøkken/matproduksjon
24,57
449 Pleie- og omsorgsf. ikke fordelt
2,00

30 Undervisning
300 Brøttum ungdomsskole
301 Moelv ungdomsskole
302 Nes ungdomsskole/RAUS
303 Brumunddal ungdomsskole
304 Furnes ungdomsskole
310 Brøttum skole
312 Messenlia og Lismarka skoler
313 Fagernes og åsen skoler
314 Kilde og Fossen skole
315 Skarpsno skole
316 Jølstad og Saugstad skoler
317 Dæhli og Stavsjø skoler
318 Årengen og Helgøya skoler
319 Kirkekretsen skole
320 Brumund og Mauset skoler
321 Hempa skole
322 Fagerlund skole
323 Mørkved skole
324 Kirkenær skole
325 Kylstad skole
326 Stavsberg skole
327 Nes barneskole
340 Hagen skole
341 Tyrili skole
342 Voksenpedagogisk senter
343 PPT
399 Undervisningsformål ikke fordelt
Sum årsverk
Årsverk lærlinger
Totalt antall årsverk

Årsverk

543,25
16,53
30,91
26,14
40,57
41,25
18,38
500 Barnevern
23,66
17,24
510 Sosiale tjenester
28,15
16,57
520 Helsestasjoner
21,08
35,07
550 Kultur og fritid
17,20
20,09
560 Kulturskole
10,57
19,07
570 Bibliotek
10,26
0,00
600 Brann
14,67
0,00
610 Landbruk
10,06
14,61
620 Teknisk drift
42,65
0,00
630 Kart og byggesak
13,94
25,68
700 Kemnerkontoret
14,66
48,86
710 Servicesenter
9,40
46,91
800 Renhold
97,80
18,43
810 Bygg og eiendom
39,18
16,57
14,91
39,98
6,00
4,20
9,75
14,53
1,00
				
		
1 805,01
		
21,00
		
1 826,01
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1.2 	Virksomheten i 2006
Personalressurser, årsverk, 2001 – 2006
		
Sum årsverk		
Årsverk lærlinger		
Totalt antall årsverk		

2001
1 804,00
21,00
1.825,00

2002
1 816,50
25,00
1.841,50

1.2.5 Organisasjonsstruktur
Hvordan kommunens administrasjon og tjenesteproduserende
virksomhet er organisert, fremgår av vedlegg 3. I 2006 har det vært
noen endringer i organisasjonsstrukturen:
Innen undervisning er Brumund og Mauset barneskole nedlagt fra
1.1.2006. Samtidig er nye Fagerlund barneskole åpnet, og den har
tatt imot elever både fra Brumund og Mauset.
De tidligere resultatenhetene Stavsjø/Dæhli barneskole og Helgøya/
Årengen barneskole er slått sammen til 1 ny enhet med foreløpig
navn Nes barneskole.
Servicesenteret åpnet den 1.3.2005 en filial ved Mjøssenteret i Moelv med samme åpningstid som trygdeetatens kontorer. I november
2006 har servicesenteret flyttet denne filialen til Herredshuset i
Moelv. Bakgrunnen for flyttingen er ”Prosjekt Moelv” som er et samarbeidsprosjekt der politiet inngår i det kommunale servicesenteret.
I pleie og omsorg har omsorgsdistrikt Brøttum vært preget av en
midlertidig løsning både for den institusjonsbaserte og hjemmebaserte omsorgen. Sykehjemsavdelingen har i hele 2005 og 2006
vært driftet i Kirkeveien i Brumunddal i påvente av ferdigstillelse av
ombygd og utvidet bo- og aktivitetssenter.
Formannskapet vedtok i f.sak 86/2006 å slå sammen omsorgsdistriktene Stavsjø, Nes og Helgøya til en resultatenhet benevnt omsorgsdistrikt Nes. Det har fra april 2006 og ut året vært arbeidet
aktivt med å endre organisasjonsstruktur og produksjonen av pleieog omsorgstjenester i det nye omsorgsdistriktet. Sammenslåingen
har som mål å skape bedre brukertjenester innenfor den samme
økonomiske rammen.
Kulturskolen har i 2006 samlokalisert all virksomhet i Brumunddal
til tidligere Fagerlund skole. Flyttingen begynte i februar 2006 med
administrasjonen, og deretter har musikk- og bildeavdelinger samt
danseavdeling flyttet etter. Fullføring av renovering av lokalene
og innflytting ble markert med en offentlig åpningsseremoni den
5.12.2006.
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2003
1 788,20
25,00
1.813,20

2004
1 797,10
23,00
1.820,10

2005
1 763,75
21,00
1.784,75

2006
1 805,01
21,00
1 826,01

Sosiale tjenester har i 2006 jobbet aktivt med forberedelser til
iverksetting av NAV-reformen. Arbeidet skjer i samarbeid med
NAV-trygd og NAV-arbeid. Det er bl.a. opprettet en styringsgruppe
bestående av NAV-direktør, rådmannen og tillitsvalgte fra henholdsvis stat og kommune. Videre er det nedsatt en prosjektgruppe som
består av leder NAV-arbeid, leder NAV-trygd og sosialsjef.
1.2.6 Likestilling
Blant kommunestyrets faste medlemmer er det 28 menn og 13 kvinner, dvs en kvinneandel på 31,7 prosent. I forhold til 2005 er antallet
kvinner i kommunestyret økt med én. Formannskapet, komiteene, og
kommunale nemnder og råd er sammensatt med kjønnsfordeling i
samsvar med reglene i lov om likestilling mellom kjønnene.
Pr 31.12.2006 er andelen av kvinner i rådmannens ledergruppe 14,3
prosent. (Kommunens ledergruppe består av sju personer, hvorav
én er kvinne). Andelen kvinner blant resultatenhetslederne er 60
prosent.
Kommunen søker generelt å være oppmerksom på å unngå forskjellsbehandling av kvinner og menn, spesielt g jelder dette i sammenhenger vedrørende ansettelse og lønnsfastsettelse.
1.2.7 Sykefravær
I 2006 er sykefraværet økt med 1,3 prosentenheter, og samlet for
organisasjonen var sykefraværet på 9,7 prosent.
Sykefravær i prosent
Sykefravær

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

8,5

7,8

8,3

9,5

11,0

8,5

8,4

9,7

1.2.8 Bruk av delegert myndighet
Administrasjonen har fått delegert avg jørelsesmyndighet innenfor
ulike områder. Nedenfor er det gitt en oversikt over antall slike saker.
Antall delegerte saker registrert i saksbehandlingssystemet WEBSAK

Delegerte økonomisaker
Delegerte personalsaker
Delegerte g jeldssaker
Delegerte barnehagesaker
Delegerte skolesaker
Delegerte helsesaker
Delegerte byggesaker inkl. utslippss.
Delegerte delingssaker
Delegerte plansaker
Delegerte forurensingssak
Delegerte vegsaker
Delegerte brannsaker
Delegerte innkjøpssaker
Delegerte landbrukssaker
Delegerte saker – avskr. restanse
Delegert motorferdselssak
Delegerte saker – endelig utgiftsføring

1998
415
167
6
209
219
42
822
89
43
18
5
18
10
142
24
1
-

1999
430
207
3
217
165
25
730
63
5
3
28
17
85
61
-

2000
439
276
7
127
180
54
801
80
8
7
22
14
54
33
6
21

2001
314
266
7
18
109
6
841
78
1
62
13
30
28
11
24
7
26

2002
406
296
6
19
226
16
752
84
116
18
10
46
38
18
4
56

2003
455
342
1
21
278
21
720
103
1
65
26
41
43
52
11
32

2004
396
364
2
26
365
19
806
111
1
97
28
53
87
138
12
3

2005
398
388
8
17
470
9
809
125
1
105
29
35
80
138
51
31

2006
410
492
9
23
501
19
831
169
4
103
17
44
74
117
14
140

I tillegg kommer bruk av delegert myndighet registrert i egne
fagsystemer for barnevern, jf. avsnitt 2.6.4 og sosiale tjenester jf.
avsnitt 2.7.4.
1.2.9 Rådmannens årslønn
Rådmannens årslønn pr 31.12.2006 utg jorde 693.000 kroner.
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1.3

Økonomisk analyse

1.3.1 Generelt
Gjennom den økonomiske analysen redeg jøres det for utviklingen
i kommunens økonomi med grunnlag i de transaksjoner som er
registrert i 2006-regnskapet. Analysen tar utgangspunkt i hovedstørrelser og sentrale nøkkeltall fra regnskapet. For bedre å kunne
illustrere kommunens økonomiske utvikling og status ved utgangen
av 2006 vises sammenlignbare tallstørrelser for perioden 2000-2006.
Kommunens regnskap består av balanseregnskapet, driftsregnskapet, investeringsregnskapet, økonomiske oversikter og noter.
Balanseregnskapet er en oppstilling over kommunens økonomiske
status pr 31.12. for regnskapsåret. Balansen viser på den ene siden
kommunens bokførte eiendeler og på den andre siden bokført g jeld
og egenkapital. I drifts- og investeringsregnskapet registreres all
anskaffelse og all anvendelse av midler i løpet av året. Driftsregnskapet viser kommunens driftsutgifter/-inntekter i løpet av året, mens
investeringsregnskapet viser årets investeringsutgifter inkl. utlån og
aksjekjøp med tilhørende finansiering. Drifts- og investeringsregnskapet er i oppbygging og innhold samsvarende med budsjettet.
Årsregnskapsheftet inneholder obligatoriske regnskapsskjemaer
og økonomiske oversikter for henholdsvis driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap. Videre følger i regnskapsheftet
en rekke noter over bl.a. endring arbeidskapital, pensjonskostnader,
garantiansvar, kapitalkonto mv. Dessuten er det inntatt et detaljert
drifts-, investerings- og balanseregnskap.
1.3.2 Sentrale forhold i 2006
Kommunens økonomi har utviklet seg positivt i løpet av 2006. Dette
tydeligg jøres i driftsregnskapet ved et positivt netto driftsresultat
på 94,536 mill. kroner, i investeringsregnskapet ved en egenfinansieringsandel 57,9 % og i balanseregnskapet ved en positiv endring av
arbeidskapitalen på 34,631 mill. kroner.
Det er allikevel forhold ved økonomien som bidrar til å dempe det
positive inntrykket. Innenfor pleie- og omsorgstjenesten er det store

|

utfordringer med å tilpasse aktiviteten til den vedtatte budsjettrammen. En økning av antallet brukere generelt og en sterk vekst i
antallet ressurskrevende brukere spesielt kombinert med et høyt
sykefravær har g jort det vanskelig å planlegge og å styre ressursbruken på en effektiv måte.
Kommunesektoren fikk en forholdsvis stor vekst i de frie inntektene
i 2006. Reg jeringen oppjusterte skatteanslaget hele tre ganger i
løpet av fjoråret, senest i midten av november. Ringsaker kommunes anslag for frie inntekter ble oppjustert med 37,162 mill kroner,
mens den reelle økningen ble i underkant av 1 mill. kroner lavere. Det
er imidlertid grunn til å være bekymret over utviklingen av kommunens andel av de frie inntektene i og med at denne er sterkt knyttet
til befolkningsveksten i kommunen. Ringsaker har de senere årene
hatt en klart lavere befolkningsvekst enn landsg jennomsnittet. Nye
innbyggertall pr 31.12.2006 viser det samme.. Kommunens skatteinntekter pr innbygger utg jør dessuten bare 74,5 % av g jennomsnittlige
skatteinntekter pr innbygger i landet og kompenseres med 55 % av
avviket i forhold til landsg jennomsnittet samt et tillegg på 35 % for
skatteinntekter under 90 % av landsg jennomsnittet. I sum innebærer
disse forholdene at kommunens frie inntekter får en lavere vekst enn
landsg jennomsnittet.
Kommunens driftslikvider har blitt redusert fra 166,649 mill. kroner
til 118,834 mill. kroner g jennom året. Den delen av egenkapitalen
som finansierer den frie likviditeten, likviditetsreserven, står bokført
med 0 pr 31.12.2006. Likviditetsreserven er midlertidig belastet med
21,627 mill. kroner i påvente av finansiering av investeringsprosjekter
og med 46,566 mill. kroner i påvente av en endelig avklaring av finansieringen av deltakelsen i aksjeemisjonen i Eidsiva Energi AS.
Til tross for en forholdsvis høy egenfinansieringsandel ved de samlede investeringsutgiftene har kommunens langsiktige g jeld økt med
93,973 mill. kroner i løpet av 2006 og utg jør ved utgangen av året
815,860 mill. kroner. Renter og avdrag utg jorde 3,567 mill. kroner mer
i 2006 enn året før.

1.3.3 Driftsregnskapet
Kommunen fikk et netto driftsresultat på 94,536 mill. kroner i 2006.
I forhold til totale driftsinntekter på 1.400,009 mill. kroner utg jør
dette 6,75 %. Normtallet for en sunn kommuneøkonomi er 4 %.
Korrigert for inntektsført utbytte fra Eidsiva Energi AS på
32,387 mill. kroner er resultatgraden 4,4 %.
Sammenholdt med et budsjettert (revidert) netto driftsresultat på
-33,494 mill. kroner er det et positivt budsjettavvik i driftsresultatet
på 128,030 mill. kroner. Det er flere forhold som har bidratt til dette
avviket, herunder i betydelig grad rent regnskapstekniske forhold.
Virksomhetsområdene 10-89 fikk samlet et positivt budsjettavvik på netto 32,283 mill. kroner. Av dette utg jorde merinntekter fra
momskompensasjon investeringer 4,299 mill. kroner. Skatt og rammetilskudd ble 0,989 mill. kroner lavere enn revidert budsjett, renteinntekter og utbytte viser et positivt budsjettavvik på 3,686 mill.
kroner, mens renteutgiftene ble 2,899 mill. kroner lavere enn revidert
budsjett. Netto premieavvik bidro positivt med 16,239 mill. kroner.
Det oppstår et ”regnskapsteknisk” avvik på netto driftsresultat
når interne finanstransaksjoner blir utgifts-/inntektsført mens
tilsvarende poster i budsjettet ligger som ordinære driftsutgifter/inntekter. Reserverte tilleggsbevilgninger står rent regnskapsteknisk
for et positivt avvik på 71,449 mill. kroner. Dette har sammenheng
med at disse midlene etter økonomireglementets § 3.6 skal avsettes
til egne disposisjonsfond. Vedtak om tilleggsbevilgninger regnskapsføres som bruk av disse disposisjonsfondene.

Figuren viser fordelingen av regnskapsførte driftsinntekter
med 1.400,009 mill. kroner.

Skatt
35,8 %

Andre inntekter
0, 1 %
Eiendomsskatt
1,3 %

I de to nedenforstående diagrammene er vist fordelingen av driftsregnskapet ved hjelp av arter; først inntektsartene og deretter
utgiftsartene.
I forhold til 2005 utg jør rammetilskuddet en høyere andel av de
totale driftsinntektene, mens skatteinntektenes andel har sunket.
Dette har sammenheng med at veksten i frie inntekter for Ringsaker
kommunens del i det vesentlige har kommet på rammetilskuddet.
Kommunen er en minsteinntektskommune, noe som innebærer at
kommunen har lavere skatteinntekter pr innbygger enn g jennomsnittet for landet. Dette kompenseres i noen grad g jennom den løpende
inntektsutjevningen i inntektssystemet, som i sin tur bidrar til en
økning i rammetilskuddet.
Det er verdt å legge merke til at lønn og sosiale utgifter krever 67,9
% av det fordelte beløpet, eller 874,219 mill. kroner. Kjøp av varer og
tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen omfatter i hovedsak
kjøp av tjenester fra staten, fylkeskommuner, kommuner, interkommunale selskap og kommunale foretak. I tillegg inngår kjøp av tjenester fra private, herunder driftstilskudd til leger og fysioterapeuter.

Figuren viser fordelingen av driftsregnskapets sum driftsutgifter med kr 1.325.841.379. KOSTRA-avskrivningene med
kr 37.719.730 er holdt utenom.

Brukerbetalinger
4,5 %
Salgs- og
leieinntekter
8,9 %

K jøp v arer og
tjenester til tj.prod.
13,8 %

K jøp varer og
tjenester erstatter
tj.prod.
7,3 %

Ov erføringer
11,0 %

Refusjoner
13,2 %

Andre ov erføringer
0,4 %

Andre statlige
tilskudd
8,2 %

Rammetilskudd
27,6 %

Lønn og sos.utg.
67,9 %
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1.3.4 Investeringsregnskapet
Brutto investeringsutgifter (ekskl. utlån, aksjekjøp, renter og avdrag)
ble på 126,303 mill. kroner i 2006. Av de prosjektene hvor det er utgiftsført mest i 2006 kan nevnes:
Større investeringer (beløp i kr 1.000)
Nybygg Fagerlund skole
Tilbygg Brumunddal ungdomsskole
Utvidelse av Brøttum barnehage
Ombygging Veldre bo- og aktivitetssenter
Omlegging til postkjøkken
ved bo- og akitvitetssentra
Ombygging og utvidelse av
Brøttum bo- og aktivitetssenter
Nybygg Fagerlundhallen
Ombygging Fagerlund skole til kulturskole
Jølstad overføringsanlegg
Fjølstad tomteopparbeidelse
og vann- og avløpsanlegg

3 481
4 149
3 727
7 799
6 298
27 945
14 824
2 165
5 228
5 200

1.3.5 Finansieringsanalyse
Tallene i oppstillingene under er hentet fra hovedoversikter for
drifts- og investeringsregnskapet slik disse er vist i årsregnskapsheftet. Tallene vises for perioden 2000-2006. Finansieringsanalysen
gir uttrykk for hvordan midler er anskaffet og på hvilken måte disse
midlene er benyttet.
Det er to sentrale resultatbegreper i driftsregnskapet; brutto
driftsresultat og netto driftsresultat. Brutto driftsresultat gir uttrykk om det økonomiske resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet før det tas hensyn til finansposter, dvs. renteutgifter- og
inntekter, avdrag på lån og utlån. Det finansielle kravet i kommuneloven er at brutto driftsresultat i størrelse må være stort nok til å
dekke netto finansutgifter samt nødvendige avsetninger.
Størrelsen på netto driftsresultat gir uttrykk for hvilke driftsinntekter kommunen har tilbake etter at driftsutgifter og netto
finansutgifter er dekket. Resultatbegrepet viser dermed hvilke midler
kommunen, g jennom den løpende drift, har frig jort til investeringer
og avsetninger.

For nærmere informasjon om omfang av prosjektene i investeringsregnskapet vises det til årsregnskapets detaljerte prosjektoversikt
hvor medgått beløp med tilhørende finansiering er vist pr prosjekt. I
tillegg er det redeg jort kort for investeringsaktiviteten i 2006 både
under kapitlene 2.14 Teknisk drift og 2.19 Bygg og eiendom.

Finansieringsanalyse (beløp i kr 1.000)
		
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
I. Drift							
		
		
							
+ Driftsinntekter		
979 518
1 075 807
1 145 088
1 175 840
1 224 511
1 280 112
1 400 009
- Driftsutgifter		
909 875
1 027 159
1 120 378
1 175 679
1 193 247
1 256 849
1 325 839
= Brutto driftsresultat		
69 643
48 648
24 710
161
31 264
23 263
74 170
+ Renteinntekter		
40 433
55 057
56 877
64 003
120 706
40 628
48 688
+ Mottatte avdrag form.lån		
1 696
453
622
494
432
737
477
- Renteutgifter		
22 698
26 680
32 279
26 537
15 628
21 444
21 674
- Avdrag på lån mv		
25 398
26 172
28 624
35 215
38 450
41 509
44 846
+ Motpost KOSTRA-avskr.			
22 947
25 071
27 036
28 395
33 876
37 720
= Netto driftsresultat		
63 675
74 253	46 378
29 942
126 719	35 551
94 535
								
II. Investeringer							
								
+ Investeringsutgifter/overf.
		
72 816
60 654
75 381
149 705
164 825
199 054
126 303
+ Utlån og aksjekjøp		
425
-732
3 207
21 412
15 744
33 028
95 617
+ Renter/avdrag form.lån		
0
4 480
4 953
6 717
12 330
7 364
8 165
- Investeringsinntekter		
15 958
20 269
8 042
9 635
46 601
19 848
26 896
= Netto finansieringsbehov ¹		
-6 392
-30 120
29 121
138 257
19 579
184 047
108 654
							
		
III. Finansiering								
							
+ Bruk av lån		
48 279
20 946
45 364
146 696
103 657
173 485
85 493
+ Bruk av arbeidskapital		
0
0
0
0
0
10 562
23 161
- Økning i arbeidskapital ²		
54 671
51 066
16 243
8 452
84 078
0
0
= Sum		
-6 392
-30 120
29 121
138 244	
19 579
184 047
108 654
¹ Netto finansieringsbehov = Investeringsutgifter + Utlån + Renter/av
drag formidlingslån - Investeringsinntekter - Netto driftsresultat
korrigert for eventuell avsetning til g jeldsavdragsfond.

| 10

2

Denne økningen i arbeidskapitalen er den del av endringen som er
forårsaket av transaksjoner (utgifter, inntekter, utbetalinger og
innbetalinger) i bevilgningsregnskapet.

Driftssørrelser i % av driftsinntekter
		
Driftsstørrelser
i % av driftsinntekter
+ Brutto driftsresultat		
- Netto renteutgifter		
- Netto avdrag		
+ Motpost KOSTRA-avskr.
= Netto driftsresultat		

2000
7,11
-1,81
2,42
0
6,50

Når kommunens driftssituasjon skal vurderes med utgangspunkt i de
to tabellene over, er det viktig å være oppmerksom på at 2000 var
det første året hvor HrE, senere Eidsiva Energi AS, utbetalte utbytte
til Ringsaker kommune. Dette g jenspeiles i så vel arbeidskapitalendringen som netto driftsresultat fra og med 2000.
For å kunne sammenligne netto driftsresultat over tid er det også
viktig å være klar over at regnskapsreglene for føring av kommunale
pensjonsutgifter ble endret i 2002 ved at kommunens netto premieavvik ved pensjonsordningene i KLP og STP er regnskapsført i driften.
Premieavviket er differansen mellom netto pensjonskostnad og
betalt pensjonspremie. Hvis kommunen har betalt en høyere premie
enn beregnet pensjonskostnad påvirker dette netto driftsresultat
positivt. Premieavviket amortiseres over ett år, noe som innebærer

2001
2002
4,52
2,16
-2,64
-2,15
2,39
2,45
2,13
2,19
6,90	4,05

2003
0,01
-3,19
2,95
2,30
2,55

2004
2,55
-8,58
3,10
2,32
10,35

2005
1,82
-1,50
3,19
2,65
2,78

2006
5,30
-1,93
3,17
2,69
6,75

at det utlignes i regnskapet året etter. I 2006 er netto driftsresultat påvirket positivt både av et negativt premieavvik fra 2005 og et
positivt avvik i 2006, til sammen 16,238 mill. kroner.
Som andel av driftsinntektene, utg jør netto driftsresultat 6,75 %.
I tabellen under er netto driftsresultat vist både uten og med korreksjoner for utbytte og renter fra Eidsiva Energi AS og korreksjon
for premieavviket ved kommunens pensjonsordninger. Korrigert for
utbytte på 32,387 mill. kroner fra Eidsiva Energi AS synker resultatgraden til 4,4 %. Ytterligere korreksjon for premieavviket innebærer
en reduksjon av netto resultatgrad til 3,3 %. Nedenfor er vist utviklingen av korrigert netto driftsresultat over tid.

Netto driftsresultat (beløp i kr 1.000)
		
2000
2001
Netto driftsresultat		
63 675
74 253
- Utbytte fra Eidsiva Energi		
11 400
22 800
- Renter lån til Eidsiva Energi		
5 715
6 531
= Korrigert netto driftsresultat		
46 560
44 922
- Netto premieavvik		
0
0
=Korrigert netto driftsresultat		46 560	44 922

Et korrigert positivt netto driftsresultat viser at de alminnelige
driftsinntektene har vært tilstrekkelig til både å dekke driftsutgiftene, til å overføre driftsmidler til dekning av deler av investeringsutgiftene og til avsetninger til fremtidige formål.
Som nevnt i kapittel 1.3.3 er det flere årsaker til det relativt sett
gode netto driftsresultatet i 2006. Foruten utbytte fra Eidsiva
Energi AS og netto premieavvik er resultatet i første rekke påvirket
av netto mindreforbruk i flere av virksomhetsområdene/resultatenhetene og fremfor alt økte frie inntekter (skatt og rammetilskudd).
Både etter 1. og 2. tertial 2006 ble anslaget for de frie inntektene
oppjustert. På bakgrunn av nye tall om veksten i kommunesektorens
inntekter, som ble presentert i revidert nasjonalbudsjett i mai 2006,

2002
46 378
22 800
5 977
17 601
22 181
-4 580

2003
29 943
34 200
4 431
-8 688
8 762
-17 450

2004
126 719
110 792
2 576
13 351
1 045
12 306

2005
2006
35 551
94 536
25 337
32 387
2 015
0
8 199
62 149
-9 018
16 238
17 217	45 911

vedtok kommunestyret i k.sak 65/2006, rapport 1. tertial 2006, å forhøye anslaget for frie inntekter fra opprinnelig budsjettert 851,736
mill. kroner til 859,500, en øking på 7,764 mill. kroner. Ved behandlingen
av 2. tertialrapport 2006 ble inntektsanslaget ytterligere forhøyet
med 29,398 mill. kroner til 888,898 mill kroner. Bakgrunnen for dette
var ny informasjon om den løpende skatteinngangen de siste månedene, som trakk i retning av en markert høyere vekst i kommunesektorens skatteinntekter i 2006 enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2006. Regnskapsførte frie inntekter ble 887,909 mill. kroner.
Omfanget av investeringene er vist i finansieringsanalysens del II.
I tabellen under er aktuelle størrelser vist som andeler av driftsinntektene.
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Investeringstall i % av driftsinntekter
		
Brutto investeringsutgifter		
Netto finansieringsbehov ¹		

2000
7,43
-0,65

2001
5,64
-2,8

2002
6,58
2,54

2003
12,73
11,76

2004
13,46
1,60

2005
15,55
14,38

2006
9,02
7,76

¹ Netto finansieringsbehov = Investeringsutgifter + Utlån + Renter/avdrag formidlingslån - Investeringsinntekter - Netto driftsresultat.
Det samlede investeringsnivået har ligget relativt høyt de tre siste
årene. Rene investeringsprosjekter utg jorde til sammen 126,303 mill.
kroner i 2006, mens det i 2005 var på 199,054 mill. kroner. Samtidig
er det investert i aksjer og andeler for til sammen 97,414 mill. kroner
i 2006, i hovedsak g jennom aksjeemisjonene i Eidsiva Energi AS, noe
som har bidratt til å holde det totale investeringsnivået på om lag
samme nivå som året før. De samlede investeringsutgifter utg jorde
230,085 mill kroner i 2006 mot 239,446 mill. kroner i 2005. Investeringsinntekter utg jorde 26,896 mill. kroner i 2006.
For en detaljert oversikt over alle investeringer med finansiering
henvises det til årsregnskapsheftet.

Et netto driftsresultat på hele 94,535 mill. kroner mot 35,551 mill.
kroner i 2005, har bidratt til at netto finansieringsbehov er vesentlig
lavere i 2006 enn foregående år; 108,654 mill. kroner mot 184,047
mill. kroner året før.
Tabellen under viser hvordan kommunens investeringer andelsmessig
er finansiert med henholdsvis lån og egenkapital siden 2000.
Egenkapitalandelen er vesentlig høyere i 2006 enn i foregående år.

Evne til finansiering av netto investeringer¹, andeler i %
		
Fremmedkapital		
Egenkapital		

2000
84,28
15,72

2001
47,46
52,54

2002
60,08
39,92

2003
87,22
12,78

2004
70,85
29,15

2005
79,00
21,00

¹ Netto investeringer omfatter kommunens eget finansieringsbehov, dvs. investeringsutgifter + utlån fratrukket investeringsinntekter.
Fra og med 2001 har en i begrepet tatt med transaksjoner vedr. formidlingslån, mens disse tidligere ble ført i driftsregnskapet.
For å finansiere de samlede investeringsutgiftene på 230,085
mill. kroner i 2006 ble det brukt lånemidler for 85,493 mill. kroner.
Investeringsinntekter i form av salg av fast eiendom, statstilskudd,
overføringer m.m. utg jorde 26,896 mill. kroner. Finansieringen med
egne midler beløp seg til 117,697 mill. kroner.
Lån binder en stadig større andel av driftsinntektene til avdrag.
Som finansieringsanalysen del I viser, økte avdrag på lån med
3,337 mill. kroner. I løpet av de siste 5 årene har låneavdrag økt med
16,222 mill. kroner. Uten en gunstig renteutvikling og aktiv låneforvaltning ville renteutgiftene, som følge av økningen i kommunens
langsiktige g jeld, vært betydelig høyere. Renteutgiftene i 2006 er på
om lag det samme nivå som året før.
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2006
42,08
57,92

Renter og avdrag i % av driftsinntekter
		
+ Brutto renteutgifter		
+ Brutto g jeldsavdrag		
= Sum renter og avdrag		

2000
2,32 %
2,59 %
4,91 %

2001
2,48 %
2,43 %
4,91 %

I tillegg til å fokusere på netto driftsresultat, som et uttrykk for
kommunens økonomiske handlefrihet, er det også viktig å se på utviklingen i kommunens arbeidskapital. Arbeidskapitalen er definert som
omløpsmidler minus kortsiktig g jeld. Dette gir et bilde av kommunens
likviditetssituasjon. Det er viktig at den finansielle styringen er slik at
arbeidskapitalen til en hver tid er stor nok til at kommunen kan betale
sine forpliktelser til rett tid. Selve arbeidskapitalbegrepet er nærmere omtalt i forbindelse med kommentarene til balanseregnskapet.
Som det fremgår av finansieringsanalysens del III, ble arbeidskapitalen redusert med 23,161 mill. kroner i 2006. Beløpet fremkommer som
differansen mellom anskaffelse og anvendelse av midler i bevilgningsregnskapet. Ved beregning av arbeidskapitalutviklingen må det også
ta hensyn til endringer i beholdningen av ubrukte eksterne lånemidler
da disse ligger som en del av omløpsmidlene frem til de blir brukt.
Endringen i ubrukte lånemidler bidro med en økning av arbeidskapitalen på 57,792 mill. kroner. Samlet er arbeidskapitalen økt med 34,631
mill. kroner i 2006.

2002
2,82 %
2,50 %
5,32 %

2003
2,26 %
2,95 %
5,20 %

2004
1,28 %
3,07 %
4,35 %

2005
1,68 %
3,21 %
4,88 %

2006
1,55 %
3,17 %
4,72 %

1.3.6 Balanseregnskapet
I oversikten under presenteres hovedtall fra balanseregnskapet for
perioden 2000-2006. Hovedtallene for 2006 vises detaljert i årsregnskapsheftet under kontoklasse 2. Eiendelene i balansen g jenfinnes på
hovedkapitlene 2.1 (omløpsmidler) og 2.2 (anleggsmidler). Tilsvarende
er passivasiden spesifisert g jennom hovedkapitlene 2.3 (kortsiktig
g jeld), 2.4 (langsiktig g jeld) og 2.5 (bokført egenkapital).
Som en note til balanseregnskapet, inngår memoriakonti (”huskekonti”) for bl.a. ubrukte lånemidler. Hensikten med slike konti er å
holde rede på hvor stor andel av opptatte lån som fremdeles ikke er
benyttet til finansiering av en investeringsutgift. På grunn av forskjell
i tid mellom budsjettering/finansiering og g jennomføring av investeringsprosjektene vil det som regel være en beholdning av ubrukte
lånemidler. Selve låneopptaket er imidlertid bokført som langsiktig
g jeld med motpost i omløpsmidlene. Ved vurdering av kommunens
finansielle stilling må det korrigeres for ubrukte lånemidler i og med
at disse er av midlertidig karakter. Disse utg jør 137,094 mill. kroner
ved utgangen av 2006.
Endringer i sammensetningen av balanseregnskapets aktiva (eiendeler) og passiva (g jeld og egenkapital) pr 31.12.2006 er et resultat av
kommunens økonomiske virksomhet i året som har gått. Med unntak
av interne overføringer i bevilgningsregnskapet påvirkes balansen av
alle andre regnskapstransaksjoner.
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Hovedtall fra balanseregnskapet (beløp i kr 1.000)
		
2000
2001
2002
2003
2004
Eiendeler							
							
Omløpsmidler							
+ Totale likvide midler		
357 643
450 905
518 701
556 224
652 259
+ Kortsiktige fordringer		
34 409
46 190
63 720
56 000
57 269
+ Materialbeholdninger		
110
0
0
0
0
= Sum omløpsmidler		392 162	497 095
582 421
612 224	
709 528
							
Anleggsmidler							
+ Pensjonsmidler		
0
0
696 698
795 759
890 427
+ Aksjer og andeler		
105 840
105 850
105 683
105 683
48 212
+ Utlån		
116 811
116 351
119 121
140 243
156 314
+ Utstyr, maskiner, transportm		
27 058
34 508
38 432
40 684
52 146
+ Faste eiendommer og anlegg		
583 022
570 969
610 572
720 229
814 671
= Sum anleggsmidler		
832 731
827 678
1 570 505
1 802 599
1 961 770

2005

2006

548 086
78 508
0
626 594	

567 800
92 264
0
660 064

981 682
140 044
96 290
46 199
1 003 957
2 268 172

1 040 824
76 443
80 340
42 347
1 106 921
2 346 875

Sum eiendeler		
1 224 893	
1 324 773	
2 152 926
2 414 822
2 671 298
							
Gjeld og egenkapital							
							
Kortsiktig g jeld		
137 349
145 932
172 281
182 228
190 771
							
+ Pensjonsforpliktelser 		
0
0
847 576
1 015 683
1 137 791
+ Ordinær langsiktig g jeld		
408 470
447 442
505 374
626 071
687 399
= Langsiktig g jeld 		
408 470
447 442
1 352 950
1 641 754
1 825 190

2 894 766	3 006 939

212 258

211 098

1 296 973
721 888
2 018 861

1 361 300
815 860
2 177 160

Sum g jeld		
545 819
593 374	
1 525 231
1 823 982
2 015 961
							
+ Fond		
164 073
224 389
239 161
248 124
320 766
+ Regnskapsmessig overskudd		
12 424
837
0
0
0
+ Fri egenkapital (kapitalkto.)		
502 577
506 173
388 534
342 716
334 571
= Sum bokført egenkapital		
679 074	
731 399
627 695
590 842
655 337

2 231 119

2 388 258

302 136
200
361 311
663 647

311 873
0
306 808
618 681

Sum g jeld og egenkapital		
1 224 893	
1 324 773	
2 152 926
2 414 822	3 650 380
							
Memo: Ubrukte lånemidler		
68 480
114 326
157 061
168 478
173 161

2 894 766	3 006 939

Nivå, sammensetning og utvikling av arbeidskapitalen er sentrale
forhold i et kommunalt regnskap. Arbeidskapitalen fremkommer i
balansen som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig g jeld. I
bevilgningsregnskapet fremkommer endring i arbeidskapitalen som

79 301

137 094

differansen mellom anskaffelse og anvendelse av midler etter at
en har foretatt korreksjon for endring i ubrukte midler av eksterne
lån samt eventuelle transaksjoner direkte mot likviditetsreserven i
balansen.

Nøkkeltall fra balanseregnskapet (beløp i kr 1.000)
		
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Arbeidskapital		
254 813
351 163
410 140
429 996
518 757
414 336
- Ubrukte lånemidler		
68 480
114 326
157 061
168 478
173 161
79 301
Korr. arbeidskapital		
186 333
236 837
253 079
261 518
345 596
335 035
								
Fondsmidler		
164 066
224 389
239 161
248 124
320 766
302 136
Driftslikvider		
125 097
112 189
122 479
139 104
158 333
166 649
Soliditet, egenkap.andel i % ¹		
55,43
55,21
29,16
24,47
24,53
22,93
Med egenkapitalandel menes den bokførte egenkapitalen sett opp
mot sum av g jeld og egenkapital (passiva). I vurderingen av nøkkeltallet
1
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2006
448 967
137 094
311 873
311 873
118 834
20,58

må en huske endringen (fra og med 2002) vedrørende balanseføring
av pensjonsforpliktelsene.

I løpet av 2006 har arbeidskapitalen økt med 34,631 mill. kroner. Av
dette har transaksjoner i driftsregnskapet (utgifter, inntekter, utbetalinger og innbetalinger) økt arbeidskapitalen med 71,468 mill. kroner,
mens arbeidskapitalen g jennom transaksjoner i investeringsregnskapet er redusert med 94,429 mill. kroner. Endring i beholdningen av
ubrukte lånemidler har økt arbeidskapitalen med 57,792 mill. kroner,
mens disponering av regnskapsmessig overskudd fra 2005 på kr
200.000 har bidratt til en styrking.
Som omtalt foran, er det viktig å være klar over at det i arbeidskapitalen ligger 137,094 mill. kroner i ubrukte lån. Når disse lånemidlene
som forutsatt blir brukt til finansiering av investeringsprosjekter,
medfører dette en tilsvarende reduksjon av arbeidskapitalen. Korrigert for nevnte forhold utg jør arbeidskapitalen 311,873 mill. kroner,
en reduksjon på 23,161 mill. kroner fra 2005, jf. kommentarene til
finansieringsanalysen foran.
Kommunens likvide midler ligger innenfor balansekapitlene 2.10 (kasse,
postgiro og bankinnskudd), 2.11 (ihendehaverobligasjoner) og 2.12
(lånesertifikater). Ved å trekke ut fondsmidler og ubrukte lån fra
disse midlene, fordi disse midlene er reservert til bestemte driftsog investeringsformål, vil en sitte ig jen med de såkalte driftslikvider.
Denne delen av de totale likvidene skal dekke behovet for midler til
den daglige driftsvirksomheten.
Omløpsmidlene utg jør ved utgangen av 2006 et beløp stort 660,064
mill. kroner, en økning på 33,470 mill. kroner fra 2005. Av den samlede
beholdningen av omløpsmidler utg jør de totale likvide midler 567,800
mill. kroner. Hvis det foretas korreksjoner i forhold til fondsmidler
på 311,873 mill. kroner og ubrukte lånemidler på 137,094 mill. kroner
for å finne frem til driftslikviditeten, kommer en ut med at denne
er 118,834 mill. kroner, en nedgang i forhold til 2005 på 47,815 mill.
kroner. Om lag halvparten av dette beløpet har sammenheng med
at det er benyttet driftslikviditet til finansiering av investeringer.
Sammensetningen av kommunens likvide midler viser at en betydelig
del av arbeidskapitalen er reservert bestemte formål, mens kun en
begrenset andel er reell driftslikviditet.
Nøkkeltall fra balanseregnskapet (beløp i kr 1.000)
		
Arbeidskap. i % av driftsinnt.		
Driftslikvider i % av driftsinnt.		

2000
26,01
12,77

2001
32,64
10,43

I en sunn kommuneøkonomi bør arbeidskapitalen utg jøre minst
8-10 % av driftsinntektene. Ringsaker kommune ligger ved utgangen
av 2006 langt over dette normtallet. Så lenge en stor andel av
arbeidskapitalen består av ubrukte lånemidler, er ikke den reelle
arbeidskapitalsituasjonen så sterk som forholdstallet gir uttrykk for.
Korrigert for ubrukte lånemidler utg jør arbeidskapitalen 22,3 % av
driftsinntekt-ene. Det må i tillegg tas hensyn til at betydelige deler
av fondsmidlene er knyttet til bestemte formål.
Av årsregnskapet fremgår det at likviditetsreserven i egenkapitalen
(balansens kapittel 2.5980) står bokført med 0 pr 31.12.2006, en
reduksjon på 32,698 mill. kroner fra 2005. Dette innebærer at kommunens likviditet er finansiert med fond og ubrukte lånemidler.
Mesteparten av fondene er planlagt brukt til investeringsprosjekter og driftsformål. Det er derfor helt nødvendig at det fremover
foretas en betydelig styrking av likviditetsreserven for å sikre at en
andel av egenkapitalen er avsatt til finansiering av finansiering av den
frie likviditeten.

2002
35,82
10,70

2003
36,57
11,88

2004
42,36
12,93

2005
32,37
13,02

2006
32,07
8,49

er avsluttet. I påvente av finansiering er det nødvendig å belaste
likviditetsreserven midlertidig for å få fullfinansiert prosjektene. Til
sammen er 21,627 mill. kroner av investeringsprosjektene finansiert
med bruk av likviditetsreserven.
Gjennom k.sakene 71/2006 og 89/2006, jf. k.sak 115/2006, ble det
vedtatt å øke kommunens aksjeinnehav i Eidsiva Energi AS. I påvente
av salg av kommunens andel i Vangsvegen 73 AS ble det samtidig
vedtatt å belaste likviditetsreserven med inntil 50,0 mill. kroner. Pr
31.12.2006 er likviditetsreserven midlertidig belastet med 46,566 mill.
kroner. I kommentarene til budsjett 2007 og økonomiplan 2007-2010
er det redeg jort for permanent finansiering av aksjeemisjonen. Gjennom et ekstraordinært uttak av utbytte, anslått til 148,2 mill. kroner,
legges det opp til å tilbakeføre utlegget fra likviditetsreserven.
Videre vil en dermed ikke ha noen bindinger på bruken av inntekten
ved et eventuelt salg av andelen i Vangsveien 73 AS. Den endelige
finansier-ingen vil bli fulgt opp i saken om rapport 1. tertial 2007.

Ved flere investeringsprosjekter er det avvik mellom hva som er
medgått på prosjektene og tilg jengelig finansiering. Dette kan bl.a. ha
sammenheng med at det er avvik mellom fremdrift på prosjektene og
planlagt finansiering eller at det mangler finansiering av prosjekter
som viser overskridelser. I prosjekter som forutsetter delvis finansiering med statstilskudd utbetales ikke tilskuddet før prosjektet
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1.3

Økonomisk analyse

Det er en norm at kommunene ikke bør ha langsiktig g jeld som utg jør
mer enn 50 prosent av driftsinntektene. Ringsaker kommunes langsiktige g jeld pr 31.12.2006 utg jør 815,860 mill. kroner, en økning på
93,973 mill. kroner i løpet av 2006. Langsiktig g jeld tilsvarer 58,3 % av
driftsinntektene. Nærmere oversikt over langsiktig g jeld kan g jenfinnes i balanseregnskapet under hovedkapittel 2.4 i regnskapsheftet.
Fra og med 2002 føres pensjonsforpliktelsene, både de forpliktelser
som er knyttet til nåværende pensjonister og aktive arbeidstakere,
sammen med den ordinære langsiktige g jelden. Pensjonsforpliktelsene er bokført med 1.361,300 mill. kroner i balansen. Under kommunens anleggsmidler fremgår beholdningen av pensjonsmidler, dvs.
summen av de pensjonspremier kommunen har innbetalt til pensjonsordningene i KLP og STP. Pensjonsmidlene, som i balansen står registrert som en del av anleggsmidlene, utg jør ved utgangen av 2006 et
beløp stort 1.040,824 mill. kroner.

Langsiktig g jeld inkludert pensjonsforpliktelsene utg jør 2.177,161
mill. kroner. Dette korrigerte uttrykket for langsiktig g jeld tilsvarer
155,5 % av driftsinntektene.
Pr 31.12.2006 har Ringsaker kommune en differanse (i Husbankens
favør) på 15,581 mill. kroner mellom sine utlån og udisponerte formidlingslån holdt opp mot låneforpliktelser i Husbanken. I forbindelse
med regnskapsavslutningene er imidlertid innbetalinger til kommunen
utover budsjett avsatt på fond i tillegg til at fondsavsetninger er
foretatt i forbindelse med tapsavskrivninger. Deler av disse fondene
vil av rådmannen bli benyttet til reduksjon av kommunens g jeld i Husbanken. Korrigeres det for nevnte fond står det tilbake en differanse
(i kommunens favør) på 12,714 mill. kroner pr 31.12.2006.

Kommunens låneg jeld (beløp i kr 1.000)
		
2000
2001
2002
2003
2004
2005
+ Bruk av lån		
48 279
20 949
45 364
146 696
103 657
173 485
+ Endring ubrukte lån		
7 556
45 846
42 734
11 417
4 683
-93 859
- Avdrag		
24 492
27 751
30 165
37 416
47 012
45 138
- Husbankens tapsandel
73
0
0
0
0
0
= Netto økning i g jeld		
31 343
38 971
57 933
120 697
61 328
34 488
								
Langsiktig g jeld		
408 470
447 442
505 374
626 071
687 399
721 888
Langsiktig g jeld pr innb. (i kr)		
12 875
14 086
15 888
19 735
21 599
22 613

2006
85 494
57 792
49 313
0
93 973
815 860
25 516

Utvikling av kommunens fonds (beløp i kr 1.000)
		
Disposisjonsfond		
Bundne driftsfond		
Ubundne investeringsfond		
Bundne investeringsfond		
Sum fond		

2000
63 552
17 979
80 644
1 898
164 073

2001
66 791
27 093
128 543
1 961
224 389

I det videre omtales de ulike fondstyper nærmere.
Disposisjonsfond er midler avsatt av netto driftsresultat og som i
henhold til lov eller forskrift ikke er formelt øremerket for bestemte
formål. Totalt har kommunen ved årsskiftet i overkant av 123,976 mill.
kroner i slike ubundne driftsfond. Dette er en økning på 33,153 mill.
kroner i forhold til regnskapet for 2005. Endringen har bl.a. sammenheng med avsetning av positive budsjettavvik og inndekning av negative avvik i de ulike virksomhetsområder med netto 25,315 mill. kroner.
Dette er i tråd med den praksis som er innført etter omorganiseringen, hvor intensjonen er at virksomhetsområdene/resultatenhetene skal få med seg sitt årsresultat, under forutsetning av regnskapsresultatet er stort nok til å dekke slike avsetninger. I f.sak
55/2007 vedtok imidlertid formannskapet at 10 % av resultatenhetenes overskudd skulle avsettes til et generelt disposisjonsfond til
dekning av forventet svikt i frie inntekter i 2007, til sammen
5,137 mill. kroner.
I budsjett 2006 var lønnsreserven ført opp med på 70,394 mill. kroner.
I tillegg var det overført ubrukte midler fra 2005 på 16,449 mill. kroner, slik at den reelle lønnsreserven var på 86,843 mill. kroner.
Det ble brukt 26,708 mill. kroner til dekning av lønnsoppg jøret, reguleringspremien til KLP belastet lønnsreserven med 34,932 mill. kroner
og til justering av pensjonspremien fra 8,5 % til 8,9 % ble brukt 1,855
mill. kroner. Tilbakeført overskudd fra KLP og amortisert premieavvik
fra 2005 styrket lønnsreserven med henholdsvis 9,469 mill. kroner og
8,938 mill. kroner. Pr 31.12.2006 står disposisjonsfond lønnsreserve
oppført med 41,607 mill. kroner. For bl.a. å dekke årlig premieavvik ved
pensjonsordningen, dvs. differansen mellom beregnet pensjonskost-
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2002
54 781
38 814
143 538
2 028
239 161

2003
41 343
44 205
160 505
2 071
248 124

2004
86 712
52 888
179 074
2 092
320 766

2005
90 823
59 183
150 015
2 115
302 136

2006
123 976
63 897
121 851
2 149
311 873

nad og innbetalt pensjonspremie, er det nødvendig med en fondsbeholdning som minst utg jør 25,0 mill. kroner. Uten en slik beholdning
ville eventuelle premieavvik måtte belastes driftsbudsjettet.
Disposisjonsfond knyttet til momskompensasjon ble redusert fra
14,149 mill. kroner til 4,919 mill. kroner i løpet av 2006. Bakgrunnen
for denne reduksjonen var bl.a. behovet for å styrke likviditetsreserven slik at denne var tilstrekkelig til å dekke aksjekjøpet i Eidsiva
Energi AS inntil kommunens andel i Vangsvegen 73 er solgt, jf. k.sak
115/2006. Til sammen 11,467 mill. kroner ble flyttet fra momskompensasjonsfondet til likviditetsreserven. I tillegg ble det disponert
midlertidig 2,500 mill. kroner av fondet for å finansiere utgifter ved
eiendomsskattetakseringen. Merinntekter ved momskompensasjon
investeringer bidro til å styrke fondet med 4,299 mill. kroner.
Det er avsatt 1,786 mill. kroner til flyktningefondet og 1,500 mill.
kroner til å møte fremtidig reduksjon i vertskommunetilskuddet.
Total fordeling vedrørende disposisjonsfond fremgår av balansens
kapittel 2.56. Selv om disse fondene i navnet er frie fonds, må en
være klar over at de likevel i praksis kan være knyttet til bestemte
formål.
Bundne driftsfond er fond som i henhold til lov eller forskrift er
avsatt til bestemte driftsformål. Som vilkår for et tilskudd kan det
være forutsatt at midlene er øremerket og kun kan anvendes for
spesielle formål. Dersom det i lov/forskrift eller som vilkår for tilskuddet er angitt at midler ikke kan nyttes til andre formål, er avsetning til fond eneste mulighet dersom midlene ikke er oppbrukt i året.

Samlet har kommunen ved årsskiftet 63,897 mill. kroner i slike bundne
driftsfond. Dette er en økning på 4,714 mill. kroner fra 2005, og er bl.a.
knyttet til økning i avsatte psykiatrimidler med 1,778 mill. kroner og en
økning av avsatte skjønnsmidler til barnehager med 4,177 mill. kroner.
Næringsfondet har økt med kr 548.000. Næringsfondet (reguleringsavgifter) har en beholdning ved utgangen av 2006 på 10,618 mill.
kroner. De tre avgiftsreguleringsfondene innen VAR-området utg jør
til sammen 16,405 mill. kroner, en nedgang på 4,817 mill. kroner.
Total fordeling vedrørende bundne driftsfonds fremgår av balansens
kapittel 2.51.
Ubundne investeringsfond er avsatte midler av inntekter fra salg av
fast eiendom eller andre anleggsmidler som fritt kan nyttes av kommunen generelt til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet.
Driftsmidler og tilskudd til et investeringsprosjekt som budsjetteres
et år, men ikke kommer til utbetaling før et senere år, vil i mellomtiden bli plassert på et slikt ubundet investeringsfond. Kommunen har
ved årsskiftet 121,851 mill. kroner i slike ubundne investeringsfond.
I forhold til 2005 er dette en reduksjon på 28,164 mill. kroner.
Total fordeling fremgår av balansens kapittel 2.53.
Investeringsfondet (tidligere benevnt kapitalfondet) utg jør 42,245
mill. kroner og fond jordkjøp utg jør 21,875 mill. kroner. Det er imidlertid g jort vedtak om bruk av en andel av begge disse fondene slik
at de reelle/disponible beløp er t lavere. I tabellen nedenfor er dette
vist:
Investeringsfondet og fond jordkjøp (beløp i kr 1.000)
Investeringsfondet Fond jordkjøp
Balanseført fondsstørrelse 31.12.2006
42 245
21 875
Bundet til prosjekter pr 31.12.2006
11 895
3 319
Bevilget i grå bok 2007
0
2 000
Bevilget i egne saker i 2007
-595
625
Korrigert uttrykk for fondenes størrelse
30 945
15 931

Hvor mye fondene vil bli tilført i 2007, vil avhenge av størrelsen på
tomtesalget, tilbakeføring til fond jordkjøp i forbindelse med utbyggingsprosjekter samt avsetninger i forbindelse med avslutning av
prosjektregnskap. Rådmannen vil imidlertid understreke behovet for
å ha midler disponibelt i disse to fondene.
Bundne investeringsfond er avsatte inntekter/innbetalinger i investeringsregnskapet som i henhold til lov eller forskrift eller etter
nærmere bestemmelse av innbetaler er forutsatt nyttet til bestemte
formål i investeringsregnskapet.
Kommunen har ved årsskiftet om lag 2,148 mill. kroner i slike bundne
investeringsfond. Det største fondet er fond tilfluktsrom med
1,138 mill. kroner. Total fordeling fremgår av balansens kapittel 2.55.
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1.4 	Kort om finansforvaltningen og forvaltningen av
kommunens konsesjonskraft
Økonomireglementet legger opp til at en i årsberetningen skal
rapportere kort hvordan kommunens likvider og låneg jeld forvaltes. I årsberetningens kapittel 1.3 inngår en nærmere analyse
av arbeidskapitalen, driftslikviditeten, langsiktig g jeld mv. I dette
kapitlet gis det en beskrivelse av kommunens finansforvaltning,
både forvaltningen av kommunens likviditet og langsiktige lån.
1.4.1 Generelt
Innskuddsbetingelsene i konsernkontoavtalen med Sparebanken
Hedmark har blitt forbedret i løpet av året. Dette var mulig pga.
markedssituasjonen med økt konkurranse bankene imellom når det
g jelder store kontrakter med tilhørende press på marginer og gebyrer. Dette g jør at bankene må justere sine betingelser også når det
g jelder løpende kontrakter.
1.4.2 Aktiva
I tabellen under har en vist sammensetningen av de likvide midlene
(innen omløpsmidlene) slik det fremgår av de avlagte regnskapene i
perioden 2003-2006. Utviklingen har for de ulike aktivaklassene vært
slik:
Likvide midler (beløp i 1.000 kr)
		
Kasse		
Bank		
Sertifikater og obligasjoner		
Pengemarkeds- og obligasjonsfond		
Aksjeindekserte obligasjoner		
Verdipapirfond		
Aksjer		
Sum		

31.12.2003
122
542 868
0
0
0
13 156
0
556 150

Kommunen har en konsernkontoavtale med Sparebanken Hedmark, og
det vesentlige av likvide midler er plassert innen kategorien bankinnskudd slik at de følger avtalens vilkår om flytende rente basert
på pengemarkedsrenten NIBOR 1 MND korrigert for margin. Dette
innbefatter også ikke-disponible bankinnskudd med 64,7 mill. kroner.
Av praktiske grunner hadde kommunen dessuten om lag 35,6 mill.
kroner innen andre banker pr 31.12.2006.
Fra 1.1.2006 foregår alt kjøp og salg på kraftbørsen Nordpool ASA i
euro. Da Ringsaker kommune er aktør på kraftbørsen er det opprettet en eurokonto i DnbNor ASA. DnbNor er godkjent avregningsbank

31.12.2004
92
639 138
0
0
0
13 028
0
652 258

31.12.2005
195
519 009
16 881
12 000
0
0
0
548 085

31.12.2006
69
544 696
21 035
2 000
0
0
0
567 800

for Nordpool. Saldo på konto pr 31.12.2006 var 288.700 euro.
Kommunen solgte primo desember sine andeler, nominelt 20,0 mill.
kroner, i pengemarkedsfondet Terra Pengemarked II. Kommunens
bankinnskudd med aksjeavkastning, nominelt 5,0 mill. kroner, forfalt
primo juni og er således tilbakebetalt til kommunen. Det er i løpet
av året kjøpt og solgt sertifikater og obligasjoner i ulike selskaper.
Beholdningen av sertifikater og pengemarkedsfond er pr 31.12.2006
om lag 23 mill. kroner.
I nedenstående tabell har en vist utviklingen g jennom året for de
ulike kategoriene innenfor de likvide midlene.

Likvide midler pr utgangen av hver måned (beløp i 1.000 kr)
Kasse
Bank
			
Desember 2005 (Inngående balanse)
195
519 008
Januar 2006
143
454 268
Februar 2006
87
448 882
Mars 2006
137
468 921
April 2006
136
486 695
Mai 2006
99
503 868
Juni 2006
109
572 778
Juli 2006
38
569 716
August 2006
82
588 326
September 2006
121
569 221
Oktober 2006
118
549 008
November 2006
76
568 423
Desember 2006 (utgående balanse)
69
544 696
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Sertifikater og
pengemarkedsfond
28 881
28 881
26 879
26 879
25 879
25 879
24 879
24 879
25 893
32 048
32 048
32 035
23 035

Sum
548 084
483 292
475 848
495 937
512 710
529 846
597 766
594 633
614 301
601 390
581 174
600 534
567 800

1.4.3 Passiva
Kommunens langsiktige g jeld utg jorde 815,9 mill. kroner pr
31.12.2006; hvorav lån til videreutlån utg jorde om lag 100,0 mill.
kroner. Utviklingen av den langsiktige g jeldens sammensetning er
vist i tabellen under.
Langsiktig låneg jeld (beløp i 1.000 kr)
		
Investeringslån Husbanken		
Formidlingslån Husbanken		
Lån i Kommunalbanken		
Lån i Kommunekreditt		
Lån i Sparebanken Hedmark		
Sum:		

31.12.2003
69 202
81 210
118 111
313 988
43 559
626 070

31.12.2004
34 131
89 088
147 210
380 022
36 948
687 399

31.12.2005
32 274
95 004
208 764
355 508
30 337
721 887

31.12.2006
30 383
100 120
199 496
462 135
23 725
815 859

Kommunen har hatt avtale om aktiv forvaltning av låneporteføljen
fra ultimo april 2002. Dette betyr at forvalter fortløpende foretar
tilpasninger av porteføljen innen et gitt mandat. I tillegg vil forvalter
etablere nye lån når nødvendige fullmakter foreligger med valg av
finansieringskilde, valg av rentebinding, innhenting av tilbud osv.
I kombinasjon med referert sammensetning av g jelden benyttes
fremtidige renteavtaler og rentebytteavtaler. Det er også i 2006
arbeidet aktivt med låneporteføljen. Kommunen vurderer også å
etablere obligasjonslån når dette antas å være billigere.
Den g jennomsnittlige renten på kommunens investeringslån er
3,82 % pr 31.12.2006 mot 3,48 % pr 31.12.2005, dvs. en økning på 0,34
prosentpoeng. I samme periode har Norges Bank økt foliorenten
med 1 prosentpoeng. I forvaltningen av låneporteføljen søker en best
mulig betingelser sammenholdt med ønsket om en stabil budsjettsituasjon. Det aller meste av kommunens lån med flytende rente er
knyttet opp mot 3 måneders NIBOR. Kommunens dyreste fastrentelån har en rente på 4,3 %, mens det billigste flytende lånet har en
rente på 2,70 %.
Det er foretatt mange tilpasninger i porteføljen. Forholdet mellom
rentebindingstiden og andel av porteføljen er vist nedenfor.
Den g jennomsnittlige rentebindingsperioden er 2,8 år.

Rentebinding
0-1 år
1-3 år
3-5 år
5-10 år

Andel av porteføljen
24 %
41 %
21 %
14 %

For formidlingslånene i Husbanken er den g jennomsnittlige renten
ved årsskiftet 4,0 %. Det vesentligste av formidlingslånene er basert
på fast rente. Det er ikke foretatt ekstraordinære innbetalinger eller innfrielser til Husbanken i 2006.
1.4.4 Forvaltningen av kommunens konsesjonskraft
Det ble i 2005 g jennom f.sak 96/2005 lagt til rette for finansielt salg
av kommunens konsesjonskraft. Avregningen foregår mot spotpris
på kraftbørsen Nordpool og salget i 2006 innbrakte om lag 1,8 mill.
kroner. Dette er om lag 0,3 mill. kroner over budsjett. Den g jennomsnittlige spotprisen på Nordpool var 39 øre/kwh i 2006 og er en
vesentlig årsak til det gode resultatet.
På grunn av værsituasjonen g jennom høsten 2006 bedret hydrologibalansen seg slik at spotpris og forwardpriser for 2007 falt radikalt.
Kommunen inngikk derfor medio desember en finansiell kontrakt med
Oppland energi AS som sikrer en pris på 35,2 øre/kwh g jennom hele
2007 før fradrag av konsesjonskraftprisen og vederlag. Dette vil gi
en inntekt på om lag 1,850 mill. kroner.
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1.5 	Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat
Regnskap sammenholdt med revidert budsjett alene gir ikke et godt
bilde av de reelle avvik som ligger i driftsregnskapet. Dette skyldes
at det ved vurdering av besparelser/overskridelser må tas hensyn til
hvorvidt det er brukt av disposisjonsfonds (overførte bevilgninger fra
tidligere år), eller avsatt midler til disposisjonsfonds (dvs. overført
midler til bruk senere år) utover det budsjetterte.
Tilsvarende må det korrigeres for avsetninger til og bruk av bundne

driftfonds utover det budsjetterte.
Dette er det tatt hensyn til i tabellen nedenfor, og denne gir et bedre
uttrykk for det reelle resultatet og budsjettavviket innenfor de
enkelte virksomhetsområders og resultatenheters driftsregnskap.
Tabellen viser også de disposisjoner som fører fram til et regnskapsmessig resultat lik kr 0.

Avviksanalyse regnskapet 2006 (beløp i kr 1.000)
		
Revidert
Fondsavs.
Fondsbruk
Disponibelt
Regnskap
		
budsjett
utover bud.
utover bud.
budsjett
2006
Pol. styringsorg. mv
7 863	
253	
8 116
8 116
		
Adm. og fellesutgifter:
85 621
5 303	3 287
83 605
83 605
		
				
Barnehage:
9 246
7 167
1 949	4 028	4 028
200 Lismarka og Brøttum barnehage
24
15
167
176
176
201 Fosse, Moelv, Fegernes og Åsen barnehage
1 204
491
464
1 177
1 177
202 Fagernes og Åsen barnehage
20
0
0
20
20
203 Moelv og Fossen barnehage
-267
6
1
-272
-272
204 Evenrud, Tingnes og Stavsjø barnehage
827
8
0
819
819
205 Tømmerli barnehage
847
238
125
734
734
206 Hempa og Vesleparken barnehage
1 568
133
2
1 437
1 437
207 Fredheimveien, Buttekvern barnehage
1 180
250
1
931
931
208 Kylstad, Kåtorp og Furnes barnehage
1 223
88		
1 135
1 135
249 Barnehageformål - ikke fordelt på enheter
2 620
5 938
1 189
-2 129
-2 129
		
				
Undervisning:
250 660
16 449
7 462
241 673	
241 673	
300 Brøttum ungdomsskole
8 612
43
307
8 876
8 876
301 Moelv ungdomsskole
14 938
589
370
14 719
14 719
302 Nes ungdomsskole
11 512
556
168
11 124
11 124
303 Brumunddal ungdomsskole
18 447
429
452
18 470
18 470
304 Furnes ungdomsskole
21 663
1 221
304
20 746
20 746
310 Brøttum skole
7 202
208
160
7 154
7 154
312 Lissmarka og Messenlia skole
8 278
290
194
8 182
8 182
313 Åsen og Fagernes skole
7 367
208
237
7 396
7 396
314 Kilde og Fossen skole
15 269
765
384
14 888
14 888
315 Skarpsno skole
9 161
510
247
8 898
8 898
316 Saugstad og Jølstad skole
8 150
352
109
7 907
7 907
317 Stavsjø og Dæhli skole
2 747
1
44
2 790
2 790
318 Årengen og Helgøya skole
1 858
0
40
1 898
1 898
319 Kirkekretsen skole
6 462
181
-175
6 106
6 106
321 Hempa skole
11 043
229
488
11 302
11 302
322 Fagerlund skole
20 597
58
626
21 165
21 165
323 Mørkved skole
20 239
768
334
19 805
19 805
324 Kirkenær skole
8 364
966
45
7 443
7 443
325 Kylstad skole
6 698
173
58
6 583
6 583
326 Stavsberg skole
6 834
379
198
6 653
6 653
327 Nes barneskole
13 501
617
184
13 068
13 068
340 Hagen skole
-91
20
34
-77
-77
341 Tyrili
2 064
358
11
1 717
1 717
342 Voksenpedagogisk senter
4 008
1 382
796
3 422
3 422
343 Pedagogisk Psykologisk Tjeneste/RAUS
7 952
1 277
496
7 171
7 171
399 Undervisningsformål - ikke fordelt enh.
7 785
4 869
1 351
4 267
4 267
		
				
Pleie og omsorg	303 329
18 061
11 903	
297 171
297 171
400 Omsorgsdistrikt Brøttum
22 287
4 728
699
18 258
18 258
401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
17 940
545
359
17 754
17 754
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
19 574
662
725
19 637
19 637
404 Omsorgsdistrikt Stavsjø
22 533
799
0
21 734
21 734
405 Omsorgsdistrikt Nes
18 865
586
1 759
20 038
20 038
406 Omsorgsdistrikt Helgøya
22 458
1 021
0
21 437
21 437
407 Omsorgsdistrikt Veldre
26 142
1 490
1 001
25 653
25 653
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
24 110
2 796
1 124
22 438
22 438
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal Nord
24 622
409
834
25 047
25 047
410 Omsorgsdistrikt Mørkved
24 129
41
586
24 674
24 674
411 Omsorgsdistrikt Furnes
23 804
518
716
24 002
24 002
420 Bjønnhaug avlastningssenter
7 328
517
286
7 097
7 097
421 Rehabilitering
20 899
678
806
21 027
21 027
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Avvik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

		
Revidert
Fondsavs.
Fondsbruk
Disponibelt
Regnskap
Avvik
		
budsjett
utover bud.
utover bud.
budsjett
2006
		
				
422 Demente
25 911
234
432
26 109
26 109
0
423 AO-sentrene
13 644
331
422
13 735
13 735
0
430 Kjøkken/matproduksjon
15 111
835		
14 276
14 276
0
449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enh.
-26 028
1 871
2 154
-25 745
-25 745
0
		
				
500 Barnevern
27 018
532
1 676
28 162
28 162
0
510 Sosiale tjenester	43 186
2 554	
651	41 283	41 024	
259
520 Helsestasjoner
11 062	343	
52
10 771
10 771
0
550 Kultur og fritid
11 192	378
15
10 829
10 829
0
560 Kulturskole	4 234	
199
255	4 290	4 290
0
570 Bibliotek
5 372	357
184	
5 199
5 199
0
600 Brann
13 351
260
168
13 259
13 259
0
610 Landbruk	4 513	336
1	4 178	4 178
0
620 Teknisk drift
-594	
1 770
911
-1 453	
-1 453	
0
630 Kart og byggesak
7 807	3 457
184	4 534	4 534	
0
700 Kemnerkontoret
5 483	
802
0	4 681	4 681
0
710 Servicesenter
5 700
2 377
2 109
5 432
5 526
-94	
800 Renhold	37 191
744		36 447	36 447
0
810 Bygg og eiendom
52 623	
1 724		
50 899
50 899
0
870 Overføringer
16 392	354		
16 038
16 038
0
71 449
71 449				
0
880 Tilleggsbevilgninger Se note: ¹)
		
				
Felles i skjema B
				
890 Forvaltningshonorar	450			450
283	
167
Premieavvik, tilb.f. overskudd KLP, STP
-9 469
17 204	
964	
-25 709
-25 709
0
Mindreinntekt kalkul. kostnader/avskr.		
1 021		
-1 021		
-1 021
Kostra avskrivninger					37 720
-37 720
		
				
900 Felles i skjema A
				
Rammetilskudd felles
-358 828			
-358 828
-386 947
28 119
Andre statlige overf. felles
-46 587			
-46 587
-49 071
2 484	
Eiendomsskatt
-18 500			
-18 500
-18 462
-38
Skatt felles
-530 070			
-530 070
-500 962
-29 108
		
				
Brutto driftsresultat
9 694	
152 841	32 024	
-111 123	
-74 171
-36 952
		
			
Renteinntekter og utbytte
-44 998			
-44 998
-48 688	3 690
Mottatte avdrag på utlån
-531			
-531
-477
-54	
Renteutgifter
24 570			
24 570
21 673	
2 897
Avdrag på lån	44 430			44 430	44 430
0
Utlån	329			329	417
-88
Kostra avskrivninger motpost
			
0
-37 720	37 720
Styrking likvreserve k.sak 115/06
6 937		
-6 937
-6 937
Bruk av inv.fond, ksak 115/06
		
6 937
6 937
6 937
Avs. pneumokokkvaksine f.sak 055/07
560		
-560
-560
Avs. vertskomm.fond, f.sak 055/07
1 500		
-1 500
-1 500
Avs. variabel lønn f.sak 055/07
	3 592		
-3 592
-3 592
Avs. dekke inntektssvikt, f.sak 055/07
589		
-589
-589
Avs.fsk tilleggsbev.post, f.sak 055/07
18		
-18
-18
Avsetning gavemidler
954		
-954	
-954	
Netto driftsresultat	33 494	
166 991	38 961
-94 536
-94 536
0
		
			
Tidligere års resultat
0
200
0
-200
-200
0
Fonds 1
-77 607
-160 151
-38 961	43 583	43 583	
0
Styrking av likviditetsreserve
20 948
-6 937
0
27 885
27 885
0
Overføring til investeringsbudsjett
23 165
-103	
0
23 268
23 268
0
Regnskapsmessig overskudd
0
0
0
0
Disp. netto driftsresultat
-33 494	
-166 991
-38 961
94 536
94 536
0

¹ Reserverte tilleggsbevilgninger står for et positivt budsjettavvik
på 71,449 mill. kroner av rent budsjetteknisk karakter. Dette har
sammenheng med at disse midlene etter økonomireglementets § 3.6

skal avsettes til egne disposisjonsfond. Vedtak om tilleggsbevilgninger regnskapsføres som bruk av disse disposisjonsfondene.
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1.5 	Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat
Kommunens økonomistyring er fundert bl.a. på det prinsipp at
enheter (så langt regnskapsforskriftene og kommunens samlede
resultat tillater det) skal få med seg sitt ”overskudd” til påfølgende
år. På samme måte skal enheter også få med seg et eventuelt
”underskudd” til inndekning påfølgende år. Det er dette prinsippet
som normalt følges. Imidlertid ser rådmannen at befolkningsutviklingen for Ringsaker i 2006 samt den lave skatteandelen medfører at
kommunens frie inntekter i forhold til budsjettanslaget reduseres
i 2007. Det ble derfor i saken om årsoppg jørsdisposisjoner (f.sak
55/2007) vedtatt at 10 % av overskuddet til den enkelte resultatenhet avsettes for å møte svikten i de frie inntekter i 2007. I tillegg
ble det vedtatt å avsette 0,400 mill. kroner fra kemneren, og 1,528
mill. kroner fra kart og byggesak til samme fond. I sum utg jør denne
avsetningen 5,137 mill. kroner. Resterende del av enhetens overskudd
(90 %), er overført til 2007.
Når det g jelder enhetene med underskudd i 2006 overføres dette til
inndekning i 2007. For å håndtere regnskapsføring av underskudd er
det opprettet et eget disposisjonsfond (balansekonto 2.5600.08) for
å avregne underskudd i de aktuelle enheter. Enheter med underskudd
er i 2006 tilført midler fra fondet for å få et regnskap i balanse.
I 2006 er fondet belastet for følgende VO/resultatenheter med
underskudd:
VO/RE med underskudd i 2006 (beløp i kr 1.000)
10
Politiske styringsorganer:
100
Politiske styringsorganer		
30
Undervisning:		
300
Brøttum ungdomsskole		
40
Pleie og omsorg:		
400
Omsorgsdistrikt Brøttum		
403
Omsorgsdistrikt Moelv sentrum		
405
Omsorgsdistrikt Nes		
407
Omsorgsdistrikt Veldre		
409
Omsorgsdistrikt Brumunddal Nord		
410
Omsorgsdistrikt Mørkved		
411
Omsorgsdistrikt Furnes		
50
Barnevern:		
500
Barnevern		
			
Sum underskudd 2006

53
236
699
725
916
975
742
433
608
239
5 626

Øvrige resultatenheter har alle et positivt budsjettavvik. Virksomhetsområdene 10 til 87 viser et positivt avvik på 30,586 mill. kroner
før avsetning av overskudd. Fordeling av overskuddet samlet for
virksomhetsområdene kan vises i følgende tabell:
VO/RE med overskudd i 2006 (beløp i kr 1.000)
11
20
30

Adm. og fellesutgifter
Barnehage		
Undervisning alle unntatt Brøttum u-skole		

3 736
2 211
9 908

40
401
408
420
421
422
423
430
449

Pleie og omsorg (sum tot. overskudd)		
Omsorgsdistrikt Moelv		
Omsorgsdistrikt Tømmerli		
Bjønnhaug avlastningssenter		
Rehabilitering		
Demente		
AO senter		
Kjøkken/matproduksjon		
PLO ufordelt		

4 875
532
682
491
575
228
331
210
1 826

51
Sosiale tjenester		
52
Helsestasjoner		
55
Kultur og fritid		
56
Kulturskole		
57
Bibliotek		
60
Brann		
61
Landbruk		
62
Teknisk drift		
63
Kart og byggesak		
70
Kemnerkontoret		
71
Servicesenteret		
80
Renhold		
81
Bygg og eiendom		
			
Sum overskudd 2006

1 561
27
352
163
81
210
268
14
3 455
802
602
600
1 721
30 586

Ovennevnte resultat indikerer at det har vært g jennomgående god
økonomistyring i de fleste enheter.
For virksomhetsområde administrasjon og fellesutgifter føres en
rekke fellesutgifter for hele kommunen. Av overskuddet på 3,736
mill. kroner som er vist i tabellen over er det foretatt avsetninger
til felles disposisjonsfond med 3,493 mill. kroner. Dette er blant
annet avsetninger til dekning av utgifter i forbindelse med AFP,
opplæringsplanen, skadeforebyggende tiltak/forsikring, Rally VM og
forebyggende arbeid.
Budsjettavvikene for alle virksomhetsområder er kommentert pr
virksomhetsområde i beretningen, og det henvises dit for mer
detaljerte forklaringer til overskudd/underskudd.
Når det g jelder virksomhetsområde 90 felles er merinntekter med
7,277 mill. kroner disponert i saken om årsavslutningstransaksjoner
(f.sak 55/2007). Dette g jelder merinntekt fra renteinntekter med
3,701 mill. kroner, og renteutgifter med 2,899 mill. kroner. Avdragene er tilnærmet i balanse i 2006. Resterende merinntekter er fra
diverse statstilskudd samt salg av konsesjonskraft. Inntektene fra
skatt og rammetilskudd ble 0,989 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Merinntektene er disponert som forklart i det videre:
Fra 2007 er rutiner for utbetaling av variabellønn innen pleie og omsorg endret. Dette medfører at regnskapet i januar 2007 er belastet
med en halv måned ekstra lønnsutbetaling. Forskyvningen utg jør en
ekstra utgift på 3,592 mill. kroner. Det er derfor avsatt 3,592 mill.
kroner til ufordelt reserve innen pleie og omsorg for å dekke opp for
merutgiften i 2007.
Det er avsatt 1,5 mill. kroner til et fond for å møte bortfall av vertskommunetilskuddet, jf. k.sak 125/2006 pkt. 29.
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Utgifter til pneumokokkvaksine med 0,560 mill. kroner, jf. f.sak
268/2006, og 0,018 mill. kroner til minnesmerke over John Nordhagen,
jf. f.sak 131/2006 finansieres. I tillegg må mindreinntekter innen VO89
kalkulatoriske motposter med 0,846 mill. kroner dekkes inn på grunn
av etterberegning av renter innen VAR området.
Renter av psykiatrifond med 0,173 mill. kroner er avsatt
psykiatrifondet.
Resterende del av merinntekten med om lag 0,589 mill. kroner inngår
i fondet på 5,137 mill. kroner som er avsatt for å møte mindreinntekt
i forhold til budsjettert skatt og rammetilskudd i 2007.

energi as, og likviditetsreserven måtte styrkes for å kunne brukes
som mellomfinansiering. I forbindelse med regnskapsavslutningen
er det for å unngå negativ likviditetsreserve etter emisjonen vært
nødvendig å avsette ytterligere 6,937 mill. kroner.
Ved å foreta ovennevnte disponeringer er resultatet etter avsetninger lik 0. Regnskapet er for 2006 g jort opp i balanse.
Årsregnskapet for Prøysenhuset KF vil bli behandlet i kommunestyret samtidig med kommuneregnskapet.

Anvendelse av netto driftsresultat i 2006 fremkommer også av
tabellen foran. Disponeringen kan oppsummeres slik:
+
=

Netto driftsresultat
Overført til investeringsregnskapet
Netto avsetninger i driftsregnskapet (bruk)
Styrking av likviditetsreserve
Årets regnskapsmessige resultat

kr 94 535 735,61
kr 23 268 004,48
kr 43 382 928,76
kr 27 884 802,37
kr
0,00

Størrelsen på netto driftsresultat gir uttrykk for hvilke driftsinntekter kommunen har ig jen etter at driftsutgifter og netto finansutgifter er dekket, og viser hvilke midler i den løpende drift som er
frig jort til investeringer og avsetninger. I netto driftsresultat utg jør
utbytte og renter fra Eidsiva Energi AS 32,387 mill. kroner, premieavviket for kommunens pensjonsordninger i 2006 8,265 mill. kroner
og amortisering av premieavviket for 2005 7,973 mill. kroner. Dette
gir et korrigert netto driftsresultat på 45,911 mill. kroner.
Netto driftsresultat er disponert ved at det er overført fra drift
til investering 23,268 mill. kroner. I budsjettvedtaket for 2006 er det
vedtatt overført fra drift til investering 5,504 mill. kroner bl.a. annet
til å dekke utgiftene ved kommunens formidlingslån. Etter 1. tertialrapport (k.sak 65/2006) er det vedtatt overført 4,0 mill. kroner fra
drift til investering for avsetning til investeringsfond. Tilsvarende
er det i 2. tertialrapport (k.sak 115/2006) vedtatt overført 10,0 mill.
kroner av økte frie inntekter. Disse midlene er også avsatt til investeringsfond. Resterende overføring fra drift til investering vedrører
delegerte økonomisaker hvor noen resultatenheter har overført
midler fra drift til investering. Dette g jelder blant andre Brumunddal
ungdomsskole som har overført 0,600 mill. kroner til nytt naturfagrom. Kirkekretsen barneskole har overført 0,625 mill. kroner til
oppgradering av uteareal og SFO. Nes barneskole har overført fra
drift til investering kr 0,600 mill. kroner til bruk til større utstyrsanskaffelser når den nye barneskolen står ferdig.
I netto avsetninger med 43,383 mill. kroner inngår alle avsetninger
til og bruk av disposisjonsfond og bundne fond. Som vist i tabellene
over er overskuddet fra de enkelte RE i 2006 avsatt med til sammen
30,586 mill. kroner. Det er foretatt en rekke avsetninger og bruk
av fond g jennom 2006. Blant annet er det avsatt til lønnsreserven
70,394 mill. kroner på eget disposisjonsfond. Dette er en årlig regnskapsteknisk føring hvor midler bevilget til lønnsoppg jøret avsettes
i sin helhet til egen post i balansen. Det er i 2006 brukt 64,608 mill.
kroner av lønnsreserven. Det er foretatt inntektsføring av bundne
fond med 20,870 mill. kroner, og avsatt til bundne fond ved utgangen
av 2006, et beløp stor 25,584 mill. kroner. Dette er bundne prosjektmidler fra eksterne aktører der resterende beløp pr 31.12 for hvert
prosjekt avsettes bundne fond. Disse midlene disponeres normalt i
påfølgende år.
Likviditetsreserven er g jennom året styrket med 27,885 mill. kroner.
I 1. tertialrapport er det foretatt en generell styrking av likviditetsreserven med 2,948 mill. kroner, og i 2. tertialrapport er likviditetsreserven styrket med 18,0 mill. kroner. Dette som følge av k.sak
71/2006 hvor det ble fattet vedtak om å delta i emisjonen i Eidsiva
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II 	Rapport for virksomhetsområdene
2.1 	Politiske styringsorganer mv (VO 10)
Saksbehandling
Kommunestyret har i k.sak 26/2006 vedtatt endring i reglement for
delegering av myndighet til rådmannen. Dette g jelder myndighet etter barnehageloven og omfatter bl.a. opptak i kommunale barnehager
og som underinstans å behandle klager over avslag på søknad om
barnehageplass i kommunale og private barnehager.

2.1.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 100 politisk styring og
kontrollorganer og 180 diverse fellesutgifter.
2.1.2 Hovedkommentar
Vesentlige endringer i den politiske strukturen var vedtatt i 2003
med full virkning i 2004.

Kommunens godtg jørelsesreglement er endret på en rekke punkter
ved vedtak i k.sak 53/2006.

2.1.3 Måloppnåelse - BMS
Det er ikke fastsatt resultatmål for dette virksomhetsområdet.

Ved k.sak 70/2006 er vedtektene for Ungdommens kommunestyre endret. Det er etter de nye vedtektene klarlagt at Ungdommens kommunestyre består av inntil 26 representanter. Hver skole er representert med 4 representanter unntatt Furu steinerskole som har 2.

2.1.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer
for øvrig
Møter i styrer råd og utvalg
		 2004			 2005		
Møter Saker Møter Saker
Administrasjonsutvalget
11
32
7
22
Alkoholkontrollutvalget
1
3
1
3
Arbeidsmiljøutvalget
3
13
6
24
Eldrerådet
8
39
11
42
Flyktningerådet
2
6
7
13
Formannskapet
27
273
30
286
Funksjonshemmedes råd
9
50
8
29
Komité 1
11
38
9
27
Komité 2
11
34
7
13
Komité 3
12
37
8
26
Kommunens
klageorgan
3
27
5
22
Kommunestyret
10
127
10
147
Kontrollutvalget
12
64
8
50
Landbruksnemnda
8
68
8
53
Planutvalget
27
159
25
160
Valgstyret
5
10
8
21
Ungdommens
kommunestyre
2
10
2
17
Antall i alt
162
990
160
955

RE kultur og fritid ivaretar sekretariatsoppgavene for Ungdommens
kommunestyre.

2006
Møter Saker

Kommunerevisjon – Hedmark revisjon IKS
Ved k.sak 7/2005 er plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
vedtatt. Av planen framgår hvilke revisjonsprosjekter kontrollutvalget
har prioritert.

10

33

1

3

5
9
5
29

28
43
19
286

7
9
12
12

37
17
15
24

3
10
8
8
27
4

9
135
63
53
133
6		

5
164

30
934

Kontrollutvalget avgir egen årsberetning.

2.1.5 Ressursbruk
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
				Regnskap 2004
Driftsutgifter				
9 174
Driftsinntekter				
658
Netto driftsutg.				
8 516
Virksomhetsområdet har et underskudd på 0,053 mill. kroner i 2006
som er avregnet med bruk av underskuddsfond i 2006. Underskuddet
					
Resultatenhet				
10 Pol styringsorganer			

BudsjettR
2006		
7 547		

Regnskap 2005
9 162
1 581
7 581

Budsjett 2006
8 363
816
7 547

Regnskap 2006
8 379
832
7 547

vil bli avregnet i 2007 regnskapet.

egnskap før
årsoppg j. disp.
7 494

Avvik før
årsoppg j.disp.
-53

Årsoppg j.
disp.
53

Regnskap
2006
7 547

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift
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Regnskap 2004
0
0
0

Regnskap 2005
0
0
0

Budsjett 2006
0
0
0

Regnskap 2006
0
0
0

2.2 	Adm. og fellestjenester (VO 11)
Rådmann: 		
Kommunalsjef:		
Kommunalsjef:		
Kommunalsjef:		
Organisasjonssjef:		
Utviklingssjef:		
Økonomisjef:		

Personellmessig omfattes rådmannen, kommunalsjefene og støtteenhetene (organisasjonsseksjonen, utviklingsseksjonen og økonomiseksjonen).

Arne Olav Loeng
Kjell Magne Brobakken
Ole Martin Hermansen
Anne Kari Thorsrud
Hilmar Skår
Ole Roger Strandbakke
Jørn Strand

2.2.2 Hovedkommentar
Oppgaven er å utøve kommunens ledelse, herunder tilrettelegge arbeidet for de politiske styringsorganer og drive koordinering/støtte
for resultatenhetene i deres arbeid med tjenesteproduksjonen.

2.2.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 120 administrasjon. I tillegg
kommer også funksjonene 130 administrasjonslokaler, 180 diverse
fellesutgifter, 201 førskole, 202 grunnskole, 233 forebyggende arbeid,
helse og sosial, 234 aktivisering eldre og funksjonshemmede, 241 diagnose, behandling og rehabilitering, 242 sosial rådgivning og veiledning, 253 pleie, omsorg, hjelp i institusjon, 265 kommunalt disponerte
boliger, 273 kommunale sysselsettingstiltak, 300 fysisk tilrettelegging
og planlegging, 320 kommunal næringsvirksomhet, 325 tilrettelegging
og bistand for næringslivet, 338 forebygging av branner og andre
ulykker, 360 naturforvaltning og friluftsliv, 375 muséer, 392 andre religiøse formål, 870 renter/utbytte og lån.

Videre utføres direkte brukerrettede tjenester for næringsaktører
og en rekke typer utbyggere. En tredje gruppe tjenestetilbud som
virksomhetsområdet dekker, er forvaltning og kontroll blant annet
innen kommunehelse (bl.a. lege- og fysioterapiavtaler) og miljøvern. I
tillegg omfattes kantiner, felles personal- og organisasjonstiltak, velferdstiltak og bedriftshelsetjeneste, felles tjenester innen EDB/IKT
samt diverse administrative fellestjenester.

2.2.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006.
Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere,
medarbeidere, organisasjon og økonomi. Fokusområde økonomi vises
også i kapittel 2.2.5 ressursbruk.
Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2 Kvaliteten på tjenesten
B2.1 Samarbeid medvirkning
B2.2 Informasjon

Ønsket resultat
5,0
5,0
5,0
5,0

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
4,0
4,0

Resultat
5,1
4,8
5,3
4,9

Ønsket resultat
5,0
4,5
4,0 %

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
5,0 %

Resultat
5,4
5,2
4,2 %

Ønsket resultat
4,5
4,5

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
4,9
5,1

Ønsket resultat
0%+

Akseptabelt resultat
0%+

Resultat
4,7 %

Medarbeidere
			
M1.1 Kompetanse
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær
Organisasjon
Resultat
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Økonomi
			
Ø1 Avvik ift. budsjett

Det gis utfyllende kommentarer til Ø1 i kapittel 2.2.5.

25 |
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2.2.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Økonomi
De økonomiske rutinene tilpasses fortløpende og ved økonomiseksjonen brukes det mye tid på å støtte resultatenhetene i deres
økonomistyring. Gjennom året er det lagt opp til nye rutiner for
periodisering. Noen enheter innen pleie og omsorg har testet ut
periodisering i 2006, og i 2007 skal hele budsjettet for Ringsaker
kommune periodiseres.
Det har vært holdt en rekkes kurs i fagsystemene økonomi, fakturabehandling, WEB rapportering og ØKOPLAN i løpet av året. Dette er
kurs som det er stor interesse for, og som vil bli forsøkt holdt årlig
og etter behov.
Bruk av lønnsbudsjetteringsmodulen har også medført mye arbeid,
men dette har bedret mulighetene for kontroll med den største
utgiftsarten i budsjettet. De fleste virksomhetsområdene unntatt
pleie- og omsorg, kemneren og landbruk benytter nå lønnsbudsjetteringsmodulen.

Forvaltning av kraftporteføljen i 2006
Gjennom avtalen med Bergen Energi AS og et samarbeid med kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land og Nordre
Land er Ringsaker kommune aktør på kraftbørsen Nord Pool.
I 2006 svingte prisen kraftig og det var en utfordring å posisjonere
seg riktig. Gjennomsnittlig spotpris for 2006 var 39 øre/kwh. Dette
er høyeste pris noensinne og en økning fra 2005 på over 66 prosent.
Porteføljeprisen som ble oppnådd g jennom handelen med finansielle
kontrakter for levering i 2006 var 26,9 øre og medførte en betydelig
gevinst sammenlignet med hva det ville ha kostet å kjøpe inn kraften i
spotmarkedet. For Ringsaker kommunes del ville kostnaden vært om
lag 3,9 mill. kroner høyere dersom en hadde basert seg på spotpris.
Porteføljeforvaltning som konsept har i en periode med ekstrem volatilitet vist sin styrke. Resultatene av kraftforvaltningen bekrefter
at forvaltning er en meget god løsning for større energibrukere som
ønsker å holde kostnadene nede og som samtidig er opptatt av god
kontroll over egen risiko.
IKT-området

Balansert målstyring
BMS-arbeidet er videreført i 2006 slik at en i sammenheng med
kommunestyrets budsjettvedtak for 2007 har etablert målekart for
alle virksomhetsområdene. Det er g jennom året lagt vekt på arbeidet
med kvalitetsindikatorer på fokusområdet brukere og g jennomgående forbedringer av hele fokusområdet organisasjon.
Innkjøpsområdet
Kommunen har et omfattende system med ramme- og rabattavtaler som enhetene benytter i sine innkjøp. Avtalene er dels egne
for Ringsaker, dels interkommunale.
Når det g jelder interkommunale avtaler, er det blant annet i samarbeid med Hamar, Stange og Løten kommuner, fylkesmannen i Hedmark
og Hedmark fylkeskommune inngått avtale om telefonitrafikk og
telefonitjenester med Umoe IKT og Telenor. Avtalen g jelder både
fasttelefoni og mobiltelefoni.
Det har vært arbeidet aktivt med forberedelser til anbudskonkurranse og anskaffelse av inventar og utstyr for Brøttum bo- og
aktivtetssenter, og det har vært aktiv oppfølging i forbindelse med
avtalen om salg av kommunens konsesjonskraft.
Ringsaker kommune overtok i 2006 oppfølgingsansvaret for den
interkommunale forsikringsordningen mellom Ringsaker, Hamar, Løten
og Elverum kommuner og startet arbeidet med å legge til rette for
en anbudskonkurranse i 2007.
Innkjøpsområdets intranettsider er ajourført. Det er også laget
innkjøpssider på kommunens internett hvor det blant annet fremgår løpende informasjon om utlysinger og mulighet for nedlasting
av konkurransegrunnlag. Sidene inneholder også oversikt over hvilke
leverandører Ringsaker kommune har avtaler med.
Det ble ultimo 2005 inngått avtale med Visma Unique AS om levering
og installasjon av et elektronisk innkjøpssystem for Ringsaker kommune. Innkjøpssystemet er i 2006 tatt i bruk av 37 enheter og 125
brukere og det er pr 31.12.2006 10 leverandører som er aktivert for
handel. Opplæring av nye enheter og brukere pågår kontinuerlig og
det arbeides aktivt for å få med nye leverandører.
Arbeidet med å etablere en felles adresse for alle kommunens
inngående fakturaer er startet opp og det er inngått avtale med
Visma Unique AS som muligg jør mottak av elektroniske fakturaer fra
leverandør.
Det er også g jort forberedelser i forbindelse med ny forskrift for
offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1.1.2007.
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Utstyr
Kommunen har i løpet av 2006 anskaffet ca 750 nye datamaskiner
(ca 600 til skole). Det ble i løpet av året satt i gang flere tiltak i skolen
for å tilrettelegge for Kunnskapsløftet, blant annet med et større
innkjøp av pc-er til lærerne. Alle lærerne fikk i løpet av 2006 sin ”egen”
pc. Videre ble det anskaffet ca 30 digitale tavler (smartboards) samt
et større antall projektorer som en følge av den digitale satsningen
i skolen.
Infrastruktur
I forbindelse med de store utstyrsanskaffelsene i skolen har det
vært nødvendig å bygge ut lokal infrastruktur (trådbasert og trådløse nett) i takt med at man har tatt det nye utstyret i bruk. Det er
også g jort standardoppgraderinger i de lokale lærerløsningene med
nye servere osv. Det ble i slutten av året påbegynt en større oppgradering av de trådløse løsningene i skolen med sikte på økt kapasitet
og stabilitet.
I løpet av 2006 er det koblet opp 7 nye omsorgsboliger mot kommunens datasystemer.
Systemer og løsninger
I løpet av året er det installert et nytt system for balansert målstyring (BMS). Datasystemene for PPT og helsestasjoner er lagt om for
sentral drift. Videre er det anskaffet nytt kvalitet/internkontrollsystem samt et kvalitetssystem for VO 40 (Praktiske Prosedyrer
for Sykepleiertjenesten - PPS). I tillegg er det g jennomført flere
integrasjonsprosjekter mellom eksisterende systemer. Bruksområder for andre systemer knyttet til lønn og fakturering av kommunale
tjenester er utvidet.
I barnehagesektoren er det g jennomført et prøveprosjekt med bruk
av digitale hjelpemidler. Læringsplattformen Fronter er kjøpt inn og
tilrettelagt for det pedagogiske personalet. Det er også anskaffet en
elektronisk barnehageportal for private og kommunale barnehager.
Fra 12.2.2007 åpnes løsningen for publikum. Alle søknader om barnehageplass blir etter dette levert elektronisk.
Andre nyheter
I september ble det arrangert et ”Digitalt torg” for alt pedagogisk
personale i barnehagene og skolene. Dette arrangementet gikk over
to dager i voksenopplæringens lokaler på Mølla i Brumunddal. Torget
ble besøkt av ca 300 personer. Dette torget skal være en arena med
miniseminarer, visninger og veiledning i bruk av digitale verktøy. Høsten 2007 arrangeres et nytt ”Digitalt torg”.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Som et ledd i innføringen av BMS har alle enheter for 2006 satt
seg mål i forhold til ønsket og akseptabelt sykefravær. De enheter
som har høyere sykefraværsprosent enn måltallene har sendt inn
kvartalsvise rapporter. I forbindelse med innføringen av disse nye
rutinene er det også utarbeidet en sti på intranettet til hjelp i oppfølgingen av sykmeldte arbeidstakere.
Kommunen har som mål at det samlede sykefraværet skal være
lavere enn landsg jennomsnittet. I 2006 var samlet sykefravær blant
de ansatte i Ringsaker kommune 9,7 % (8,4 % i 2005). Snittet for
kommunene i landet for 2006 er foreløpig ikke kjent. Diagrammet
nedenfor viser utviklingen i sykefravær for Ringsaker kommune sammenlignet med Kommune-Norge fra 1. kvartal 2004 fram til 4. kvartal
2006 (tall fra SSB).

Av de sentrale opplæringsmidlene på 1,18 mill. kroner g jenstår kr
100.000. Disse vil bli overført til 2007. Opplæringstiltakene er i det
vesentlige g jennomført. Enhetene gir imidlertid tilbakemelding om at
det er vanskelig å g jennomføre ønskede opplæringstiltak, da tildelte
vikarressurser ikke er budsjettert til å omfatte vikarbehov ved opplæring.
Lærlinger
Kommunen hadde i 2006 21 lærlinger fordelt på fagene omsorgsarbeider, barne- og ungdomsarbeider, IKT-drift, institusjonskokk og
feier. 10 lærlinger avla fagprøve i 2006. Det var 11 ledige læreplasser.
Det ble tatt inn fem nye lærlinger i omsorgarbeiderfaget, tre innen
barne- og ungdomsarbeid, én institusjonskokk, én i IKT-drift og én i
feierfaget. To lærekontrakter ble hevet med enighet fra arbeidsgiver
og lærling.
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De lokale HMS-utvalgene har avgitt årsrapporter om sitt arbeid.
Rapportene viser at det arbeides godt med helse, miljø og sikkerhet
ute i enhetene.

Sykefraværet blant lærlinger er relativt høyt med 10,5 %. Det har
hvert år vært nødvendig å heve noen lærekontrakter pga. fravær og
manglende interesse for læring. Det er behov for å vurdere hvordan
opplæring og ivaretakelse av lærlingene kan kvalitetssikres. Det brukes betydelige ressurser til veiledning av lærlinger, men veiledere er
ikke frikjøpt eller gitt noen form for kompensasjon. For å undersøke
hvordan lærlingene trives og hvor tilfredse det er med opplæringen,
vil det g jennomføres en spørreundersøkelse i begynnelsen av 2007. I
2006 fikk komité 3 i oppdrag å lage en strategiplan for hvordan kommunen kan rekruttere flere fagarbeidere. Dette arbeidet sluttføres i
februar og vil legges frem til videre politisk behandling.

Det er i 2006 lagt fram en egen sak for kommunestyret (k.sak
244/2006) om IA-arbeidet i kommunen. Som følge av Intensjonsavtalen mellom reg jeringen og partene i arbeidslivet om et mer inkluderende arbeidsliv 2006 – 2009, har styringsgruppa for IA-arbeidet i
Ringsaker kommune konkretisert målformuleringer for de tre delmålene i avtalen for virksomheten. Det ytes ellers betydelig bistand til
enhetene i enkeltsaker både med rådgivning, deltakelse på basismøter og i attføringsutvalget.
Opplæring/kompetanseforvaltning
Det har vært en omfattende internopplæring i 2006. Felles kurskatalog tilbød 27 ulike kurs innen økonomi, HR, IKT, administrasjon
og forvaltning. Innenfor fagrettede tiltak ble det gitt midler til 18
opplæringstiltak som omfattet pleie- og omsorg, barn og ungdom og
organisasjonsutvikling. I lederutviklingsprogrammet ble det satset på
opplæring i coaching, men det er også vært fokus på håndtering av
media, BMS og evaluering av to-nivå modellen.
Kunnskapsløftet i skolesektoren utløste i 2006 1,6 mill. kroner i
tilskudd. Den enkelte skoleenhet har utarbeidet lokal kompetanseutviklingsplan, og har til g jennomføring av denne fått overført sin andel
av midlene. Dette har resultert i flere større etter- og videreutdanningstiltak overfor skoleledere og lærere. Særlig prioritert i 2006
har vært tiltak i forhold til skoleledelse, læringsmiljø, fremmedspråk,
realfag, IKT og utdanning/yrkesrådgivning.
Veilederbasert hjelpepleierutdanning har pågått i 2006. De fire første
deltakerne ble ferdig i desember. De siste 14 deltakerne fullfører til
ulike tidspunkt i 2007. Undervisningsutgifter dekkes av fylkeskommunen. Fylkesmannen har gitt omfattende tilskudd til utvikling av opplæringsmodellen. Sosial- og helsedirektoratet er interessert i å bruke
modellen som eksempel på hvordan voksenopplæring kan organiseres.
Innen VO 40 er det ellers g jennomført tre dagers vikarkurs for 60
ansatte. Dette kurset sikrer en felles minimumskompetanse hos vikarer og ufaglærte. Tiltaket oppleves lærerikt og blir videreført. Det er
g jennomført kurs i vold og konflikthåndtering hvor 11 ansatte deltok.
Det er også g jennomført kurs i medikamentlære for ansatte som
ikke hadde dette fra før.
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Helsetjenester
Det ble i 2006 igangsatt arbeid med plan for fysioterapitjenesten.
Planutkastet forelå ved utgangen av året og er nå ute på høring. Endelig planvedtak forventes å foreligge i april/mai 2007. Ellers nevnes
at oppfølgningsenhet for sykmeldte ble etablert ved Moelv fysioterapi tidlig i 2006 der kommunen har bidratt med to 50 % avtalehjemler.

Det ble i 2006 vedtatt i alt 20 regulerings- og bebyggelsesplaner. I
tillegg ble 13 reguleringsforslag lagt ut til offentlig ettersyn. Samlet
er det i 2006 behandlet et større antall detaljplaner enn i tidligere år,
samtidig som det er utført et omfattende arbeid med kommune- og
kommunedelplaner. For status i planarbeidet pr 31.12.2006,
se vedlegg 1.

Når det g jelder allmennlegetjeneste, nevnes at det i 2006 er ført forhandlinger med Sykehus Innlandet om revisjon av samarbeidsavtalen
vedr. den interkommunale legevaktordningen i Hamar-regionen. Det
vil komme sak til politisk behandling om dette i 2007.

Det er for tiden stor byggeaktivitet og stort behov for avklaring av
arealplaner som grunnlag for utbygging. Private reguleringsforslag
utg jør en betydelig andel av de planforslag som behandles. Arbeidet
med veiledning ved utarbeiding av forslag og saksbehandling ved
offentlig ettersyn og sluttbehandling, er ressurskrevende.

Forebyggende arbeid overfor barn og unge
På bakgrunn av bl.a. utfordringer vedrørende ”drop out” fra videregående skole, rusmisbruk og kriminalitet blant ungdom ble det
i 2006 ansatt en person i 100 % engasjementstilling for å koordinere forebyggende arbeid. Dette er organisert etter SLT-modellen
(samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak). Det er et
samarbeid mellom interne aktører i kommunen og med eksterne aktører som politi, videregående skole, Østnorsk kompetansesenter og
lag/foreninger. Blant g jennomførte tiltak nevnes samarbeid om lokale
arrangementer som bl.a. Dalamart’n, Street legal, Natteravn, foruten
deltakelse i seminarer og konferanser.
Miljøvern og miljørettet helsevern
Innen miljørettet helsevern har det i 2007 vært arbeidet med en rekke støysaker. Hoveddelen av sakene omhandler støy i boligområder,
der næringsområder nær boligområdene er støykilden. Forvaltning
av slike saker har vært ressurskrevende, og har medført utvikling i
positiv retning i de sakene kommunen har vært involvert i.
Det er i 2006 vedtatt ny avfallsplan for HIAS og kommunene Hamar,
Stange, Løten og Ringsaker. Arbeidet med oppfølging av avfallsplanen
videreføres i 2007. Antall innmeldte klager på forsøpling har vært
høyere i 2006 enn tidligere. I 2006 har det vært oppfølging av et
titalls forsøplingssaker i samarbeid med RE teknisk drift. Oppfølging
har blant annet bestått i varsel om pålegg om opprydning, pålegg om
opprydning, g jentatte befaringer og dialog med grunneiere.
En ny utfordring i 2006 har vært bruk av kommunehelsetjenesteloven og tilhørende forskrift om miljørettet helsevern i forebyggende
henseende i forbindelse med planlegging av nye driftsbygninger i
landbruket. Regelverket kan benyttes til å vedta pålegg om forebyggende tiltak for å begrense lukt- og insektplager fra virksomhetene.
Ved årsskiftet 2006/2007 er klage på kommunens vedtak i en slik sak
til avg jørelse hos fylkesmannen i Hedmark.
Det er g jennomført tilsyn ved tre barnehager og en skole i Ringsaker
med bakgrunn i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler m.v. Ett vedtak om godkjenning av skole er truffet. I kommunen
er det nå 7 skoler som er godkjent etter forskriften.
Arealplanlegging
Kommuneplanens samfunnsdel ble tatt opp til revisjon og vedtatt i
2006, og den gir viktige føringer for kommuneplanens areadel.
Arbeidet med revisjon av arealdelen ble startet etter at planprogram
ble vedtatt i 2006.
Ringsaker og Hamar kommuner har i samarbeid utarbeidet forslag til
felles kommunedelplan for Stavsberg, som forutsatt i SMAT-planen.
Kommunedelplanen omfatter areal i begge kommuner. Planforslaget
ble lagt ut til offentlig ettersyn og er klart for sluttbehandling.
Kommunen har også medvirket i evalueringen av SMAT, som grunnlag
for at planen skal tas opp til revisjon.
Som en del av planen for utvidelse av E6 til 4 felt på strekningen
Kolomoen – Moelv, utarbeides det i samarbeid med Statens vegvesen
forslag til kommunedelplan for E6 g jennom Ringsaker. Videre er det
tatt opp samarbeid med Gjøvik kommune om kryssingen av Mjøsa i
felles kommunedelplan for E6 Moelv – Biri.
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Miljø- og naturvern
I 2006 er det igangsatt et arbeid med en felles strandsoneplan
for Mjøsa. Alle kommunene rundt Mjøsa, samt fylkesmennene og
fylkekommunene deltar i dette arbeidet. Planarbeidet vil omfatte
arealpolitiske hensyn, livskvalitet og folkehelse, miljøbasert næringsutvikling, kulturminner og kulturmiljøer. Målet med planen vil være
økt tilg jengelighet til Mjøsas strandsone for allmennheten, g jøre
områdene langs Mjøsa attraktive for friluftsliv, som boområde og
næringsområde samt å utvikle potensialet og avklare utfordringer i
et interkommunalt perspektiv.

vern av en geologisk lokalitet i Bruvollhagan i Moelv. Lokaliteten er av
internasjonal klasse.
En bedrift i Ringsaker er sertifisert og en er re-sertifisert i henhold
til krav fra stiftelsen Miljøfyrtårn.

Kommunens geologi har også vært satt i fokus i 2006. Fylkesmannen i Hedmark har i samarbeid med kommunen igangsatt arbeid med

Fra møtet om forebyggende
arbeid overfor barn og unge.
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Næring og næringstilrettelegging
Rådmannen v/næringsavdelingen har i henhold til avtale med selskapet Ringsaker Vekst AS utført de funksjoner som tilligger selskapets
daglige ledelse. Foruten oppfølging av eksisterende engasjement, har
selskapet i 2006 gått inn med kapital i fire nye prosjekter som har
utløst/bidratt til ca 40 nye arbeidsplasser og sikret ca 20 eksisterende arbeidsplasser.
I kommunestyremøte 25.10.2006 ble det fattet vedtak om at det årlig
avsettes et beløp på kr 800.000 fra næringsfondet som brukskapital
til tiltak som fremmer næringsliv og sysselsetting i Ringsaker kommune, og at disponeringen av brukskapitalen overføres til Ringsaker
Vekst AS. Rapport over bruk av midlene framlegges sammen med
årsberetningen for Ringsaker Vekst AS.
Det har vært mange forespørsler etter byggeklare tomter langs E6,
særlig fra handels- og servicevirksomheter, og etter lokaler for ulike
type næringsvirksomheter i Brumunddal, Moelv og Rudshøgda. Dette
har resultert i at rådmannen har satt i gang tiltak for å tilrettelegge
for flere næringstomter på disse stedene.
I kjølevannet av planene om etablering av et regionalt/nasjonalt
innovasjons- og utviklingssenter i Brumunddal for næringsmiddelindustrien, som inntil videre er lagt på is, ble det i 2005 etablert et
uformelt nettverk blant de store næringsmiddelbedriftene rundt
Mjøsa. Dette nettverket er også i 2006 kjørt videre i uformelle former, men det jobbes med å formalisere nettverket. Næringsavdelingen fungerer som sekretær/koordinator for nettverket.

| 30

2.2.5 Ressursbruk
I tabellene under skal oppsummerte tall for virksomhetsområdet som
helhet vises.
Personalinnsats
		
Antall årsverk		

Regnskap 2004
66,33

Regnskap 2005
65,53

Budsjett 2006
66,53

Regnskap 200
66,53

Regnskap 2005
100 602
25 648
74 954

Budsjett 2006
96 608
17 877
78 731

Regnskap 2006
102 982
24 251
78 731

Fra 2005 til 2006 er antall årsverk økt med ett. Dette er opprettelse
av stilling som arealplanlegger ved utviklingsseksjonen.
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
						Regnskap 2004
Driftsutgifter				
99 331
Driftsinntekter				
26 150
Netto driftsutg.				
73 181

						 Budsjett				 Regnskap før
Resultatenhet					
2006				 årsoppg j. disp.
11 Adm og fellesutgifter			 78 731				
74 995
Virksomhetsområdet har i 2006 et overskudd på 3,736 mill. kroner. I
f.sak 55/2007 om årsoppg jørsdisposisjoner er det vedtatt å avsette
10 % av overskuddet fra samtlige enheter med overskudd til eget
fond. For virksomhetsområde adm. og fellesutgifter er det avsatt
0,302 mill. kroner til dette fondet. I tillegg til denne avsetningen er
store deler av overskuddet fellesutgifter som vedrører hele
Ringsaker kommune. Dette vedrører følgende avsetninger:
Det er avsatt 0,405 mill. kroner av resterende beløp av kommunens
utgifter til AFP ordningen til eget fond. Det er forventet at kommunen vil få en betydelig økning i disse utgiftene i årene framover.
Restbeløpet av opplæringsbudsjettet med 0,266 mill. kroner er
avsatt til disposisjonsfond. Dette i tråd med tidligere år, hvor ubrukte
midler avsettes ved årets slutt, og inntektsføres ig jen året etter.
Innen budsjettpostene til kommunens person- og skadeforsikringer
er det en besparelse på 1,044 mill. kroner som er avsatt eget disposisjonsfond.
I forbindelse med arbeidet med kommuneplanen var det i f.sak
51/2005 forutsatt budsjettert med 0,250 mill. kroner til arbeidet
med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Ved utgangen av

Avvik før
årsoppg j.disp.
3 736

Årsoppg j.
disp.
- 3 736

Regnskap
2006
78 731

2006 står det ig jen 0,071 mill. kroner av bevilgningen. Beløpet er
avsatt fond til disposisjon i 2007.
Formannskapet behandlet i f.sak 105/2005 egen sak om opprettelse av et engasjement som (SLT) koordinatorstilling for tverrfaglig
arbeid overfor barn og unge. Stillingen finansieres g jennom tilskudd
fra Østnorsk kompetansesenter og midler i budsjettet til Utviklingsseksjonen. Det har hittil ikke vært nødvendig å bruke av kommunale
midler til tiltaket da det er overført 0,6 mill. kroner fra Østnorsk
kompetanse-senter i prosjektmidler. Ubrukte budsjettmidler til
forebyggende arbeid på 0,448 mill. kroner avsettes disposisjonsfond
til bruk i 2007.
I f.sak 182/2006 ble det vedtatt å bevilge inntil 0,200 mill. kroner til
brøyteutgifter i løypetraseene som går i Ringsaker under VM-runden
i rally i 2007. Innvilget beløp er avsatt til disposisjonsfond, slik at de
kan disponeres i 2007.
Resterende del av overskuddet med 1,0 mill. kroner fordeler seg på
arealplan med 0,425 mill. kroner, næring har en besparelse på 0,354
mill. kroner, øvrige tjenester på utviklingsseksjonen 0,132 mill. kroner
og økonomiseksjonen 0,089 mill. kroner.

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

Regnskap 2004
5 200
17 665
12 465

Regnskap 2005
18 543
10 422
8 121

Budsjett 2006
5 070
800
4 270

Regnskap 2006
11 902
9 903
1 999
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2.3
200
201
204
205
206
207
208

Barnehage (VO 20)
Brøttum og Lismarka barnehager
Fossen, Moelv og Fagernes barnehager
Evenrud, Stavsjø, Tingnes, Fredvang barneh.
Tømmerli barnehage
Hempa og Vesleparken barnehager
Buttekvern og Fredheimvegen barnehager
Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehager

Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:

Gry Hanne Edvardsen			
Gunn Bjerke				
Anita Ihle Steen			
Liv Skåland Lauritzen			
Ingrid Sveberg				
Ivy Misterosen Ludvigsen			
Kari Lauritzen				

2.3.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 201 førskole og 211
styrket tilbud til førskolebarn. Kommunen driver 17 barnehager organisert innen 7 resultatenheter, og yter service til 29 private barnehager (veiledning, godkjenning, tilsyn og formidling av statlig tilskudd).
I tillegg behandles søknader fra samtlige private barnehager om
kommunalt tilskudd i henhold til forskrift om likeverdig behandling av
barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Det behandles også søknader om ekstra styrkingstiltak til barnehagene i forhold til barn med
nedsatt funksjonsevne og søknader om tildeling av spesialpedagogisk
hjelp til barn under skolepliktig alder. Etter § 12 i barnehageloven
skal alle godkjente barnehager i kommunen samarbeide om opptak av
barn, og kommunen har ansvaret for å legge til rette for dette. Mye
av dette arbeidet er tillagt resultatenhetene innen VO 20.

siste årene. Barnehageåret 2005/ 2006 var det ikke nok søkere til å
opprettholde driften. Da det heller ikke var 1. prioritetssøkere i 2006,
ble det vedtatt å legge ned barnehagen med virkning fra 1.8.2006.
I forbindelse med at Åsen barnehage ble lagt ned, ble personalet
flyttet over til Fagernes barnehage som midlertidig ble etablert som
heldagsbarnehage, jf. k.sak 55/2006.

Resultatenheten PPT, som hører inn under virksomhetsområde 30
undervisning, har rådgivningsfunksjon når det g jelder tilrettelagt
opplæring inkl. spesialpedagogisk hjelp for målgruppen førskolebarn.
Helsestasjoner og PPT under virksomhetsområdene 52 og 30 har i
samarbeid etablert tilbud om åpen barnehage ved Brumunddal, Nes
og Moelv familiesentre.

Det var i 2006 en økt andel barn i aldersgruppen 1-2 år som fikk
barnehageplass. Små barn krever større leke- og oppholdsareal,
fysisk tilrettelegging (bl.a. stellerom, hvilerom, oppstillingsplass for
vogner) og mer bemanning enn barn over 3 år. Andelen barn med
heldagsplass øker, noe som medfører at det trengs flere plasser for
å nå målet om full barnehagedekning.

2.3.2 Hovedkommentar
Ny avdeling i Brøttum barnehage med 16 plasser for barn i alderen
0-3 år sto ferdig 15. desember.

Med utgangspunkt i ny barnehagelov fastsatte Kunnskapsdepartementet forskrift om ny rammeplan for barnehagenes innhold og
oppgaver. Rammeplanen var g jeldende fra 1.8.2006.

Det har vært få søkere til korttidsplassene ved Åsen barnehage de

Ny avdeling ved Brøttum barnehage ble ferdigstilt
og tatt i bruk i desember
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Da Nes menighetsråd bestemte at den private kortidsbarnehagen på
Fredvang skulle nedlegges fra 1.7.2006, ble det fattet vedtak i kommunestyret om at kommunen skulle leie lokalene på Fredvang. Dette
for å ivareta behovet for barnehageplasser på Nes frem til det nye
barnehagetilbudet på Årengen er klart. Med bakgrunn i dette vedtaket ble Fredvang en del av den kommunale barnehageenheten på
Nes og ble satt i drift som heldagstilbud for 18 barn fra 1.8.2006.

2.3.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, med-

arbeidere, organisasjon og økonomi. Fokusområde økonomi vises også
i kapittel 2.3.5 ressursbruk.

Brukere
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2 Barnehageplass til alle som ønsker
a) 0 - 5 år
b) 3 - 5 år
B2.1 Samarbeid/medvirkning
B2.2 Informasjon

Ønsket resultat
5,0

Akseptabelt resultat
4,0

100 %
100 %
5,0
5,0

90 %
95 %
4,0
4,0

Resultatene fra brukerundersøkelsen viser at det for VO 20 samlet,
er høy grad av tilfredshet med den tjenesten som gis i barnehagene.
			
			
			
200 Brøttum og Lismarka bhg
201		 Fossen, Moelv og Fagernes bhg
204 Evenrud, Stavsjø, Tingnes og Fredvang bhg
205 Tømmerli bhg
206 Hempa og Vesleparken bhg
207		 Fredheimv. og Buttekvern bhg
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp bhg

97,2 %
99,4 %
5,2		
5,0		

Målet om full barnehagedekning er ikke nådd i 2006, men resultatet
er svært nær målsettingen for aldersgruppen 3-5 år.

B1.1
Tilpasset
brukernes behov
5,2
5,0
5,1
4,8
5,2
5,1
5,7

For de enkelte enhetene ser en at alle fikk resultater godt over det
som er satt som akseptabelt nivå, som er 4 på en skala fra 1 til 6. Til
tross for svært gode resultater ser en likevel at det var informa-

Resultat
5,2		

B2.1
B2.2		
Samarbeid/
Informasjon
medvirkning			
5,1
4,8		
5,1
4,8		
4,9
4,8		
4,9
4,5		
5,2
5,1		
5,1
4,8		
5,7
5,5		

sjonsarbeidet som ga lavest score og kanskje trenger litt oppmerksomhet videre.
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Medarbeidere
M1.1Engasjerte og kompetente medarbeidere
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Ønsket resultat
5,0
4,5
6,5 %

For VO 20 samlet viser tilbakemeldingen fra medarbeidere at de var
godt fornøyd med mulighetene til å utnytte evner, ferdigheter og
kunnskap i jobben, samt at jobben ga mulighet for utvikling faglig
og personlig. En ser videre at VO 20 hadde høyere sykefravær enn
			
			
			
			
200 Brøttum og Lismarka bhg
201		 Fossen, Moelv og Fagernes bhg
204 Evenrud, Stavsjø, Tingnes og Fredvang bhg
205 Tømmerli bhg
206 Hempa og Vesleparken bhg
207		 Fredheimv. og Buttekvern bhg
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp bhg

Resultat
5,3		
5,0		
9,9 %		

ønskelig i 2006. Det samlede resultatet for arbeidsmiljø viser at
medarbeiderne i barnehagene er godt fornøyd selv om det også er
registrert ønsker om bedrede fysiske forhold og økt bemanning.

M1.1
M2.1
M2.2		
Engasjerte og
Arbeidsmiljø
Sykefravær
kompetente
medarbeidere				
5,3
4,9
8,6 %		
5,2
4,7
7,0 %		
5,2
5,1
15,4 %		
5,0
4,8
6,9 %		
5,3
5,1
12,2 %		
5,1
5,1
12,3 %		
5,7
5,3
6,7 %		

Resultatet for de enkelte enheter er som vist i tabellen. Ved enkelte
enheter er det satt i verk tiltak med tanke på forbedring av resultatet for sykefravær.
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Akseptabelt resultat
4,0
4,0
9,0 %

Organisasjon
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Ønsket resultat
4,5
4,5

De ansatte i VO 20 gir generelt uttrykk for at de arbeider i en organisasjon som gir gode muligheter for utfordrende arbeidsoppgaver og
er tilfredse med mulighetene for læring og fornyelse i jobben. Med			
			
200 Brøttum og Lismarka bhg
201		 Fossen, Moelv og Fagernes bhg
204 Evenrud, Stavsjø, Tingnes og Fredvang bhg
205 Tømmerli bhg
206 Hempa og Vesleparken bhg
207		 Fredheimv. og Buttekvern bhg
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp bhg

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
4,6		
5,0		

arbeiderne gir uttrykk for stor tilfredshet med ledelsen av barnehagene. Resultatet for de enkelte enhetene vises i tabellen under.

O1.1
Lærende organisasjon
4,6
4,7
5,1
4,1
4,8
4,6
4,6

O2.1
God ledelse			
4,5			
4,8			
5,2			
5,0			
5,1			
5,0			
5,5			

Økonomi
Ø1 Avvik ift. budsjett
Ø2.1 Korrigerte brutto driftsutgifter pr
korrigert oppholdstime

Ønsket resultat
0%+

Akseptabelt resultat
0%+

Resultat
+ 53,4 %

36,15

37,00

40,00		

Resultatet i Ø2.1 er tall fra 2005. Tall fra 2006 er ikke tilg jengelig.
Det gis utfyllende kommentarer til dette fokusområde i kapittel 2.3.5.

			
			
200 Brøttum og Lismarka bhg
201		 Fossen, Moelv og Fagernes bhg
204 Evenrud, Stavsjø, Tingnes og Fredvang bhg
205 Tømmerli bhg
206 Hempa og Vesleparken bhg
207		 Fredheimv. og Buttekvern bhg
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp bhg
249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter

Ø1.1
Avvik ift. budsjett				
+ 2,8 %				
+ 97,7 %				
+ 2,9 %				
+ 68,3 %				
+ 20,6 %				
+ 61,4 %				
+ 14,5 %				
+ 47,9 %				
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2.3.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Behovsdekning
Antall plasser i Furnes er vesentlig utvidet i forbindelse med påbygging av Marihøna Montessori barnehage (privat). RE Evenrud, Tingnes
og Stavsjø barnehage ble utvidet med en midlertidig heldagsavdeling,
Fredvang, fra 1.8.2006 i påvente av sammenslåing av de kommunale
barnehagene på Årengen. Pr september 2006 var det 40 barn på
venteliste fordelt på Moelv, nordre Ringsaker og Brumunddal.
Av disse var 34 barn i alderen 1-2 år og 6 barn over 3 år. Utvidelse av
Fossen barnehage med to avdelinger er ferdig finansiert, og planlegges utbygd i 2007.
Barnehagereformen
Saksbehandling av kommunalt tilskudd til private barnehager medførte stor arbeidsmengde for administrasjonen, bl.a. i forbindelse
med fylkesmannens saksbehandling av klager fra de private barnehagene.

Viktige satsingsområder for kompetanseutvikling i barnehagene i
Ringsaker i 2006 har vært:
• Implementering av ny barnehagelov og rammeplan
• Fagområdene i rammeplanen
• Barns medvirkning – hjemlet i barnehagelovens § 3 og
		 rammeplanen
• Øke kompetansen vedrørende de minste barna i barnehagen
		 (dvs. barn under 3 år)
• Vedlikehold/utvikling i forhold til barn m spesielle behov,
		 i samarbeid med eller ved veiledning av Pedagogisk/psykologisk
		 tjeneste - PPT
• Videreføring av relasjonslæring mellom voksne og barn
		 i barnehagen
• Innføring av ”Handlingsplan mot mobbing” av 7.11.2005
• Lederutvikling
Mange av disse tiltakene vil videreføres i 2007.

Kommunen har til sammen utbetalt 6,045 mill. kroner i 2006 mot
4,946 mill. kroner i 2005. Selv om utbetalt tilskudd totalt sett har
økt, har kommunen mottatt forholdsvis mange klager fra de private
barnehagene. Til sammen er det sendt fram 8 klager til fylkesmannen.
Disse er behandlet i 2007. Ingen av klagene er tatt til følge.
Rapport fra resultatenhetene
Deltakelse i effektiviseringsnettverk
Kommunen deltok i 2006 i prosjekt ”Effektiviseringsnettverk” i regi av
KS. Gjennom deltakelse i prosjektet ble det g jennomført brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser i de kommunale barnehagene. I tillegg ble det utarbeidet en analyse av nøkkeltall i KOSTRA
og g jort en sammenlikning med andre kommuner i nettverket. I
nettverket deltok kommunene Bærum, Fredrikstad, Larvik og Østensjø bydel i Oslo ved siden av Ringsaker. Etter deltakelse i nettverket
konkluderes det med at Ringsaker kommune leverer en kommunal
barnehagetjeneste med god kvalitet til barn og foresatte, samt har
godt kvalifiserte og fornøyde medarbeidere innenfor en fornuftig
kostnadsramme.
Innføring av ny lov og rammeplan
I juni 2005 vedtok Stortinget ny lov om barnehager g jeldende fra
1.1.2006. Videre har Kunnskapsdepartementet 1. mars 2006 fastsatt
ny forskrift om rammeplan for barnehagens verdigrunnlag, innhold
og oppgaver, g jeldende fra 1.8.2006. Rammeplanen er en forskrift til
barnehageloven, og skal gi barnehagens personale, eiere og tilsynsmyndigheter en forpliktende ramme for planlegging, g jennomføring
og vurdering av barnehagens virksomhet. Alle barnehagene i Ringsaker
hadde en felles planleggingsdag høsten 2006 med tema: Implementering av ny rammeplan. I samarbeid med Høgskolen i Hedmark er det
laget et kursopplegg for ny rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver – et samarbeid mellom Stange, Ringsaker, Hamar og Løten.
Dette startet i november 2006 og strekker seg over 2 år. Alle barnehageansatte i Ringsaker har mulighet til å delta på kursopplegget.
Kompetanseheving og kvalitetsarbeid
Ifølge vedtatt barnehageplan i Ringsaker skal kvalitet på tjenestetilbudet fortsatt være et satsingsområde. Igangsatt utviklingsarbeid
og nye prosjekter er nødvendige tiltak i arbeidet med kompetanseheving og oppfølging av sentrale føringer. Det er laget en kompetanseutviklingsplan for de kommunale barnehagene i Ringsaker. Den
enkelte barnehage, kommunal eller privat, må utvikle kvalitet ut fra
sine forutsetninger. Kvalitet skapes i samspillet mellom barn, mellom
barn og voksne og mellom de voksne i barnehagen. Kvalitet er knyttet
til verdier og dermed til etiske vurderinger, og er en kontinuerlig prosess som kan føre fram til ”den gode barnehagen”. Kvalitetsutvikling
i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i
endring og utvikling. Rammeplanen slår fast at barnehagen skal være
en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og
utfordringer.
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200 Brøttum og Lismarka barnehager
Enheten har i 2006 gitt tilbud til 64 barn i alderen 0-6 år. Grunnet
forsinkelser av ferdigstillelse av ny avdeling på Brøttum ble alternativ drift på speiderhuset Høgvang opprettholdt ut 2006. Ny avdeling
ved Brøttum barnehage ble ferdigstilt og tatt i bruk i desember.
Småbarnsavdelingen flyttet inn i nybygget og de store barna tilbake
til sin avdeling.
Selv med utvidelse av Brøttum barnehage har man ikke nådd full
barnehagedekning i nordre del. Størst er ventelista for barn i alderen
0-3 år. Lismarka barnehage har kun tilbud for barn i alderen 2-6 år.
Dette skyldes at barnehagen ikke er tilrettelagt for yngre barn.
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehager
Fagernes og Åsen barnehage ble fra 1.3.2006 tilknyttet resultatenhet Fossen og Moelv barnehage. Åsen barnehage var da ikke i drift
på grunn om manglende søkere. Barnehagen ble nedlagt 1.8.2006.
Fagernes barnehage blir drevet som heldagsbarnehage på dispensasjon i barnehageåret 2006/2007. Enheten har siden 1.8.2006 gitt
heldagstilbud til 103 barn fra 0-6 år, og korttidstilbud til ett barn.
Barnehagene har arbeidet mye med språkutvikling, både kartlegging
og direkte språktrening. TRAS (tidlig registrering av språkutvikling)
og Norsk Fonemtest blir brukt som kartleggingsverktøy. Fossen og
Fagernes barnehager har en beliggenhet som g jør det naturlig å
bruke skogen som arena for lek og læring, og dette har vært fokusområder for disse barnehagene. Moelv barnehage har hatt estetiske
fag som et satsingsområde i 2006.
204 Evenrud, Stavsjø, Tingnes og Fredvang barnehager
Barnehageenheten på Nes består av fire avdelinger etter at Fredvang kom med i august 2006. De 4 barnehagene har fra høsten 2006
gitt tilbud til ca 82 barn. Det gis et fleksibelt barnehagetilbud der de
ansatte har fokus på det enkelte barnets evner og muligheter. Dette
sikres g jennom et kontinuerlig arbeid med enhetens pedagogiske
plattform og g jennom kompetanseheving og kvalitetsutviklingsarbeid.
Fokusområder i 2006 har vært TRAS, arbeid med barnehagens plan
mot mobbing og den nye rammeplanen. Alle fire barnehager har fra
august satt ekstra fokus på fagområdet antall, rom og form i den nye
rammeplanen. Enheten har g jennom året hatt høyt sykefravær. Det
er jobbet systematisk med IA og et av mange tiltak har vært å bedre
de fysiske forholdene ved innkjøp av hjelpemidler til bruk bl.a.
i påkledningssituasjon.

205 Tømmerli barnehage
Tømmerli barnehage har hatt full barnegruppe hele året. Flere barn
har stått på venteliste, det g jelder både barn som ønsker å utvide
eksisterende plass, og nye søkere. Ordningen med egen avdeling for
1- og 2-åringer er videreført. Barna er inndelt i faste turgrupper og
alle gruppene var på tur minst en dag pr. uke. Turene gikk til nærområdet og ofte til barnehagens nye gapahuk i skogen bak Tømmerli
bo- og aktivitetssenter.
206 Hempa og Vesleparken barnehager
Enheten har hatt 90 barn og gitt arbeid til over 30 personer i hele
og delte stillinger. Enheten ga tilbud om heldags- og kortidsplasser.
Familier fra mange ulike kulturer tilsier behov for fleksible tilbud.
Følgende språkgrupper hadde plass i enheten: Somalisk, serbisk,
slovakisk, vietnamesisk, arabisk, albansk og norsk. Barnehagene
samarbeider med NAFO (nasjonalt senter for flerkulturelt arbeid).
Senteret bistår med veiledning og opplæring. Enheten satser mye
på språkopplæring, noe som alle barna profiterer på. Etter 2 år med
ferieåpen barnehage, går enheten tilbake til kommunal ordning med
2 uker stengt. Ferieavvikling, sykefravær og å skaffe vikarer har vært
store utfordringer.
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehager
Barnehagen har i 2006 gitt tilbud til 86 barn i alderen 0-6 år.
Behovet for hele plasser er økende og dermed går barneantallet ned
i enheten. Det observeres en økning i behov for småbarnsplasser.
Enheten jobber med satsingsområdene anerkjennende kommunikasjon og språkutvikling ved hjelp av TRAS, språkgrupper og rollelek.
Enheten har hatt en utfordring i forhold til stort sykefravær blant
enhetens 36 ansatte. Utfordringen ligger i at det er vikarmangel, og
man sliter dermed mer på den faste bemanningen når man ikke får
satt inn vikar til enhver tid.
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehager
Enheten har i 2006 gitt barnehageplass til 70 barn i alderen 0-6 år.
Foreldrenes ønske om oppholdsalternativ ble i stor grad imøtekommet, og en registrerte at de fleste meldte behov for heldagsplass.
Personalgruppene på de tre hus har utviklet et godt samarbeid, både
faglig og sosialt. Felles planleggingsdag, samarbeidsmøter, hospitering, felles vikarbruk og diverse sosiale tiltak har vært med på å
utvikle en felles kultur med vekt på anerkjennelse. Arbeidsmiljøet har
vært preget av humor og ønske om å støtte og hjelpe hverandre.
Sykefraværet har vært lavt. En del tiltak ble iverksatt for å utbedre
det fysiske arbeidsmiljøet og forebygge slitasjer og skader. Et stabilt
og engasjert personale ivaretok barn og foreldres behov på en god
måte.
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2.3

Barnehage (VO 20)

2.3.5 Ressursbruk
Personalinnsats, antall årsverk
Ansvarsgruppe - resultatenhet
200 Brøttum og Lismarka barnehager
201 Åsen barnehage (gammel struktur)
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehager
202 Fagernes barnehage
203 Fossen og Moelv barnehager
204 Evenrud, Stavsjø, Tingnes og Fredvang barnehager
205 Tømmerli barnehage
206 Hempa og Vesleparken barnehager
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehager
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehager
249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter
Sum årsverk VO 20 Barnehage

Regnskap 2004
8,30
0,57
0,00
0,89
14,32
10,94
13,32
16,58
17,42
14,44
12,61
109,39

I f.sak 28/2006 ble det g jort vedtak om justering av resultatenhetsinndeling som medførte at barnehagene Fagernes, Fossen, Moelv og
Åsen barnehage ble en resultatenhet. Det vil derfor ikke være tall i
kolonnene for regnskap 2004, regnskap 2005 og budsjett 2006.
I k.sak 55/2006 ble det g jort vedtak om opprettelse av 40 % stilling
som pedagogisk leder og 80,1 % stilling som assistent/fagarbeider
fra 1.8.2006, for tiden med arbeidssted Fagernes barnehage. Det ble
også vedtatt at 10 % merkantil stilling overføres fra Fagernes skole
til Fossen, Moelv og Fagernes barnehage.

Regnskap 2005
12,50
0,57
0,00
1,23
14,32
10,94
13,32
16,58
17,42
14,44
10,68
112,00

Budsjett 2006
12,50
0,00
0,00
1,80
14,32
10,94
13,32
16,58
17,42
14,56
10,68
112,12

31.12.2006
13,00
0,00
17,92
0,00
0,00
14,44
13,82
17,08
17,92
15,06
7,18
116,42

fra 1.8.2006, for tiden med arbeidssted ved det midlertidige barnehagetilbudet i Fredvang barnehage.
I k.sak 77/2006 ble det g jort vedtak om nedleggelse av Åsen korttidsbarnehage med virkning fra 1.8.2006.
I delegert personalsak 129/2006 omfordelte rådmannen stillinger fra
ansvar 249, barnehageformål ikke fordelt, til de ulike RE innenfor VO
20 med til sammen 3,5 årsverk for førskolelærere. Dette g jaldt
stillinger til ekstra assistanse førskolebarn.

I k.sak 56/2006 ble det g jort vedtak om opprettelse av 100 % stilling
som pedagogisk leder og 200 % stilling som assistent/fagarbeider

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Regnskap 2004
84 496
79 569
4 927

Ansvarsgruppe Budsjett
resultatenhet
2006
200 Brøttum og Lismarka barnehager
-493
201 Fossen, Moelv og Fagernes bhg
468
202 Fagernes og Åsen barnehager
20
203 Fossen og Moelv barnehager
- 267
204 Evenrud, Stavsjø, Tingnes og
Fredvang barnehager
272
205 Tømmerli barnehage
347
206 Hempa og Vesleparken barnehager
636
207 Buttekvern og Fremheimvegen barnehager
378
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehager
605
249 Barnehageformål- ikke fordelt enheter
2 179
Sum		
4 145
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Regnskap 2005
98 928
93 116
5 812

Budsjett 2006
104 902
100 757
4 145

Regnskap 2006
111 974
107 829
4 145

Regnskap før
årsoppg j. disp
-507
10
20
- 267

Avvik før
årsoppg j.disp.
14
458
0
0

Årsoppg j.
disp.
-14
-458
0
0

Regnskap
2006
-493
468
20
-267

264
110
505
146
517
1 135
1 933

8
237
131
232
88
1 044
2 212

-8
-237
-131
-232
-88
- 1 044
- 2 212

272
347
636
378
605
2 179
4 145

Virksomhetsområdet hadde i 2006 et netto mindreforbuk på 2,212
mill. kroner, som fordelte seg med 1,168 mill. kroner på resultatenhetene for barnehagedrift og 1,044 mill. kroner på ansvarsgruppe 249
Barnehageformål – ikke fordelt enheter. Avvikene for de enkelte
enheter kan forklares slik:
200 Brøttum og Lismarka barnehager
Resultatenheten hadde et positivt avvik før årsoppg jørsdisposisjoner på kr 14.000. Det positive avviket skyldtes at vikar i en fast stilling
var lavere lønnet enn stillingsinnehaver.
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehager
Enheten hadde et overskudd på kr 458.000 i 2006. En vesentlig årsak
til dette var at bare deler av overskuddet på kr 611.000 fra 2005
ble benyttet i 2006. Grunnen til dette var at Fossen barnehage skal
bygges ut, og i den forbindelse skal overskuddet brukes til å ruste
opp inventar og utstyr i det eksisterende bygget. Når det g jelder det
resterende beløpet på kr 32.000, er årsaken bl.a. at lønnsbudsjettet
for 2006 var større enn de faktiske utgifter på Fossen og Fagernes
barnehage. Dette hadde sammenheng både med omorganisering av
Fagernes barnehage og endring i ledelsesstruktur, samt bruk av
vikarer med lavere lønn enn stillingsinnehavere.
204 Evenrud, Stavsjø, Tingnes og Fredvang barnehager
Regnskapet viste et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 8.000.
Enheten hadde merinntekt på refusjon fra staten grunnet endringer i
barnegruppen og etablering av barnehagen på Fredvang.
205 Tømmerli barnehage
Barnehagen hadde i 2006 et positivt avvik på kr 237.000. Overskudd
fra 2005 på kr 125.000 er inkludert i resultatet. Det positivet avviket
skyldtes vansker med å få tak i vikarer noe som førte til at ikke alle
dager med sykdom eller permisjon ble dekket opp. Vikarer var i tillegg
ofte lavere lønnet enn stillingsinnehaveren.
206 Hempa og Vesleparken barnehager
Enhetens overskudd ble i 2006 kr 131.000. Det positive avviket
skyldes bl.a. merinntekt på refusjon fra staten på grunn av endringer i barnegruppen samt større inntekt på refusjon fødselspenger.
Lønnsbudsjettet for 2006 var også større enn de faktiske utgiftene
siden det er vanskelig å fa tak i vikarer og de ofte er lavere lønnet
enn stillingsinnehaver.

207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehager
Enheten hadde et positivt avvik på kr 232.000 som skyldtes større
sykefravær enn beregnet, samtidig som vikarene var lavere lønnet
enn de faste som var sykmeldt. I tillegg var det svært vanskelig å få
satt inn vikarer da det ikke fantes noen ledige. Dermed brukte man av
det faste personalet og gikk ofte lavere bemannet enn man kanskje
burde. I tillegg ble det på slutten av året refundert feriepenger for
de sykmeldte.
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehager
Enheten kom ut med et positivt avvik på kr 88.000. Dette skyldes at
refusjon sykelønn var høyere enn utgifter til sykevikar.
249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter
Ansvarsgruppen hadde en samlet besparelse på kr 1.044.000. Dette
mindreforbruket skyldtes særlig tre forhold.
For det første g jaldt det statstilskudd og kommunalt tilskudd til
private barnehager som dekkes av skjønnsmidler fra staten. Fra
innføringen av barnehagereformen i 2004 til utgangen av 2006 har
kommunen en rest på 4,793 mill. kroner i ubrukte skjønnsmidler.
Da dette er øremerkede midler knyttet til likebehandling av kommunale og private barnehager, er restbeløpet avsatt til bundne fond. I
2006 ble det fattet vedtak om innkjøp av Dexter. Det er et system for
elektroniske søknadsskjema og desentralisert opptak i barnehage.
Kostnaden ved kjøp skulle dekkes g jennom bruk av skjønnsmidler
innen VO 20, men alle kostnadene har ikke blitt belastet regnskapet
for 2006 siden de vil påløpe i 2007. Dette g jør at denne tjenesten har
et mindreforbruk på kr 245.000
Ekstra assistanse til førskolebarn hadde et mindreforbruk på kr
729.000. Behovet for slike ressurser er vanskelig å forutse, da antall
barn med særskilte behov varierer. Vedtak om tildeling fattes løpende
g jennom hele året, og det vil derfor være behov for å ha ig jen
ressurser til søknader mot slutten av året og i tillegg skyldes noe av
mindreforbruket sykelønnsrefusjoner.
Ekstra assistanse til fremmedspråklige barn hadde et mindreforbruk
på kr 70.000. Mindreforbruket var inntekter fra sykelønnsrefusjoner
og vansker med å ansette kvalifiserte tospråklige assistenter innen
enkelte språkgrupper.

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

Regnskap 2004
12 081
766
11 315

Regnskap 2005
1 517
2 074
-557

Budsjett 2006
3 753
100
3 653

Regnskap 2006
3 987
118
3 869

39 |

2.4 	Undervisning (VO 30)
300
301
302
303
304
310
312
313
314
315
316
319
321
322
323
324
325
326
327
340
341
342
343

Brøttum ungdomsskole
Moelv ungdomsskole
Nes ungdomsskole / RAUS
Brumunddal ungdomsskole
Furnes ungdomsskole
Brøttum skole
Messenlia og Lismarka skole
Fagernes og Åsen skole
Kilde og Fossen skole
Skarpsno skole
Jølstad og Saugstad skole
Kirkekretsen skole
Hempa skole
Fagerlund skole
Mørkved skole
Kirkenær skole
Kylstad skole
Stavsberg skole
Nes barneskole
Hagen skole
Tyrili
Voksenpedagogisk senter
PPT

Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:

2.4.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdets ansvar er innen funksjonene 202 grunnskole,
213 voksenopplæring, 214 spesialskoler, 215 skolefritidstilbud og 222
skolelokaler og skyss. Det består av:
Barneskole:
Kombinert:

13 resultatenheter med til sammen 20 skoler
1 resultatenhet med både barne- og ungdomsskole
(Brøttum)
Ungdomsskole: 4 resultatenheter med til sammen 5 skoler
Andre:
4 resultatenheter
(PPT, Voksenpedagogisk senter, Tyrili, Hagen)
SUM
22 resultatenheter
Dette er to resultatenheter færre enn i 2005. Årsaken er nedlegging
av Brumund/Mauset samt endringen på Nes hvor de to enhetene
Dæhli/Stavsjø og Årengen/Helgøya er samlet i én enhet med navnet
Nes barneskole.
2.4.2 Hovedkommentar
Kunnskapsløftet, også kalt LK06, den nye reformen i grunnskolen og
videregående opplæring, startet i august 2006 for elevene på 1. – 9.
trinn. Skolene har i forkant av innføringen arbeidet systematisk med
utvikling av lokale læreplaner ut fra gitte nasjonale føringer. Det er
også innført ny fag- og timefordeling hvor timetallet er omregnet fra
45 minutters timer til 60 minutters timer. Dette innebærer imidlertid
ikke endringer i omfanget av opplæringen.
Det samlede elevtallet i de kommunale grunnskolene ved offisiell
telledato 1.10.2006 var 4.345 elever. Dette var 9 elever flere enn i
2005. Elevtallsutviklingen de siste årene vises i følgende tabell:
År
2000
Elever 4181

2001
4233

2002
4294

2003
4305

2004
4282

2005
4336

2006
4345

Det forventes at elevtallet de neste 4 årene gradvis vil bli noe lavere.
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Einar Graff Hugo			
Borger Enemo			
Oddvar Jensen			
Randi Berit Landgraff			
Ole Christian Hem			
Einar Graff Hugo			
Brite Kandal			
Jan Kornerud			
Steinar Ulven 			
Bjørn Myhrvold			
Runa Hammeren			
Per Lunde				
Berit Johanne Ohrvik			
Kari Storihle Ødegaard		
Arnstein Nærlie			
Solvår Holmen			
Randi Kjøbstad			
Else Margrethe Holst			
Per Moen				
Line Osmo				
Anne Margaret Hauge		
Svein Kåre Rydland			
Turid Fauske			

Fra høsten 2006 ble en revidert timetildelingsmodell tatt i bruk for
grunnskolen i Ringsaker. Modellen medfører en utjevning i voksentettheten skolene imellom når det g jelder grunntildelingen. Hovedprinsippet i den reviderte modellen er at en større del av ressursene
er fordelt pr elev i stedet for klasse.
SFO-tilbud ble i 2006 gitt ved barneskoler der minst 14 søkere meldte
interesse for fast plass. Antallet brukere av skolefritidsordningene var
845 ved registreringsdato 1.10.2006. Dette var en økning på 6 elever
fra året før. Antall elever ved SFO de siste årene vises i følgende tabell:
År
2000
Elever 816

2001
799

2002
888

2003
873

2004
830

2005
839

2006
845

PP-tjenesten samarbeider med barnehager og skoler og skal hjelpe
skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særskilte
behov. PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig
vurdering der opplæringsloven krever det.
Tyriliskolen gir opplæring til brukere som er plassert i Tyrilistiftelsen
i Folldal, Frankmotunet, Tyrili Sør i Skien og Tyrili Mesnali. Fra 1.1.2007
er ansvaret for skolens drift overtatt av Hedmark fylkeskommune
etter endring av § 13-2 og 13-3a i opplæringsloven. Det er imidlertid
inngått avtale om fortsatt midlertidig avtale om drift av skolen med
Ringsaker kommune frem til 31.7.2007.
Voksenpedagogisk senter gir voksenopplæring til de som har
rettigheter i henhold til opplæringsloven og introduksjonsloven.

2.4.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medar-

beidere, organisasjon og økonomi. Fokusområde økonomi vises også i
kapittel 2.4.5 ressursbruk.

Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2.1 Avgangsprøva norsk 10. trinn
B1.2.2 Avgangsprøva matematikk 10. trinn
B1.2.3 Avgangsprøva engelsk 10.trinn
B2.1 Samarbeid medvirkning
B2.2 Brukertilfredshet med informasjon

Ønsket resultat
5,0
>3,6
>3,1
>3,6
5,0
5,0

			
			
			
301		 Moelv ungdomsskole
302 Nes ungdomsskole og Raus
303 Brumunddal ungdomsskole
304 Furnes ungdomsskole
310		 Brøttum skole
312		 Messenlia og Lismarka skole
313		 Fagernes og Åsen skole
314		 Kilde og Fossen skole
315		 Skarpsno skole
316		 Jølstad og Saugstad skole
319		 Kirkekretsen skole
321		 Hempa skole
322 Fagerlund skole
323 Mørkved skole
324 Kirkenær skole
325 Kylstad skole
326 Stavsberg skole
327		 Nes barneskole
342 Voksenpedagogisk senter
343 Pedagogisk psykologisk tjeneste

B1.1
B1.2
Tilpasset
Kvaliteten på
brukernes behov
tjenesten
4,8		
5,0		
4,7		
4,5		
4,6		
5,4		
5,2		
5,1		
4,6		
4,5		
5,2		
5,1		
5,1		
5,0		
4,7		
5,1		
5,1		
5,1		
5,4		
4,4		

Det er ikke foretatt brukerundersøkelser for å måle kvaliteten på
tjenesten i 2006. Resultatet innen fokusområdet brukere viser at
brukerne er godt fornøyd med de tjenester som leveres. Resultatet
for indikatoren samarbeid og medvirkning er spesielt bra med 5,1 i
snitt for alle resultatenheter. Måleindikatorene som viser om
tjenesten er tilpasset brukernes behov og brukertilfredshet med
informasjon, gir godt resultat på 4,9 i snitt.

Akseptabelt resultat
4,0
> 3,4
> 3,0
> 3,6
4,0
4,0

Resultat
4,9		
3,8		
3,0		
3,6		
5,1		
4,9		

B2.1
B2.2
Samarbeid/
Informasjon
medvirkning		
5,0
4,6
5,2
4,8
4,9
4,7
4,8
4,5
4,8
4,5
5,3
5,2
5,3
5,1
5,3
5,1
5,2
4,8
4,7
4,5
5,4
5,2
5,2
5,2
5,2
5,1
5,2
4,9
5,0
4,9
5,4
5,0
5,3
5,0
5,3
5,2
5,4
5,4
5,0
4,4

Når det g jelder resultatet av avgangsprøva i norsk for 10. trinn ble
resultatet bedre enn forventet med 3,76. Dette er en positiv utvikling
som en håper fortsetter. Avgangsprøva i matematikk for 10 trinn ble
på 3,0 mot et ønsket resultat på minst 3,1. For avgangsprøva i engelsk
for 10. trinn ble resultatet 3,6, og er i henhold til målsettingen i 2006.
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2.4 	Undervisning (VO 30)
Medarbeidere
			
M1.1 Brukertilfredshet med kompetanse
M2.1 Godt arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Ønsket resultat
5,0
4,5
< 6,2 %

Skolen har et godt resultat på medarbeidertilfredshetsmålingen, og
spesielt er resultatet bra for godt arbeidsmiljø.

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
6,2 %

Resultat
5,0
5,2
7,0 %

snitt er sykefraværet på 7 % som er noe høyere enn målsettingen.
Området undervisning er IA-bedrift, og videre arbeid med oppfølging
og individuell tilrettelegging fremover er viktig.

Målsetting for sykefraværet i 2006 var å få det lavere enn 6,2 %. I

			
M1.1
M2.1
			
Engasjerte og
Arbeidsmiljø
			
kompetente medarbeidere		
300 Brøttum ungdomsskole
4,6
5,2
301		 Moelv ungdomsskole
4,7
5,4
302 Nes ungdomsskole / RAUS
5,2
5,3
303 Brumunddal ungdomsskole
4,9
5,2
304 Furnes ungdomsskole
4,5
5,1
310		 Brøttum skole
4,6
5,2
312		 Messenlia og Lismarka skole
5,4
5,3
313		 Fagernes og Åsen skole
5,2
5,5
314		 Kilde og Fossen skole
5,0
4,9
315		 Skarpsno skole
4,7
5,4
316		 Jølstad og Saugstad skole
4,6
5,3
319		 Kirkekretsen skole
5,1
5,2
321		 Hempa skole
5,0
4,9
322 Fagerlund skole
5,1
5,2
323 Mørkved skole
5,1
5,0
324 Kirkenær skole
4,8
5,2
325 Kylstad skole
5,2
5,6
326 Stavsberg skole
5,2
5,2
327		 Nes barneskole
5,2
5,4
340 Hagen skole		
5,3
341		 Tyrili skole		
5,7
342 Voksenpedagogisk senter
5,3
5,2
343 Pedagogisk psykologisk tjeneste
4,8
5,8
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M2.2
Sykefravær
i prosent
7,0
5,5
3,0
8,7
10,3
9,3
5,2
4,3
9,3
8,6
4,4
5,7
7,4
4,9
10,2
4,3
3,6
7,7
5,2
6,6
5,6
7,3
3,7

Organisasjon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Ønsket resultat
4,5
4,5

Resultatet fra brukerundersøkelsen når det g jelder oppfatning av
lærende organisasjon og god ledelse ble svært positivt for undervis			
			
300 Brøttum ungdomsskole
301		 Moelv ungdomsskole
302 Nes ungdomsskole / RAUS
303 Brumunddal ungdomsskole
304 Furnes ungdomsskole
310		 Brøttum skole
312		 Messenlia og Lismarka skole
313		 Fagernes og Åsen skole
314		 Kilde og Fossen skole
315 Skarpsno skole
316		 Jølstad og Saugstad skole
319		 Kirkekretsen skole
321		 Hempa skole
322 Fagerlund skole
323 Mørkved skole
324 Kirkenær skole
325 Kylstad skole
326 Stavsberg skole
327		 Nes barneskole
340 Hagen skole
341		 Tyrili skole
342 Voksenpedagogisk senter
343 Pedagogisk psykologisk tjeneste

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
5,0
5,0

ning, og viser et samlet resultat bedre enn forventet.

O1.1
Lærende organisasjon
4,8
4,8
4,8
5,2
4,8
4,8
5,6
5,4
4,4
5,2
5,3
5,1
4,5
4,9
4,7
5,2
5,5
5,3
5,4
5,0
5,9
4,9
5,8

O2.1 		
God ledelse		
5,0		
4,9		
4,6		
5,1		
4,8		
5,0		
5,5		
5,4		
4,6		
5,1		
5,0		
5,1		
4,2		
5,1		
4,5		
5,3		
5,4		
5,3		
5,4		
5,2		
5,6		
4,6		
5,9		

Økonomi
			
Ø1.1 Avvik ift. budsjett

			
			
300 Brøttum ungdomsskole
301		 Moelv ungdomsskole
302 Nes u-skole/RAUS
303 Brumunddal u-skole
304 Furnes ungdomsskole
310		 Brøttum skole
312		 Messenlia/Lismarka skole
313		 Fagernes og Åsen skole
314		 Kilde og Fossen skole
315		 Skarpsno skole
316		 Jølstad og Saugstad skole
319		 Kirkekretsen skole
321		 Hempa skole
322 Fagerlund skole
323 Mørkved skole
324 Kirkenær skole
325 Kylstad skole
326 Stavsberg skole
327		 Nes barneskole
340 Hagen skole
341		 Tyrili
342 Voksenpedagogisk senter
343 PPT
399 Underv.formål ikke ford.

Ønsket resultat
0%+

Akseptabelt resultat
0%+

Resultat
4,03 % +

Ø1.1			
Avvik ift. budsjett			
-2,87 %			
3,84 %			
3,58 %			
1,57 %			
2,98 %			
2,19 %			
1,95 %			
1,91 %			
4,37 %			
2,24 %			
3,36 %			
1,87 %			
0,75 %			
0,00 %			
1,69 %			
4,89 %			
1,45 %			
1,36 %			
2,36 %			
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2.4.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
IKT-strategi
I k.sak 119/2005 ble IKT-strategi for perioden 2005-2008 for undervisning vedtatt. I hele 2006 har det vært arbeidet systematisk med
å g jennomføre planen. Det har vært foretatt store investeringer i
utstyr samt kompetanseheving av personalet. Læringsplattformen
Fronter er innført for deler av personalet, og mange skoler tilrettelegger nå for å få elevgrupper og foresatte til å arbeide mot og
kommunisere med Fronter som læringsplattform. Som en del av
Kunnskapsløftet representerer dette et viktig bidrag i utviklingen av
digital kompetanse. Mange skoler har i tillegg g jort investeringer i
digitale klasserom med digitale tavler, videokanoner og internettoppkobling. Dette representerer nye muligheter for å legge til rette for
framtidas undervisningssituasjoner med en informasjons- og presentasjonstilgang en tidligere ikke har hatt mulighet for.
Realfagsstrategi
Som oppfølging av den nasjonale strategiplanen ”Realfag-naturligvis”
er det initiert et arbeid med å utvikle en lokal strategiplan for realfag
der det blir satt fokus på hva kommunen må g jøre for å heve fagets
status og lærernes og elevenes kompetanse i faget. I dette arbeidet
trekkes det veksler på de erfaringene som er g jort i arbeidet med
IKT-strategi. Det forventes at en realfagsstrategi kan foreligge sommeren 2007.
Kunnskapsløftet
Innføring av nye læreplaner i alle fag forutsetter også fornyelse av
læremidler. Dette g jelder både lærebøker og annet læringsstøttende materiell, inkludert elektroniske læremidler. I statsbudsjettet
for 2007 er det som for 2006 bevilget 400 mill. kroner innenfor de
frie inntektene til utskifting av læremidler. For Ringsaker er dette
statlige tilskuddet beregnet å utg jøre 2,8 mill. kroner i hvert av
årene. Beløpet er fordelt på den enkelte resultatenhet etter elevtall,
og budsjettert på undervisningsmateriell med 2,8 mill kroner både i
2006 og 2007. I forbindelse med rapporten for 2. tertial i 2006 ble det
avsatt 2,3 mill. kroner av disse midlene til disposisjonsfond til bruk i
2007. Ved å g jøre dette er det mulig å få til en helhetlig satsing på
kjøp av læremidler i 2007.
Program for skoleutvikling
I løpet av 2006 fikk flere skoler tildelt eksterne prosjektmidler g jennom ”Program for skoleutvikling” som høsten 2006 ble omdøpt til
”Kunnskapsløftet - fra ord til handling”. Prosjektene ble innvilget med
den forutsetning at skolene bidrar med egenandel g jennom eget
budsjett. Det vil si g jennom tidsressurser brukt i utviklingsarbeid for
personalet. Det ble innvilget midler fra Utdanningsdirektoratet til 3
prosjekter i Ringsaker i 2006:
1. «En dag i mårå»
Mørkved skole, Furnes ungdomsskole og Skarpsno skole har til
sammen fått 1,4 mill. kroner over to år fra Utdanningsdirektoratet for å arbeide systematisk med utvikling av læringsmiljøet ved
innføring av LP-modellen. Skolenes lærere arbeider i faste team med
pedagogisk analyse av egen læringsledelse under veiledning av PPT.
Prosjekt har en tidsramme frem til 2008, og det er et utstrakt samarbeid med Lillegården kompetansesenter og Høgskolen i Hedmark.
2. «Sammen om en bedre skole»
Kirkenær barneskole g jennomfører prosjektet ”Sammen om en
bedre skole” med hovedmål å skape et godt læringsmiljø og et godt
samarbeid med brukerne med fokus på å skape et godt arbeidsmiljø i
læringsrommene og utvikle teamsamarbeidet i et kollektivt ansvar for
elevenes læringssituasjon. De ansatte skal være en del av en lærende
organisasjon som drar i samme retning etter felles mål. Prosjektet
går fra 1.8.2006 til 31.12.2008. Skolen har mottatt et beløp på kr
500.000 til dette formålet fra Utdanningsdirektoratet.
3. «Tilpasset opplæring- fra ord til felles handling (IUP)»
Stavsberg barneskole fikk 0,342 mill. kroner g jennom Program for
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Skoleutvikling til prosjektet tilpasset opplæring – fra ord til felles
handling g jennom utarbeidelsen av individuelle utviklingsplaner (IUP).
Prosjektet med-fører en omorganisering av innholdet i skolehverdagen. Den enkelte elev har mentorsamtale, som er 20 minutt læringssamtale med
kontaktlærer hver 14. dag. Elevene arbeider med stegark, noe som
betyr at innenfor et og samme trinn kan elevene befinne seg på
forskjellige steg. I 2006 ble arbeidet igangsatt, og individuelle utviklingsplaner innen området sosial kompetanse er nå en realitet på
Stavsberg. Prosjektet er søkt videreført slik at IUP skal bli en realitet
i basisfagene norsk, engelsk og matematikk.
Fysisk aktivitet og måltider i skolen
Stavsberg skole og Brøttum barne- og ungdomsskole har mottatt
midler fra fylkesmannen til ”Fysisk aktivitet og måltider”. Dette er
nærmere beskrevet nedenfor under den enkelte skole.
Kompetanse- og utviklingsarbeid
Oppfølgingen av det sentralt initierte Kunnskapsløftet i skolesektoren utløste i 2006 1,6 mill. kroner til kompetanseheving. Den enkelte
skoleenhet har utarbeidet lokal kompetanseutviklingsplan, og har
til g jennomføring av denne fått overført sin andel av de statlige
midlene.
Strategiplanen for kompetanseutvikling er fulgt opp med ulike tiltak
i forhold til videreutdanning som spansk i 2. fremmedspråk, realfag,
naturfag og skoleledelse. Etterutdanning er gitt i et bredt perspektiv
i forhold til ulike fagmoduler og som ulike tiltak innen tverrfaglig samarbeid. Kompetanse- og utviklingsarbeid er godt forankret i nettverket for RE-lederne innen undervisning, og det er et nært samarbeid med ulike arbeidsgrupper der RE-ledere og støtteenheter ivaretar innspill og behov for ulike typer kompetanseheving. Det er også et
godt samarbeid mellom nabokommunene på Hedmarken om etter- og
videreutdanning. Dette g jør det mulig å dra veksel på hverandre i
forhold til ressursutnyttelse og muligheter for tilrettelegging lokalt
fra ulike kompetansetilbydere

Rapport fra resultatenhetene
300/310 Brøttum barne og ungdomsskole
En utbygging og rehabilitering av Brøttum barne- og ungdomsskole
er vedtatt g jennom k.sak 125/06, pkt 21 hvor fullfinansiering av
Brøttum barne- og ungdomsskole innarbeides i budsjett for 2008 og
økonomiplanen for 2008-2011. Arbeid med rom og funksjonsprogram
forventes å starte opp medio 2007, og renovert og utbygd 1-10 skole
skal etter planen stå ferdig i 2010. Endelig dimensjonering av skolen
vil få sin avklaring når skolestrukturen for nordre del av kommunen er
vedtatt. Som midlertidig løsning på plassproblemene ved skolen, ble
det høsten 2006 satt opp en innleid paviljong. Den er funksjonell og
inneholder et stort klasserom og to grupperom som disponeres av
barnetrinnet. Enheten benytter fortsatt leide lokaler i forsamlingshuset Brøtheim til ungdomstrinnet.
I 2006 har Brøttum barne- og ungdomsskole videreført arbeidet
med kollegabasert veiledning og kompetanseheving. Skolen har videre
mottatt midler fra fylkesmannen til ”Fysisk aktivitet og måltider”.
Det har blitt innført fysisk aktivitet for alle daglig i skolens midttime,
og ungdomsskoleelever drifter elevkantine. Som konkretisering av
arbeidet med tilpasset opplæring har skolen igangsatt arbeid med
alternative læringsarenaer på ungdomstrinnet i samarbeid med
Furnes ungdomsskole og verkstedsarbeid basert på læringsstiler
med ekstern veileding fra Fagerlund skole.
301 Moelv ungdomsskole
Med sine tradisjonelle klasse- og grupperom er skolen ikke tilpasset
dagens organisering av opplæringa. Det er mangel på arbeidsrom,

møte- og grupperom og kantine. Året 2006 har vært preget av
arbeidet med Kunnskapsløftet og innføring av nye læreplaner. Det
er brukt svært mye tid på dette også g jennom eget personalseminar. Flere av de ansatte har deltatt i faggrupper for å vurdere nye
læremidler. Digitale verktøy har i stor grad blitt prioritert, med sterk
utvidelse og oppgradering av utstyr. Alle lærere har fått bærbare
pc-er, og det er langt bedre tilgang til pc-er for elevene, samt prosjektører i alle klasserom. Skolen har tatt i bruk Fronter på alle trinn,
og alle lærere og elever har tilgang. Tilbakemeldingene fra foreldre er
svært positive. Kompetansen i kollegiet økes også ved at noen tar
videreutdanning i spansk, spesialpedagogikk og ledelse. Kompetanseplan med tiltak og evaluering er utarbeidet.
302 Nes ungdomsskole / RAUS
Nes ungdomsskole har de siste årene hatt en økning i elevtallet, og
har nå 203 elever. Fra og med 1. august 2006 ble Nes ungdomsskole
og RAUS slått sammen til en resultatenhet. Ved sammenslåingen ble
det gitt i oppdrag å utrede en ny avdeling ved RAUS samt utarbeide,
rom- og funksjonsprogram for tilpassing av Jølstad barneskole
til bruk for RAUS. Enheten har vært preget av de nye oppgavene
samtidig som RAUS midlertidig har tilholdsplass på tidligere Mauset
barneskole. Resultatene fra brukerundersøkelser er positive, og
sykefraværet lavt med 3,0 % i årsg jennomsnitt. Bygningsmassen
på enheten er lite tilpasset dagens behov og i tillegg er det behov
for rehabilitering. Året 2006 har vært preget av innføring av ny
læreplan, samt faglig oppdatering av lærere. To av skolens lærere
tar utdanning i karriereveiledning, og en lærer tar utdanning i spansk.
RE-leder deltar i lederopplæring, og samtlige lærere har deltatt i
ulike fagkurs.
303 Brumunddal ungdomsskole
Ved årets slutt hadde skolen 396 elever fordelt på 14 klasser. I oktober 2006 ble den gamle paviljongen ved Brumunddal ungdomsskole
revet. Der var det fem klasserom og et stort grupperom. Et nytt
bygg er nå under oppføring. Det skal inneholde fem baserom med
tilhørende grupperom, arbeidsplasser til lærerne samt personalrom.
Når nybygget står ferdig, vil skolen ha plass til fem klasser på hvert
trinn. For inneværende skoleår er det brukt alternative klasserom til
elevene. Flere av skolens spesialrom er tatt i bruk til ordinære klasserom (kunst og håndverksrom, laboratorium, musikkrom, datarom
og film/musikkrom). Det er trangt, men alle er positivt innstilt og
gleder seg til et nytt skolebygg. Skolen er godt i gang med Kunnskapsløftet, og både elever og lærere er engasjerte og fornøyde.
Fagstoffet er organisert slik at det er høy fokus på det som er nytt,
blant annet teknologi og design, basisferdighetene, digital kompetanse og lesing. I tillegg legges det vekt på karriereveiledning, sosiale
ferdigheter og fysisk aktivitet. Som 2. fremmedspråk tilbyr skolen
tysk, fransk, spansk og italiensk.
304 Furnes ungdomsskole
Skolen har g jennom året prøvd ut modell med alternative læringsarenaer, først på Mauset skole (vårhalvåret) og siden på Brumund
skole (høsthalvåret). Erfaringene er gode. Fra høsten 2006 har det
vært et formalisert samarbeid med Brøttum barne- og ungdomsskole.
En viktig satsing ved skolen er deltakelse i prosjektet ”En dag i mårå”.
Hovedmålet for prosjektet er: Utvikling av et godt læringsmiljø
g jennom hverdagslæring. Gjennom Kunnskapsløftet har 10 lærere
startet opp med ulike former for videreutdanning av minimum 30
studiepoengs varighet. Det er investert i tilpasning av 3 digitale
klasserom, samt til innkjøp av en digital tavle. Hele skolen har g jennom 2006 tatt i bruk Fronter som ny læringsplattform.
En viktig bygningsmessig utbedring i 2006 har vært oppgradering av
skolekjøkkenet. Videre har arbeidet kommet godt i gang med utbedring av nye parkeringsarealer.
312 Messenlia og Lismarka skole
Både Messenlia og Lismarka skole er godkjent i forhold til krav om

miljørettet helsevern. Begge skolene er barneskoler med elever på
alle årstrinn og begge skolene har skolefritidsordninger.
I arbeidet med Kunnskapsløftet fortsetter Messenlia skole med å
legge til rette for uteaktiviteter i opplæringa. Det bygges læringsarenaer ute (lavvo, gapahuk), og det er lagt til rette for et forskerrom inne i tilknytning til uteskoleaktivitetene.
Lismarka skole er med i et forskningsprosjekt, ”Elevvurdering i tilpasset opplæring”. Det er en del av et nasjonalt prosjekt
(Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis) i samarbeid med
Høgskolene i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark.
Begge skolene har kjøpt inn smart-boardtavler og har delvis tatt i
bruk Fronter for alle foreldre og elever. Verktøyet benyttes foreløpig
som informasjon. Skolen legger godt til rette for tilpasset opplæring
g jennom organisering i aldersblanda grupper, lesekurs og bruk av en
spesialpedagog som tilrettelegger for elever som trenger litt ekstra.
Det legges stor fokus på at læringsmiljøet og arbeidsmiljøet skal
være godt. Det vises at skolen har lykkes så langt, da begge skolene
har svært gode resultater fra medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser.
313 Fagernes og Åsen skole
Fagernes og Åsen skole har i samarbeid med FAU ved de 2 skolene
utarbeidet virksomhetsideen: ”Trygghet i læring og lek”. Skolene
arbeider mye med det sosiale miljøet, og har benyttet et opplegg som
heter Hjertevekst. Dette er et godt fungerende samarbeid mellom
ansatte, elever og foreldre. Fagernes og Åsen skole legger stor vekt
på naturopplevelser og læring g jennom aktiviteter utendørs. Områdene rundt begge skolene er meget godt egnet og blir brukt regelmessig. Skolen har fått mange nye datamaskiner og driftssikkerheten
for datanettverkene har blitt forbedret. Innføring av Kunnskapsløftet
har det vært arbeidet mye med. Åsen skole har forbedret bygningsmassen det siste året.
314 Kilde og Fossen skole
Kilde og Fossen skoler har lagt ned en betydelig innsats for å skape
en identitet som en enhet. Det er brukt mye tid til felles samarbeid
om skoleutvikling. I oktober var hele personalet på seminar der relasjonskompetanse var tema. PP-tjenesten i Ringsaker er veiledere på
dette utviklingsarbeidet. Skolene har felles samarbeidsutvalg og et
nært samarbeid mellom foreldreutvalgene.
Brukerundersøkelsen for 2006 viser at foreldrene er godt fornøyd
med skoletilbudet.
IKT er et satsningsområde, og alle lærerne har sin egen bærbare pc.
Ved Fossen skole er det g jort innkjøp av lydanlegg og videoopptaker,
mens Kilde har fått digital tavle i et undervisningsrom. Ved Fossen
skole har foreldrene satt opp flere nye lekeapparater på dugnad, slik
at nærmiljøanlegget har fått en omfattende oppgradering.
Kommunestyret vedtok i k-sak 125/2006 å bevilge 0,25 mill. kroner til
et nytt brannvarslingsanlegg ved Kilde skole. I samme sak er det bevilget 0,6 mill. kroner til nytt ventilasjonsanlegg ved skolen. Arbeidene
vil bli utført i 2007.
315 Skarpsno skole
Prosjektet ”En dag i mårå” ble satt i verk fra skolestart høsten 2006.
Prosjektet involverer alle lærerne og skal forbedre læringsmiljøet
bl.a. ved bruk av LP-modellen (bedre Læringsmiljøet ved Pedagogisk
analyse).
I Grunnskolens Uke fikk skolen stor positiv medieoppmerksomhet i
både radio og aviser g jennom ”Oppmuntringsuken” – godt planlagt av
en komité av elever, foreldre og lærere. Prosjektet ”Verdier i skolehverdagen” som Skarpsno har sammen med Moelv ungdomsskole og
Kilde fortsetter. Ellers har Skarpsno oppjustert datautstyret for
lærere og elever. Alle lærere har nå hver sin bærbare pc, og skolen
er bl.a. også utstyrt med smartboard. Skolen har fortsatt store
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mangler for å bli godkjent etter forskift for miljørettet helsevern for
skoler og barnehager og har svært mangelfulle arbeidsforhold for
lærere.
316 Jølstad og Saugstad skole
Utbyggingen av ny skole i Gaupen er blitt forsinket med ca ett år slik
at ny skole ikke vil stå ferdig før ved skolestart august 2008. Grunnen
til dette er at det ble bestemt å rive det gamle RAUS-bygget, og det
har vært utredet behov for tilleggsareal med 100 m2 for å ta vare
på skolens funksjonshemmede elever på en faglig forsvarlig måte i
nybygget. Skolens foreldre og ansatte er fornøyd med endringene, og
det vil bli g jennomført en evaluering av byggeprosessen når anbudet
legges ut i februar 2007.
I tillegg til byggesaken har arbeidet med å skape en felles pedagogisk
plattform og generelt utviklingsarbeid knyttet opp mot skolereformen hatt sterkt fokus i personalet. Skoleleder og inspektør ved
Saugstad skole er i den forbindelse i kompetansegivende videreutdanning i skoleledelse/utdanningsledelse ved Høgskolen i Hedmark
og Universitetet i Oslo. I tillegg deltar flere av skolens lærere på
skolering/kurs i regi av Kunnskapsløftet. Enheten har ellers etablerte
fellesmøter månedlig og legger stor vekt på integrering av personalet sosialt. Dette er et arbeid skolen opplever å lykkes med, og det
vises i resultatene på medarbeidertilfredshetsmålingen for 2006.
Skolen har innført Fronter som læringsplattform for samtlige elever
og ansatte. Dette er en naturlig konsekvens av at Saugstad skole
driver aldersblandet undervisning, og det faktum at skolene samlet
har relativt lite personale. Skolen har frikjøpt en lærer ved hver av
skolene med en uketime for å drive dette utviklingsarbeidet. Skolen
har et utstrakt samarbeid med støttefunksjoner rundt skolens
elever som barnevernstjenesten, PP-tjenesten, helsesøster og BUP
på Hamar og Lillehammer. Det er et ønske å etablere et tverrfaglig
team for å skape kontinuitet i dette arbeidet og for å sikre kvaliteten
på det.
I forbindelse med skolens HMS-arbeid, er det foretatt en rekke
utbedringer/tiltak for å sikre skolen og området rundt før den nye
skolen står ferdig. Dette g jelder for eksempel fjerning av farlige lekeapparater, brannsikringstiltak, etablering av trafikksone og sikring av
trappeoppgang.
319 Kirkekretsen skole
Kirkekretsen skole nærmer seg nå å være rehabilitert, og vil i nærmeste fremtid kunne bli godkjent etter kravene i forskrift om miljøretta helsevern. Alle klasserom er nå pusset opp og ventilert i tillegg
til at toalettene er renovert. Det er innredet toalett med dusj for
funksjonshemmede. Ventilering og oppussing av gymnastikkavdelingen
g jenstår. Med bakgrunn i IKT-satsingen ved skolen er alle lærerne
utstyrt med bærbare pc-er og koblet opp i trådløst nettverk. Elevene
har to datarom og noen maskiner i klasserommene. To klasserom har
fast videoprosjektor, ett har fast smartboard. I tillegg finnes flyttbar
smartboard og prosjektor. Skolen er organisert i team på småskoletrinn og mellomtrinn. Teamene har hatt spesielt fokus på læreplanarbeidet og tema- og prosjektarbeid. Skolen har økt andelen temaog prosjektundervisning på tvers av klasser. Samarbeidet med foreldrene er svært godt. Foreldrene er aktive deltagere i utbedringer
både av inne- og utemiljø. FAU har ferdigstilt en ballbinge (nærmiljøanlegg) med en kostnadsramme på ca 0,5 mill. kroner. Brukerundersøkelser viser stor grad av tilfredshet blant foreldre, elever og
ansatte.
321 Hempa skole
Hempa skoles plattform er ”Glede og kunnskap”. Viktige satsingsområder i 2006 har særlig vært arbeid knyttet til den nye læreplanen:
Kunnskapsløftet, og innføring av denne fra høsten 2006. Det har
vært lagt ned mye og grundig arbeid rundt innføringen, men arbeidet
fortsetter g jennom videre utvikling og evalueringer av det som nå
prøves ut. Økt digital kompetanse har vært satsingsområde, særlig
innen Fronter, for både personalet og elever med innkjøp av mye nytt
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utstyr. Skolen har som en av sine viktigste satsinger de senere årene
hatt fokus på tilpasset opplæring uansett hvilket nivå eleven befinner
seg. Skolen mener å ha kommet langt med arbeidet rundt dette hvor
og har spesielt fokus på de tre basisfagene. Andre sats-ingsområder
har vært læringsstiler/læringsstrategier.
Enheten har et ønske om lavere sykefravær, og arbeider aktivt med
dette. Økonomisk har skolen et lite overskudd som vil bli brukt til kjøp
av nye læremidler.
322 Fagerlund skole
Fagerlund barneskole har i 2006 hatt ett driftsår i nytt skolebygg.
Den nye skolen rommer i tillegg til elever fra tidligere Fagerlund
skolekrets også elever fra de nedlagte barneskolene Brumund og
Mauset. Skolen har derfor arbeidet med å danne en ny kultur og
skolemiljø for elever og lærere. Elevtallet ved skolen er økende, og fra
å være ca 420 elever ved nyttår 2006 er det ved utgangen av 2006
blitt 445 elever. I løpet av 2007 forventes elevtallet å øke ytterligere
med 20 – 25 elever. Skolen har brukt mye tid i forhold til samarbeid
mellom skole og foresatte. Det er viktig å bygge gode relasjoner og
gode team. Innenfor skoleutvikling har det blitt jobbet målrettet
med læringsstiler, og i løpet av skoleåret har to lærere blitt sertifisert innenfor læringsstiler, foreløpig som de to eneste i kommunen.
323 Mørkved skole
Mørkved skole har i 2006 fortsatt arbeidet fra foregående år med
teamorganisering og pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til de fire
områdene fagkompetanse, digital kompetanse, relasjonskompetanse
og læringsstrategier. Kunnskapsløftet innføres gradvis med oppstart
høsten 2006. I nettverk med barneskolene i Furnes kjøpes det inn
et etterutdanningsprogram i norsk for alle lærere ved Høgskolen i
Hedmark. I nettverk med Skarpsno skole og Furnes ungdomsskole fikk
skolene midler fra Utdanningsdirektoratet til et stort utviklingsprogram. Alle lærere har bærbar pc og jobber aktivt i Fronter. Femte
trinn på skolen er piloter med bruk av digitale tavler og digitale mapper i læringsarbeidet. Første trinn på skolen er piloter i arbeidet med
den første lese- og skriveopplæringa etter en modell fra Australia.
Elevene har jevnlige veiledningssamtaler med sine lærere og samarbeid mellom skolen og hjemmene er godt.
324 Kirkenær skole
Ved Kirkenær skole er det 163 elever og 23 ansatte i skole og SFO.
Skolen har en god intern organisering som består av plangruppe,
elevråd, FAU og SU (bindeledd mellom foreldre elever og skole). Skolen
er opptatt av informasjon og gir ut et fyldig informasjonshefte med
aktivitetskalender for hele skoleåret. I tillegg utgis ”Kirkenær Budstikke” fem ganger pr skoleår etter behov. I løpet av 2006 er Fronter
tatt i bruk som læringsplattform, og tre trinn legger nå ut informasjon ved bruk av denne. De øvrige fire trinnene vil ta verktøyet i bruk
i løpet av skoleåret 2007/2008, og alle foreldre og ansatte skal da
kunne kommunisere med hverandre via nettet. Alle lærere og SFOleder har egen bærbar pc. I tillegg er det innkjøpt 16 bærbare elev
pc-er. Skolen har tre digitale klasserom, hvorav et av disse har digital
tavle. Alle elevene deltar i norskkurs tre timer pr uke hvor leseforståelse, lesehastighet og rettskriving er prioritert. Fra høsten 2006,
startet et etterutdanningstilbud til alle ansatte i norsk. Dette er i
regi av nettverkssamarbeid i kretsen og Høgskolen i Hedmark, avdeling Hamar. Det er planer om å fortsette dette samarbeidet videre til
å g jelde matematikk og engelsk.
Skolen deltar også i et prosjekt om tater-og romanielever i norsk
grunnskole og deres rettigheter som nasjonale minoriteter.
325 Kylstad skole
Våren 2006 ble underetasjen ved skolen renovert. Resultatet ble et
stort nytt klasserom som er tilrettelagt for en elev som er avhengig
av rullestol. Det er investert i nytt inventar og installert smartboard.
På skolekjøkkenet er innredningen skiftet ut, og det er kjøpt inn nye
hvitevarer.

Det ble utarbeidet nye læreplaner i alle fag i tråd med føringer i
læreplanverket for Kunnskapsløftet. Alle lærerne deltar i kompetanseheving i norsk i regi av Høgskolen i Hedmark, oppstart høst 2006.
Alle lærerne har bærbare pc-er og bruker Fronter.
326 Stavsberg skole
I løpet av 2006 er det foretatt en betydelig oppgradering ift. utstyr,
møbler, tekstiler og inventar. Pulter, stoler og hylleinnredning er
innkjøpt til to trinnrom. Et grupperom i Paviljongen er nyoppusset
og nyinnredet. Gangen inn til administrasjonen er også nymalt og
nyinnredet med garderobe og skap/hyller, og et av SFO-rommene er
blitt malt. Skolen har investert i to nye musikkanlegg med tanke på
musikkundervisning, forestillinger og til bruk i kroppsøving. Skolen er
betydelig oppgradert på IKT-siden med tre komplette smartboardanlegg hvorav to er fastinstallerte og ett mobilt. I tillegg er det
innkjøpt 14 bærbare elev pc-er med ladeskap og lisenser. Bærbar
prosjektor med DVD-spiller er også innkjøpt.
Stavsberg barneskole har for tredje året på rad mottatt midler til
prosjektet ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen”. Skolen mottok
kr 35.000 i 2006. De to foregående året har skolen utviklet tilbud
rundt holdninger knyttet opp mot fysisk aktivitet. Som et resultat
av dette er skolen organisert med en midttime der mulighetene
for fysisk utfoldelse er mange. I 2006 har hovedutfordringen vært
på kostholdssiden. Med fokus på sunt og riktig kosthold, har skolen
etablert en enkel form for kantinedrift, og en gruppe av elever sørger
i tillegg for at alle elevene får frukt og grønt en gang pr uke.
Gjennom arbeidet med utarbeidelse av individuelle utviklingsplaner
har lærerne ved Stavsberg fått et fortettet ukeverk. All planbunden
tid er nyttet. Der lærerne tidligere hadde hulltimer som ble nyttet til
for- og etterarbeid, er det nå mentorsamtaler.
327 Nes barneskole
Bygging av ny barneskole på Nes var opprinnelig planlagt ferdigstilt til
skolestart høsten 2006. Ferdigstillelse er nå forutsatt til skolestart
høsten 2008. Forventet byggestart vil skje i april/mai 2007.

Som et trinn på vegen mot bygging av ny barneskole på Nes, ble
resultatenheten Dæhli og Stavsjø og resultatenheten Helgøya og
Årengen barneskoler samlet til en enhet fra 1.4.2006. Enheten er
i byggeperioden organisert under felles skoleledelse med navnet
resultatenhet 327 Nes barneskole. Endelig navn på skolen skal vedtas
våren 2007. Hver skole er organisert med en ansvarlig fagleder på
hver arbeidsplass i tillegg til felles skoleleder. Fra 1.8.2006 ble elevene
ved Dæhli og Stavsjø skoler slått sammen for å finne en alternativ
skolebygning for elevene ved Stavsjø skole i byggeperioden. Elevene på 1.-3. trinn + SFO ved nevnte skoler ble samlet på Dæhli, mens
elevene på 4.-7. trinn ble samlet på Stavsjø. Personalet har flyttet
mellom alle fire avdelingene. Elever og ansatte vil være på Stavsjø
barneskole frem til flytting medio februar 2007. Skolen tømmes da
for å klarg jøres for riving og nybygg. Det er igangsatt oppussing av
Midttun på Helgøya, som nå skal brukes som midlertidig skolebygg for
ca. 125 elever og ca 15 ansatte fram til ny skole står klar. Stavsjø
skole har g jennomført mange møter med Hedmark Trafikk for å lage
et nytt skyssopplegg for elevene på Dæhli og Stavsjø, samt endring
av skyssrutene til de øvrige skolene på Nes. Det er brukt mye tid på
å finne en organisatorisk modell som fungerer med bl.a. felles FAU,
felles SU/Skolemiljøutvalg, felles HMS-utvalg, oppbygging av tillitsmannsapparat m.m.
340 Hagen skole
Hagen skole er en institusjonsskole for barn innlagt ved Hagen
behandlingsenhet, etter § 2.1, fjerde ledd i lov om ssykisk helsevern.
Hagen behandlingsenhet er en enhet under BUP døgnavdeling, divisjon
Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF. Ringsaker kommune er
vertskommune for Hagen skole, og mottar et administrasjonstilskudd
på 3 % av skolens budsjett. For 2006 var administrasjonstilskuddet
på 0,091 mill. kroner. Etter opplæringslova § 13-2 dekkes driften i sin
helhet av Hedmark fylkeskommune. I løpet av året 2006 fikk totalt 22
barn og deres familier ulike former for tilbud ved Hagen skole. 6 av
barna er hjemmehørende i Ringsaker kommune.
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2.4 	Undervisning (VO 30)
341 Tyrili
Året 2006 har vært preget av usikkerhet knyttet til driften. Økonomiske overføringer fra Sosial- og helsedirektoratet utg jorde
budsjettrammen for våren 2006. I januar 2006 startet arbeidet med
å sikre driften for høsten 2006. Kunnskapsdepartementet ga sterke
signaler om at økonomiske midler ville sikre driften g jennom revidert
nasjonalbudsjett i mars. Utdanningsdirektoratet overførte midler og
la samtidig føringer for innkreving av midler fra elevenes hjemkommuner og hjemfylkeskommuner. De midlertidige avtalene mellom
Ringsaker kommune og Telemark fylkeskommune og Folldal kommune
ble forlenget fram til og med 31.12.2006. Behandling av Ot.prp.59
( 2005-2006) medførte lovendring av §13-2 og 13-3a i opplæringslova
som skal g jelde fra 1. januar 2007. Der er ansvar for opplæring i private barneverns- og rusmiddelinstitusjoner fra nevnte dato plassert
i den fylkeskommunen der institusjonen ligger. Hedmark fylkeskommune overtar det økonomiske ansvaret for drift av skolen og ansatte
i Folldal og Ringsaker, mens Telemark fylkeskommune overtar ansvar
for drift og personale i Tyrili Sør i Skien. Ingen av fylkene var i stand
til å ta over ved årsskiftet. Det er derfor fremforhandlet nye avtaler
om midlertidig drift etter vedtak i formannskapet, sak 256/2006 med
Hedmark- og Telemark fylkeskommune frem til og med 31.7.2007. I
avtalen står fylkeskommunene som økonomiske garantister.

342 Voksenpedagogisk senter
I følge målekartet i BMS har enheten i 2006 nådd de oppsatte måltall
og enheten er godt fornøyd med dette. Det statlige tilskuddene på
overgangsordningen ble høyere enn forutsatt, og har medført et
overskudd på om lag 1,2 mill. kroner. Overskuddet vil være en buffer
mot et forventet fall i de statlige tilskuddene i kommende år slik at
driften kan holdes på stabilt nivå i årene framover. Enheten deltok i
2006 i en del utviklingsorienterte prosjekter. Noen ble avsluttet, og
nye kom til: Det er g jennomført to prosjekter i forbindelse med det
nasjonale programmet for basiskompetanse i arbeidslivet, ett i NAVregi og ett i Vox-regi. Det g jelder de grunnleggende fire ferdighetene
i lesing, skriving, regning og digital kompetanse med tilknytning til
deltakernes arbeidplass. Videre deltok enheten i det IMDI-initierte
prosjektet Digital individuell plan for innvandrere med liten skolebakgrunn samt prosjektet leksehjelp.
343 PP-tjenesten
I 2006 har antall meldinger til PPT økt betydelig. Dette har medført
at mye tid og ressurser i enheten har gått med til den lovpålagte
oppgaven å være sakkyndig der loven krever det. For å heve kompetansen i den enkelte enhet innen tema lesing, skriving og matematikk,
for bl.a. slik å kunne forebygge fortsatt økning i antall meldinger, har
enheten tatt initiativ til å g jenopprette lese- og skrivenettverk, og er
deltakere i matematikknettverkene. PPT bidrar g jennom en arbeidsgruppe til klarg jøring av felles prosedyrer og retningslinjer vedrørende forståelse og praktisering av opplæringslovens bestemmelser om
spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Dette arbeidet ferdigstilles i 2007. I 2006 har PPT investert mye ressurser i samarbeid med
barnehager og skoler om å etablere gode læringsmiljøer, bl.a. g jennom LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse), en modell som
bidrar til at skolene og lærerne utvikler kompetanse i å forebygge
og redusere lærings- og atferdsproblematikk. Tre tilsatte i PPT har
langt på vei g jennomført ART–utdanning, som er en forskningsbasert
metode til styrking av elevers sosiale kompetanse (sosial ferdighetstren-ing, sinnekontrollering og moralsk resonnering). Som et ledd
i tidlig å registrere barn med språkvansker, har PPT g jennomført
opplæring i verktøyet TRAS (Tidlig registrering av språk) i mange
barnehager. PPT har med samme mål g jennomført kurs/opplæring
på helsestasjonene om kartlegging av toåringene og fireåringene, og
hvordan oppdage tidlig g jennomgripende utviklingsforstyrrelser.
Gjennom psykiatrimidler fikk PPT/åpen barnehage i familiesenteret
tilført en 80 % stilling fra 1.9.2006. PPT/Åpen barnehage familiesenteret tilbyr nå programmet ”De utrolige årene” – dinosaurusskolen utviklet av Webster Stratton, et program som er rettet mot familier
med barn i alderen 4-8 år, og som har eller er i ferd med å få alvorlige
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atferdsproblemer. Dette er et tiltak for forebygging av psykisk helse
blant barn og unge i Ringsaker.
Regler, rutiner/maler for utarbeidelse av individuell plan i Ringsaker
kommune ble etablert i 2006. RE PPT fikk i ansvar å etablere ordningen slik rutinen beskriver. Ordningen med systemkoordinator er satt
i drift, og ledernettverk etablert. Vesentlig tid og ressurser i PPT
brukes til rollen som personlig koordinator. Fra årsskiftet 2006/2007
er organisasjonstilhørigheten til systemkoordinator flyttet fra PPT til
rehabilitering. PPT vil imidlertid fortsatt ta aktivt del i arbeidet med
individuell plan, ved bl.a. være med i et ledernettverk for sikring av
tverrfaglig samarbeid, og på lik linje med andre enheter inneha rollen
som personlig koordinator.

2.4.5 Ressursbruk
Personalinnsats – antall årsverk

				
Regnskap 2004
Regnskap 2005
Budsjett 2006
300 		Brøttum ungdomsskole
15,76
15,00
16,53
301 		Moelv ungdomsskole
28,66
27,20
30,91
302 		Nes ungdomsskole
19,79
20,71		
302 		Nes ungdomsskole / RAUS			
26,14
303 		Brumunddal ungdomsskole
38,41
37,67
40,57
304 		Furnes ungdomsskole
41,33
41,35
41,25
310 		Brøttum skole
13,94
15,87
18,38
311 		Lismarka og Nordheim skole
11,22			
312 		Åsen og Messenlia skole
16,43			
312 		Messenlia og Lismarka skole		
19,85
17,24
313 		Fossen og Fagernes skole
17,69			
313 Fagernes og Åsen skole		
15,84
16,57
314 Kilde skole
26,02			
314 Kilde og Fossen skole		
34,81
35,07
315 Skarpsno skole
20,59
19,12
20,09
316 Jølstad og Saugstad skole
17,41
17,39
19,07
317 Stavsjø og Dæhli skole
25,91
24,53		
318 Årengen og Helgøya
13,54
14,79		
319 Kirkekretsen skole
14,09
13,44
14,61
320 Brumund og Mauset skole
16,04
12,24		
321 Hempa skole
26,57
25,58
25,68
322 Fagerlund skole
33,83
36,34
48,86
323 Mørkved skole
41,93
44,93
46,91
324 Kirkenær skole
19,14
18,44
18,43
325 Kylstad skole
14,47
14,84
16,57
326 Stavsberg skole
16,08
15,25
14,91
327 Nes barneskole			
39,98
340 Hagen skole
6,00
6,00
6,00
341 Tyrili
4,60
4,60
4,20
342 Voksenpedagogisk senter
11,66
11,28
9,75
343 PPT
16,33
16,13
15,03
399 Undervisningsformål –ikke fordelt
2,00
1,00
1,00
Sum årsverk VO 30 Undervisning
529,44
524,20
543,75

31.12.2006
16,53
30,91
26,14
40,57
41,25
18,38

17,24
16,57
35,07
20,09
19,07

14,61
25,68
48,86
46,91
18,43
16,57
14,91
39,98
6,00
4,20
9,75
14,53
1,00
543,25

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
				
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Regnskap 2004
288 629
75 188
213 441

Innen virksomhetsområde 30 undervisning er det et samlet overskudd før årsavslutningstransaksjoner på 9,672 mill. kroner. Det
er overskudd innenfor samtlige resultatenheter unntatt Brøttum
barne- og ungdomsskole som har et underskudd for enheten samlet
på 0,085 mill. kroner.

Regnskap 2005
307 703
85 468
222 235

Budsjett 2006
306 908
67 112
239 796

31.12.2006
322 622
82 826
239 796

vedtatt at for de enheter med overskudd i 2006 avsettes 10 %
av overskuddet til en felles avsetning for Ringsaker kommune. For
virksomhetsområde undervisning utg jør denne avsetningen samlet
0,895 mill. kroner. Resterende del av overskuddet med 90 %, avsettes
regnskapet i 2006, og vil bli inntektsført i regnskapet for 2007.

I f.sak 55/2007 om årsavslutningstransaksjoner for 2006 er det
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2.4 	Undervisning (VO 30)
For den enkelte resultatenhet ser den økonomiske situasjonen slik ut
for 2006:

Resultatenhet
Budsjett
Regnskap før
Avvik før
		
2006
årsoppg j. disp
årsoppg j.disp.
300 Brøttum ungdomsskole
8 222
8 458
-236
301 Moelv ungdomsskole
14 040
13 500
540
302 Nes u-skole/RAUS
11 157
10 757
400
303 Brumunddal u-skole
18 520
18 230
290
304 Furnes ungdomsskole
20 830
20 209
621
310 Brøttum skole
6 913
6 761
152
312 Messenlia og Lismarka skole
8 042
7 885
157
313 Fagernes og Åsen skole
7 018
6 884
134
314 Kilde og Fossen skole
14 832
14 184
648
315 Skarpsno skole
8 776
8 580
196
316 Jølstad og Saugstad skole
7 681
7 422
259
317 Stavsjø og Dæhli skole
2 747
2 747
0
318 Årengen og Helgøya
1 857
1 857
0
319 Kirkekretsen skole
6 226
6 110
116
321 Hempa skole
10 824
10 743
81
322 Fagerlund skole
19 920
19 987
-67
323 Mørkved skole
19 284
18 958
326
324 Kirkenær skole
8 109
7 712
397
325 Kylstad skole
6484
6 390
94
326 Stavsberg skole
6 569
6 480
89
327 Nes barneskole
13135
12 826
309
340 Hagen skole
0
0
0
341 Tyrili
0
-346
346
342 Voksenpedagogisk senter
3 854
2 668
1 186
343 PT
7 206
6 400
806
399 Underv.formål ikke ford.
7 550
4 722
2 828
					
Sum VO 30 Undervisning
239 796
230 124
9 672
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Årsoppg j.
disp.
236
-540
-400
-290
-621
-152
-157
-134
-648
-196
-259
0
0
-116
-81
67
-326
-397
-94
-89
-309
0
-346
-1 186
-806
-2 828

Regnskap
2006
8 222
14 040
11 157
18 520
20 830
6 913
8 042
7 018
14 832
8 776
7 681
2 747
1 857
6 226
10 824
19 920
19 284
8 109
6 484
6 569
13 135
0
0
3 854
7 206
7 550

-9 672

239 796

Undervisning
For virksomhetsområde undervisning samlet er det et overskudd på
6,844 mill. kroner eksklusiv ufordelt reserve. Dette skyldes hovedsaklig besparelse innen lønn ved mindre bruk av vikarer ved sykefravær
samt at vikarer er lavere lønnet enn de som innehar stillingen fast.
Skolene har i tillegg et overskudd fra 2005 som ikke fullt ut er disponert. I det videre følger en kort økonomirapport pr resultatenhet:
301 Moelv ungdomsskole
Skolen har i løpet av året 2006 gått til innkjøp av mye utstyr. I tillegg
har enheten et overskudd på 0,54 mill. kroner. Dette skyldes innspart
lønn for langtidssjukmeldte lærere med lang ansiennitet og høy
kompetanse. Vikarene i disse stillingene gir innsparing i lønnskostnader. For to lærere er det i tillegg refusjon i forbindelse med svangerskapspermisjon.
302 Nes ungdomsskole
Nes ungdomsskole har i 2006 et overskudd på 0,399 mill. kroner.
Dette skyldes lavt sykefravær hvor det sykefraværet som har vært
er langtidsfravær som gir grunnlag for refusjon.
303 Brumunddal ungdomsskole
Ungdomsskolen har i 2006 bevisst holdt stillinger vakante, og spart
på vikarressursen for å kunne sette av midler til et nytt naturfagrom. I delegert økonomisak 400/06 er prosjekt 51191 opprettet i
investering, og det er overført 0,6 mill. kroner fra drift til investerring til nytt naturfagrom. I tillegg har skolen et overskudd på
0,29 mill. kroner som skyldes ledighet i stillinger.
304 Furnes ungdomsskole
Furnes ungdomsskole har i 2006 et overskudd på 0,621 mill. kroner.
Dette skyldes hovedsakelig at enheten har hatt et høyt sykefravær
med vesentlig langtidssykemeldinger. Differansen mellom vikarens
lønnsnivå og høyt kvalifiserte sykemeldte medarbeidere, samt problemer med fullt ut å dekke opp vikarbehovet, forklarer det meste
av budsjettavviket. Grunnet større innkjøp er også momsrefusjonen
betydelig høyere enn budsjettert.
300/310 Brøttum barne- og ungdomsskole
For ungdomstrinnet viser regnskapet et underskudd på 0,236 mill.
kroner. Dette forklares i hovedsak med et merforbruk på lønn på
grunn av utgifter forbundet med et særskilt undervisningsopplegg
kalt ”Alternative læringsarenaer”. Dette undervisningsopplegget er
for elever på ungdomstrinnet med læremessige/sosiale vansker med
begrunnelse i elevenes rett til tilpasset opplæring/spesialundervisning. I tillegg har det vært mye kortidsfravær uten tilsvarende
sykepengerefusjon hvor bruk av sykevikar ikke har vært dekka av
sykelønnsrefusjon.
For barnetrinnet viser regnskapet et overskudd på 0,152 mill. kroner
Dette forklares i hovedsak med refusjon av fødselspenger. I f.sak
110/2006 ble det vedtatt å overføre 0,1 mill. kroner av driftsoverskuddet fra 2005 for barneskolen med overføring fra drift til investering for etablering av innleid paviljong. Dette er brukt til å dekke
innredningskostnader for paviljongen.
Samlet vurdert går Brøttum barne- og ungdomsskole med et driftsunderskudd i 2006 på i underkant av hundre tusen kroner. Enhetsleder vurderer økningen av antall elever de siste årene som har rett
til spesialundervisningen og annen type særskilt tilpasning av undervisningssituasjonen som betydelig. Det er derfor i 2006 benyttet
lønnsmidler ut over tildelt ramme for å ivareta elevenes rettigheter i
hht. opplæringsloven og i forbindelse med Kunnskapsløftet.
312 Messenlia/Lismarka barneskole
Ved Messenlia barneskole er overskuddet på 0,048 mill. kroner i
2006. Ved Lismarka er overskuddet på kr 109.000. Enheten samlet
hadde et overskudd i 2005 på 0,055 mill. kroner. Overskuddet for
begge enhetene i 2006 er et godt resultat som skyldes innsparte
lønnsmidler.

313 Fagernes/Åsen barneskole
Ved Fagernes barneskole er overskuddet på 0,047 mill. kroner i 2006.
Ved Åsen er overskuddet på 0,087 mill. kroner. Enheten samlet hadde
et overskudd i 2005 på 0,191 mill. kroner. Overskuddet i 2006 er et
godt resultat som skyldes overskudd fra 2005 og innsparte lønnsmidler i 2006.
314 Kilde/Fossen barneskole
Kilde og Fossen skoler har i 2006 et overskudd på 0,583 mill. kroner.
Dette skyldes, i hovedsak, at enheten har hatt et høyt sykefravær
med flere langtidssykmeldinger. Vikarene for disse har hatt vesentlig
mindre lønn enn høyt kvalifiserte medarbeidere. En annen årsak er at
enheten hadde et overskudd på 0,23 mill. kroner i 2005 som ikke er
disponert. Overskuddet for Kilde og Fossen skoler vil i hovedsak bli
benyttet til innkjøp av læremidler i forbindelse med Kunnskapsløftet
og til en satsning på digitalt utstyr til undervisningen.
316 Saugstad/Jølstad barneskole
Saugstad har i 2006 et overskudd på kr 36.000 og driften er om lag
i balanse i 2006. Jølstad har i 2006 et overskudd på 0,218 mill. kroner.
Dette skyldes i hovedsak innsparing av utgifter til vikarer ved å
omdisponere lærerressursen. I tillegg hadde Jølstad et overskudd
fra 2005 på 0,040 mill. kroner som ikke er disponert. Det samlede
overskuddet fra de to skolene vil bli benyttet til kjøp av digitalt utstyr
i forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet, utstyr til det nye
skolebygget og utearealet.
319 Kirkekretsen barneskole
Kirkekretsen skole har i 2006 et overskudd på 0,116 mill. kroner. I tillegg hadde skolen et overskudd fra 2005 på omlag 0,400 mill. kroner.
I november 2006 viste prognosen at det også i 2006 ville bli et overskudd. Dette skyldes blant annet langtidsfravær på ca 1,7 årsverk
blant lærere. Vikarer skolen har ansatt har vært nyutdanna eller
under utdanning, og gitt en lavere lønnskostnad enn normalt. I tillegg
har det vært 40 % besparelse på sekretærstillingen og 1
måneds vakanse i skolelederstillingen. Besparelsen er g jennom delegert økonomisak 265/2006 vedtatt å overføre med 0,625 mill. kroner
fra drift til investering fordelt på to prosjekter. For prosjekt 51333
er 0,550 mill. kroner tiltenkt utearealet ved Kirkekretsen.
I forbindelse med ombygging av Kirkekretsen skole ble det satt opp
en ny ballbinge. Ut over dette er det ikke g jort noe med arealet. Det
er blant annet behov for nye lekeapparater, akebakker, beplantning,
amfi, ny asfalt, drenering, bu for uteleker, brannsikker bu for søppelcontainere, og nye sykkelstativer. I tillegg er 0,075 mill kroner satt av
til SFO-basen på prosjekt 51334 for å legge nytt gulvbelegg, male og
skifte ny kjøkkeninnredning.
321 Hempa barneskole
Skolen har i 2006 et mindre overskudd på 0,081 mill. kroner som g jør
at driften tilnærmet er i balanse.
322 Fagerlund barneskole
Skolen har i 2006 et resultat på kr 0.
323 Mørkved barneskole
Skolen har i 2006 en besparelse på 0,326 mill. kroner. Overskuddet fra
2006 var på 0,228 mill. kroner, og sett i sammenheng med dette er
driften om lag i balanse i 2006.
324 Kirkenær barneskole
Skolen hadde i 2005 et lite underskudd på 0,034 mill. kroner, men
har nå et overskudd på 0,397 mill. kroner. Kirkenær barneskole har
hatt flere ansatte i sykemeldinger/rehabilitering i 2006, og en intern
omorganisering har vært nødvendig ved skolen. I tillegg til å fordele
vikariater til teamene på skolen har ledig kapasitet blant ansatte blitt
benyttet. Vikarene har i tillegg vært lavere lønnet enn de som er i
permisjon. Overskuddet fra 2006 vil bli benyttet til flere formål, blant
annet kjøp av læremidler, inventar og utbedring av elevgarderober.
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325 Kylstad barneskole
Skolen har i 2006 et mindre overskudd på 0,094 mill. kroner som g jør
at driften tilnærmet er i balanse.
326 Stavsberg barneskole
Skolen har i 2006 et mindre overskudd på 0,082 mill. kroner som g jør
at driften tilnærmet er i balanse
327 Nes barneskole
Skolen har et overskudd på 0,399 mill. kroner i 2006. I tillegg har
skolen i løpet av 2006 overført fra drift til investering 0,6 mill. kroner
til prosjekt 51311 for å kjøpe lekeapparater til den nye skolen på Nes.
Det er bevisst ikke kjøpt inn inventar/utstyr ved de fire skolene som
er vedtatt nedlagt. I tillegg har sykefraværet vært lavt. Det har vært
mulig å få til en ”stordriftsfordel” ved å slå sammen fire barneskoler
til en resultatenhet som budsjettmessig har gitt en besparelse som
vil komme den nye skolen til fordel.
340 Hagen skole
Regnskapet til Hagen behandlingshjem g jøres årlig opp mot Hedmark
fylkeskommune etter eget refusjonskrav. Resultatet for Hagen viser
av denne grunn kr 0.
341 Tyrili
Det er avsatt 0,346 mill. kroner til disposisjonsfond i 2006. Disse
midlene vil bli avregnet i forhold til egen avtale mellom Ringsaker
kommune, Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.
342 Voksenpedagogisk senter
Voksenpedagogisk senter har et overskudd på 1,2 mill. kroner i 2006.
0,520 mill. kroner av dette overskuddet er ubrukt overskudd fra
regnskapsåret 2005. I tillegg er de statlige tilskuddene på overgangsordningen samt gebyrinntekter blitt større enn forutsatt i 2006.
Overskuddet vil være en buffer mot et forventet fall i de statlige
tilskuddene i kommende år slik at driften kan holdes på stabilt nivå i
årene framover.

343 PPT
Innen PP- tjenesten er det et overskudd på 0,806 mill. kroner. Overskuddet fra 2005 regnskapet var på 0,921 mill. kroner, og g jør at
resultatet i 2006 fortsatt viser overskudd..
399 Ufordelt reserve
Innen virksomhetsområdet budsjetteres det med en ufordelt reserve
til fordeling av midler i løpet av kalenderåret. Det vil si at endringer
i timetildelingsressurser for grunnskolen og skolefritidsordningen
g jennom året kompenseres ved å hente midler fra denne reserven
så langt den rekker. I tillegg føres utgifter til skyssutgifter, kjøp av
tjenester fra andre kommuner og refusjonskrav til staten her.
I 2006 er det en samlet besparelse innen ufordelt reserve med 2,828
mill. kroner. Av dette overskuddet er 0,373 mill. kroner overskudd fra
2005 som ikke er benyttet, og en besparelse på ikke fordelte midler
innen lønn på 0,766 mill. kroner. I tillegg har det vært en merinntekt
i refusjon fra staten, og en større andel av integreringstilskudd enn
forventet. Samlet utg jør dette en merinntekt på 1,108 mill. kroner.
Kursbudsjettet har en rest på 0,125 mill. kroner, og det har vært en
besparelse i utgifter til kontormaskiner med 0,306 mill. kroner.
Utgifter til transport av elever i forbindelse med skoleskyss er om lag
i forhold til budsjett. Det har vært foretatt endring av fordeling av
budsjettet g jennom året pga eget vedtak om kjøring av en ressurskrevende bruker, og ekstra skyssutgifter i forbindelse med endring av
skoleveg for flere elever på Nes på grunn av forberedelse til bygging
av ny skole.
Leirskoletjenesten har et netto mindreforbruk på 0,150 mill. kroner
og skyldes at færre elever enn antatt har vært på Mesnali ungdomssenter og leirskole samt merinntekt fra andre kommuner.

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
				
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

Regnskap 2004
46 135
2 864
43 271

Investeringsprosjektene budsjetteres over flere år. I 2006 har det
blant annet vært utgifter til møblering av Fagerlund barneskole. I tillegg har det vært utgifter til ombygging/oppgradering ved Brumunddal ungdomsskole. Investeringsutgifter ved Brumunddal ungdomsskole vil hovedsakelig påløpe i 2007/2008, og det er totalt budsjettert
med 26,0 mill. kroner til ombyggingen. Det har også vært utgifter

Skole			
Brumunddal u-skole
Kirkekretsen skole
Kirkekretsen skole
Nes barneskole

Sak
Del.sak 400/06
Del.sak 265/06
Del.sak 265/06
Del.sak 408/06

Prosjektene i tabellen over er kommentert under den enkelte skole.
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Regnskap 2005
59 713
3 012
56 701

Budsjett 2006
21 511
2 510
19 001

31.12.2006
11 183
3 141
8 042

forbundet med bussoppstillingsplasser ved Furnes ungdomsskole.
Noen skoler har i løpet av driftsåret 2006 overført midler fra drift
til investering tiltenkt bestemte prosjekter. Disse midlene inngår
ikke som en del av overskuddet til disse enhetene i 2006. Dette er
prosjektene:

Prosjekt
51191
51333
51334
51311

Investering
Beløp i 1.000 kr
Nytt naturfagrom		
600
Uteareal Kirkekretsen		
550
SFO basen		
75
Utstyr ny barneskole på Nes		
600
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400
401
403
405
407
408
409
410
411
420
421
422
423
430

Omsorgsdistrikt Brøttum
Omsorgsdistrikt Moelv omegn
Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
Omsorgsdistrikt Nes *)
Omsorgsdistrikt Veldre
Omsorgsdistrikt Tømmerli
Omsorgsdistrikt Brumunddal
Omsorgsdistrikt Mørkved
Omsorgsdistrikt Furnes
Bjønnhaug avlastingssenter
Rehabilitering
Demente
Ringsaker AO-senter
Matproduksjon

Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder:

Karin M. Randgaard			
Hege T. Nysveen			
Tordis Strand Hansen			
Kjell Erik Bjurling			
Heidi Voldengen			
Oddvar Johannessen			
Sissel Sætherskar (vikar)		
Lise Tronstad			
Ing jerd Olstad			
Hege T. Granstrøm (konst.)		
Gro Medlien				
Ane Wenche Moen			
Rune Øygarden			
Arnfinn Houmb			

*) Omsorgdistriktene Stavsjø, Nes og Helgøya ble slått sammen til ett omsorgsdistrikt fra juni 2006 og vil bli kommentert samlet.
2.5.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet er regulert i lov om sosiale tjenester m.v.
samt lov om helsetjenester i kommunene, og omfatter funksjonene
213 voksenopplæring, inkl. AO-senter, 234 aktivisering eldre og
funksjonshemmede, 253 pleie, omsorg, hjelp i institusjon, 254 pleie,
omsorg, hjelp i hjemmet og 265 kommunalt disponerte boliger (botilbud utenfor institusjon). Målgruppen er alle med behov for pleie og
omsorg; eldre, utviklingshemmede, funksjonshemmede, brukere med
psykiske lidelser samt barn og unge.
2.5.2 Hovedkommentar
Virksomhetsområdet har lagt bak seg nok et år preget av økende
etterspørsel etter pleie- og omsorgstjenester fra ulike brukergrupper. I tillegg til et økt press på de ordinære hjemmetjenestene og på
sykehjemsplassene har pleie og omsorg opplevd at brukernes behov
blir mer sammensatt og komplekse, noe som bl.a. krever mer avansert sykepleie og oppfølging. En økning i antallet spesielt ressurskrevende brukere har satt sitt preg på tjenestetilbudet og økonomien til enkelte resultatenheter.
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For å skape handlingsrom til å dekke det økte behovet for pleie- og
omsorgstjenester har det vært arbeidet kontinuerlig med effektivisering av tjenestene, og det har nødvendig å g jøre strenge prioriteringer i forhold til hvem som skal motta tjenestene og i hvilket
omfang de skal gis.
Det har vært en økning i sykefraværet fra 11 % i 2005 til 14,3 %
i 2006. I enkelte pleie og omsorgsdistrikt har sykefraværet vært
enda høyere. Det er ikke grunnlag for å hevde at denne veksten kan
tilskrives det økte presset i pleie- og omsorgstjenesten i form av økt
etterspørsel og flere krevende brukere kombinert med kravet til økt
effektivisering. Mesteparten av sykefraværet viser seg å være knyttet til kroniske lidelser og sykdom med langvarig rekonvalesens.
Virksomhetsområdet fikk et resultat i samsvar med budsjett. Det er
imidlertid store variasjoner i resultatene til de enkelte resultatenheter. Det har g jennom året vært nødvendig å styrke noen enheters
budsjetter g jennom intern omfordeling fra budsjettansvar pleie- og
omsorgsformål - ufordelt.

2.5.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medar

beidere, organisasjon og økonomi. Fokusområde økonomi vises også i
kapittel 2.5.5 ressursbruk.

Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2 Kvaliteten på tjenesten
B2.1 Samarbeid medvirkning
B2.2 Informasjon

Ønsket resultat
5,0
5,0
5,0
5,0

Omsorgsdistriktene i pleie og omsorg har g jennomført to brukerundersøkelser, en for hjemmetjenester og en for institusjonstjenester.
I oversikten er bare undersøkelsen for hjemmetjenester tatt med da
den var mest omfattende. Resultatet for institusjonstjenestene har
en skår på 4,9 på overordnet tilfredshet og 4,6 som g jennomsnitt på
alle spørsmål.

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
4,0
4,0

Resultat
4,7
4,9
5,4
4,0

kartet på samarbeid/medvirkning (B2.1). Resultatet på de tre andre
måleindikatorene er bedre enn akseptabelt nivå. Gjennomsnittet på
alle spørsmålene i undersøkelsen er 4,7.
For de enkelte resultatenheter innenfor virksomhetsområdet
fremgår resultatet av tabellen under.

Hjemmetjenester har et resultat som er bedre enn forutsatt i måle			
			
			
400 Omsorgsdistrikt Brøttum
401		 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
405 Omsorgsdistrikt Nes
407		 Omsorgsdistrikt Veldre
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal
410		 Omsorgsdistrikt Mørkved
411		 Omsorgsdistrikt Furnes
420 Bjønnhaug avlastningssenter
421		 Rehabilitering
422 Demente
423 Ringsaker AO-senter
430 Matproduksjon

B1.1
B1.2
Tilpasset
Kvaliteten på
brukernes behov
tjenesten
5,1
5,1
4,7
5,2
4,4
4,7
4,9
5,1
4,6
4,9
4,5
4,6
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
4,9
4,1
4,2
5,5
5,0
4,6
4,3
4,1
4,6
4,9		

Resultatene viser at brukerne er g jennomgående fornøyd med de
tjenester som leveres av de ulike resultatenhetene i pleie og omsorg.
For å bedre informasjonen til brukere og pårørende har flere enheter

B2.1
B2.2
Samarbeid
Informasjon
medvirkning		
5,5
4,2
5,6
4,1
5,2
3,6
5,5
4,4
5,4
3,9
5,1
3,6
5,4
3,7
5,2
4,1
5,4
4,1
4,1
4,3
4,6
4,7
4,8
3,8
4,6
4,5
3,4
3,2

laget informasjonsfoldere og etablert faste kontaktpersoner.
Det arbeides med å videreutvikle informasjonsrutinene.
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Medarbeidere
			
M1.1 Kompetanse
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Ønsket resultat
5,0
5,0
<9,7 %

Kompetanse og arbeidsmiljø får en høy skår i motivasjonsmålingen,
både for virksomhetsområdet samlet og innenfor den enkelte resultatenhet. Sykefraværet er imidlertid langt unna akseptabelt resultat.
Bare 1 av 14 enheter har et lavere sykefravær enn 9,7 %. Det er ulike

			
			
			
400 Omsorgsdistrikt Brøttum
401		 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
405 Omsorgsdistrikt Nes
407		 Omsorgsdistrikt Veldre
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal
410		 Omsorgsdistrikt Mørkved
411		 Omsorgsdistrikt Furnes
420 Bjønnhaug avlastningssenter
421		 Rehabilitering
422 Demente
423 Ringsaker AO-senter
430 Matproduksjon

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
9,7 %

Resultat
5,0
4,9
14,3 %

årsaker til det høye sykefraværet, i første rekke kroniske sykdommer,
muskel- og skjellettlidelser og enkelte alvorlige sykdomstilfeller.
Det arbeides aktivt med oppfølging av de sykmeldte og tilrettelegging av arbeidet for å få sykmeldte tilbake i jobb.

M1.1
M2.1
Engasjerte og
Arbeidsmiljø
kompetente medarbeidere		
5,1
4,9
5,2
5,3
4,8
4,5
5,2
5,0
5,0
5,1
4,7
4,7
4,7
4,9
4,9
4,8
5,1
4,8
5,1
5,4
5,7
4,9
5,2
5,4
4,4
4,9
5,1
5,1

M2.2
Sykefravær
i prosent
17,4
11,4
15,1
11,4
17,5
16,6
21,3
14,1
18,4
11,9
8,1
11,2
14,4
14,0

Organisasjon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Ønsket resultat
4,5
4,5

Resultatene er på ønsket nivå for pleie og omsorg sett under ett.
Tabellen under viser at alle enhetene har resultat på minst akseptabelt nivå. Med tanke på de begrensede muligheter og ressurser
			
			
400 Omsorgsdistrikt Brøttum
401		 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
405 Omsorgsdistrikt Nes
407		 Omsorgsdistrikt Veldre
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal
410		 Omsorgsdistrikt Mørkved
411		 Omsorgsdistrikt Furnes
420 Bjønnhaug avlastningssenter
421		 Rehabilitering
422 Demente
423 Ringsaker AO-senter
430 Matproduksjon
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Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
4,5
4,6

som enhetene har til å drive fagopplæring og legge forholdene til
rette for personalets ønsker om egenutvikling og kompetanseheving,
er det oppnådde resultat meget bra.

O1.1
Lærende organisasjon
4,5
4,9
4,0
4,5
4,9
4,3
4,6
4,5
4,3
5,0
4,5
5,0
4,1
4,7

O2.1 		
God ledelse		
4,8		
5,1		
4,0		
4,6		
4,8		
4,3		
4,6		
4,7		
4,4		
5,4		
4,1		
5,2		
4,0		
4,6		

Økonomi
			
Ø1.1 Avvik ift. budsjett

Ønsket resultat
0%+

Akseptabelt resultat
0%+

Resultat
-0,1 %

Det gis utfyllende kommentarer til dette fokusområde i kapittel 2.5.5
ressursbruk.

			
			
400 Omsorgsdistrikt Brøttum
401		 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
405 Omsorgsdistrikt Nes
407		 Omsorgsdistrikt Veldre
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal
410		 Omsorgsdistrikt Mørkved
411		 Omsorgsdistrikt Furnes
420 Bjønnhaug avlastningssenter
421		 Rehabilitering
422 Demente
423 Ringsaker AO-senter
430 Matproduksjon

Ø1.1		
Avvik ift. budsjett		
-3,5 %		
3,3 %		
-4,2 %		
-1,6 %		
-4,1 %		
3,1 %		
-3,4 %		
-2,0 %		
-2,8 %		
7,2 %		
3,0 %		
1,0 %		
2,6 %		
1,5 %		
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2.5.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Innledningsvis er det g jort en oppsummering av tjenesteproduksjonen innenfor pleie og omsorg i form av nøkkeltall. Dernest er det
kommentert nye tiltak som er iverksatt i løpet av 2006 og andre
sentrale forhold som har satt sitt preg på virksomheten i 2006.
Nøkkeltall
Tabellene under viser utviklingen for en del sentrale måleparametere
for tjenesteproduksjonen innenfor institusjonsomsorgen.
Institusjon		
Antall liggedøgn totalt			 Utnyttelsesgrad i prosent		
				(dvs. både langtids- og korttidsplasser)				
		
2004
2005
2006
2004
2005
2006
Brumunddal bo/akt.senter
42 278
39 598
41 962
84,4
95,2
100,9
Ringsaker bo/akt. senter
36 531
33 069
33 207
104,5
97,4
97,8
Brøttum bo/akt.senter
13 998
12 595
10 742
106,2
101,5
86,6
Nes bo/akt.senter
12 429
12 495
11 520
113,2
114,1
105,2
Sundheimen - enhet dement
2 666
2 807
6 098
91,3
96,1
96,4
Tømmerli bo/akt.senter
2 708
20 164
20 751
55,7
92,1
94,8
Rusletun
4 406
3 229
5 526
80,5
59,0
100,9
Sundheimen
5 708
6 195
2 815
97,5
92,1
104,4
Sum		
125 573
130 152
132 621
94,2
96,4
98,2
Kilde: Pleie- og omsorgssystemet Profil
Tabellen under viser omfanget av noen utvalgte tjenester innenfor
hjemmebasert omsorg de siste tre årene.
Tjeneste			
Hjemmesykepleie
Antall brukere 		
			
Antall timer		
			
Timer pr mnd		
Hjemmehjelp – personlig bistand
Antall brukere 		
			
Antall timer		
			
Timer pr mnd.		
Hjemmehjelp – praktisk bistand
Antall brukere 		
			
Antall timer		
			
Timer pr mnd.		

Omsorgsdistriktene Stavsjø, Nes og Helgøya ble slått sammen til
ett omsorgsditrikt fra juni 2006
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2004
755
116 532
12,9
289
93 080
26,8
625
78 052
10,4

2005
832
157 976
15,8
307
164 424
44,6
674
116 584
14,4

2006		
952
188 136
16,5		
312
197 288
52,7		
711
109 148
12,8		

Postkjøkken
Gjennom 2006 har det vært arbeidet med å effektuere kommunestyrets vedtak om omlegging til postkjøkken ved kommunens bo- og
aktivitetssentra, jf. k.sakene 110/2005, 164/2005 og 58/2006. Dette
har omfattet prosjektering, ombygging og tilpasning av eksisterende
lokaler, anskaffelse av inventar og ustyr, organisering og planlegging av den daglige drift, etablering av tjenestestandarder og intern
kontroll, samt opplæring og motivasjonstiltak. Ved årsskiftet var 13
postkjøkken inklusiv 8 ved Tømmerli bo- og aktivitetssenter i drift. I
løpet av 1. kvartal vil alle 44 postkjøkken være ferdigstilt og i full drift.
5-dagers AO-tilbud for utviklingshemmede
Et utvidet dagtilbud for utviklingshemmede ble etablert på forsommeren i 2006. Etableringen var en oppfølging av kommunestyrets
vedtak i k.sak 135/2005 som var basert på en utredning av innspar-ingstiltak for å spare kr 2.250.000 innenfor tilbudet til utviklingshemmede. Tiltakene omfattet innsparing av 4 årsverk i boliger
for utviklingshemmede og en omlegging av transportordningen fra
drosjer til å benytte brukernes egne biler. Som det vil fremgå av rapportene fra resultatenhetene under, har ikke etablering og drift av
5-dagers AO-tilbud blitt helt som forventet. Da brukerne ikke greier
å nyttigg jøre seg tilbudet hver dag, fordi de blir for slitne, har dagsenteret på Holo redusert aktivitetstilbudet til 4 dager pr uke. Dette
har g jort det vanskelig å ta ut den forventede innsparingseffekten
på personalsiden i boligene. Det planlagte dagsenteret på Øytun på
Sund er ikke igangsatt til tross for at det foretatt nødvendige opprustninger av bygningsmassen, anskaffelse av inventar og reparasjon av to biler. Dette skyldes at omsorgsdistriktet ikke har klart å
finansiere stilling til å koordinere aktivitetene og at behovet ikke var
så stort som antatt. Omsorgsdistriktet har imidlertid tatt over all
transport av brukere til Holo og Brumunddal AO-senter. Flere av de
potensielle brukerne av dagtilbudet i Brumunddal har valgt å ikke ta
i mot tilbudet. Til slutt viser det seg at omsorgsdistriktene har fått
økte utgifter til transport da det var nødvendig å benytte drosje i en
del tilfeller.
Sammenslåing av omsorgsdistriktene på Nes
Formannskapet vedtok i f.sak 86/2006 å slå sammen omsorgsdistriktene Stavsjø, Nes og Helgøya til en resultatenhet benevnt som
omsorgsdistrikt Nes. Sammenslåingen hadde som mål å skape bedre
brukertjenester innenfor den samme økonomiske rammen. Fra vedtaket ble fattet i april og ut året har det vært arbeidet aktivt med
å endre organisasjonsstruktur og endre fokus i produksjonen av
pleie- og omsorgstjenesten. I rapporten fra omsorgsdistrikt Nes er
det redeg jort nærmere for dette.
Utsatt tilbakeflytting til Brøttum bo- og aktivitetssenter
Tilbakeflyttingen til Brøttum bo- og aktivitetssenter var planlagt til
1.9.2006. Fra samme tidspunkt skulle omsorgsleilighetene i Kirkevegen tas i bruk til sitt planlagte formål; et bolig- og omsorgstilbud
til personer med psykiske lidelser. Utsettelsen med tilbakeflyttingen
har satt sitt preg på deler av virksomheten innenfor pleie og omsorg.
Den uavklarte situasjonen har skapt frustrasjon både blant brukere,
pårørende og ansatte. I tillegg har det påført kommunen økonomiske
belastninger.
Spesielt ressurskrevende brukere
Kommunen har i løpet av 2006 opplevd en økning i antallet brukere
som er spesielt ressurskrevende. Dette er brukere med sammensatte og komplekse diagnoser som psykiatri/demens og fysisk og
psykisk funksjonshemming. Flere av brukerne er barn og unge.
Enkelte av brukerne har blitt utskrevet fra et psykiatrisk behandlingstilbud på en institusjon eller lignende og overført kommunen
for videre behandling og oppfølging. Dette skjer uten at pleie- og
omsorgstjenesten har et tilpasset tilbud for slike brukere, noe som
innebærer at det må brukes mye ressurser for å få dette på plass.
Det har vært nødvendig å styrke enkelte enheters budsjetter
g jennom året for å få etablert slike tilbud uten at dette har vært
helt tilstrekkelig i forhold til de reelle behovene. Pleie- og omsorgsdistriktene har også måttet bruke av sine egne rammer for å få til

et forsvarlig tilbud, noe som har gått på bekostning av den ordinære
driften.

Rapport fra resultatenhetene
400 Omsorgsdistrikt Brøttum
Omsorgsdistriktet har et vanskelig år bak seg, både driftsmessig og
økonomisk. Dette har sammenheng med at den planlagte tilbakeflyttingen fra midlertidige lokaler i Kirkevegen til et ombygd og utvidet
Brøttum bo- og aktivitetssenter ble utsatt på ubestemt tid. Over så
lang tid er det både fysisk og psykisk belastende å drive sykehjem i
et bygg med 16 omsorgsleiligheter og minimalt med fellesfasiliteter.
Dette har ført til slitasje og økt sykefravær blant personalet. For
brukerne har det vært begrensede muligheter for fysiske og sosiale
aktiviteter. Det har i hele byggeperioden bodd 2-3 brukere pr leilighet, noe som bl.a. har g jort det vanskelig for brukere og pårørende
å få kvalitetstid sammen. Flere av brukerne har gitt uttrykk for
mistrivsel.
Det har ikke vært mulig å utnytte de positive sider ved en integrert
driftsmodell så lenge sykehjemsdrift og drift av hjemmetjenester
i byggeperioden har vært drevet adskilt. Et økt press på hjemmetjenestene som følge av mange dårlige hjemmeboende brukere har
derfor utløst behov for bruk av bakvakt for sykepleiere på kvelder, i
helger og i høytider. Etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester fra turister på Sjusjøen har økt det siste året. Selv om antall
turister med behov for hjemmetjenester ikke er så stort krever det
uforholdsmessig mye ressurser, både pga. avstander og sykdomskompleksitet.
Omsorgsdistriktet har merket en enda mer aktiv utskrivningspolitikk fra sykehusene, spesielt mot helger, høytider og ferier. Dette,
sammen med behovet for å ta inn svært pleietrengende hjemmeboende brukere, har ført til delvis overbelegg ved sykehjemsavdelingen
og korttidsplassene har blitt belagt med langtidsbrukere. Intensjonen med å avlaste annet omsorgsdistrikt med sykehjemsplasser har
ikke kunnet la seg g jennomføre.
Omsorgsdistriktet overtok drift av kjøkkentjenesten som planlagt
1.9.2006 til tross for at tilbakeflyttingen til Brøttum bo- og aktivitetssenter ble utsatt. Dette ble en stor utfordring i og med at
kjøkkenløsningen måtte driftes som et institusjonskjøkken som
tidligere, da det ikke fantes muligheter for å etablere noen form for
postkjøkken i Kirkevegen. Opplæring og organisering har gått over all
forventning, men overtakelsen har også krevd mye ressurser.
5-dagers AO-tilbud for alle funksjonshemmede i boliger lar seg ikke
g jennomføre som forutsatt. Flere av brukerne blir slitne og syke og
må være hjemme en dag eller to i uka. Andre derimot, har fått en
mye bedre livskvalitet g jennom det nyetablerte tilbudet. Dette må
innrettes etter den enkeltes helsetilstand og kapasitet.
401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
Omsorgsdistriktet har i 2006 hatt stor pågang på sykehjemsplasser, noe som har g jort det vanskelig å unngå overbelegg. Mange av
brukerne har etter korttidsopphold hatt behov for langtidsplass, og
målet om å drifte flere korttidsplasser i 2006 er derfor ikke nådd.
Hjemmetjenestene har også hatt stor pågang i 2006 og behov for
fagkompetanse har økt i takt med nye brukere. Raskere utskriving
fra sykehus og dårlige brukere som ønsker å bo i eget hjem er
hovedårsaken til dette.
I mai 2006 åpnet omsorgsdistriktene Moelv omegn, Moelv sentrum
og Brøttum et dagsenter på Holo for funksjonshemmede i bofellesskap samt noen hjemmeboende brukere. Dette er en del av 5-dagers
AO-tilbud for funksjonshemmede og er et supplement til AO-senterer og voksenopplæringstilbudet. Dagavdelingen har fått navnet
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TTG-senteret, som står for trivsel, trygghet og glede. Dette har blitt
et godt sted å være for brukerne og personalet. Det viser seg at
brukerne ikke greier å nyttigg jøre seg et 5-dagers tilbud, de trenger
en hjemmedag i uka. På slutten av 2006 ble det derfor besluttet at
dagavdelingen har stengt en dag i uka.
Som en del av opplegget med 5-dagers AO-tilbud var det forutsatt
at personalet i bofellesskapene skal transportere brukerne i bofellesskapene og hjemmeboende til TTG-senteret dels med brukernes
egne biler dels med annet transportmiddel. Det er ikke bevilget ekstra midler til å transportere hjemmeboende og omsorgsdistriktene
har blitt påført ekstra utgifter på grunn av dette. Personalet skal ha
honnør for positiv innstilling til transporten og har taklet det på en
fin måte. De ansatte har fått tilbud om glattkjøring.
Ombygging til postkjøkken startet opp i midten av november, om lag
en måned etter tidsplanen. Det er brukt mye tid på å forberede og
motivere personalet til oppstarten, og det er en positiv innstilling i
enheten til at postkjøkken vil g jøre hverdagen bedre for brukere og
ansatte.
I november 2006 begynte distriktet med multidose-lagte medisiner
til 20 hjemmeboende brukere. Dette er et tiltak for å frigi sykepleieressurser og bruke dem i hjemmebasert omsorg. Tiltaket er positivt
og vil bli videreført i 2007.
I 2006 har 5 ansatte deltatt på veilederbasert hjelpepleierutdanning,
et samarbeidsprosjekt mellom Ringsaker kommune og Storhamar
videregående skole. Alle deltakerne vil i løpet av 2007 være ferdig
utdannet som hjelpepleier.
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
Tilbygget til Moelv bo- og aktivitetssenter ble tatt i bruk ved årsskiftet 2005/2006. Det er til sammen 21 leiligheter, to bofellesskap à
8 leiligheter og 5 enkeltstående leiligheter. Sistenevnte leiligheter er
leid ut til eldre. I den ene bofellesskapet ble det i mars 2006 startet
opp et botilbud med bemanning for 8 psykiatriske brukere. I løpet av
sommeren var alle leilighetene i bruk. Psykiatriboligene var fra starten av bemannet med 4,77 årsverk, men det viste seg senere at det
av hensyn til brukergruppens sammensetning var nødvendig å styrke
bemanningen med to årsverk slik at det deler av dagen/kvelden er to
på vakt. Det var mange brukere og beboere i Moelv som var skeptiske
til at psykiatriboligene ble etablert på Moelv bo- og aktivitetssenter,
men denne skepsisen er etter hvert forsvunnet. Enkelte av de eldre
som bor på den eldste delen av bo- og aktivitetssenteret er ofte på
besøk hos psykiatribrukerne.
På slutten av året ble det arbeidet for å åpne det andre bofellesskapet i tilbygget for yngre funksjonshemmede. Det er vanskelig å
finne brukere som kun greier seg med et botilbud med tilsyn to timer
hver morgen og en kveldsvakt. Hvis de som flytter inn blir syke eller
ikke kan være på dagtilbud, er det pga. av ressurssituasjonen i omsorgsdistriktet, umulig å stille opp med mer bistand.
Omsorgsdistriktet er i en presset situasjon i forhold til tilg jengelige ressurser. Distriktet hadde pr 1.1.2006 29 sykehjemsplasser og
tildelte ressurser ut fra dette antallet. Mesteparten av året har det
vært 32-33 brukere i sykehjemsavdelingen, dvs. et overbelegg på 3-4
brukere. Ved ombygging til postkjøkken reduseres antall plasser til 26.
Gjennom fordelingen av sykehjemsplasser etter antallet eldre over 80
år i omsorgsdistriktet skulle Moelv sentrum disponert 11 plasser
ved Brøttum bo- og aktivitetssenter. I og med den midlertidige
sykehjemsløsningen for omsorgsdistrikt Brøttum disponeres bare 4
sykehjemsplasser i Kirkevegen. Konsekvensen er at omsorgsdistriktet
må dekke behovet for plasser med overbelegg og svært mange besøk
fra hjemmesykepleien.
Da all matproduksjon ble overført til produksjonskjøkkenet på
Tømmerli, ble kjøkkenbemanningen på Moelv bo- og aktivitetssenter
redusert til et minimum, noe som medførte at det ble mindre mulig-
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het for de kjøkkenansatte å hjelpe til med middags- og kaffeservering
på ettermiddagen. Omsorgsdistriktet må bruke sine egne ansatte til
dette. Det samme er tilfelle med klesvask i fellesvaskeriet. Dette er
nye oppgaver som det ikke er gitt kompensasjon for.
Etablering av nytt 5-dagers dagtilbud for beboerne i bofellesskap i
samarbeid med omsorgsdistriktene Moelv omegn og Brøttum har
vært en utfordring både for beboere og ansatte. Det er langt å kjøre
til Holo og mange ansatte er engstelige for ansvaret med å kjøre
beboerne i store biler. Enkelte av beboerne blir også slitne av å reise
til dagtilbudet hver dag. En hjemmedag ble derfor innført, noe som
har vært positivt for beboerne.
405 Omsorgsdistrikt Nes
I juni 2006 ble omsorgsdistriktene Stavsjø, Nes og Helgøya slått
sammen til ett omsorgsdistrikt. Bakgrunnen for dette var at
distriktene mente at de kunne produsere bedre brukertjenester
sammen i en større organisasjon, enn hver for seg. Alle distriktene
hadde som mål å styrke hjemmetjenestene, få ned overbelegg på
sykehjemmene og få mulighet til å differensiere tjenestetilbudet
bedre. Det siste viste deg seg vanskelig å lykkes med. Utover høsten
2006 har det vært nedsatt flere arbeidsgrupper blant ansatte som
har arbeidet med forskjellige spørsmål; bl.a. hvordan en bør organisere sykehjem og hjemmetjenester i det nye distriktet. Rapport fra
gruppene ble levert RE-leder i desember 2006, og rapportene har
styrket troen på at en sammenslåing har vært et fornuftig tiltak
for å øke muligheten for å bedre tjenestene. Det vil bli lagt opp til en
gruppeinndeling på sykehjemmene på bakgrunn av brukernes diagnoser/behov og det vil bli en mer ensartet hjemmetjeneste.
På bakgrunn av disse rapportene vil det skje store omlegginger i
omsorgsdistrikt Nes g jennom 2007.
I k.sak 73/2006 ble det vedtatt nedleggelse av 10 tidligere sykehjemsplasser for utviklingshemmede for å møte reduksjonen i
vertskommunetilskuddet i 2007. I samme sak ble det opprettet 10 nye
sykehjemsplasser på Sundheimen, slik at omsorgsdistrikt Nes økte
antall sykehjemsplasser fra 32 til 42. Etter dette har omsorgsdistrikt
Nes tilnærmet samme sykehjemsdekning som de øvrige distriktene,
og dette har vært et godt bidrag til å kunne arbeide for bedre tjenester. Det har g jennom flere år vært et mål å redusere overbelegget i institusjonen. I 2005 hadde sykehjemsavdelingene på Nes
110,8 % belegg, mens det i 2006 er sunket til 104,9 %.
I k.sak 54/2006 ble det bevilget penger til at pasientsignalanlegget
på Nes bo- og aktivitetssenter kunne skiftes ut. Det nye anlegget
er nå i drift, og har ført til økt kvalitet på institusjonstjenestene.
Tidligere var også alle trygdeboligene ved sentret koblet til pasientsignalanlegget. Å koble til disse i det nye anlegget ville ha medført
betydelige merutgifter. For å kompensere dette, har distriktet kjøpt
inn tilstrekkelig antall trygghetsalarmer slik at de brukerne som bor
i trygdeboligene, og har behov for å bruke pasientsignalanlegget, har
fått trygget sin situasjon g jennom trygghetsalarm.
Det har vært planlagt å starte opp med 5-dagers dagtilbud for alle
utviklingshemmede som bor i bofellesskap. Dagtilbudet var planlagt på Øytun, og det var avsatt til sammen kr 410.000 i budsjettet
til nødvendige opprustninger av bygningsmassen, anskaffelse av
inventar og reparasjon av to biler. De avsatte midlene er disponert
til formålet, men dagtilbudet er ennå ikke igangsatt. Dette skyldes at
omsorgsdistriktet ikke har klart å finansiere stilling til å koordinere
aktivitetene og at behovet ikke var så stort som antatt. Omsorgsdistriktet har imidlertid tatt over all transport av brukere til Holo og
Brumunddal AO-senter. Dette har vært mer ressurskrevende enn
forventet.
407 Omsorgsdistrikt Veldre
Gjennom fordelingen av sykehjemsplasser etter antallet eldre over
80 år i omsorgsdistriktene skulle Veldre avgi 6 sykehjemsplasser til
omsorgsdistrikt Brumunddal. Dette har vært en stor utfordring, men
sykehjemsplassene er avgitt etter de føringer som er gitt. Ansatte

har g jennomført denne prosessen på en meget ryddig og god måte.
En konsekvens av omfordelingen som viser seg i ettertid er at dette
påfører omsorgsdistriktet merutgifter. Det koster mer å ikke kunne
planlegge driften selv, og i tillegg få overført brukere som er ressurskrevende i forhold til bemanning og medisiner/forbruksmateriell.
Arbeidet med å la andre omsorgsdistrikt få disposisjonsrett over
sykehjemsplassene fortsetter i 2007.
Omsorgsdistriktet har g jennom 2006 klart å drifte tre korttidsplasser. Dette er en effektiv måte å drive forebyggende arbeid på, og
bidrar til å opprettholde en god kvalitet i hjemmetjenesten.
Det er ansatt flere fagfolk i løpet av 2006, noe som bl.a. har ført til
en kvalitetsheving av rutinene ved sykehjemsavdelingen. I tillegg benyttes en 40 % stilling for bl.a. å aktivisere beboere på sykehjemmet.
Dette har ført til tilbud om flere aktiviteter for beboere enn tidligere.
Mausetvegen bofellesskap jobber mot en bedre turnusordning, etter
at 5-dagers tilbud ikke innfridde i forhold til forventingen. Ressurser
ble ikke frig jort som følge av dette tilbudet. I tillegg er det lokale
utfordringer som g jør at turnusen må endres. Dette arbeidet ferdigstilles i løpet av 2007.
Sykefraværet i omsorgsdistriktrt har vært veldig høyt og det er en
av årsakene til at det ble startet opp med en prosess rundt medarbeiderskap. Det viser seg at en trenger å endre holdninger til fravær
og å myndigg jøre ansatte. Beslutninger må tas nærmest brukeren,
slik at ansatte føler seg verdsatt og viktige i arbeidet som utføres.
Omsorgsdistriktet har arbeidet aktivt i forhold til å leie ut leilighetene ved Veldre bo- og aktivitetssenter. Etterspørselen etter
leilighetene har vært beskjeden. Fra september til desember ble det
leid ut 20 leiligheter. Det jobbes fortsatt med utleie av resterende
leiligheter.
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
Omsorgsdistrikt Tømmerli har i løpet av året utarbeidet ny turnus basert på prinsippene fra ”Partas K modellen”, dvs. en knapp
grunnbemanning og noen ressurser til å sette inn ved høy belastning.
Videre måtte distriktet i turnusarbeidet forholde seg til at det skulle
redusere bemanningen med 1,13 årsverk i 2006.
Omsorgsdistriktet har g jennom året erfart at grunnbemanningen
er for lav i forhold til de faktiske behov. Sykehjemsbrukerne har blitt
dårligere og mer ressurskrevende, samtidig som veldig mange av brukerne i omsorgsleilighetene på Tømmerli er meget omsorgstrengende
og grenser til å være sykehjemskandidater. Omsorgsleilighetene på
Tømmerli er blitt et mellomnivå mellom hjemmebaserte tjenester og
institusjon, uten at det er gitt noen økonomisk kompensasjon for å
dekke opp et økt ressursbruk. Regnskapet viser at distriktet har et
merforbruk både på ekstrahjelp og overtid.
Sykefraværet var veldig høyt i begynnelsen av året, men hadde en
nedgang i 2. og 3. kvartal mens 4. kvartal ig jen viser en stigning. I
følge samtaler med sykemeldte skyldes en del av fraværet stort
arbeidspress.
Etter planen skulle distriktet starte botilbud for mennesker med
psykiske lidelser i Kirkevegen 1.1.2006. På grunn av forsinkelser med
Brøttum bo- og aktivitetssenter ble dette ikke iverksatt i 2006. Det
er bestemt hvilke brukere som får tildelt leiligheter i Kirkevegen og
det har vært mye frustrasjon og irritasjon blant brukergruppa i forhold til g jentatte utsettelser med innflyttingen.
Omsorgsdistriktet fikk i løpet av året en meget utradisjonell brukersak som har krevd mye tid og ressurser.
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal
Omsorgsdistriktet er et stort distrikt som møter mange utfordringer
i hverdagen. Til tross for innsparingstiltak i alle deler av tjenesten har

det ikke latt seg g jøre å tilpasse aktiviteten til vedtatte økonomiske
rammer.
Hjemmesykepleien har hatt en stor økning i antall brukere i 2006,
bl.a. som følge av stor tilflytting til sentrum og fordi sykehusene er
raskere med å skrive ut pasientene etter behandling. I g jennomsnitt
har det vært 90 besøk på dagtid og 35 besøk på kvelden. De nye
brukerne av tjenesten viser seg å være g jennomgående dårligere enn
tidligere og har ofte demens og psykiatriske lidelser. Disse lidelsene
er utfordrende i forhold til kunnskap og at de trenger mye oppfølging.
Dette har skapt store utfordringer i distriktet i form av økt press
på personalet, som må rekke flere og mer krevende besøk pr dag.
Det er et økt behov for kvalifisert arbeidskraft. Dette er løst ved
utstrakt bruk av overtid og ved daglig innleie av eksternt fagpersonell. Økningen i brukermassen har også ført til et økt tidsbruk til
saksbehandling og et økt behov for flere biler i hjemmesykepleien. Det
ble tatt over en bil fra omsorgsdistrikt Moelv og lånt en ekstra bil fra
omsorgsdistrikt Brøttum.
Omsorgsdistriktet har ansvaret for to bofellesskap for psykisk
utviklingshemmende. Brukerne i de to boligene har ikke 5-dagers AOtilbud på grunn av de har takket nei til tilbudet. Personalet ved disse
to bofellesskapene har i tillegg fulgt opp hjemmeboende brukere med
psykisk utviklingshemming og trafikkskadde brukere. Fremover vil det
være behov for oppfølging av en del psykiatribrukere.
Ved sykehjemsavdelingen har det store deler av året vært overbelegg. På grunn av mange syke brukere med et stort omsorgsbehov i
hjemmesykepleien har det vært nødvendig å ta disse inn på sykehjemmet. Derfor har det ikke vært mulig å opprettholde det antallet
korttidsplasser som distriktet skulle ha hatt. Dette har ført til stor
belastning på personalet da det ikke har vært mulighet til å leie
inn ekstra personalressurser her. Omsorgsdistriktet har 12 sykehjemsplasser til disposisjon i andre distrikt og disse var alle belagt
31.12.
Distriktet har 28 brukere på dagavdelingen som driftes sammen med
omsorgsdistrikt Mørkved. Her er det også en stor økning av brukere
som trenger dagtilbud. Mange har et tilbud som er lavere en det som
er behovet til den enkelte bruker.
Det har blitt bygd postkjøkken i avdelingen og disse blir tatt i bruk i
begynnelsen av 2007. Distriktet investerte i nye dekontaminatorer til
skyllerom i 2006.
410 Omsorgsdistrikt Mørkved
Omsorgsdistrikt Mørkved har store utfordringer knyttet til yngre
utviklingshemmede og andre brukere med funksjonshemming som
har behov for tilrettelagt bolig og stor grad av bemanning rundt seg.
Det er stadig pågang av nye brukere, mange med store hjelpebehov.
Spesielt brukere med demensproblematikk er en stor utfordring. Det
er ressurskrevende brukere i hjemmetjenesten som er så pleietrengende at de er avhengig av nærmest døgnkontinuerlig hjelp og tilsyn.
Omsorgsdistriktet har lagt stor vekt på å kunne tilby flere korttidsplasser på sykehjemmet. Dette er et svært godt tiltak for hjemmeboende brukere, hvor det er spesiell fokus på trening, kosthold og
sosial stimulering.
Høsten 2006 har vært hektisk, og har vært preget av ombyggingen til
tre postkjøkken på sykehjemsavdelingen. En ser det som positivt for
brukerne at en får postkjøkken med spise- og oppholdsrom i tillegg.
Det er en stor utfordring at ansatte opplever arbeidsdagen svært
stressende og slitsom, med stadig nye og krevende arbeidsoppgaver.
Ansatte opplever at de får overført nye oppgaver som tidligere
har vært utført av andre, dette g jelder bl.a. oppvask, søppelkjøring,
henting av klær og bestilling av varer. I tillegg opplever en at brukerne
stadig blir sykere og at de oppholder seg i mindre grad på sykehuset.
Dette krever nok personale, gode arbeidsrutiner, høy grad av faglighet og god skriftlig dokumentasjon for å ivareta brukerne på en faglig
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god nok måte i kommunehelsetjenesten. Det er en viktig utfordring å
rekruttere og beholde nødvendige fagpersoner.

brukerne av Bjønnhaug, hvor blant annet brukerundersøkelsen 2006
ble presentert.

Det har vært g jennomført opplæring på data i bruk av omsorgsprogrammet Profil for alle ansatte. Dette har vært svært ressurskrevende, men en ser stor nytte av å ha g jennomført denne opplæringen.
Nå skjer all rapportering og annen brukerdokumentasjon direkte på
data.

Ledelsen ved Bjønnhaug har hatt fokus på HMS-arbeid, sykefraværsoppfølging og opplæring i Profil. Tiltaksplan for brannvern med bl.a.
direkte kobling av brannalarmen til nødnummer 110 er g jennomført.

411 Omsorgsdistrikt Furnes
Også g jennom hele 2006 har aktivitetsnivået og den økonomiske
situasjonen vært i fokus i omsorgsdistriktet. Etter at kutt i stillinger
ble g jort i budsjett for 2006, måtte ny turnus utarbeides. Dette ga
flere og kortere vakter, en arbeidsdag med høyt tempo og mindre
fleksibilitet ovenfor brukerne. Over tid ble denne driftsmåten så
vanskelig at det var nødvendig å sette inn tiltak i form av forlengelse
av vakter, samt ekstravakt på kveld.
Omsorgdistriktet har også slitt med et g jennomgående høyt sykefravær i hele 2006. Det har vært arbeidet aktivt med oppfølging av
sykmeldte og tilrettelegging av midlertidige arbeidsoppgaver for å få
de sykmeldte raskere tilbake i jobb.
Omsorgsdistriktet hadde i utgangspunktet to assisterende ledere,
men en av stillingene ble holdt vakant for å spare lønnsutgifter.
Denne stillingen ble satt i aktivitet ig jen fra juni 2006 for å kunne
håndtere den administrative og faglige helheten i distriktet på en
forsvarlig måte.
I sak 114/2006 vedtok kommunestyret at Furnes bo-og aktivitetssenter skulle bygges om til omsorgsleiligheter som skulle driftes som
”trygghetsplasser”. Dette forutsatte at senteret måtte fraflyttes
senest 1.6.2007. I løpet av 2006 har det flyttet ut 6 beboere, og ingen
leiligheter har blitt leid ut. Det skulle i utgangspunktet ikke driftes
korttidsplasser ved Furnes bo-og aktivitetssenter på grunn av
avvikling av senteret. Som et supplement til hjemmebasert tjeneste,
har det fra mai vært innvilget regelmessige korttidsopphold for å
imøtekomme et presserende hjelpebehov.
Prosessen med avvikling, tidsperspektivet for ombygging og usikkerhet om ny bopel har naturligvis skapt en del uro og engstelse blant
beboerne ved Furnes bo- og aktivitetssenter. Denne situasjonen har
imidlertid de ansatte taklet på en svært tilfredsstillende måte.
Distriktet merker i økende grad et større hjelpebehov fra unge brukere med ulike funksjonshemminger, som krever både tid, ressurser og
spesiell kompetanse.
Selv om det er blitt foretatt forholdsvis store kutt i bofellesskapet
som følge av etableringen av 5-dagers AO-tilbud, har det ikke vært
mulig å få til dette for brukerne i Gamlegata, dels pga. at enkelte brukere ikke orker å aktivisere seg hver dag og dels fordi AO-senteret
ikke har kapasitet til å gi et 5-dagers tilbud til alle som ønsker det.
Ombygging til postkjøkken var et omfattende og positivt prosjekt.
Det krevde omrokkeringer på rutiner og utfordret personalet på
omstilling og kreative løsninger. Det er også anskaffet nye dekontaminatorer i sykehjemsavdelingen i 2006.
I løpet av 2006 har distriktet investert mye i opplæring og veiledning i
fagsystemet Profil, slik at all rapportering og dokumentasjon foregår
der. På slutten av året ble flere fagpersoner tilsatt, noe som g jør at
denne delen av tjenesten faglig forsvarlig.
420 Bjønnhaug avlastingssenter
Bjønnhaug avlastningssenter har i løpet av 2006 gitt tilbud til 40 barn
og unge i aldersgruppen 3 til 30 år med særlig stort omsorgsbehov.
Avlastningssenteret har overnattingskapasitet til 7 brukere.
Det har blitt avholdt foreldremøte for alle foresatte/foreldre til
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I etterkant av formannskapets behandling av situasjonen ved Bjønnhaug avlastningssenter, jf. f.sak 237/2006, har det vært g jennomført
enkelte mindre endringer. RE-leder har flyttet sitt kontor opp i 2.
etasje for å frig jøre et bedre tilrettelagt soverom for brukere.
En ”krise-plass” med kriterier for inntak er opprettet på lekerommet
ved stua. Bygg og eiendom har fått i oppdrag å utføre nødvendige
bygningsmessige oppgraderinger og opprusting av uteområdet som
forutsatt i formannskapssaken. Dette arbeidet har bare så vidt
kommet i gang.
Personalet på Bjønnhaug har startet et samarbeid med omsorgsdistrikt Brumunddal i forhold til hjemmesykepleieoppdrag på ukedager
mellom kl. 10.00 og kl. 13.00 når barna er i skole/SFO/barnehage. Det
er gått over fra 3 til 2 vedtaksperioder, slik at det før nyttår ble
laget vedtak for hele 2007, med unntak av skoleferien i sommer. Det
er gitt vedtak på bruk av alle 7 plassene for hele 2007.
Behovet for avlastning er fortsatt økende, og det er en stor utfordring å gi tilbud til så mange barn/unge med ulike behov samtidig. Det
gis i dag tilbud til barn som trenger flere avlastningsdøgn i andre
lokaler, og med et personalteam som har god kompetanse og som er
spesielt egnet i forhold til å jobbe med barn/unge med atferdsavvik.
Lokalene er fortsatt trange og for dårlig tilrettelagt. Det er gitt vedtak om privat avlastning til 30 barn g jennom 2006. Det er fortsatt
behov for å rekruttere flere private avlastere.
421 Rehabilitering
Den delen av psykiatritjenesten, som er lagt til rehabiliteringsenheten, har opplevd et stort press i forhold til nye henvendelser g jennom
hele 2006. Det er i g jennomsnitt 200 brukere som er registrert i
psykiatritjenesten, og i 2006 mottok enheten 147 nye søknader.
Mange av brukerne er svært dårlige, og har et langvarig behov for
tjenester. Det har vært vanskelig å sette klare kriterier for tildeling
og avslutning av tjenester.
Tilbudet til barn og unge med psykiske lidelser har vært for dårlig, noe
enheten er i ferd med å g jøre noe med.
Psykiatritjenesten flyttet til kontorer i Storgt. 111 i Moelv i oktober
2006.
Ringsaker og Hamar kommuner har inngått en samarbeidsavtale med
Sykehuset Innlandet, Sanderud, avdeling for psykosebehandling og
rehabilitering. Avtalen går ut på at et ambulant team med spesialkompetanse på dobbeldiagnose rus/psykiatri, sammen med den
kommunale tjenesten, skal bidra til endringer i brukerens situasjon.
Utredning, diagnostisering og behandling er frivillig og er et lavterskeltilbud. Dette er et tilbud til gruppe 3 pasienter som faller
utenfor de fleste behandlingstilbud, og som er av de dårligste brukerne.
Kommunens psykososiale krisebearbeidelsesgruppe (PS-gruppa)
har hatt 14 henvendelser i året som har gått. Sammen med Løten
og Hamar kommuner ble det 1.1.2006 opprettet en interkommunal
PS-gruppe hvor Ringsaker har 4 medlemmer. Denne gruppa dekker
beredskap i helger og høytider.
Alle 12 sengeplassene ved rehabiliteringsenhetens sengepost har
vært belagt. Et godt samarbeid med omsorgsdistriktene har g jort at
brukerne har blitt utskrevet som planlagt.
Enhetens fysioterapeuter og ergoterapeuter har økende etterspørsel etter tjenester. Dette har sammenheng med at omsorgs-

distriktene får nye brukere med komplekse diagnoser som krever
avansert pleie og opptrening. Det er også stor etterspørsel etter
tjenester til barn i skolealder. Det er inngått et samarbeid med fysioterapeuter på helsestasjonen som koordinerer forespørslene.
Hjelpemiddellageret har g jennom mange år hatt en økning i formidling av hjelpemidler. Det siste er nå at NAV hjelpemiddelsentral
effektiviserer sin drift, og sender ut de fleste hjelpemidler i flatpakker. Servicemedarbeiderne må montere de ulike hjelpemidlene
før utkjøring. Rullestoler og databord er eksempler på hva som må
monteres og tilpasses. Det forventes at hjelpemidler som trenger
reparasjon repareres av egne servicemedarbeidere så langt det er
mulig. Antall hjelpemidler formidlet fra sentralen og lokalt lager i 2006
var ca 12.000 fordelt på 1,7 årsverk.
422 Demente
Demens er den lidelsen som fører til flest år med alvorlig funksjonstap på slutten av livet og krever mest ressurser av den kommunale
omsorgstjenesten. Sykdommen framstår oftest i kombinasjon med
andre lidelser og funksjonstap og gir et sammensatt og svært krevende sykdomsbilde. I et slikt perspektiv bør demens settes øverst på
omsorgstjenestens prioriteringsliste. Demensutfordringene vil kreve
en betydelig utbygging av kapasitet på tiltak og tjenestetilbud i årene
som kommer, noe som bl.a. fremheves i St. meld 25 om fremtidens
omsorgsutfordringer.
Størst utfordring i demensenheten g jennom året har vært knyttet
opp mot en spesielt ressurskrevende bruker. Det er opprettet egen
ressursgruppe med totalt 6 årsverk knyttet til dette tilbudet. Erfaring g jennom året viser at behovet for en forsterket skjermet enhet
er stor. Slik praksis er pr i dag, mottar demensenheten i hovedsak
brukere direkte fra Sykehus Innlandet, avd. Sanderud. Dette er svært
mentalt syke personer som trenger stor personelltetthet. Brukerne
har atferd som er truende og voldelig overfor personalet og medbeboere.

430 Matproduksjon
Enheten har siden 2004 levd med omstillinger og nedbemanning, først
som følge av at produksjonskjøkkenene ble samlet til ett kjøkken på
Tømmerli og deretter på grunn av omlegging til postkjøkken, som
innføres f.o.m. slutten av 2006 t.o.m. 1. kvartal 2007. Dette innebærer
at staben er nedbemannet med over 41 % i løpet av to år. I 2006 har
overtallighet berørt 24 ansatte, eller netto i overkant av 9 årsverk.
Sammen med andre enheter og personalavdelingen har en maktet å
finne annet arbeid i kommunen til de fleste. Ved begynnelsen av 2007
g jenstår rundt ett årsverk. De formelle regler og prosedyrer for slike
prosesser er godt ivaretatt, men den har likevel satt sitt preg på
organisasjonen. Siste kvartal i 2006 økte sykefraværet i enheten, og
en av flere årsaker kan være nedbemanning og omplassering.
Ledere og medarbeidere i matproduksjon har vært aktive i omleggingen til postkjøkken. Bl.a. har de styrt ei arbeidsgruppe som har
utarbeidet håndbok med prosedyrer for intern kontroll ved postkjøkken. Enheten har også ledet opplæring av ansatte i omsorgsdistriktene som skal arbeide på postkjøkken, i tilberedning av mat, hygiene,
renhold mv.
I desember 2006 inngikk enheten avtale med Åmot kommune om å
levere middagsmat til deres institusjons- og hjemmeboende brukere,
over en fire måneders periode i 2007. Det bør borge for at maten
holder en høy kvalitet. Ordren utg jør ca. 16 % av kommunens produksjon. Den har latt seg g jøre ved at en utnytter en viss overkapasitet
og at bemanningen har innført en begrenset skiftordning et par
dager i uka. For å g jennomføre avtalen er de ansatte ved Tømmerli
innvilget en bonus, som første virksomhet i kommunen. Den dekkes av
overskuddet av avtalen.

Enheten har hatt flere brukere som krever økt bemanningsfaktor,
men har greid å dekke dette innenfor tildelte rammer. Dette har
gått på bekostning av grunnbemanning forøvrig. En lite tilfredsstillende løsning har også vært å gi botilbud til disse brukerne sammen
med andre grupper demente brukere, i stedet for å ha de samlet i
en forsterket skjermet enhet. Dette har negative konsekvenser for
medbeboere, det gir dårlig faglige løsninger og stor problematikk for
personalet og det er kostbart.
Det er innført postkjøkken på alle avdelinger/grupper.
423 Ringsaker AO-senter
Planlegging og g jennomføringen av et 5-dagers AO-tilbud til utviklingshemmede har vært en stor oppgave for AO-senteret i 2006.
I samarbeid med omsorgsdistriktene er det planlagt og gitt individuelle tilbud til om lag 140 brukere. I dette inngår tilbud ved det
nyetablerte TTG-senteret på Holo, som er et samarbeidsprosjekt
mellom AO-senteret og de tre omsorgsdistriktene nord i kommunen.
Ved TTG-senteret har mange brukere fått utvidet sitt dagtilbud. Det
viste seg imidlertid at en del brukere ikke hadde ønske, behov eller
mulighet til å benytte dagtilbudet hver dag. Transporten til og fra
dagtilbud går nå ikke lenger med drosjer, men med brukernes egne
biler. Denne transporten vil bli evaluert i løpet av 2007.
Høsten 2006 ble det inngått en samarbeidsavtale med Mesna Bruk
i Moelv. Dette omfatter produksjon av transportkasser til bruk for
bedriftens eksportprodukter.
AO-senteret opplever en større pågang av yngre funksjonshemmede
som ønsker sysselsetting ved senteret. Det siste året er det tatt inn
5 nye brukere.
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2.5 	Pleie og omsorg (VO 40)
2.5.5 Ressursbruk
I tabellene under skal oppsummerte tall for virksomhetsområdet som
helhet vises.
Personalinnsats, antall årsverk
Resultatenhet
400 Omsorgsdistrikt Brøttum
401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
405 Omsorgsdistrikt Nes
407 Omsorgsdistrikt Veldre
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal
410 Omsorgsdistrikt Mørkved
411
Omsorgsdistrikt Furnes
420 Bjønnhaug avlastningssenter
421 Rehabilitering
422 Demente
423 Ringsaker AO-senter
430 Kjøkken/matproduksjon
449 Pl.- og omsorgsform. – ikke fordelt
Sum årsverk VO 40 Pleie og omsorg

Regnskap 2004
50,31
43,05
44,70
158,47
57,06
57,00
55,47
54,30
52,43
11,85
45,18
54,04
32,84
33,01
0,00
749,71

Avviket mellom budsjetterte og reelt antall årsverk i 2006 har sammenheng med at det i k.sak 76/2006 om erstatning av sykehjemsplasser ved utbygging av postkjøkken ble vedtatt at den planlagte etableringen av 8 sykehjemsplasser ved Moelv bo-og aktivitetssenter
utgikk til fordel for opprettelse av 10 sykehjemsplasser ved Sund-

Regnskap 2005
50,31
43,05
44,62
155,08
53,06
48,82
53,18
52,37
52,43
11,35
45,18
54,12
30,84
28,07
0,00
722,48

Budsjett 2006
52,46
42,80
59,53
149,00
55,97
54,06
51,89
51,63
48,22
11,35
45,18
54,12
30,84
24,57
0,00
731,62

Regnskap 2006
52,46
42,80
51,44
149,00
55,97
54,06
51,89
51,63
48,22
11,35
45,18
54,12
30,84
24,57
2,00
725,53

heimen. I den forbindelse ble det inndratt 8,08 stillinger ved omsorgsdistrikt Moelv sentrum. I k.sak 59/2006 om disponering av
økt psykiatritilskudd ble det opprette 2 stillinger ved det samme
omsorgsdistriktet.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Regnskap 2004
388 173
135 758
252 415

Virksomhetsområdet fikk et negativt budsjettavvik på kr 224.000
etter avsetninger til bundne driftsfond, men før årsoppg jørsdisposisjoner. Som det fremgår av tabellen under er det store variasjoner

Regnskap 2005
401 241
142 210
259 031

Budsjett 2006
407 605
135 225
272 380

Regnskap 2006
435 360
162 980
272 380

i resultatene for de enkelte enhetene innenfor pleie og omsorg.
Årsakene til budsjettavvikene er forskjellige. Det er derfor nødvendig
å gi korte kommentarer til resultatene.

Driftsregnskapet fordelt pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr
Resultatenhet
		
400 Oms.distrikt Brøttum
401 Oms.distrikt Moelv omegn
403 Oms.distrikt Moelv sentrum
405 Oms.distrikt Nes
407 Oms.distrikt Veldre
408 Oms.distrikt Tømmerli
409 Oms.distrikt Brumunddal
410 Oms.distrikt Mørkved
411 Oms.distrikt t Furnes
420 Bjønnhaug avlastningssenter
421 Rehabilitering
422 Demente
423 Ringsaker AO-senter
430 Kjøkken/matproduksjon
449 Pleie og omsorg ufordelt
Sum netto driftsutg. VO 40
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Budsjett
2006
19 977
16 278
17 471
58 075
23 687
22 193
22 149
22 031
21 486
6 790
18 902
23 406
12 716
14 247
-27 028
272 380

Regnskap før
årsoppg j. disp
20 676
15 746
18 196
58 991
24 662
21 511
22 891
22 464
22 093
6 299
18 327
23 178
12 385
14 037
-28 854
272 604

Avvik før
årsoppg j.disp.
-699
532
-725
-916
-974
682
-742
-433
-608
491
575
228
331
210
1 826
-224

Årsoppg j.
disp.
699
-532
725
916
974
-682
742
433
608
-491
-575
-228
-331
-210
-1 826
224

Regnskap
2006
19 977
16 278
17 471
58 075
23 687
22 193
22 149
22 031
21 486
6 790
18 902
23 406
12 716
14 247
-27 028
272 380

400 Omsorgsdistrikt Brøttum
Omsorgsdistriktet fikk et negativt budsjettavvik før årsoppg jørsdisposisjoner på kr 699.000. Underskuddet fra 2005 på kr 491.000 er
inkludert i resultatet.
Etter 2. tertial ble omsorgsdistriktet kompensert for merutgifter og
inntektssvikt med til sammen kr 900.000 som utsatt tilbakeflytting
til Brøttum bo- og aktivitetssenter påførte resultatenheten. Dette
omfattet husleie i Kirkevegen, leie av biler, utgifter til bakvaktordning i hjemmesykepleien, ekstrahjelp, overtid og tapte inntekter ved
langtidsopphold.
Merforbruket for øvrig har bl.a. sammenheng med en stram turnus
som har g jort det nødvendig å leie inn vikarer ved et hvert sykefravær. Økt utagering og dårligere brukere i bofellesskap har ført til
behov for ekstra innleie av personell på kvelder, helger og helligdager.
I perioder har omsorgsdistriktet hatt brukere som trenger spesialutstyr i forhold til behandling og pleie, noe som har medført overskridelse av budsjett for medisinsk forbruksmateriell.
401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
Regnskapet viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 532.000. I
beløpet inngår overført overskudd fra 2005 på kr 356.000.
Hovedårsaken til det positive resultatet er at om lag kr 180.000 av
bevilget beløp til inventer og utstyr til TTG-senteret på Holo fortsatt
står ubenyttet. Det var planer om å bruke de resterende midlene til
oppsett av carport for bilene som brukes til transport av brukere til
og fra senteret, men bygg- og eiendomsenheten har ikke hatt kapasitet til dette i 2006.
Det har g jennom hele året vært nøye vurderinger i forhold til innleie
ved sykdom, permisjoner o.l. samtidig som en har vært mer bevisst
på å bruke ressursene på tvers av tjenestene innenfor omsorgsdistriktet.
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
Omsorgsdistriktet fikk et negativt budsjettavvik på kr 725.000 i 2006.
Mesteparten av merforbruk er knyttet til lønnsdelen av budsjettet.
En detaljert regnskapsg jennomgang viser at turnustilleggene har
vært for lavt budsjettert i forhold til budsjettert fastlønn. I tillegg
har et høyt sykefravær bidratt til at netto utgifter til sykevikarer har
blitt høyere enn budsjett. Det er en innsparing på kr 193.000 i forhold
til budsjettet for andre driftsutgifter. Det er avsatt kr 649.000 av
ubrukte budsjettmidler vedr. psykiatriboligene ved Moelv bo- og
aktivitetssenter til psykiatrifondet.
405 Omsorgsdistrikt Nes
Regnskapet for 2006 viser at omsorgsdistrikt Nes har et samlet underskudd på kr 918.000. Dette inkluderer underskuddet fra 2005 fra
de tre tidligere omsorgsdistriktene på Nes på til sammen
kr 1.563.000. I tillegg ble det utgiftsført lønn i 2006 for til sammen
kr 477.000 etter at bofellesskapene Vika og Heimly ble nedlagt fra
årsskiftet. Disse utgiftene var ikke innarbeidet i budsjettet.
Omsorgsdistriktet gikk derfor inn i 2006 med udekkede utgifter på
til sammen kr 2.040.000. En stram drift og uttak av effekter ved
sammenslåing av omsorgsdistriktene har ført til at kr 1.122.000 av
de udekkede utgiftene er dekket inn i løpet av 2006. Dette har skjedd
i form av reduksjon av fast bemanning og bruk av vikarer. Parallelt
med dette har det skjedd en omfordeling av arbeidsoppgavene til de
assisterende lederne og det har vært arbeidet med å klarg jøre og
forenkle merkantile rutiner, samtidig som vikarinnleiefunksjonen er
styrket. Det har vært g jennomgang av turnuser på de forskjellige
arbeidsstedene.
407 Omsorgsdistrikt Veldre
Ved utgangen av 2006 viser regnskapet et underskudd på kr 975.000.
Dette resultatet inkluderer et overført underskudd fra 2005 på
662.000. I løpet av 2006 fikk omsorgsdistriktet styrket budsjettet
med til sammen kr 2.192.000 som følge svikt i husleieinntekter, økte

lønnsutgifter, økte utgifter til bruker ved videregående skole utenfor
kommunen og kompensasjon av utilsiktede virkninger ved fordeling av
ressurser. Til tross for denne budsjettstyrkingen har omsorgsdistriktets aktivitet vært høyere enn budsjettrammen har gitt rom
for.
Det er i hovedsak merutgifter til vikarer og ekstrahjelp som bidrar
til det negative resultatet. Sykefraværet har vært høyt og g jør blant
annet at turnuser og vakter må forskyves med tilhørende ekstra
utgifter som resultat. Noe skyldes også mer behov for ressurser
til enkeltbrukere, både inne på institusjon og i bofellesskap. Når
distriktet selv ikke lenger disponerer alle sykehjemsplassene,
vanskeligg jør det en styring av ressursbruken.
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
Omsorgsdistriktets regnskap viser et regnskapsmessig overskudd
i forhold til budsjett på kr 682.000 inkludert et overskudd fra 2005
på kr 1.119.000 fra 2005. Det betyr at det reelt sett har vært et
merforbruk på kr 437.000 i løpet av året som dekkes av overskuddet
fra 2005. Om lag kr 100.000 av resultatet er ubrukte budsjettmidler
til en svært ressurskrevende bruker.
Av øremerkede midler til drift av psykiatriboliger og til tjenester
overfor brukere med psykiske lidelser er det avsatt kr 2.105.000 til
psykiatrifondet, herav kr 506.000 til møbler og inventar i Kirkevegen
og kr 160.000 til husleie. Årsaken til avsetningen er at driften av
psykiatriboligene i Kirkevegen er utsatt inntil Brøttum bo- og aktivitetssenter er ferdigstilt.
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal
Regnskapet for omsorgsdistriktet viser et negativt budsjettavvik
på kr 742.000. Budsjettet ble styrket med kr 415.000 etter 1. tertial
til innkjøp av dekontaminatorer til skyllerom og til dekning av økte
utgifter i hjemmetjenesten.
Det er flere årsaker til underskuddet. Det ble ikke funnet dekning for
underskuddet fra 2005 på kr 398.000. Det har også vært økt utgifter
til ekstrahjelp og til leie av to biler ekstra i hjemmetjenesten.
410 Omsorgsdistrikt Mørkved
Omsorgsdistriktet hadde et merforbruk i 2006 på kr 433.000 etter at budsjettet etter 1. og 2. tertial ble styrket med til sammen
kr 470.000. Bakgrunnen for denne styrkingen var økte utgifter til
brukerstyrt personlig assistent for en ung bruker og til dekning av
oppholdsutgifter for en bruker som midlertidig var innlagt på privat
sykehjem etter langtidsopphold i utlandet. I tillegg ble det bevilget
midler til innkjøp av dekontaminatorer.
Overskridelsen av budsjettet skyldes bl.a. et høyere sykefravær enn
beregnet med påfølgende innleie av vikarer, samt bruk av ekstrahjelp i
perioder for å dekke pleie- og omsorgsbehovet til svært syke brukere
både i hjemmetjenesten og på sykehjemmet. Som følge av høyere aktivitet enn forventet er det også en overskridelse på andre driftsutgifter når disse ses under ett og til kjøp av tjenester fra
private. Sistnevnte budsjettpost ble overskredet som følge av bl.a.
økte utgifter til brukerstyrt personlig assistent.
411 Omsorgsdistrikt Furnes
Regnskapet viser at omsorgsdistriktet fikk et underskudd på
kr 608.000. Resultatet er inkludert et underskudd fra 2005 på
kr 385.000. Budsjettrammen ble styrket både etter 1. og 2. tertial
med til sammen kr 1.460.000 for å dekke opp for merforbruket i distriktet. Konkret skulle budsjettmidlene dekke utgifter til brukerstyrt
personlig assistent med kr 500.000, en stilling som assisterende
leder med kr 245.000, anskaffelse av dekontaminatorer med
kr 115.000 og økte utgifter til sykevikarer, ekstrahjelp og overtid med
kr 600.000.
Foruten tidligere års underskudd skyldes budsjettoverskridelsen bl.a.
en ny og stram turnus som var vanskelig å g jennomføre driftsmessig,
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og som førte til behov for innleie av ekstravakt på kveld og forlengelse av vakter for å kunne dekke et stadig økende tjenestebehov
blant brukerne.
Merforbruket knyttet til øvrige driftsutgifter har sammenheng med
leie og drift av biler i hjemmetjenesten. I tillegg til at leieprisen ble
høyere ved utskifting av biler bidrar lange kjøreavstander og flere
oppdrag til høye drivstoffutgifter. På grunn av vanskelig og glatt føre
og kjøring på dårlige veger hadde distriktet flere uhell som ga til dels
store skader på leiebilene.
420 Bjønnhaug avlastingssenter
Regnskapet for 2006 viser et overskudd på kr 491.000. Dette må
ses i sammenheng med et overskudd fra 2005 på kr 286.000 samt
tilleggsbevilgningen til opprustning av Bjønnhaug og styrking av privat
avlastning, jf. k.sak 237/2006, på til sammen kr 625.000.
Overskuddet fra 2005 er gått med til å dekke merutgifter knyttet
til lønn i forbindelse med en ressurskrevende bruker i første halvår,
samt økte utgifter til privat avlastning. I det regnskapsmessige
overskuddet for 2006 ligger ubrukte midler på kr 434.000 til den
bygningsmessige opprustningen av avlastningssenteret.
421 Rehabilitering
Enheten fikk et positivt budsjettavvik på kr 575.000 i 2006. Dette har
i hovedsak sammenheng med overført overskudd fra 2005 på
kr 800.000. I tillegg ble fastlønnstilskudd for fysioterapeuter om lag
kr 200.000 høyere enn forventet fordi reg jeringens vedtak om innføring av egenandel ble omg jort. Ved sykdom i dagstillinger i kortere
perioder har det ikke vært satt inn vikarer.
En gunstig økonomisk situasjon for enheten har g jort det mulig å
kjøpe inn nytt inventar og utstyr til kontorer. Det er anskaffet nye
treningsapparater, ståbord og ståseng for at brukere skal få den
beste treningen, og at personalet skal få mindre arbeidsbelastninger ved forflytninger. Nye rullestoler, senger og annet utstyr til
hjelpemiddellageret er innkjøpt for å ha tilg jengelige hjelpemidler til
korttidsutlån. Det er også montert et utvendig lager for hjelpemiddellageret. Til slutt er det anskaffet møbler, telefoner og datautstyr
i forbindelse med flytting fra Herredshuset til Storgt. 111.
422 Demente
Enheten hadde et overskudd på kr 228.000 i 2006. Resultatet inkluderer et overskudd fra 2005 på kr 426.000. Gjennom året har enhetens budsjett blitt styrket med kr 1.373.000 for å dekke lønnsutgifter
i forbindelse med tjenestetilbudet til en svært ressurskrevende
bruker.
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423 Ringsaker AO-senter
AO-senteret fikk et overskudd på kr 331.000. Ikke disponert overskudd fra 2005 på kr 422.000 inngår i resultatet. Det har g jennom
året vært holdt vakant en stilling. Ved ledighet i stillinger er det i
perioden frem til ansettelse benyttet vikarer med lavere kompetanse
slik at lønnsutgiftene midlertidig har blitt noe mindre. Innsparing på
lønnsutgifter har gitt økonomisk handlingsrom til å vedlikeholde og
skifte ut utstyr. Mye av utstyret ble anskaffet i 1991 da AO-sentrene
ble etablert, og en del av dette utstyret var modent for utskifting.
Deler av de frig jorte midlene har blitt brukt til å bygge et nytt
vedlager for skogsgruppa på Helgøya. Lageret er satt opp av egne
ansatte.
430 Matproduksjon
Ved inngangen av 2006 startet enhet for matproduksjon med et
overført driftsunderskudd på kr 625.000. I og med at enheten fikk et
positivt avvik på kr 210.000 ved utgangen av året, er driftsresultatet
i realiteten forbedret med kr 835.000. Enheten ble tilført kr 300.000
ved en tilleggsbevilgning etter 1. tertial. Dette er benyttet for delvis
å dekke opp et negativt budsjettavvik på kr 645.000 for kantineinntekter. Innføring av moms på kantinesalg til ansatte og brukere uten
vedtak har redusert disse inntektene vesentlig. I hovedsak har streng
budsjettstyring, bl.a. på lønnsforbruk herunder inntak av vikarer, vært
hovedgrunnen til overskuddet. Også postene for matvareforbruk,
som utg jør over 37 % av driftsutgiftene, har vært under kontroll, dvs.
det ble et mindre overforbruk mot budsjett.
449 Pleie- og omsorgsformål – ufordelt
Ved utgangen av 2005 stod det ig jen kr 1.826.000 på budsjettansvar
ufordelt pleie- og omsorgsformål. Av dette var kr 1.412.000 merinntekter knyttet til statstilskudd til ressurskrevende brukere. Disse
midlene vil bli benyttet til å dekke fremtidige utgifter til denne gruppen brukere. Av resterende ufordelte midler var kr 160.000 reserve til
ressurskrevende brukere og om lag kr 200.000 ubrukte opplæringsmidler ved 5-dagers AO-tilbud og innføring av postkjøkken.
Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
Regnskap
2004
Investeringsutgift
63 926
Investeringsinntekt 29 797
Netto inv.utgift
34 129

Regnskap
2005
71 189
3 213
67 975

Budsjett Regnskap
2006
2006
15 049
47 202
974
10 534
14 075
36 668

For en spesifikasjon av investeringsprosjektene vises det til kapittel
2.19 Bygg og eiendom (VO 81).
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Barne- og ungdomsvern (VO 50)

Resultatenhetsleder: Lisbet Gjønnes				
					
2.6.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 243 tilbud til personer
med rusproblemer, 244 barneverntjeneste, 251 barneverntiltak i familien og 252 barneverntiltak utenfor familien. Tjenestestedene omfatter barneverntjenesten, ungdomskontakten og familiesentrene.
2.6.2 Hovedkommentar
Det har vært sterk økning i antall meldinger til barneverntjenesten
de senere årene, med den største prosentvise økningen fra 2005 til
2006. Antallet barn plassert utenfor hjemmet har økt tilsvarende.
Barn plassert utenfor hjemmet medfører store kostnader. Totalt
sett har økningen gitt resultatenhet barne- og ungdomsvern et
stort underskudd i 2006, som delvis er dekket opp g jennom overskudd fra 2005.
Økningen i meldinger kan ikke forklares med at terskelen for å søke
om hjelpetiltak fra barneverntjenesten har gått ned. Tvert imot har
antallet barn med hjelpetiltak sunket. Det har vært flere svært alvorlige saker i barneverntjenesten i 2006. Noen saker har i perioder tatt
hoveddelen av vedkommende saksbehandlers tid, noe som har gått
utover andre saker. Målet om tidlig intervensjon blir umulig å følge,
når enklere saker må nedprioriteres.
2.6.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det g jelder økonomi, vises
også til etterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.
Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2 Kvaliteten på tjenesten
B2.1 Samarbeid medvirkning

Ønsket resultat
5,0
75 %
5,0

Målemetoden for 2006 er en undersøkelse av brukertilfredshet hos
barn og unge over 12 år som mottar tiltak fra barneverntjenesten.
En valgte å bruke samme undersøkelse som KS Kommunenettverk har
benyttet, for å kunne sammenligne med andre barneverntjenester.
I KS-undersøkelsen er det ikke spørsmål som dekker måleindikatorene B2.2 Informasjon og M1.1 Kompetanse.
Kvaliteten på tjenesten ble målt i forhold til i hvor stor grad barneverntjenesten klarte å g jennomføre undersøkelser av bekymrings-

Gjennomsnitt alle felles spørsmål

Akseptabelt resultat
4,0
50 %
4,0

Resultat
4.5
79 %
4,3

meldinger innen 3 måneder.
I kommunenettverkundersøkelsene ga barna lavere skår enn foreldre.
Det skjedde også i Ringsaker. Begge utvalg rapporterte bedre tilfredshet med barneverntjenesten enn g jennomsnittet. Med utgangspunkt i brukerundersøkelsene blir det arbeidet med å øke kvaliteten
på samtaler med barn og unge, å trekke barn og unge med
i beslutningsprosesser, samt samarbeid og samordning av tiltak.
Resultat brukerundersøkinger foreldre/foresatt og barn/unge:

Foreldre, snitt (2005)
5,15		

Barn/unge, snitt (2006)			
4,61			

medarbeidere
			
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Ønsket resultat
4,5
7,7

Akseptabelt resultat
4,0
10,0

Resultat
5,3
4,5

Ønsket resultat
4,5
4,5

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
5,4
5,2

Organisajon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse
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2.6.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Hvem meldte bekymring til barneverntjenesten i 2006,
prosentvis andel i 2005 i parentes
Sosialtjenesten
Barnet selv
Foreldre
Familie for øvrig
Naboer

1 % (3 %)
2 % (2 %)
12 % (31 %)
7 % (4 %)
1 % (1 %)

Barneverntjeneste
Barnevernvakt
Barnehage
Helsestasjon
Lege/sykehus

Tidligere år har foreldrene selv stått for fra 20-25 % av meldingene
(31 % i 2005). Det er også andelen på landsbasis. I 2006 gikk andelen
foreldremeldinger ned til 12 %. Andelen meldinger fra barnevernvakta og politiet har økt. Ellers holder den prosentvise andelen seg

14 % (13 %)
10 % (3 %)
0 		
5 % (8 %)
6 % (3 %)

Skole
PP-tjenesten
Politi/lensmann
Bup/voksenpsyk.
Andre

13 %
0
12 %
6%
9%

(15 %)
(7 %)
(2 %)
(7 %)

forholdsvis stabil, dvs. at økningen i antallet meldinger er spredt på
de fleste kategorier offentlige meldingsinstanser. Kategorien «andre»
omfatter bl.a. asylmottak og familievernkontor.

Barneverntjenesten – meldinger og undersøkelser
		
Antall barn m barnevernsmelding		
Frister undersøkelser:
0 – 3 måneder		
		
3 – 6 måneder		
Over 6 mnd, frist ikke overholdt		
Sum ant avsluttede undersøkelser		

2001
127

2002
135

2003
157

2004
140

2005
152

2006
179

73
(59 %)
37
13
123

95
(74%)
27
5
127

115
(74%)
34
6
155

112
(89 %)
11
3
126

113
(83 %)
18
5
136

117
(79 %)
27
4
148

I 2006 ble det meldt bekymring til barneverntjenesten for 179 barn,
mot 107 barn i 1999. En så stor økning har barneverntjenesten
problemer med å administrere. 10 av meldingene ble henlagt uten
undersøkelse. 167 nye undersøkelser startet i løpet av året, mens
148 undersøkelser ble avsluttet. 100 av undersøkelsene ble henlagt
uten tiltak. I travle tider blir en større andel av undersøkelsene henlagt uten tiltak fordi saksbehandlerne ikke har kapasitet til å finne
fram til gode løsninger som familiene kan motiveres til å ta imot.
Pga. budsjettsituasjonen la en også opp til strengere vurdering av
hjelpetiltak.

3 måneder, og skal ikke overskride 6 måneder. De fleste undersøkelsene, 79 %, er g jennomført innen fristen. Resultatet vurderes som
bra. Ved utgangen av året var det problematisk å fordele nye saker
til saksbehandlere, og en vurderte å lage restanselister for nye meldinger. Loven gir ikke adgang til å vente med å undersøke meldinger.
Hvis antallet meldinger fortsetter på samme nivå inn i 2007, må en
likevel g jøre det. Medarbeiderne klarer ikke å håndtere så mange
undersøkelsessaker på en gang, uten at det går ut over kvaliteten på
undersøkelsene og deres egen helse.

Barnevernloven angir frister for varigheten på barneverntjenestens
undersøkelser. En undersøkelse skal fortrinnsvis g jennomføres innen
Barn med tiltak fra barneverntjenesten
Barn i tiltak pr 31.12.		
Plassert utenfor hjemmet 		
Med hjelpetiltak i hjemmet		
Sum antall barn med tiltak ved utgangen av året		
Herav ungdom over 18 år med tiltak		
Antall barn med undersøkelse pr 31.12.		
Totalt antall barn med aktiv sak pr 31.12.		

Tabellen viser ikke totalt antall ”klientdøgn”. Variasjonene g jennom
året vises ikke. Antall barn med barnevernsak på en gitt dato viser
likevel utvikling i saksmengde. Antall barn plassert utenfor hjemmet
ved utgangen av året har økt med 38 % fra 2003 til 2006, mens antall
barn med hjelpetiltak i hjemmet har sunket. En konsekvens av stor
saksmengde er streng prioritering. Da er det de tilsynelatende enklere sakene som velges bort. Det vil si at en i stedet for tidlig intervensjon, på et tidspunkt da videre problemutvikling kan forebygges,
venter til skadene er blitt så store at det ikke er mulig å reparere og
det kun kan drives mer eller mindre akutt skadereduksjon. Dette er
en uønsket situasjon.
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2003
37
115
152
8
20
172

2004
39
120
159
9
15
178

2005
47
127
174
21
29
204

2006
51
109
160
8
50
209

Bosettingstiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
Tiltaket har plass til 4 enslige mindreårige flyktninger. Hele gruppa er
skiftet ut i løpet av 2006. Ved utgangen av året bodde 3 ungdommer
i tiltaket. Alle som ble bosatt i forrige gruppe er økonomisk uavhengige ved hjelp av egen arbeidsinntekt og lån/stipend fra Lånekassen
for utdanning. Tiltaket har tatt imot ungdom fra Etiopia, Somalia og
Afghanistan. Bosettingstiltaket i Ringsaker har utmerket seg ved at
ungdommene har vært stabile i skolesituasjonen, og til dels klart seg
svært godt skolefaglig. Ellers må en regne med at ungdommene har
store belastninger pga savn etter familie og traumer.

Familiesenter - brukerorientert aktivitet g jennom barne- og familieveileder Brumunddal
		
Antall familier med oppfølging		
På grunn av permisjon/vikar har en ikke tilsvarende tall for familieveileder i Moelv. Begge familieveiledere er involvert i arbeidet med

2003
10

2004
17

2005
18

2006
19

foreldrekurset «De utrolige årene», og deltar ellers i de øvrige aktivitetene ved familiesenteret etter behov.

Ungdomskontakten
Type tiltak			
Ungdom med individuell oppfølging pr 31.12			
Antall familier med familiesamtaler (ikke telt i 2004)			
Antall ungdom i gruppetiltak			
Åpen middagsgruppe (g j.snitt pr gang) / Åpent tilbud			
Ferietiltak, antall ungdommer			
Besøk i ”trefftid” pr uke (g jennomsnitt)			
Gjennomsnittlig antall nye besøkere pr uke 			
Klassebesøk 			

I ungdomskontaktarbeid er relasjonsbygging avg jørende for å etablere kontaktforhold til brukere. To medarbeidere gikk ut i permisjon
fra høsten 2006. Det tar alltid noe tid før relasjoner er etablert og
nye medarbeidere får startet med individuell oppfølging av ungdommer.
I løpet av 2006 har g jennomsnittsalderen sunket for ungdommene
som benytter det åpne tilbudet ”Trefftid”. Ca 65-70 % av brukerne
er under 18 år. Mellom 30–35 % av brukerne er mellom 18 og til og
med 23 år. En gruppe eldre ungdom som tidligere var faste brukere
er erstattet av 13/14-åringer.
Tilbudet ”Middagsgruppa” på tirsdager for de eldste ungdommene
og hybelboere er erstattet med ”Åpent tilbud” med forskjellige aktiviteter torsdag kveld, ut fra endring i brukergruppa.
Nærmiljøterapeutiske tiltak (ntt-tiltak)
Barneverntjenesten utviklet arbeidsmåten nærmiljøterapeutiske
tiltak (ntt-tiltak) i 2006. Tiltaket innebærer å samle alle involverte
instanser rundt barnet om felles mål, samt å sette inn miljøarbeidere i nærmiljøet rundt barnet/ungdommen. Innsatsen er ment som
alternativ til plassering i ungdomsinstitusjon eller lignende. Det ble
satt i verk fire ntt-tiltak i løpet av 2006, hovedsakelig i samarbeid
med en spesiell skole. Mot slutten av året kom nye ønsker om å sette
inn ntt-tiltak, noe det ikke var rom for budsjettmessig. Kun to tiltak
videre-føres med statlige midler. Tiltakene ble dels dekket med overskudd fra 2005, samt ved tidligere avsatte midler fra prosjekt
”Gla’ oppvekst”.
Rådgivningstjenesten for ungdomsfamilier (RUF)
Gjennom psykiatriplanen ble det i 2006 opprettet en 70 % stilling
som familieveileder til RUF. Tiltaket er et samarbeid mellom barne-

2004
60
50
30 (15)
90
69
2,32
23

2005
54
52
64
15 (8)
26
62
3
34

2006
44
66
62
33
35
60
3
24

verntjenesten og ungdomskontakten, og krever ikke henvisning.
15 familier har fått tilbud i løpet av 2006. I tillegg er familieveileder
i RUF godkjent mekler i forhold til hvem barn skal bo hos og samvær
etter foreldrenes samlivsbrudd.
Foreldrekurset ”De utrolige årene” (DUÅ)
DUÅ er et tilbud til forelde med barn i alderen 4 – 8 år som har eller
er i ferd med å utvikle atferdsvansker. Gjennom psykiatriplanen ble
det opprettet en 80 % stilling i barneverntjenesten til DUÅ fra 2006.
Ved utgangen av 2006 hadde 20 familier g jennomført foreldrekurset.
I 2006 deltok 10 familier med 17 barn. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er g jennomgående svært positive, og mange forteller om en
helt ny og forbedret familiehverdag.
Guttegruppe
Ungdomskontakten driver til enhver tid en rekke forskjellige gruppeaktiviteter i form av aktivitetsgrupper, samtalegrupper, selvtilitsgrupper osv., for å bedre sosial fungering og psykisk helse hos ungdom. I 2006 utviklet en et nytt tilbud rettet mot volds- og aggresjonsutsatte unge gutter. En hadde i tillegg økt fokus på å gi
individuelt tilbud til unge gutter med denne problematikken, bl.a. i
samarbeid med sosialtjenestens ungdomsgruppe. Tiltaket er dekket
innfor egen ramme.
Fattigdomsprosjektet
Barneverntjenesten ble invitert til å delta i reg jeringens satsing mot
barnefattigdom sommeren 2006. Koordinatorstillingen ble besatt så
sent at tiltakene først blir satt i verk i 2007. En har særlig fokus på
å bidra til økt stabilitet for familier som på grunn av dårlig økonomi
har flyttet mye mellom forskjellige midlertidige leieforhold. Familier
med mange flyttinger er intervjuet om sin situasjon, og som et
resultat av det som framkom vil det bli satset på nettverksbyggende tiltak.

Rapport om bruk av delegert myndighet, klager, behandling i fylkesnemnd og rettsapparat
		
Antall enkeltvedtak barneverntjenesten		
Antall klagesaker til fylkesmannen		
Antall saker behandlet i fylkesnemnd		
Antall saker behandlet i rettsapparat		
Antall midlertidige vedtak fylkesnemnd		

2003
410
2
4
3
0

2004
296
0
4
1
0

2005
355
1
1
2
1

2006
370
3
6
2
4
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2.6.5 Ressursbruk
Personalinnsats
			
Antall årsverk

Regnskap 2004
21,14

Tabellen viser faste stillinger. Engasjementstillinger i enheten ble omg jort til faste stillinger (g jelder koordinator for enslige mindreårige

Regnskap 2005
20,46

Budsjett 2006
23,66

Regnskap 2006
23,66

asylsøkere og familieveileder). I tillegg kommer stillingsressurser
fra psykiatriplanen, omtalt under nye tiltak.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Regnskap 2004
30 763
6 938
23 825

Regnskap 2005
34 036
9 850
24 187

Budsjett 2006
33 050
7 722
25 528

Regnskap 2006
36 550
11 022
25 528

Regnskap før
årsoppg j. disp
25 767

Avvik før
årsoppg j.disp.
-239

Årsoppg j.
disp.
239

Regnskap
2006
25 528

Regnskap 2004
277
392
115

Regnskap 2005
162
160
-2

Budsjett 2006
0
0
0

Regnskap 2006
0
0
0

For regnskapsåret 2006 har enheten et underskudd på kr 239.000.
Dette inkluderer er overskudd fra 2005 på kr 1.402.000. Dette
innebærer at det i forhold til budsjettrammen for 2006 er et reelt
overforbruk på kr 1.641.000.
Det er flere årsaker til overforbruket. Størst er utgifter til fosterhjem med et avvik i forhold til budsjett på kr 1.213.000. Pr 31.12.2006
var 51 barn plassert utenfor hjemmet på barnevernsvedtak, noe som
er en økning på 12 barn fra 2005. Som følge av dette er det blitt mer
utgifter til lønn til fosterhjem og avlastningshjem. I tillegg har satsene økt. Flere fosterhjem trenger permisjon/delvis frikjøp fra stilling
for å ta seg av krevende omsorgsoppgaver.
Utgifter til besøkshjem og avlastning viser et merforbruk på
kr 418.000, mens utgifter til opphold i institusjon viser et avvik i forhold til budsjett på kr 312.000. Utgifter til hjelp til å bo utenfor hjemmet viser et forbruk på kr 326.000 utover budsjett. Bruk av ekstern
konsulent og sakkyndig har kostet enheten kr 240.000.
Utenom bruk av overskuddet fra 2005 har ovennevnte merforbruk
blitt dekket opp av reduksjoner på enkelte utgiftsposter og merinntekter, i første rekke økte statstilskudd.

Resultatenhet
		
Barne- og ungdomsvern

Budsjett
2006
25 528

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift
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2.7 	Sosiale tjenester (VO 51)
Resultatenhetsleder: Roy Carstens			

2.7.1 Ansvarsområde
Hovedtjenesten omfatter funksjonene 242 sosial rådgivning og
veiledning, 243 tilbud til personer med rusproblemer, 273 kommunale
syssel-settingstiltak og 281 økonomisk sosialhjelp.
2.7.2 Hovedkommentar
Sosiale tjenester leverer et godt årsresultat samlet sett; høy brukertilfredshet, lavt sykefravær og et positivt økonomisk resultat.
Resultatenheten er utviklingsorientert med kontinuerlig fokus på å
skape best mulig tjenester for brukerne. Igangværende prosjekter
som ”Ungdom i Vekst”, ”Tettere individuell oppfølging” (TIO) og
”Fattigdomsprosjektet” med fokus på barnefattigdom er eksempler
på dette.
En er i ferd med å nå en grense for hvor mange av brukerne en vil
klare å g jøre selvhjulpne på kort sikt. Spesielt g jelder dette gruppa
over 25 år. Problemene er komplekse og arbeidet krever mer tid og
personalressurser enn hva en i dag har tilg jengelig. Størst potensial
for selvhjulpenhet er hos aldersgruppa 18-24 år. Tall og erfaringer fra
prosjektet ”Ungdom i vekst” viser da også dette.
En stor utfordring for tjenesten er knyttet til lav bemanning.

KOSTRA-tall viser at tjenesten er lavt bemannet sett i forhold til
sammenlignbare kommuner. En lavere medarbeidertilfredshet enn
tidligere år synes å ha klar sammenheng med økt slitasje blant ansatte som følge av at bemanningen har vært lav over flere år.
En spesiell utfordring er knyttet til flyktningetjenesten og administrative oppgaver. Økte arbeidsoppgaver som følge av arbeidet med
g jennomføring av NAV-reformen forsterker dette bildet.
Sosiale tjenester har over tid jobbet med forberedelser til iverksetting av NAV-reformen. I 2006 er arbeidet blitt ytterligere intensivert. Forberedelsesarbeidet skjer i samarbeid med NAV-trygd og
NAV-arbeid. Det er bl.a. opprettet en styringsgruppe bestående av
NAV-direktør, rådmannen og tillitsvalgte fra henholdsvis stat og
kommune. Videre er det nedsatt en prosjektgruppe som består av
leder NAV-arbeid, leder NAV-trygd og sosialsjef. Forberedelsesarbeidet er omfattende.
2.7.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det g jelder økonomi, vises
også til etterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.

Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2 Kvaliteten på tjenesten
B2.1 Samarbeid medvirkning
B2.2 Informasjon

Ønsket resultat
5,0
80 %
5,0
5,0

Akseptabelt resultat
4,0
70 %
4,0
4,0

Resultat
3,9
84 %
4,7
4,3

Ønsket resultat
4,5
6,0 %

Akseptabelt resultat
4,0
7,0 %

Resultat
4,7
6,0 %

Ønsket resultat
4,5
4,5

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
4,5
4,0

Ønsket resultat
0%+
47 000

Akseptabelt resultat
0%+
49 000

Resultat
3,9 %
45 217

Reultatmål B1.2 sier at 80 % av alle søknader om økonomisk hjelp skal
være behandlet innen to uker. Dette målet er nådd.
Medarbeidere
			
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Organisasjon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Økonomi
			
Ø1 Avvik ift. budsjett
Ø2.1 Kostnad pr bruker /enhet

Resultatet i Ø1.2 er tall for 2005. Tall for 2006 er foreløpig ikke tilg jengelige. Gjennomsnittlig utbetalt sosialhjelp pr person pr måned

er ikke økt fra 2005 til 2006.
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2.7 	Sosiale tjenester (VO 51)
2.7.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Opprettelse av 1 årsverk som miljøarbeider.
I forbindelse med behandling av budsjettet for 2006 ble det opprettet 1 årsverk som miljøarbeider. Stillingen er rettet mot brukere av
tjenesten som har et rus og/eller psykiatriproblem, personer med
manglende boevne eller andre med asosial atferd, men som ikke fanges opp av andre hjelpetilbud i kommunen. Stillingen ble opprettet fra
1.4.2006 og er finansiert av midler fra psykiatriplanen.
Motvirke fattigdom i barnefamilier
Sosiale tjenester søkte i 2005 om prosjektmidler fra Sosial- og helsedirektoratets satsing ”Tiltaksplan mot Fattigdom” og fikk innvilget
kr 450.000. Prosjektet startet opp i 2006. Prosjektet har egen
prosjektmedarbeider og har rettet fokuset mot bl.a. å stimulere til
fritidstiltak i grunnskolealder for barn og deres familier.

av personer som er i ulike arbeidsmarkedstiltak. Sosiale tjenester
søkte i 2005 om prosjektmidler fra Sosial- og helsedirektoratets
satsing ”Tiltaksplan mot Fattigdom” og fikk innvilget kr 545.000. Prosjektet startet opp i 2006. Prosjektet har egen prosjektmedarbeider.
Prosjektet har til en hver tid 20-25 deltakere.
Ungdom i vekst (UIV)
Med bakgrunn i stor ”drop out” fra den videregående skole, høy
arbeidsledighet og mange ungdommer på sosialhjelp, besluttet enhet
for Sosiale tjenester, Aetat og Oppfølgingstjenesten (OT) å etablere
et felles ungdomsprosjekt – UIV, i 2005. Prosjektet ble innvilget kr
1.000.000 i prosjektmidler fra Sosial- og helsedirektoratet for 2005
og hadde en foreløpig varighet ut 2006. Prosjektet ble for 2006
innvilget ytterligere kr 1.500.000, og er sikret finansiering ut 2008.
Prosjektet er samlokalisert i NAV-arbeids lokaler. Målsettingen med
prosjektet er å bidra til at flest mulig ungdommer i alderen 16-24 år
i Ringsaker fullfører videregående skole og/eller kommer i jobb.

Tettere oppfølging av personer i tiltak (TIO) +25 år
Undersøkelser fra Samordningsforsøkene og Tiltaksplan mot
fattigdom har påvist et stort behov for bedre og tettere oppfølging

Sosialhjelpsutgifter og boutgifter 2004-2006
			
2004
2005
2006
						
Livsopphold
9 941
10 110
9 910
Boutgifter
14 351
14 648
15 303
Tilleggsytelser
3 321
3 411
4 173
Husleie
9 028
9 621
9 889
Strøm
3 767
3 481
3 901

Endring i %
2005-2006		
- 2,0 %
+ 4,5 %
+ 22,3 %
+ 2,8 %
+ 12,1 %

I boutgifter inngår husleie, renter og avdrag boliglån, kommunale avgifter, forsikring, strøm og brensel
Nøkkeltall, klienter og utbetaling 2004-2006
År
2004
2005
2006

Klienter pr mnd./antall 18-24 år
357/65
360/72
370/78

Utbetalt kr pr klient pr mnd.
7 355		
7 491		
7 447		

Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak
Delegert personalsak
Delegert økonomisak
Enkeltvedtak i sosialavdelingen

2004
2
5
5 413

Antall klagesaker
Innen sosialtjenesten har det vært totalt 38 klagesaker i 2006 mot
37 i 2005. I 16 av sakene har klager fått helt eller delvis medhold ved
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2005
4
2
5 429

2006
6
1
5 830

administrativ behandling, mens 22 saker er oversendt Fylkesmannen
for behandling. Av disse fikk sosialtjenesten medhold i 19, 2 ble sendt
tilbake til kommunen for ny behandling, mens 1 klagesak bortfalt.

2.7.5 Ressursbruk
Personalinnsats
			
Antall årsverk

Regnskap 2004
26,35

Årsverksramma for 2004 er korrigert fra tidligere års årsberetning
fra 25,35 til 26,35. Overført årsverk fra barnevern, miljøarbeider for
oppfølging av enslig mindreårige jf. adm.sak 37/2003, skulle vært inkludert i tidligere års oppstilling. Stillingen ble i 2004 omg jort til 50 %

Regnskap 2005
26,85

Budsjett 2006
28,15

31.12.2006
28,15

stilling som kurator, og stillingsrammen skulle således vært redusert
med 50 % i oppstillingen for 2005. I 2005 ble det likeledes opprettet
100 % stilling som kurator. I 2006 ble det opprettet 100 % stilling
som miljøarbeider samt 30 % stilling som sekretær.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Regnskap 2004
46 856
10 261
36 595

Sosiale tjenester fikk et overskudd på kr 1.561.000. Dette inkluderer
et overført overskudd fra 2005 på kr 1.593.000. I forhold til budsjettet for 2006 gikk resultatenheten omtrent i balanse.
Foruten overskuddet fra 2005 inneholder resultatet en ekstra
bostøttetermin (fra 2005) stor kr 431.000 som følge av anordnings-

Resultatenhet
		
510 Sosiale tjenester

Budsjett
2006
39 520

Regnskap 2005
50 779
12 568
38 201

Budsjett 2006
52 987
13 467
39 520

Regnskap 2006
54 311
14 791
39 520

prisippet. Årsaken til merforbruket er knyttet til økte sosialhjelpssatser, og et høyere antall aktive klienter pr måned. Det økonomiske
resultatet er således meget godt tatt i betraktning at tjenesten ikke
har fått økte rammer. Gjennomsnittlig utbetalt sosialhjelp pr klient
øker heller ikke.

Regnskap før
årsoppg j. disp
37 959

Avvik før
årsoppg j.disp.
1 561

Årsoppg j.
disp.
-1 561

Regnskap
2006
39 520

Regnskap 2004
1 618
458
1 160

Regnskap 2005
2 636
2 660
-24

Budsjett 2006
2 100
0
2 100

Regnskap 2006
1 368
1 338
30

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift
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2.8 	Helsestasjoner (VO 52)
Resultatenhetsleder: Ingeborg N. Wien			

2.8.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 232 forebygging – skoleog helsestasjonstjeneste og 233 forebyggende arbeid, helse og
sosial.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er hjemlet i kommunehelseloven, og skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og
psykisk helse hos blivende foreldre og barn og unge 0–20 år.
2.8.2 Hovedkommentar
Tjenesten har hatt ansvar for forebyggende og helsefremmende
arbeid til beboere i asylmottak. Høsten 2006 ble asylmottakene i
Ringsaker avviklet. En jobber etter et nasjonalt vedtatt program som
retter seg mot alle barn og unge og har tilnærmet 100 % tilslutning.
Det er tilsatt helsesøstre, leger, jordmødre, fysioterapeuter og sekretærer fordelt på 4 helsestasjoner samt helsestasjon for ungdom.
Ved alle ungdomsskoler er helsesøster til stede i fast ”treffetid”
ukentlig. Ved helsestasjon for ungdom i Brumunddal og Moelv er det
åpen konsultasjonstid fram til kl 17.00 en gang i uken på hvert sted.
Ansatte i virksomhetsområdet g jennomfører samarbeid med andre
enheter for å få g jennomført gode tiltak for brukerne. Familiesenter-

drift sikrer en del av dette samarbeidet sammen med PP-tjenesten
og barne- og ungdomsvernet.
2.8.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det g jelder økonomi, vises
også til etterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.

Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2 Kvaliteten på tjenesten
B2.1 Samarbeid medvirkning
B2.2 Informasjon

Ønsket resultat
5,0
5,0
5,0
5,0

Brukerundersøkelse g jennomført i januar 2006 viser at brukerne er
godt fornøyd med kvalitet på tjenesten og med mulighet for

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
4,0
4,0

Resultat
4,6
5,0
5,4
4,9

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
6,5 %

Resultat
5,3
5,2
10,4 %

medvirkning.

Medarbeidere
			
M1.1 Kompetanse
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Ønsket resultat
5,0
4,5
3,0 %

Brukerundersøkelsen fra januar 2006 viser at brukerne er godt
fornøyd med kompetansen til medarbeiderne. Medarbeidertilfredshestmålingen viser at ansatte er godt fornøyd med arbeidsmiljøet.

Enheten hadde høyt sykefravær i 2006. Dette er hovedsakelig langtidsfravær.

Organisasjon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Ønsket resultat
4,5
4,5

Medarbeidertilfredshetsmålingen viser høyt score vedrørende at
enheten er en lærende organisasjon og tilfredsstillende score

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
5,0
4,6

vedrørende god ledelse.

Økonomi
			
Ø1 Avvik ift. budsjett
Ø2.1 Kostnad pr innbygger 0 – 16 år

Ønsket resultat
0%+
1 540

Kostnad pr innbygger er netto driftsbudsjett delt på antallet innbyggere i aldersgruppen 0–16 år. Alle innbyggere i denne aldersgruppen
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Akseptabelt resultat
0%+
1 570

er brukere av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Resultat
0,3 %
1 425

2.8.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Familiesenter
Mange barn og familier benytter seg av tilbudene i familiesenteret.
Brukerne har ulike behov, og tilbud tilpasses etter dette. I åpen barnehage har en økt antall åpningsdager pr uke. Dette har blitt mulig
pga økning i statlig støtte til drift av barnehager. I 2006 har det
vært g jennomført fem samlivskurs for førstegangsforeldre. Dette
er etter en modell fra BUF-etaten som alle kommuner er anbefalt å
g jennomføre. Kursene har vært drevet som et samarbeid mellom helsestasjon og familievernkontor.
Opprettelse av 50 % stilling som helsesøster
I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2006 ble det vedtatt opprettet ny stilling for helsesøster i skolehelsetjenesten. Stillingen er finansiert med psykiatritilskudd. Stillingen er foreløpig ikke
besatt, da det viser seg vanskelig å rekruttere fagpersoner. Skolene
savner samarbeid med skolehelsetjenesten i vanskelige saker. Pga.

liten bemanning er det fortsatt nødvendig å foreta nøye prioritering
av oppgaver. Ubrukte psykiatrimidler er overført psykiatrifondet. Fra
2007 opprettes ytterligere en 50 % stilling som helsesøster.
Programvare
Alle helsestasjoner ble høsten 2005 tilknyttet kommunens IKT–nettverk. Dette medførte behov for lisenser til kommunens programvare, konvertering av elektronisk journalsystem og nytt datautstyr.
Konverteringen av elektronisk journalsystem har medført ekstra
ressursbruk i en overgangsfase. Men samlet har denne endring
medført forenkling i kommunikasjon mellom helsestasjonene og med
samarbeidspartnere. Det har gitt tilgang til kommunens informasjon
og programmer. Journalsystemet fungerer bedre og gir fordeler for
ansatte og for brukere av tjenestene. Utgiftene har samlet beløpet
seg til kr 263.000. Kr 150.000 var budsjettert i 2006. Øvrige utgifter
er dekket g jennom overskudd fra 2005 og g jennom ubenyttet refusjoner av sykelønn.

Oversikter i tabellform
			
Antall konsultasjoner hos jordmor
Antall konsultasjoner hos helsesøster 0 – 5 år
Antall barn med tverrfaglig samarbeid hvor helsesøster deltar 0 -16 år
Antall barn som får tilbud fra fysioterapeut 0 – 5 år
Antall konsultasjoner i helsestasjon forungdom

2004
1917
4750
128
172
979

2005
1913
4827
121
147
1332

2006
2128
5607
123
202
1376

2.8.5 Ressursbruk
Personalinnsats
			
Antall årsverk

Regnskap 2004
21,18

Virksomheten fikk tilført en 50 % helsesøsterstilling til bruk i skolehelsetjenesten i k.sak nr 134/2005 med virkning fra 1.9.2006. En

Regnskap 2005
20,63

Budsjett 2006
21,08

Regnskap 2006
21,08

lyktes ikke med å få ansatt kvalifisert person. Stillingsmidlene blir
overført til 2007.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Regnskap 2004
11 652
2 879
8 773

Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på kr 27.000. Økte
utgifter til sykevikarer og utgifter til IKT har blitt dekket ved økte
inntekter i form av refusjon sykelønn, refusjon fra trygdekontoret til
jordmortjenesten og statstilskudd til drift av åpen barnehage.
Gjennom reforhandling og forlengelse av husleieavtaler for helseResultatenhet
		
520 Helsestasjoner

Budsjett
2006
10 053

Regnskap 2005
11 555
1 861
9 694

Budsjett 2006
11 832
1 779
10 053

Regnskap 2006
12 793
2 740
10 053

stasjonene i Brumunddal og Moelv, fikk en reduksjon i årlig husleie for
helsestasjonene med kr 102.000. En utvidelse av leieareal til familiesenter i Moelv, medførte en økning av årlig husleie på kr 35.000.
Vedtak om økning i refusjon fra trygdeetaten i forbindelse med
svangerskapsomsorgen har gitt økte inntekter på kr 30.000.

Regnskap før
årsoppg j. disp
10 026

Avvik før
årsoppg j.disp.
27

Årsoppg j.
disp.
-27

Regnskap
2006
10 053

Regnskap 2004
47
0
47

Regnskap 2005
0
0
0

Budsjett 2006
0
0
0

Regnskap 2006
0
29
-29

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

Investeringsinnteketen g jelder overføring fra driftsregnskapet til
investeringsregnskapet, og har sammenheng med finansiering av PC-

anskaffelser til helsestasjoner og familiesenter fra tidligere år.
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2.9 	Kultur og fritid (VO 55)
Resultatenhetsleder: Sigmund Myklebust 			

Enheten skal fremme kulturell aktivitet og vekst i vid forstand g jennom egne tiltak og i samspill mellom offentlige og private ressurser.
Barn og unges oppvekstkår er prioritert innsatsområde.
2.9.2 Hovedkommentar
Enheten er organisert i to avdelinger, henholdsvis avdeling for barn
og unge og avdeling for funksjonshemmede/tilrettelagte tilbud.
Øvrige funksjoner som idrett/friluftsliv, kunstformidling og andre
kulturaktiviteter forholder seg direkte til enhetsleder.
Enheten driver fire kommunale fritidsklubber og disponerte til dette
7,06 årsverk i 2006. Klubbene holder til i Nes ungdomsskole, Garveriet
i Moelv og som en del av teaterbygget i Brumunddal. Brumunddal
motor og aktivitetssenter holder til i et nedlagt renseanlegg. Det er
ansatt voksne ledere og klubbarbeidere i alle klubbene. Avdeling for
barn og unge (BUA) driver fritidsklubbene og saksbehandler økonomiske støtteordninger rettet mot barn og unge, herunder også
tilskudd til lekeplasser. Avdelingen ivaretar også sekretariatet for
Ungdommens kommunestyre (0,2 årsverk).
Arbeidet i forhold til personer med funksjonshemning og psykiske
lidelser er å legge til rette for kultur-, ferie- og fritidsaktiviteter.
Noen av aktivitetene er lagt til dagtid som målrettet rehabilitering og
noe som ferietiltak. Til sammen utg jør tjenesten 7,2 årsverk fordelt
på 16 stillinger. I tillegg til egne ansatte gis mye av aktivitetstilbudet
g jennom samarbeid med frivillige organisasjoner (økonomisk tilskudd)
og voksenopplæringsorganisasjoner.

Det er registrert en økning i antall brukere på 41 personer, 13 med
funksjonshemning og 28 med psykisk lidelse. Det er registrert en
økende deltagelse i aktivitetstilbudet innen psykisk helse (12), mens
antallet er stabilt innen gruppen funksjonshemmede. Det er pr
31.12.2006 registrert i alt 474 brukere av tilbud innenfor tjenesten
tilrettelagte tilbud.
Idrett og friluftsliv samt miljø- og naturforvaltning dekkes av ett
årsverk som idrettskonsulent. Hovedtyngden av arbeidsbyrden ligger
på idrettsorganisasjonene, spillemidlersøknader og kommunale
idrettshaller. En viktig samarbeidspartner er Ringsaker Idrettsråd
som er paraplyorganisasjonen for kommunens 55 idrettslag.
Innen kunstformidling og allmennkultur gis bl.a. økonomisk støtte
til ca 60 organisasjoner fordelt på korps, kor og diverse vokale og
instrumentale ensembler, herunder RingsakerOperaen, Mjøsensemblet og Hedmarken Symfoniorkester. Fylkesmusikerordningen og
Hedmark Teater gis øremerkede årlige tilskudd. Tilskuddene til sang
og musikk 1. og 17. mai er også innarbeidet i budsjettet som etablert
praksis.
Funksjonen andre kulturaktiviteter omfatter støtteordninger innen
kultur og kulturvern, herunder faste tilskudd til Stiftelsen Domkirkeodden og Skibladner. Sekretariatet for utsmykkingsutvalget er plassert i denne tjenesten, og mange kommunale byggeprosjekter for
tiden presser kapasiteten ved kontoret. Tjenesteområdet dekker
også drift av kommunale kulturhus; Teatersalen i Brumunddal, Moelv
kulturhus, Tingnes kulturhus og delvis Mo gard samt Pilegrimsleden
g jennom kommunen.

Fra «Arven »
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Foto: Andrreas Karlsen

2.9.1 Ansvarsområde
VO 55 omfatter funksjonene 231 aktivitetstilbud barn og unge, 234
aktivisering funksjonshemmede, 360 tilrettelegging for friluftsliv,
365 kulturminnevern, 377 kunstformidling, 380 idrett og 385 andre
kulturaktiviteter.

Foto: Anders Karlsen

2.9.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det g jelder økonomi, vises
også til etterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.

og omfattende. Det ble avgitt i alt 327 godkjente svar. På overordnet
tilfredshet settes ønsket resultat til 5,0 med 4,0 som akseptabelt
resultat. Resultatet ble 5,14 for alle klubbene sett under ett. Det
viser at ungdommene helhetlig sett er godt fornøyd med fritidsklubbene. Høg svarprosent viser også at de unge er engasjerte i klubben
sin.

Brukere - fritidsklubber
Det er utført brukerundersøkelser som skriftlig spørreskjemaundersøkelse i fritidsklubbene. Undersøkelsene er ikke utformet for
BMS-analyse, men de spørreskjema som er utarbeidet er relevante

Brukere - psykisk helsearbeid
Det er g jennomført brukerundersøkelse innen psykisk helsearbeid
uten at denne er helt tilpasset BMS- analyse.

Brukere
Måleindikatorer -brukertilfredshet
B1.1 Tjenester tilpasset brukernes behov
B1.2 Kvalitet på tjenestene
B2.1 God dialog med brukerneSamarbeid/medvirkning
B2.2 God dialog med brukerne –
informasjon
M1.1 Engasjerte og kompetente
Medarbeidere – kompetanse

Ønsket resultat
5,0
5,0

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
4,8
5,1

5,0

4,0

4,8

5,0

4,0

4,6

5,0

4,0

5,0

Ønsket resultat
4,5
3,0 %

Akseptabelt resultat
4,0
4,0 %

Resultat
5,0
6,0 %

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
4,5
4,4

Medarbeidere
			
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Noe av sykefraværet kan forklares med langtidssykefravær som ikke
er relatert til arbeidssituasjonen.
Organisasjon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Ønsket resultat
4,5
4,5

Når det g jelder oppfølging, nevnes at medarbeidertilfredshetsmålingen høsten 2005 ble fulgt opp primo 2006 med medarbeidersemi-

nar med fokus på omdømmebygging, firmastolthet og den enkeltes
ansvar/plass i organisasjonen.

Økonomi
			
Ø1 Avvik ift. budsjett

Ønsket resultat
0%+

Akseptabelt resultat
0%+

Resultat
3,4 %
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2.9 	Kultur og fritid (VO 55)
2.9.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Barn og unge
20 % stilling som sekretær for Ungdommens kommunestyre er
opprettet.
Fritidsklubber
Aktivitetene i klubbene er justert på grunnlag av resultater fra
brukerundersøkelsene.
Ledsagertjenesten
Ledsagertjenesten er endret fra prosjekt til ordinær drift ved opprettelse av 2 faste stillinger henholdsvis på 25 % og 20 % årsverk.

Limtrehallen
I Moelv sto Moelven ILs fotball- og friidrettshall ”Limtrehallen” klar til
bruk i desember. Hallen er finansiert bl.a. med ektraordinært
kommunalt anleggstilskudd på 1,5 mill. kroner.
Kommunedelplan anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Utbygging av idrettens egne anlegg illustreres best g jennom den
årlige rulleringen av prioritert utbyggingsprogram for idrettsanlegg
jf. k.sak 13/2006. Departementet krever slike lokale planer for å innvilge tilskudd av spillemidlene. Hovedrevisjon av planen igangsatt
i 2006.

Møteplassen
Møteplassen (psykisk helsearbeid) er styrket ved opprettelse av 8 %
stilling i tillegg til bemanningsressurs på 2 x 27 % stillinger.

Kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg
I 2006 har utsmykkingsutvalget hatt 6 utsmykkingsplaner til behandling knyttet til nye skolebygg og bo- og aktivitetssentra. Arbeidet
med flere av planene fortsetter i 2007 og nye kommer til. Utsmykkingen av Tømmerli bo- og aktivitetssenter er fullført i 2006.

Nytt treningstilbud helsearbeid
Det er opprettet 13 % pedagog/konsulentstilling som leder for
treningstilbud på dagtid, for tiden lagt til Espern aktivitetspark på
Hamar. Tilbudet når mange brukere og følges opp av transport og
ledsaging.

Teatersalen i Brumunddal
Ca 200 stoler er trukket om, og en del tilleggsareal er tatt i bruk.
Endelig kjøpsavtale med TEMA er utsatt i påvente av avklaring i
forhold til ytterligere kjøp av bygningsdeler knyttet til det tidligere
hotellbygget.

Nytt aktivitetstilbud i Moelv
Dette omfatter aktivitetstilbud til beboerne i ny psykiatrisk enhet
i Moelv og brukere av Drengestua dagsenter.

Mo gard
Forbedring av ledningsnettet mellom bygningene er utført i 2006.
Oppgradering av kjøkkenet i hovedbygningen er igangsatt og vil bli
fullført primo 2007

Samarbeid med Folkeuniversitetet
Samarbeidet omfatter oppstart av matkurs og kurs i musikkopplevelser rettet mot psykisk helse og voksne utviklingshemmede.
Ny musikk gruppe for barn og unge
Høsten 2006 ble det igangsatt ny musikkgruppe for barn og unge
med utviklingshemming. Stor søkning viser at det er behov for slike
grupper.

Foto: Hedmarksuseet

Fagerlundhallen
Fagerlundhallen ble
overlevert kommunen
i juni 2006, og i august
kunne Fagerlund skole
og idrettslige leietakere ta i bruk den nye
idrettshallen. Arbeidet
med prosjektering og
driftsavtaler med Nes
Sportsklubb vedrørende Neshallen har
pågått g jennom året.
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Bruk av delegert myndighet
I henhold til delegert myndighet er det behandlet i alt 407 delegerte
økonomisaker mot 401 i 2005.

Ressursbruk pr registrerte medlemmer/brukere 2006
Tjeneste
Registrerte
Ressursbruk
			
medlemmer/brukere
totalt
					
Fritidsklubber
30 000
2 617 219
Fritids- og kulturtilbud funksjonshemmede
474
3 006 000
Tilrettelagte ferietilbud funksjonshemmede
61
285 000
Kunstformidling/ sang og musikk
1 498
618 674
Idrett og friluftsliv
11 093
3 908 000

For fritidsklubbene regnes antall besøk pr klubbkveld. Gjennomsnittsbesøket totalt for alle 4 klubbene ligger på 750 personer pr uke,
åpningstida utg jør 40 uker. For fritids- og kulturtilbud for funksjonshemmede vises antallet i tilrettelagte tilbud for g jennomgående

Ressursbruk
pr medlemmer/bruker
i kroner
87		
6 342
4 672
413		
352		

helårsaktivitet. For kunstformidling/sang og musikk kommer ca
kr 130.000 bevilget i konsertstøtte i tillegg, i g jennomsnitt kr 6.722
pr konsert.

2.9.5 Ressursbruk
I tabellene under skal oppsummerte tall for virksomhetsområdet som
helhet vises.
Personalinnsats
			
Antall årsverk

Regnskap 2004
16,24

Regnskap 2005
16,35

Budsjett 2006
17,20

31.12.2006
17,20

Regnskap 2004
15 385
3 388
11 997

Regnskap 2005
17 395
7 814
9 851

Budsjett 2006
15 812
5 485
10 327

Regnskap 2006
18 086
7 759
10 327

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Før årsoppg jørsdisposisjoner har kultur og fritid et positivt avvik på
kr 351.649 i forhold til budsjettet.
For tjeneste 2312 ungdommens kommunestyre er det innsparinger på lønn, da sekretær for UKS ble ansatt fra 1.9.2006, men er
budsjettert fra 1.1.2006. Merutgift på tjeneste 3851 kulturlokaler

Resultatenhet
		
550 Kultur og fritid

Budsjett
2006
10 327

skyldes i hovedsak at budsjettmålet for leieinntekter ikke er nådd.
For tjeneste 3801 idrettshaller er det en merinntekt som referer
seg i hovedsak til høgere utleievolum i Fagerlundhallen enn budsjettert. Da det er blitt mer leietid både fra skoleverket og idretten enn
forutsatt da budsjettet ble satt opp.

Regnskap før
årsoppg j. disp
9 975

Avvik før
årsoppg j.disp.
352

Årsoppg j.
disp.
- 352

Regnskap
2006
10 327

Regnskap 2004
2 650
297
2 353

Regnskap 2005
15 431
1 774
13 656

Budsjett 2006
5 060
0
5 060

Regnskap 2006
15 355
2 170
13 185

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

Kr 400.000 er bevilget til ”Smeden” i Moelv. Kr 3.000.000 avsatt/brukt
i 2006 til Fagerlundhallen.

Investeringsinntekt i form av statlige spillemidler forventes i 2007
når det g jelder Fagerlundhallen.

Investeringsmidler til Teatersalen og Mo gard er delvis brukt i 2006.
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2.10 	Kulturskole (VO 56)
Resultatenhetsleder: Benedicta Gray				

2.10.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 383 musikk- og kulturskoler.
Kommunen er pålagt å drive kulturskole etter egen lov om kulturskoler. Kulturskolen gir et offentlig tilbud om individuell- og gruppeundervisning til barn og unge innenfor musikkbarnehage, musikkførskole, instrumental og vokal musikk, bildende uttrykk, barne- og ungdomsteater, barnedans, klassisk ballett, jazzballett og streetdans.
I tillegg kommer tilbud til elever knyttet til det organiserte fritidsmusikklivet og grunnskolen.
2.10.2 Hovedkommentar
2006 har vært et hektisk, men spennende år for kulturskolen. Hovedprosjektet har vært å samlokalisere all virksomhet i Brumunddal til
tidligere Fagerlund skole. Flyttingen begynte i februar med administrasjonen, deretter fulgte musikk- og bildeavdelinger i månedsskiftet
april-mai og endelig danseavdeling i juni. Samtidig som innflyttingen

foregikk var de nye lokalene under renovering, og mange undervisningstimer måtte skifte rom flere ganger mens arbeidet pågikk. Mye
ekstra tid ble brukt til flyttingen, men med unntak for et par timer
klarte skolen å g jennomføre sin vanlige undervisning. Fullføringen av
renovering og innflyting ble markert med en offentlig åpeningsseremoni med fylkesmannen den 5. desember.
2.10.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det g jelder økonomi, vises
også til etterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.

Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2 Kvaliteten på tjenesten
B2.1 Samarbeid medvirkning
B2.2 Informasjon

Ønsket resultat
5,0
5,0
5,0
5,0

Akseptabelt resultat er oppnådd for B1.2 og B2.2 og ønsket resultat
er oppnådd for B1.1. Resultatet på B2.1 er 3,70 som er under akseptabelt resultat. Spørsmålet om brukeres kontakt med kulturskolens
ledelse fikk en skår på bare 3,34. Dette er ikke overraskende, i og med

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
4,0
4,0

Resultat
5,1
4,5
3,7
4,8

at skolens administrasjon under flytteprosessen var uten et fast
telefonsystem i nesten 10 måneder. Administrasjonen måtte benytte
mobiltelefoner, som ikke var godt integrerte med kommunens sentralbord. Et fast telefonsystem har vært på plass siden november.

Medarbeidere
			
M1.1 Kompetanse
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Ønsket resultat
5,0
4,5
6,5 %

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
7,5 %

Resultat
5,1
5,1
3,7 %

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
4,6
4,3

Akseptabelt resultat
0%+

Resultat
0,4 %

Ønsket resultat eller bedre er oppnådd på alle måleindikatorene.
Organisasjon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Ønsket resultat
4,5
4,5

Ønsket resultat er oppnådd for O1.1 og akseptabelt resultat er
oppnådd for O2.1.
Økonomi
			
Ø1 Avvik ift. budsjett

Ønsket resultat
0%+

Akseptabelt resultat på Ø1 er oppnådd. Målet til grunn for ønsket
resultat var å spare inn nok penger til kjøp av nye pianoer, særlig
et lite flygel til bruk i undervisning og huskonserter. Med flytting og
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renovering av kulturskolens nye lokaler i Brumunddal har det vært
mange uventede utgifter. Det er bra at sluttresultatet viser at det
er tilstrekkelige midler til innkjøp av et lite flygel.

2.10.5 Ressursbruk

Personalinnsats
			
Antall årsverk

Regnskap 2004
9,87

Regnskap 2005
9,87

Budsjett 2006
9,87

31.12.2006
10,57

Regnskap 2004
5 334
1 996
3 338

Regnskap 2005
5 640
1 807
3 833

Budsjett 2006
5 882
2 060
3 822

Regnskap 2006
6 445
2 623
3 822

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Før årsoppg jørsdisposisjoner har kulturskolen et positivt avvik på kr
163.023 i forhold til budsjett. Det positive avviket skyldes i hovedsak at arbeid med lyddemping av de nye undervisningsstudioene i

Resultatenhet
		
560 Kulturskole

Budsjett
2006
3 822

Kulturskolens nye lokaler i Brumunddal er avtalt men ikke fullført
før årsskiftet, og at midler er satt til side til kjøp av et lite flygel til
undervisning og huskonserter.

Regnskap før
årsoppg j. disp
3 659

Avvik før
årsoppg j.disp.
163

Årsoppg j.
disp.
-163

Regnskap
2006
3 822

Regnskap 2004
0
0
0

Regnskap 2005
0
0
0

Budsjett 2006
2 000
0
2 000

Regnskap 2006
2 165
0
2 165

			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv. utgift

Kulturskolen ble i 2006 samlokalisert
i tidligere Fagerlund skole

Foto: Hedmarksuseet

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
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2.11 Bibliotek (VO 57)
Resultatenhetsleder: Birgit Aalstad 				
2.11.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 370 bibliotek. Ringsaker
folkebibliotek er desentralisert med hovedbiblioteket i Brumunddal
og 5 avdelinger: Moelv, Furnes, Nes, Brøttum og Mesnali.
2.11.2 Hovedkommentar
Generelt
Folkebiblioteket er en lovpålagt tjeneste og kommunens mest benyttede kulturinstitusjon målt i antall besøk. Det har vært jevnt god
aktivitet i alle avdelinger, ikke minst når det g jelder tiltak rettet mot
barn og unge, som er en prioritert målgruppe.
Besøk og utlån
Besøket i 2006 gikk noe ned i forhold til året før. En medvirkende
årsak er utvilsomt at alle bibliotekets avdelinger ved stortingsvalget i 2005 fungerte som forhåndstemmemottak med derav økende
besøk. Også utlånet er litt mindre i 2006, men forskjellen er liten og
nivået må sies å være svært stabilt. Utlånet av lydbøker og andre
medier øker fortsatt, mens utlånet av bøker er gått noe ned.
Lesefremmende tiltak
Biblioteket har et omfattende samarbeid med barnehager og skoler.
Ved adopsjonsklasser og ordinære besøk fra skolene har biblioteket
et stort antall klassebesøk.
Våren 2006 ble BOKKOK arrangert i samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark, kulturskolen og Prøysenhuset. BOKKOK ble finansiert g jennom midler fra Den kulturelle skolesekken lokalt og regionalt
og fra ”Gi rom for lesning”. I ”vårens artigste litteraturprosjekt”, som
foregikk i løpet av en uke, deltok over 20 kunstnere, og alle kommunale grunnskoler fikk besøk. På noen skoler arbeidet elevene i dybden

med litteratur og illustrasjon. På bibliotekene og i klasserommene var
det i tillegg 35 møter mellom forfattere, fortellere og elever.
Biblioteket mottar stadig positive tilbakemeldinger på sitt arbeid
mot barn og unge.
2.11.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det g jelder økonomi, vises
også til etterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.

Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2.1 Besøk pr. innbygger
B1.2.2 Utlån pr. innbygger
B2.1 Samarbeid medvirkning
B2.2 Informasjon

Ønsket resultat
5,0
4,7
5,3
5,0
5,0

Akseptabelt resultat
4,0
4,3
4,9
4,0
4,0

Resultat
5,5
4,6
5,2
5,4
5,1

Ønsket resultat
5,0
5,0
2,0 %

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
5,0 %

Resultat
5,7
5,5
3,0 %

Ønsket resultat
4,5
4,5

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
5,3
5,7

Ønsket resultat
0%+

Akseptabelt resultat
0%+

Resultat
1,6 %

Medarbeidere
			
M1.1 Kompetanse
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Organisasjon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Økonomi
			
Ø1 Avvik ift. budsjett
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2.11.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Nye tiltak og investeringer
Avd. Brøttum gikk i 2006 over til datasystemet Bibliofil, samme
system som brukes i hovedbiblioteket, avd. Moelv og avd. Nes. Det ble
i den forbindelse foretatt en g jennomgripende revisjon av samlingen.
Med samme datasystem reduseres brukerens ventetid på bestilt
materiale, samtidig med at den enkelte bruker, via Internett, kan få
oversikt over egne lån/bestillinger på en enkel måte.
Hedmark fylkesbibliotek organiserte i 2006 et prøveprosjekt med en
transportordning omfattende de fleste bibliotek på Hedmarken og
i den sørlige del av fylket. Denne ordningen ble i sin helhet finansiert av fylket. Dette var så vellykket at de mot slutten av året tok
initiativ til å etablere en permanent ordning, omfattende alle bibliotekforsendelser til alle bibliotek i landet, g jennom Norsk Bibliotek

Transport, som er den ledende leverandør innen dette feltet. Det
har i bibliotekmiljøet lenge vært arbeidet med å få til en landsomfattende transportordning. Deltakende bibliotek må betale en egenandel
basert på innbyggertall og antall fjernlån. Ringsaker folkebibliotek
sender/returnerer årlig rundt 3.500 bind til andre bibliotek. I tillegg
brukes flere timer ukentlig til pakking og annet arbeid rundt dette.
Den nye transportordningen koster omtrent det samme som tidligere forsendelser via Posten, men sparer biblioteket for arbeid og gir
rom for hyppigere forsendelser. Samtidig gir ordningen bedre service
for brukerne i form av kortere ventetid og mulighet for å levere tilbake lånt materiale til andre bibliotek enn der det er lånt.
I 2006 fikk hovedbiblioteket g jennom ombygging/innebygging av
eventyrrommet bedret tilbudet til studiegrupper, samtidig med at
lydproblemet fra 2. etasje ble redusert.

Nøkkeltall for bibliotekdriften
			
Nøkkeltall
bibliotekdriften
Besøk pr.for
innbygger
Utlån pr. innbygger

2004
4,7
5,3

2005
4,7
5,2

2006
4,6
5,2

Regnskap 2004
10,35

Regnskap 2005
10,26

Budsjett 2006
10,26

Regnskap 2006
10,26

Regnskap 2004
5 467
660
4 807

Regnskap 2005
5 758
1 007
4 751

Budsjett 2006
5 771
815
4 956

Regnskap 2006
6 282
1 326
4 956

2.11.5 Ressursbruk
Personalinnsats
			
Antall årsverk

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Før årsoppg jørsdisposisjoner har biblioteket et positivt avvik på
kr 81.343 i forhold til budsjettet. Dette skyldes primært mindre

Resultatenhet
		
570 Bibliotek

Budsjett
2006
4 956

lønnsutgifter/ merinntekt refusjon sykepenger, samt merinntekt på
refusjon merverdiavgiftskompensasjon drift.

Regnskap før
årsoppg j. disp
4 875

Avvik før
årsoppg j.disp.
81

Årsoppg j.
disp.
-81

Regnskap
2006
4 956

Regnskap 2004
66
0
66

Regnskap 2005
95
0
95

Budsjett 2006
597
67
530

Regnskap 2006
200
67
133

10 % av overskuddet i 2006 avsettes, jf. f.sak 55/2007
om årsoppg jørsdisposisjoner.
Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift
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2.12 Brann (VO 60)
Resultatenhetsleder: Ragnar Sund 				
2.12.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 338 forebygging av branner
og andre ulykker og 339 beredskap mot branner og andre ulykker.
Tjenestene reguleres av brann- og eksplosjonsvernloven, plan- og
bygningsloven, samt forurensningsloven og forskrifter tilhørende
lovene.
Utrykningsstyrkens hovedoppgaver er først og fremst å redde
mennesker og dyr, for så å begrense skader på miljø, bygninger og
materiell. Beredskapen omfatter slokking, restverdiredning, bistand
ved vannskader, redning ved trafikkulykker m.m. og skadebegrensning
ved akutt forurensing og andre redningsoppgaver. Resultatenhetens
andre g jøremål er brannforebyggende arbeid i henhold til g jeldende
lover og forskrifter, samt feiing av piper og ildsteder. Enheten er
også delegert kommunens oppgave med å føre tilsyn og etablering av
register over nedgravde oljetanker større enn 3200 liter.
Det er fire brannstasjoner i Ringsaker. Det er Mesnali, Nes, Moelv og
Brumunddal hvor også kontorene er plassert.
2.12.2 Hovedkommentar
2006 var et aktivt år med omfattende informasjons- og tilsynsvirksomhet. Ca 2.200 personer fikk direkte brannverninformasjon i forbindelse med kurs, kampanjer og øvelser. I tillegg kommer informasjon

gitt ved tilsyn av særskilte brannobjekter.
I 2006 ble tilsyn av fyringsanlegg prioritert og det førte til at noen
færre piper enn planlagt ble feid.
Det var et svært høyt antall utrykninger i 2006 og av disse relativt
mange dramatiske branner og andre ulykker. Det var bl.a. rekordmange utrykninger til trafikkulykker og mange ulykker endte også
tragisk. Det var i 2006 utrykning til omtrent dobbelt så mange
trafikkulykker som til bygningsbranner. 2006 var det første året hvor
AMK-sentralen (nødnummer 113) i stor grad alarmerte brannvesenet
til melding om hjertestans. Antall unødvendige alarmer økte også
sterkt. Denne økningen skyldes endring av rutiner hos private vaktselskap som varslet brannvesenet i mye større grad enn tidligere.
Måloppnåelsen for resultatenheten ble i 2006 preget av et sykefravær på ca 10 % blant de heltidsansatte uten at det var mulig med
vikar. Heller ikke to permisjoner ble fullt ut dekket opp med vikar.
2.12.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det g jelder økonomi, vises også
til etterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.

Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2 Kvaliteten på tjenesten
B2.1 Samarbeid medvirkning
B2.2 Informasjon

Ønsket resultat
5,0
100 %
5,0
5,0

Våren 2006 ble det g jennomført en brukerundersøkelse rettet mot
de som mottok feiing i en viss periode høsten 2005. Det var lagt opp
til anonyme besvarelser og det var en svarprosent på 48,8 %.
Undersøkelsen viste at brukerne er svært fornøyd med tjenesten.

Akseptabelt resultat
4,0
99 %
4,0
4,0

Resultat
5,3
88 %
5,0
5,3

Selv om tilsvarende undersøkelse i 2004 også var bra, er resultatene
fra undersøkelsen i 2006 enda bedre. Når det g jelder utførte tilsyn
av særskilte brannobjekter ble målet ikke nådd. En av medarbeiderne
var sykmeldt i en lengre periode i løpet av året.

Medarbeidere
			
M1.1 Kompetanse
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Ønsket resultat
5,0
4,5
<4,0 %

Sykefraværet var spesielt stort i 2006. Dette skyldes i hovedsak tre
langtidssykemeldte heltidsansatte. En innenfor hver av de tre tjenes-

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
5,0 %

Resultat
5,3
4,9
9,6 %

teområdene. Ingen av disse fraværene hadde noen sammenheng
med arbeidet.

Organisasjon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Ønsket resultat
4,5
4,5

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
4,5
4,8

Akseptabelt resultat
0%+

Resultat
1,5 %

Resultatet i medarbeidertilfredshetsmålingen ble i henhold til ønsket
resultat.
Økonomi
			
Ø1 Avvik ift. budsjett
Før årsoppg jørsdisposisjoner har brann et positivt avvik på
kr 209.866 i forhold til budsjett.
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Ønsket resultat
0%+

Andre resultatmål
•		Feie ca 5.800 pipeløp i 2006.
		Målet er ikke nådd. Det ble feid 5.026 pipeløp.
•		Tilby tilsyn med fyringsanlegg og øvrig brannvern i ca 2.500
		boenheter i 2006.
		Målet er ikke nådd. Det ble tilbudt 2.370.
•		Utarbeide innsatsplan for minst 20 store brannobjekter.
		Målet er ikke nådd. Det ble utarbeidet 10 innsatsplaner.
•		Utføre informasjonstiltak og motivasjonstiltak rettet mot
		landbruket.
		Målet er nådd. Det er blant annet informert g jennom pressen 		
		samt g jennomført tilsyn sammen med blant andre mattilsynet.
•		Følge opp prosjektet ”brannsikkerhet i omsorgsboliger”.
		Målet er nådd. Prosjektet er fulgt opp og nærmer seg politisk 		
		behandling. Det g jenstår nå kun nærmere vurdering av objekter 		
		som vurderes avhendet eller brukt til andre formål.

2.12.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Generelt
Til tross for et rekordhøyt antall utrykninger, hvorav mange svært
dramatiske, ble lønnsutgiftene for året omtrent som budsjettert.
Dette skyldes at det tross alt var relativt få innsatser som foregikk
over veldig lang tid med store mannskapsstyrker.
Nye tiltak
Nedgravde oljetanker har vært registrert i flere år. I 2006 ble det
tatt i bruk elektronisk system som også kartfester tankene.
Forebyggende brannvern
Særskilte brannobjekter
			
A-objekter (overnattings-/publikumsbygg)
B-objekter (større industri-/lagerbygg)
C-objekter (verneverdige-/fredede bygg)

2004
Utført
164
45
14

I antall utførte tilsyn er også tematilsyn og egenmeldinger inkludert.
For C-objekter (verneverdige-/fredede bygg) er det kun krav om
tilsyn hvert fjerde år.
I løpet av året ble det i kombinasjon med tillatte egenkontroller
foretatt tilsyn av brannsikkerheten i 88 % av de 209 særskilte brannobjekter som kommunen var lovpålagt å føre slikt tilsyn med i 2006.
100 % av A-objektene (overnattings-/publikumsbygg) ble g jennomført og 38 % av B-objektene (større industri-/lagerbygg). Landsg jennomsnittet for 2005 var 85 % for A-objekter og 74 % for B- objekter
(det er ikke tilg jengelige tall for 2006).

2005
Utført
181
46
0

2006
Registrert
167
42
14

2006
Utført
167
16
0

2006.
I samarbeid med tre kollegaer i Hedmark arrangerte brannsjefen
i Ringsaker ”Brannsjefkonferansen-2006”, en landsomfattende
fagkonferanse for landets heltidsansatte brannsjefer.
En av branningeniørene økte kompetansen ved å g jennomføre Norges brannskoles forebyggende etterutdanningskurs på tre uker.

I løpet av året har brannvesenet deltatt i tre landsomfattende
kampanjer: Åpen brannstasjon, røykvarslerdagen og aksjon boligbrann. Enheten har også arrangert eller bidratt i flere kurs bl.a.
grunnopp-læring i arbeidsmiljø, introduksjonskurs for brannvernledere og undervisning for nattevakter i pleie og omsorg. Ca 400 barn
fra barnehager har vært på besøk eller fått besøk av brannvesenet.
På skolene var tilsvarende antall ca 600. For øvrig har 160 personer i
ulike lag og foreninger fått brannverninformasjon fra brannvesenet.
Det ble foretatt kontroll av 14 av i alt 17 godkjente utsalgssteder
for fyrverkeri i salgsperioden. Totalt har ca 2.200 personer i en eller
annen form fått direkte brannverninformasjon av enheten i løpet av
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2.12 Brann (VO 60)
Feiing
Feiing			
2003
2004
2005
Feide piper helårsbolig
6549
5498
6452
Feide piper fritidsbolig
41
86
53
Feide fyrkjeler
25
20
32
Elektronisk reg. av nedgravde oljetanker				
Tilsyn av fyringsanlegg
214
1241
1166
Tilsyn i aksjon boligbrann
130
100
102
Antall søknad./meldinger om ildsted behandl.
199
331
241
I 2006 ble tilsyn av fyringsanlegg prioritert. Det førte til at rekordmange tilsyn ble utført. Det var om lag dobbelt så mange tilsyn i
2006 som i 2005. Dette førte til at noen færre piper enn planlagt ble
feid. Men antall pipebranner er redusert de tre siste år i takt med
at antall tilsyn er økt vesentlig. Noe av årsaken til dette kan være
informasjonsarbeidet om riktig fyring som g jøres i forbindelse med
tilsynene. En langtidssykmelding og deler av to permisjoner var det
ikke mulig å dekke opp med vikar. Dette førte til at området kom ut
med et overskudd i forhold til budsjett. Disse midlene brukes i første
halvdel av 2007 for å kjøpe ekstra feiekapasitet. Det er først fra

2006
4991
35
35
283
2370
200
227

1.1.2007 denne kvalifiserte ekstra feiekapasiteten er mulig å framskaffe. I g jennomsnitt er et tilsyn av fyringsanlegg omtrent dobbelt
så tidkrevende som feiing av et pipeløp, når en tar med hele tilsynet
inkludert rapportskrivingen. Når man tar hensyn til dette er produksjonen økt med ca 21 % fra 2005 til 2006. Ytterligere ca 15 % økning
er nødvendig for å nå målene for 2007.
En av feierne har i 2006 g jennomført og bestått eksamen i Norges
brannskoles forebyggende kurs (9 uker).

Beredskap
Utrykninger
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06 Gj. snitt
Unødvendig/falsk alarm
162
160
197
136
161
145
167
136
90
158
184
154
Grasbrann/skogbrann
25
33
12
6
7
8
10
3
9
9
8
11,8
Bil-/båt-/vognbrann
10
14
13
13
20
18
13
13
13
17
16
14,5
Pipebrann
36
32
22
21
30
30
32
50
39
39
32
33,0
Annen brann
17
15
16
10
14
3
17
21
28
20
26
17,0
Brannhindrende tiltak
3
6
13
8
11
19
13
12
10
14
21
11,8
Trafikkulykke
10
7
24
10
18
25
23
33
41
41
67
27,2
Vannskade/oversvøm.
24
28
13
37
28
28
41
13
8
17
20
23,4
Akutt forurensing
6
2
8
4
4
7
5
7
3
7
12
5,9
Annen assistanse
6
10
8
7
10
31
20
19
29
22
32
18,1
Innbruddsalarm ¹									
8
3
3		
Ambulanseoppdrag										
5
21		
Hus/hytte/bygn
27
36
32
30
33
39
32
34
24
27
23
30,6
Sum	326	343	358
282	336	353	373	341	302	379	465	347,3	
Kontrolloppdrag ²				
82
80
55
52
30
9
15
24		
Utrykning fra Hamar brannstasjon (avtale)			
5
11
25
11
8
11
6
18
17		
Rekvirert assistanse HIB									
3
2
0		

¹) Enkelte kommunale bygg er knyttet til brannvesenet også med
innbruddsalarm.
²) Kontrolloppdrag er meldinger som ikke er av så alvorlig karakter at
hele vaktlaget blir alarmert.
Antall utrykninger har økt med omtrent 23 % fra 2005 til 2006. Dette
til tross for at antallet i 2005 inntil da var rekordhøyt. Fra 2005 til
2006 er antall utrykninger økt med 86 stk. Dette skyldes i hovedsak
tre faktorer:
1. Tidligere har det nesten ikke vært utrykninger til private boliger
formidlet av private vaktselskaper. I 2006 endret minst ett av
selskapene rutinene. Dette førte til 31 unødvendige alarmer fra
det samme selskapet av i alt 36 alarmer. Totalt var det 37 alar
mer fra vaktselskapene. Det vil si at en bolig ble reddet som
følge av varslingsrutinen.
2. Antall utrykninger til trafikkulykker har økt med 63 %, eller
26 stk.
Dette skyldes at det har vært svært mange alvorlige ulykker. I
tillegg fungerer nå den såkalte trippelvarslingen hvor alarmsen
tralen for politi, brann og ambulanse varsler hverandre, enda
bedre enn tidligere.
3. Antall ambulanseoppdrag, dvs. i hovedsak utrykning med hjertestarter har økt fra 5 til 21. Dette skyldes at alarmsentralen for
ambulansene (AMK) i 2006 ble flinkere til å bruke brannvesenet
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når de kan være raskere på stedet enn ambulansen. Av de 21
ambulanseoppdragene g jaldt 17 utrykning med hjertestarter.
I løpet av 2006 var fire av utrykningene assistanse til Gjøvik med
tankbil. Lillehammer og Øyer brannvesen har rykket ut i Ringsaker to ganger i grenseområdet løpet av året
For øvrig var det mange dramatiske branner og redningsaksjoner
i 2006, spesielt i første del av året. I februar ble en hest reddet fra
å drukne i en brønn. I mars gikk en syklist g jennom isen i Nessundet.
Etter en dramatisk redningsaksjon hvor også en brannmann havnet
i isvannet, ble syklisten reddet. Både brannmannen og syklisten klarte
seg uten varige mén. Situasjonen på skadestedet var så kritisk at
man ikke kunne vente på overflateredningsutstyr fra Moelv. For
å unngå at redningsmannskapene kommer i tilsvarende situasjon
senere ble det i etterkant av hendelsen innkjøpt overflateredningsutstyr til brannstasjonen på Nes, samt en enklere utrustning til Mesnali
og Brumunddal brannstasjoner. I mars omkom en person i en boligbrann i Brumunddal, i påsken brant to serveringssteder i Brumunddal,
og i april brant 160 slaktegris inne da driftsbygningen på en gård på
Stavsjø ble flammenes rov.
I løpet av året har det vært g jennomført flere kompetansehevende
tiltak. Elleve av brannmannskapene g jennomførte og besto grunnkurset til Norges brannskole (207 timer). Kurset ble g jennomført av

Gjennom året har hvert brannlag minst 10 ordinære øvelser. I tillegg
er det i 2006 g jennomført varme røykdykkerøvelser for alle røykdykkerne. Det er også g jennomført to øvelser på overordnet nivå hvor
alle fem som er overordnet vakt deltok. I 2006 ble det tatt i bruk en
ny brannbil på Nes. Denne har et spesielt slukkesystem som er basert
på et meget høy trykk (skjærslukkeren). Bilen på Nes var blant de
første med dette slukkesystemet i Norge. I den forbindelse er det
g jennomført flere øvelser og demonstrasjoner med denne. Blant
annet ble den demonstrert for en av komiteene under dialogkonferansen. Samtidig ble det også g jennomført en demonstrasjon av
arbeid med frig jøring av personer fra bilvrak.

Foto: Hedmarksuseet

Ringsaker brannvesen vinteren 2005/06 og hadde i tillegg til egne
deltakere, tre eksterne deltakere. Høsten 2006 ble det ikke påbegynt noe nytt kurs da det ikke er nok aktuelle interne deltakere til
at kurset kan igangsettes. To av brannformennene g jennomførte
og besto eksamen på Norges brannskoles befalskurs 1 (6 uker på
heltid). Flesteparten av brannmannskapene deltok også på en hel
dag med tema farlig gods i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Varabrannsjefen har også g jennomført kurset
samvirke på forurenset skadested (4 dager). Tre av røykdykkerne har
også g jennomført kurs og trening i bekjempelse av ammoniakkutslipp i Porsgrunn. Tre av overordnet vakt har også deltatt på kurs og
trening vedrørende stabsarbeid (ICS). Brannsjefen har g jennomført
og bestått eksamen i studiet ”Krisehåndtering, kommunikasjon og
samvirke” ved Høgskolen i Hedmark (20 studiepoeng).

Fra brannstasjonen i Moelv

Rapport om bruk av delegert myndighet
I løpet av 2006 ble det behandlet 43 delegerte brannsaker. Tilsvarende tall for 2004 var 68 og 35 for 2005.

2.12.5 Ressursbruk
Personalinnsats
			
Antall årsverk

Regnskap 2004
13,36

Regnskap 2005
13,67

Budsjett 2006
14,67

Regnskap 2006
14,67

Regnskap 2004
18 930
6 485
12 445

Regnskap 2005
19 006
5 630
13 376

Budsjett 2006
18 854
5 534
13 320

Regnskap 2006
19 780
6 460
13 320

Fra 1.1.2006 ble det opprettet en ny feierstilling.
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Før årsoppg jørsdisposisjoner har brann et positivt avvik på kr
209.866 i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak at en feier var
sykmeldt i ca 60 % av årsverket uten at det ble satt inn vikar. Dette
Resultatenhet
		
600 Brann

Budsjett
2006
13 320

sammen med at to feiere hadde permisjon uten lønn deler av året.
Vikarer ble satt inn, men totalt var 3 måneder av permisjonene
udekket.

Regnskap før
årsoppg j. disp
13 110

Avvik før
årsoppg j.disp.
210

Årsoppg j.
disp.
-210

Regnskap
2006
13 320

Regnskap 2004
3 026
176
2 850

Regnskap 2005
550
550
0

Budsjett 2006
770
0
770

Regnskap 2006
2 408
750
1 658

10 % av overskuddet i 2006 avsettes, jf. f.sak 55/2007
om årsoppg jørsdisposisjoner.
Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

I 2006 ble det budsjettert med kun ett investeringsprosjekt. Det er
prosjekt 54806 Kjøretøy brann. Dette g jelder en tankbil som er under

bygging og skal plasseres i Brumunddal. Bilen planlegges tatt i bruk i
slutten av første tertial i 2007.
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2.13 	Landbruk (VO 61)

Resultatenhetsleder: Arnfinn Nordhagen 			

2.13.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 325 landbruk og
landbruksvikarer, 320 kommunal skogsdrift, 360 fiskeforvaltning og
viltforvaltning.
2.13.2 Hovedkommentar
Tilskuddsordningene i landbruket, som er forvaltet g jennom landbrukskontoret, har til sammen tilført brukerne 114 mill. kroner.
Produksjonstilskuddet utg jør hovedparten, 105 mill. kroner. Tilskudd
til investeringer g jennom Innovasjon Norge er kr 3,2 mill. 15 brukere
fikk tilskudd, mens antall søkere var 34. Det er stor interesse for
investeringer i jordbruket blant brukerne. Stadig flere melkeprodusenter går inn i samdrifter, enkelte som passive deltagere. Grunnlag
for rentestøtte og rentebærende lån er 28 mill. kroner.
Miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Innvilget beløp kr 1.538.350. Midlene er
hovedsakelig gått til verneverdige bygninger, vedlikehold av kulturmark og dammer for å ivareta biologisk mangfold. Generelle miljøtiltak har over 300 søkere med tilskudd 4,2 mill. kroner.
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Til skogbrukstiltak, vesentlig ungskogpleie, er bevilget beløp
kr 291.359 brukt. Landbrukskontoret har gått ut med henvendelse til
skogeiere med mye innestående på sine skogfondkonti. Det har gitt
god respons som har ført til økt aktivitet. Aktiviseringsprosjektet i
regi av Mjøsen Skog BA, finansiert ved rentemidler har bidratt til å
øke aktiviteten både for ungskogpleie og planting. Utsatte skogsplanter har øket fra kr 485.000 i 2005 til kr 733.000 i 2006.
Antall brukere som søkte produksjonstilskudd over internett var 204
i januar og 218 i august.
Økologisk drevet areal har vist en økning i 2006. 10.000 dekar er da
passert.
Landbruksvikarene har bistått 20 foretak med 391 dager sykeavløsning og 38 dager andre oppdrag.
Samarbeid om rydding av vegkanter langs E6 og Rv. 213 for å redusere antall viltpåkjørsler har kommet godt i gang. Flere strekninger er

ryddet og både grunneierne og Statens Vegvesen er svært positive
til tiltaket.
Ekstraordinær avvirkning på det planlagte kommunale boligfeltet
i Fjølstadmarka i Moelv har gitt en merinntekt på kr 115.000.
Elgkvoten ble øket fra 408 i 2005 til 429 i 2006. Etter bestandsplanene for de enkelte vald (planperiode 2005 – 2007) var det meningen
å redusere noe, men elgtettheten i kommunen tilsa en økning. Antall
fallvilt på vei/bane økt i jaktåret 2005/06 til totalt 169 på grunn av
snøforholdene. Fallviltgruppen som består av 4 mann, har utført en
utmerket jobb for å sikre at påkjørt vilt ikke lider unødig, og ved å ta
vare på slaktet.
Det er vedtatt ny forskrift om åpning for beverjakt i Ringsaker.
Jakt vil komme i gang i 2007.
Tre grunneiere har fått innvilget tillatelse til å starte med oppdrett
av hjort.

2.13.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det g jelder økonomi, vises
også til etterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.
Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2 Kvaliteten på tjenesten
B2.1 Samarbeid medvirkning
B2.2 Informasjon
B2.3 henvendelse til SMIL-søkere
B3.1 Antall skogeiere - aktivitetstiltak

Ønsket resultat
5,0
5,0
5,0
5,0
30
75

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
4,0
4,0
20
60

Resultat
4,8
4,7
5,2
4,7
25
75

Ønsket resultat
5,0
4,5
3,0 %

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
5,0 %

Resultat
4,9
4,8
1,1 %

Ønsket resultat
4,5
4,5

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
4,1
4,3

Ønsket resultat
0%+

Akseptabelt resultat
0%+

Resultat
7,1 %

Medarbeidere
			
M1.1 Kompetanse
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Organisasjon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Økonomi
			
Ø1 Avvik ift. budsjett
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2.13 	Landbruk (VO 61)
2.13.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Generelt
			
Produksjonstilskudd antall søknader
Konsesjonssaker
Bo-/drivepliktsaker, søknader
Bo-/driveplikt, oppfølging
Fradelingssaker
Bygdeutv.midler jordbruk - søkn.
Bygdeutv.midler tilleggsnæring
Gjødslingsplaner
Endret jordarbeiding
Økologisk landbruk
Skogfondbilag

2004
1227
38
3
41
65
36
5
128
227
55
345

2005
1206
20
5
52
66
28
5
97
288
49
419

2006
1161
17
2
39
58
34
5
93
303
46
338

Type saker
2004
2005
Konsesjonssaker			
Fradelingssaker
65
46
Landbruksveier
1
1
Vernskogsaker
2
1
Skogfondbilag
345
419
Søkn. om tynningstilskudd
2
5
Forpaktningsloven
6
5
Produksjonstilskudd
1227
1206
Sykeavløsertilskudd
177
122
Ferieavløsertilskudd
802
472
Endret jorarbeiding
227
288
Nydyrking
14
16
Prisvurdering v/tvangssalg
3
2
Viltlovsaker
3
4

2006
10
35
2
1
338
1
2
1161
111
425
303
14
1
12

Delegerte saker

Viltforvaltning
Type saker
Elg – tillatt felt/felt
Hjort – tillatt felt/felt
Rådyr – tillatt felt/felt
Bestått jegerprøve
Fallvilt hjort/elg/rådyr
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2004
359/354
0
434/205
27
1/102/120

2005
408/404
0
421/171
6
4/29/71

2006
429/424
5/2
403/118
9
0/85/74

Foto: Trygve Øvergård

2.13.5 Ressursbruk
Personalinnsats
			
Antall årsverk

Regnskap 2004
10,06

Regnskap 2005
10,06

Budsjett 2006
10,06

31.12. 2006
10,06

Regnskap 2005
5 196
1 679
3 517

Budsjett 2006
5 533
1 734
3 799

Regnskap 2006
5 749
1 950
3 799

Årsverkene er fordelt med 8 årsverk ved landbrukskontoret, 2 årsverk landbruksvikarer og 0,06 årsverk fallviltgruppen.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Regnskap 2004
5 332
1 801
3 531

Årsak til overskuddet på kr 267.757 er at det i utbyggingsfeltet
ved golfbanen ble avvirket skog som ga kr 115 000 mer i netto enn
budsjettert. Viltforvaltningen har gitt større inntekter enn forventet.
Resultatenhet
		
610 Landbruk

Budsjett
2006
3 799

Landbrukskontoret fikk overført overskudd fra 2005 på kr 315.000.
Av dette står kr 111.000 ubrukt, og inntektene har vært noe større
enn forventet.

Regnskap før
årsoppg j. disp
3 531

Avvik før
årsoppg j.disp.
268

Årsoppg j.
disp.
-268

Regnskap
2006
3 799

Regnskap 2004
93
0
93

Regnskap 2005
0
0
0

Budsjett 2006
0
0
0

Regnskap 2006
0
0
0

10 % av overskuddet i 2006 avsettes, jf. f.sak 55/2007
om årsoppg jørsdisposisjoner.
Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift
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2.14 	Teknisk drift (VO 62)
Resultatenhetsleder: : Per Even Johansen 			

2.14.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 310 boligbygging/utleie/
finansiering, 320 kommunal næringsvirksomhet, 330 samferdselstiltak/transporttiltak, 333 kommunale veger, 334 kommunale veger,
miljø- og trafikksikkerhetstiltak, 335 rekreasjon i tettsted, 340
produksjon av vann, 345 distribusjon av vann, 350 avløpsrensing, 353
avløpsnett/innsamling av avløpsvann, 354 tømming av slamavskillere,
355 innsamling av avfall, 357 g jenvinning og sluttbehandling av avfall
og 360 naturforvaltning og friluftsliv.
2.14.2 Hovedkommentar
Det leveres vann med tilfredsstillende hygienisk og bruksmessig god
kvalitet ved alle vannverk. Det har forekommet tilfeller med for høyt
bakterietall i noen vannforsyningsområder. Dette har medført ekstra
kloring. Sikkerheten i vannforsyningen er god med bl.a. bygging av nye
bassenger de senere år og utvidet vannbehandling er under vurdering ved flere vannverk. Det ble installert UV-desinfisering ved Moelv
vannverk og UV-desinfiseringen ved Nes vannverk ble oppgradert.
Nytt vannverk i Åsmarka er satt i drift i løpet av året med to nye
borebrønner, 300m³ basseng og UV-desinfisering. Det er installert
nødstrømsaggregat ved Moelv vannverk. I ett tilfelle har noen abonnenter vært uten vann da brudd i en pumpeledning på Tingnes førte
til kortvarig avbrudd i vannforsyningen. Sanering av vannledninger er
forsømt, men det har i de senere år blitt satset på andre prosjekter
som nevnt ovenfor.
Utslippskravene ved alle renseanlegg er oppfylt. Utvidelsen av Moelv
renseanlegg ble ferdig i 2006 og har gitt en kapasitetsøkning fra
5.000 til 8.500 pe (personer). Jølstad renseanlegg er lagt ned og
avløpet fra 350 personer er overført til Moelv renseanlegg via to
pumpestasjoner og sjøledning.
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Ny trafikksikkerhetsplan for de neste 4 år ble vedtatt av kommunestyret i 2006. Gang- og sykkelveg i Åsmarkvegen ble ferdig sommeren
2006. Det er redusert i driftsmidler de siste årene, og dette har ført
til reduksjon i antall prosjekter som kan g jennomføres innen veg.
Utskifting av PCB-holdig lysarmatur ble oppstartet.
Avfallsplan for 2006-2010 ble vedtatt av kommunestyret i 2006.
Arbeidet med tiltak ut fra vedtatte mål og strategier er påbegynt.
Det er innført tvungen renovasjon for 340 fritidseiendommer utenom
fjellet i 2006. Arbeidet med kartlegging av fritidseiendommer og utarbeidelse av tjenestetilbud er videreført i 2006. Arbeidet videreføres og ventes sluttført i 2007.
Det er meget stor aktivitet innen utbygging av kommunaltekniske anlegg. De viktigste prosjektene i 2006 har vært legging av 3300 meter
ny avløpsledning i forbindelse med nedlegging av Jølstad renseanlegg,
ny utslippsledning ved Moelv renseanlegg på 572 meter, sanering av
625 meter vannledning, 963 meter spillvannsledning og 924 meter
overvannslednig i Åsmarkvegen samt klarg jøring av 5 tomter i Viulvegen, 8 tomter på Bjørgeberget og 25 tomter i Fjølstadmarka.
Det har vært stor utskifting av bemanningen i utbyggingsavdelingen
og avdeling for fellesfunksjoner. Ansatte ved lager i Brumunddal
flyttet til lokaler ved Brumunddal driftsstasjon. Det er i 2006 satset
mye på faglig utvikling og involvering av medarbeidere. Enheten har
lavt sykefravær.
2.14.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det g jelder økonomi, vises
også til etterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.

Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2 1 Bakterielle vannprøver (koliforme)
B1.2.2 Utslippskrav avløp
B1.2.3 Gjenvinningsgrad husholdningsrenovasjon
B2.1 Brukertilfredshet samarbeid/medvirkning
B2.2 Brukertilfredshet informasjon

Ønsket resultat
5,0
100 %
100 %
80 %
5,0
5,0

Det er g jennomført brukerundersøkelse for områdene kommunale
veger, trafikksikkerhet, parker og grøntanlegg, strand- og badeanlegg, vannforsyning og avløpshåndtering. B1.1 viser et resultat på 4,5
som er et g jennomsnitt for vann (4,8), avløp (4,5), park (5,0) og veg
(3,7). Det bemerkes at resultatet for veg er lavt, men dette antas å
ha sammenheng med ressursbruken på veg og at brukere ikke skiller
på standard mellom fylkesveger og kommunale veger.

Akseptabelt resultat
4,0
95 %
100 %
78 %
4,0
4,0

Resultat
4,5
91 %
100 %
78 %
4,6
4,7

B1.2.1 viser at akseptabelt resultat om at minst 95 % av vannprøvene
ikke skal inneholde koliforme bakterier ikke er oppfylt. Det er kjent at
flere vannverk i Norge i 2006 registrerte oppblomstring av koliforme
bakterier uten at årsakene er fastlagt. Alle avvik har medført uttak
av kontrollprøver, og alle disse har vist gode resultater.

Medarbeidere
			
M1.1 Kompetanse
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Ønsket resultat
5,0
5,0
5%

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
6%

Resultat
4,7
4,7
3%

Ønsket resultat
4,5
4,5

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
4,7
4,5

Ønsket resultat
0%+

Akseptabelt resultat
0%+

Resultat
0,1 %

100 %

55 %

53 %

Organisasjon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Økonomi
				
Ø1 Avvik ift. budsjett
Ø2.1 Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal veg
i forhold til gruppe 13

Ø2.1 viser at målet ikke er nådd. Det brukes mindre ressurser på de kommunale vegene enn det som er ønskelig.
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2.14 	Teknisk drift (VO 62)
2.14.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Fra 1995 og fram til i dag (10 års periode) er fire mindre renseanlegg
(Nybygda, Fredheim, Gaupen, Jølstad) og tre mindre grunnvannsanlegg (Gaupen, Jølstad, Brumund) lagt ned. Bortsett fra Nybygda
renseanlegg er alle anlegg erstattet med pumpestasjoner (vann eller
avløp), høydebasseng og tilhørende overføringsledninger. Pumpestasjoner krever i likhet med renseanlegg ettersyn og vedlikehold, og på
pumpestasjoner for avløp er det rutiner for reng jøring av pumpeledningen med pluggkjøring hver 3. uke. I dette arbeidet kreves det av
sikkerhetsgrunner to mann når arbeidet foregår i kum. Reisetid ut-

g jør en vesentlig del av tidsbruken pr stasjon så forskjellen i arbeidstid mellom et lite renseanlegg og pumpestasjon for avløp er marginal,
ca 0,5 til 1 time pr uke. For Nybygda vil dette være annerledes da
renseanlegget ikke ble erstattet med pumpestasjon, men med selvfallsledning ned til Brumunddal.
Nedleggelse av renseanlegg og grunnvannsanlegg (noen med svært
dårlig råvannskvalitet) har medført en bemanningsreduksjon innen
drift av vann- og avløp med ett årsverk i år 2000.

Oppstillingen under viser volumsøkning/reduksjon i årene 1995 – 2005:
- Reduksjon antall vannverk
: fra 9 til 6 (33 %)						
- Reduksjon antall renseanlegg		
: fra 12 til 8 (33 %) inkl Jølstad i 2006				
- Økning antall pumpestasjoner vann		
: fra 26 til 28 (8 %)						
- Økning antall høydebassenger		
: fra 29 til 32 (10 %)						
- Økning antall pumpestasjoner avløp		
: fra 37 til 47 (27 %) 						
- Økning km ledninger vann		
: fra 220,6 km til 279,8 km (27 %) 				
- Økning km ledninger avløp		
: fra 198,7 km til 269 km (35 %)				
- Økning abonnenter vann		
: fra 7.650 til 9.228 (21 %) herav 1.087 hytter			
- Økning abonnenter avløp		
: fra 7.665 til 9.506 (24 %) herav 1.100 hytter 			

Foruten stor volumsøkning på Sjusjøen, som har medført to nye årsverk, har også andre områder i kommunen, som bl.a. Jessnes, hatt en
vesentlig økning i anleggsvolum. Generelt har volumøkningen medført
større ansvar og arbeidsområde for den enkelte medarbeider.
Effektivisering i form av bedre driftsrutiner, utvidelse og fornyelse av
elektronisk styrings- og overvåking for ca 125 anlegg har ført til at
volumøkningen har vært mulig uten ytterligere økt bemanning.
De siste 10 årene er kravet til IKT-systemer, beredskapsplaner og
dokumentasjon for vann- og avløpsanlegg blitt betydelig mer omfattende. Mattilsynet g jennomfører nå nesten årlig kontroll og
revisjoner av vannkvalitet og hygiene ved kommunens vannverk. Videre
er rapportering til vannverksregister og forurensningsmyndigheter
blitt mer omfattende enn tidligere.
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Det er i 2006 satset på søk etter vannlekkasjer, noe som har
gitt god uttelling for Brumunddal-, Furnes- og Rudshøgdaområdet.
De senere år er styrings- og overvåkingssystemet for vann- og
avløpsanleggene rehabilitert.
Tilsynsmyndigheten har g jennomført revisjon på Brøttum, Lismarka
og Brumund renseanlegg. Anleggene fungerer tilfredsstillende, og
alle krav i utslippstillatelsen er overholdt. Utløpsarrangementet ved
Brumund renseanlegg er utbedret.
Det er bygget ca 890 meter gang- og sykkelveg i Åsmarkvegen, 180
meter gang- og sykkelveg/fortau i Bekkevegen og 280 meter turveg
Bergsli-Flaten mot Jessnes.

Dekningsgrader for vann, avløp og renovasjon, beløp i 1.000 kr
2003
2004
2005
Dekningsgrad vann (funksjon 340,345)				
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader
16 207
18 091
20 279
Inntekter
17 676
19 318
18 574
Prosentvis dekning
109
107
92
				
Dekningsgrad avløp (funksjon 350,353)				
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader
37 713
37 186
36 158
Inntekter
39 958
41 667
35 279
Prosentvis dekning
106
112
98
				
Dekningsgrad septik (funksjon 354)				
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader			
4 198
Inntekter			
4 301
Prosentvis dekning			
102
				
Dekningsgrad renovasjon (funksjon 355,357)				
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader
21 569
21 057
21 943
Inntekter
22 326
22 239
22 379
Prosentvis dekning
103
106
102
Dekningsgraden angir hvor stor andel av utgiftene som dekkes ved
inntekter. Når dekningsgraden er under 100 %, brukes VAR-fond for
å få avgiftsregnskapet i balanse. Fra 2005 beregnes dekningsgraden
for hhv septik og avløp hver for seg, mens avsetning/bruk av fond
skjer samlet for avløpsområdet. Dekningsgrad for avløp i perioden
2003-2004 er inkl. septik.

2006
20 732
19 609
95

41 885
37 389
89

4 551
4 528
99

22 881
22 963
100

Ved beregning av kapitalkostnadene er det benyttet g jennomsnittlig
rente for norske statsobligasjoner med 3 års g jenstående løpetid
+ 1 %. Det er brukt en rente på 4,74 % i regnskapet for 2006. I opprinnelig budsjett for 2006 var det lagt til grunn en rente på 4 %.

Oversikt over bundne fond innen VAR-området siste 6 år,
beløp i 1.000 kr
			 Vann			
År
IB
Bruk
Avsetn.
UB
IB
2001
1 527
148
698
2 077
776
2002
2 077
79
985
2 983
5 568
2003
2 983
0
1 468
4 451
9 123
2004
4 451
0
1 228
5 679
11 403
2005
5 679
2 243
434
3 870
15 884
2006
3 870
2 203
1 211
2 878
15 956

Avløp
Bruk
Avsetn.
530
5 322
255
3 810
1 572
3 852
83
4 564
4 026
4 097
6 297
2 320

UB
5 568
9 123
11 403
15 884
15 956
11 979

IB
0
120
0
357
906
1 396

Renovasjon
Bruk
Avsetn.
0
120
120
0
278
635
85
634
40
530
235
387

UB
120
0
357
906
1 396
1 548

Pr 31.12.2006 er VAR- fondene på til sammen 16,405 mill. kroner.
Fra 2005 til 2006 er det en nettoreduksjon på VAR-fondene med
4,8 mill. kroner.
Mengder avfall i tonn og avfallsg jenvinning i prosent,
hele kommunen
Husholdningsavfall totalt
Gjenvunnet husholdningsavfall
Gjenvunnet husholdningsavfall i %
Hageavfall til kompost
Samlet g jenvinnings %
Innsamlet mengde farlig avfall

2003
9 473
6 741
71
2 712
78
84,8

2004
9 974
7 207
72
5 341
82
86,2

2005
10 737
7 834
73
4 381
81
100,5

2006
11 045
7 968
72
2 823
78
108,6

2003
1 210
508
42
71

2004
1 411
579
419
67

2005
1 428
570
40
68

2006
1 651
688
42
73

Mengder avfall i tonn og avfallsg jenvinning i prosent, hytter
Generert hytteavfall totalt
Gjenvunnet hytteavfall
Gjenvunnet hytteavfall i prosent
Gjenvunnet hytteavfall m/energig jenvinning %
Hytteavfall har ikke vært rapportert før 2006. Statistikk for hytteavfall presenteres i egen tabell.
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2.14 	Teknisk drift (VO 62)
Målsettinger i forhold til avfallsplan 2006-2010
1. Andel utsortert avfall skal være minst 80 % av vekten av total inn
samlet mengde husholdningsavfall i regionen.
Målet er ikke nådd. Grunnen til at den totale g jenvinningsprosenten
har gått ned i forhold til tidligere år er at hageavfallet har utg jort
en stor andel av totalt levert avfall, og at denne mengden har gått
ned. En annen årsak er at mengden av restavfall har økt med 0,8 %
i forhold til i fjor.
2. Innsamlet mengde farlig avfall i regionen skal øke, både fra hushold
ninger og næringslivet. Restavfall skal ikke inneholde farlig avfall.
Målet om økt mengde innsamlet farlig avfall er nådd.
3. Avfallshåndteringen skal foregå på en miljø- og helsemessig bærekraftig måte som forebygger spredning av skadedyr og smitte og
andre hygieniske og helsemessige ulemper.
Teknisk drift har ikke mottatt henvendelser fra publikum vedrørende dette i 2006. Tiltak for å redusere luktproblem er under
utprøving.
4. Avfallshåndteringen skal foregå på en slik måte at ulovlige avfallsfyllinger og annen forsøpling unngås.
Teknisk drift er tillagt ansvar for tilsyn med ulovlig håndtering av
husholdningsavfall i kommunen. Det er økning i antall meldte forurensningssaker som forsøpling/avfallsopprydning/åpen brenning
av avfall. Flere av sakene er ressurs- og tidkrevende. I 2006 ble det
gitt pålegg om opprydning/fjerning av avfall i 6 saker, hvorav halvparten videreføres i 2007. Det ble etter pålegg ryddet av eier
i en sak, og i to saker har Ringsaker kommune ryddet for eiers
regning. En sak er politianmeldt. I tillegg kommer 8 befaringer hvorav 4 saker er under videre arbeid, mens 4 saker ansees avsluttet.

5. Estetiske forhold skal vurderes ved utarbeidelse av arealplaner og
behandling av byggesaker.
Ved utarbeidelse av nye planer for tomtefelt og lignende skal det nå
g jøres en vurdering av renovasjonsløsninger i forhold til fremkommelighet og estetikk.
6. Brukertilfredshet målt som kundetilfredshet på kommunenivå skal
være minst 75 ved slutten av planperioden.
Det planlegges en brukerundersøkelse innen renovasjonsområdet
i 2007.
7. Gebyrene skal ikke være høyere enn i andre kommuner som tilbyr
en sammenlignbar renovasjonsordning, det vil si høy grad av kildesortering.
Ringsaker hadde for 2005 et årsgebyr for renovasjon på kr 738,
mot snitt for alle kommuner på kr 1.881. Stange har et gebyr i 2005
på kr 1.483, Løten kr 1.725 og Hamar kr 1.150. (KOSTRA). Det er
vanskelig å finne kommuner som Ringsaker reelt kan sammenligne
seg med. Ringsaker tilbyr andre henteløsninger enn Hamar, Stange
og Løten. I Hamar, Stange og Løten hentes beholderen fram til 3
meter fra vegkant. I Ringsaker hentes beholderen 30 meter fra
vegkant uten pristillegg. I tillegg hentes ikke beholdere på privat
veg med mindre enn 5 abonnenter uten pristillegg i Hamar, Stange
og Løten. Dette betyr at Ringsaker har en noe høyere kostnad på
henteløsningen enn de øvrige kommunene.
Ringsaker kommune har flere innbyggere pr abonnent enn Hamar,
Løten og Stange. Kostnadene fra Hias fordeles på kommunene
etter antall innbyggere. Et høyere antall innbyggere pr abonnent bidrar til at Ringsaker har et høyere gebyr enn de andre kommunene.

Teknisk drift har begrensede ressurser til dette arbeidet. De saker
hvor det kommer henvendelser fra publikum prioriteres, mens oppsøkende virksomhet eller systematisk kartlegging er nedprioritert.
Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak		
Delegert vegsak		
Delegert økonomisak		
Delegert innkjøpssak		
Delegert personalsak		
Delegert forurensningssak		
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Antall 2004
28
51
17
6
37

Antall 2005
28
33
22
7
34

Antall 2006
17
55
22
5
51

2.14.5 Ressursbruk
Personalinnsats
			
Antall årsverk

Regnskap 2004
44,23

Regnskap 2005
42,65

Budsjett 2006
42,65

31.12. 2006
42,65

Regnskap 2004
101 244
87 524
13 720

Regnskap 2005
101 296
88 606
12 690

Budsjett 2006
109 088
95 422
13 666

Regnskap 2006
110 349
96 684
13 666

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Før årsoppg jørsdisposisjoner har teknisk drift (uten VAR) et positivt
avvik på om lag 0,014 mill. kroner i forhold til budsjett.
Teknisk drift VAR (vann, avløp, renovasjon) har til sammen netto bruk
av bundne driftsfond med 4,817 mill. kroner for 2006. Budsjettert
bruk av fond i 2006 var 8,695 mill. kroner. Det er i tillegg beregnet
rente på VAR-fondene med 0,755 mill. kroner for hele 2006 som tillegges fondene. Pr 31.12.2006 er saldo for fondene 16,405 mill. kroner.
Hovedområde vann har brukt netto 0,992 mill. kroner av bundne
driftsfond til saldering av avgiftsregnskapet og det er 1,878 mill.
kroner mindre enn budsjettert bruk av fond. Avviket skyldes i hovedsak at kalkulatoriske renter og avskrivinger og utgifter til strøm ble
mindre enn forutsatt.

Resultatenhet
		
620 Teknisk drift

Budsjett
2006
13 666

Hovedområde avløp har brukt 3,977 mill. kroner av bundne driftsfond
til saldering av avgiftsregnskapet, og det er 1,523 mill. kroner mindre
enn budsjettert bruk av fond. Dette skyldes i stor grad at kalkulatoriske renter og avskrivinger ble lavere enn budsjettert, mindreutgifter
på grunn av mindre slam- og avløpsmengder og mindre strømutgifter
enn forutsatt.
Hovedområde renovasjon hadde en netto avsetning til fond på
0,152 mill. kroner, og dette utg jør et netto mindreforbruk av fond
på 0,477 mill. kroner i forhold til budsjett. Avviket skyldes et mindre
forbruk på lønns- og andre driftsarter.

Regnskap før
årsoppg j. disp
13 652

Avvik før
årsoppg j.disp.
14

Årsoppg j.
disp.
-14

Regnskap
2006
13 666

Regnskap 2004
24 210
245
23 965

Regnskap 2005
34 296
998
33 298

Budsjett 2006
37 520
197
37 323

Regnskap 2006
38 549
1 917
36 632

10 % av overskuddet i 2006 avsettes, jf. f.sak 55/2007
om årsoppg jørsdisposisjoner.
Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

De største investeringsprosjektene i 2006 har vært nye overføringsledninger for avløp på Jølstad, ny utslippsledning ved Moelv rense-

anlegg, bygging av Rømåslia trykkøker og Buttekvern pumpestasjon,
samt klarg jøring av 3 tomtefelt (totalt 38 tomter).
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2.15 	Kart og byggesak (VO 63)
Resultatenhetsleder: Hellik Furuheim 				

2.15.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 302 bygge-, delings- og
seksjoneringssaker og funksjon 303 kart og oppmåling samt funksjon
354 tømming av slamavskillere. I tillegg omfattes arbeidet med eiendomsskatt som føres på funksjon 120 administrasjon.

utslippstillatelser og nye hytter står for 8. Eksisterende boliger står
for 28 utslippstillatelser og eksisterende hytter for 5. Det er tillatt
7 minirenseanlegg, 5 utslipp til tett tank for alt avløp og 38 infiltrasjonsanlegg.

2.15.2 Hovedkommentar
Aktiviteten innenfor byggesak har i 2006 vært større enn noensinne.
Samlet byggevolum i m2 har økt med 18 % i forhold til 2005 – som
inntil da var et rekordår. Byggingen av nye boliger nådde 246 boenheter, og dette er det nest høyeste antall de siste 20 årene. Bygging
av nye hytter nådde også ny rekord og det ble gitt tillatelse til 125
nye hytter i 2006.

Eiendomsskatt ble innført i Ringsaker fra 1.1.2006. Ca 7.000 eiendommer innenfor et skatteområde ”utbygd helt eller delvis på byvis” ble
taksert slik at fakturering kunne skje 1.6.2006. Dette var en stor
jobb som krevde ekstra innsats fra samtlige medarbeidere. Etter
en lovendring i eiendomsskatteloven ble det i august vedtatt at hele
kommunen skulle ha eiendomsskatt fra 1.1.2007. Dermed skulle ca
6.000 hytter + ytterligere 6.500 boligeiendommer takseres. Arbeidet
med eiendomsskatt preger derfor fortsatt arbeidet i enheten.

Kart og oppmåling har også hatt svært stor aktivitet. Antall produserte målebrev er nesten på høyde med 2005 som var et rekordår.
I mars 2006 gikk kommunene på Hedmarken over til nytt datum –
EUREF 89. Samtidig tok kommunene i bruk ny kartløsning (GIS-Line)
og ny løsning for internett- og intranettbrukere (WEB-Innsyn).

2.15.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det g jelder økonomi, vises
også til etterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.

Det er gitt 50 utslippstillatelser i 2006. Nye boliger står for 9
Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2 Kvaliteten på tjenesten
B2.1 Samarbeid medvirkning
B2.2 Informasjon

Ønsket resultat
5,0
0,0
5,0
5,0

Måleindikator B1.2 er at færrest mulige klagesaker etter plan- og
bygningsloven skal omg jøres av fylkesmannen pga. saksbehandlingsfeil. I 2006 ble 2 klagesaker omg jort av fylkesmannen. I de resterende
7 fikk kommunen medhold.

Akseptabelt resultat
4,0
0,0
4,0
4,0

Resultat
5,5
2,0
5,3
4,3

Måleindikator B1.1, B2.1 og B2.2 er resultatet av brukerundersøkelsen
som ble g jennomført i 2006. Alle som hadde fått behandlet utslippssøknad i 2005 ble spurt, og svarene rangeres fra 1 til 6.

Medarbeidere
			
M1.1 Kompetanse
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Ønsket resultat
5,0
4,5
5,0 %

Måleindikator M1.1 er også resultat fra brukerundersøkelsen. Tilbakemeldingen er fra de som hadde fått behandlet utslippssøknad i 2005

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
6,0 %

Resultat
5,2
5,2
4,6 %

og svarene rangeres fra 1 til 6.

Organisasjon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Ønsket resultat
4,5
4,5

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
4,5
4,7

Ønsket resultat
0%+
< 154

Akseptabelt resultat
0%+
154

Resultat
148 %
47

Økonomi
			
Ø1 Avvik ift. budsjett
Ø2.1 Kostnad pr bruker

Måleindikator Ø1 er forholdstallet mellom netto driftsregnskap og
budsjett for enheten i 2006. Netto driftsregnskap er –1,118 mill.
kroner, mens netto driftsbudsjett var 2,337 mill. kroner.
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Måleindikator Ø2.1 er basert på KOSTRA-tall fra 2005. Akseptabelt
nivå for netto driftsutgift pr innbygger er snittet for sammenlignbare kommuner (gruppe 13 i KOSTRA). I 2005 var den kr 154 pr innbygger. Tilsvarende tall for Ringsaker var kr 47 pr innbygger.

2.15.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Generelt
Byggeaktiviteten i 2006 har vært rekordstor. Både antall saker
behandlet og samlet byggevolum har aldri vært høyere. Saksbehandlingstidene er holdt på et akseptabelt nivå – ca 12 dager i snitt for
byggesaker og 25 dager i snitt for kartforretninger.
Nye tiltak
Arbeidet med innføring av eiendomsskatt fra 1.1.2006 har preget
arbeidet i enheten. Ca 7.000 eiendommer skulle takseres innen

1.6.2006. Dette arbeidet ble g jennomført i tide og innenfor de
økonomiske rammer som var budsjettert – ca 3,1 mill. kroner. I august
2006 ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen. Dette
innebar at ytterligere ca 6.000 hytter og 6.500 boligeiendommer skal
være taksert innen 1.6.2007. Arbeidet med dette er beregnet å koste
ca 6,7 mill. kroner. Av dette er ca 3,0 mill. kroner brukt i 2006.
I og med at de fleste ansatte har fått tilleggsoppgaver i forbindelse
med eiendomsskatteinnføringen, har det også i 2006 blitt mindre tid
til andre viktige oppgaver. Tilsyn i byggesaker og ajourhold av digitalt
kartverk har blitt nedprioritert.

Hovedtrekk i årsproduksjonen
Utførte tjenester
Byggetillatelser for nye boenheter (antall)
Tillatelse forretning/industribygg (m2 areal)
Tillatelse institusjonsbygg (m2 areal)
Tillatelse landbruksbygg (m2 areal)
Tillatelse hytter (antall)
Produserte målebrev
Nye eiendommer (G-del)
Nye adresser/omadressering (A-del) – totalt

2004
101
12 288
6 970
19 752
103
178
253
1 394

2005
101
22 567
7 890
15 918
95
348
357
958

2006
246
18 633
6 397
18 864
125
290
348
296

2004
787
115
0
61

2005
800
132
65
80

2006
812
169
76
50

Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak
Delegerte byggesaker
Delegerte delingssaker
Delegerte dispensasjonssaker (fra juni 2005)
Delegerte utslippssaker

2.15.5 Ressursbruk
Personalinnsats
			
Antall årsverk

Regnskap 2004
13,94

Regnskap 2005
13,94

Budsjett 2006
13,94

31.12. 2006
13,94

Regnskap 2004
10 207
7 331
2 876

Regnskap 2005
15 224
9 200
6 024

Budsjett 2006
14 118
11 781
2 337

Regnskap 2006
17 037
14 700
2 337

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Før årsoppg jørsdisposisjoner har kart og byggesak et positivt avvik
på 3.455 mill. kroner i forhold til budsjett. Avviket skyldes i hovedsak
bl.a. at gebyrinntektene ble ca 1,9 mill. kroner høyere enn budsjettert og 0,805 mill kroner i ubrukte prosjektmidler som var bevilget
i forbindelse med innføring av eiendomsskatt. Gebyrinntektene fra
kart og byggesak og kart og oppmåling skyldes stor byggeaktivitet på
næringsbygg, offentlige bygg og høy byggeaktivitet i fjellet.
Resultatenhet
		
RE Kart og byggesak

Budsjett
2006
2 337

I saken om årsoppg jørsdisposisjoner for 2006 (f.sak 55/2007) er
1,529 mill. kroner av overskuddet til enheten for 2006 avsatt til å
dekke svikt i frie inntekter i 2007. I samme sak er det avsatt
0,714 mill. kroner til meravgiftsfondet fra prosjekt 15300 - innføring
av eiendomsskatt, pga at det ikke var budsjettert med trekk av
momsrefusjonen på prosjektet i 2006.

Regnskap før
årsoppg j. disp
- 1 118

Avvik før
årsoppg j.disp.
3 455

Årsoppg j.
disp.
- 3 455

Regnskap
2006
2 337

Regnskap 2004
527
0
527

Regnskap 2005
678
170
508

Budsjett 2006
229
0
229

Regnskap 2006
244
0
244

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

Det er i 2006 investert kr 160.000 til Geovekst- prosjekter i Ringsaker, kr 69.000 til en ekstra skanner for skanning av eiendomsarkivet

og kr 15.000 til konsulenthjelp for bruk av eiendomsskattesystemet.
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2.16 	Kemnerkontoret (VO 70)
Resultatenhetsleder: Per Kollstrøm 			

2.16.1 Ansvarsområde
Kemnerkontoret omfatter en del av funksjon 120 administrasjon
med ansvaret for alle kommunale oppgaver relatert til skatt m.v. og
kommunal fakturering. De viktigste arbeidsoppgavene innen skatt
m.v. er innfordring, arbeidsgiverkontroll, føre/avlegge skatteregnskapet, g jennomføre skatteoppg jør og administrere skatteutvalget.
Kommunal fakturering g jelder fakturering, innfordring av kommunale
krav/lån og merkantile oppgaver.
2.16.2 Hovedkommentar
Kemnerkontorets driftsbudsjett for 2006 var – med unntak av korrigeringer for kjente endringer og enhetens andel av kutt – en framskriving av budsjettet for 2005. Den tildelte driftsramme har kun
inneholdt midler til å videreføre den eksisterende drift og har ikke
gitt muligheter for g jennomføring av kostnadskrevende endringer og
større nye tiltak.

Kemnerkontoret har klart definerte oppgaver. Enheten er i stor grad
à jour med sine hovedarbeidsoppgaver og har ingen uløste publikumsorienterte oppgaver av betydning. Kemnerkontoret har gode og
ajourførte rutinebeskrivelser/virksomhetsplaner til bruk i organisasjonen og saksbehandlingen.
Kemnerkontoret har hatt et stabilt og godt driftsår i 2006. Den
løpende drift har g jennom hele året vært i samsvar med de økonomiske rammer. Bemanningsmessig har situasjonen i hovedsak vært
stabil.
2.16.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det g jelder økonomi, vises også

Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2 Kvaliteten på tjenesten
B2.1 Samarbeid medvirkning
B2.2 Informasjon

Ønsket resultat
5,0
5,0
5,0
5,0

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
4,0
4,0

Resultat
4,7
4,7
4,7
4,5

Ønsket resultat
5,0
4,5
7,0

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
8,5

Resultat
5,0
5,5
5,7

Ønsket resultat
4,5
4,5

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
5,1
5,4

Ønsket resultat
0%+

Akseptabelt resultat
0%+

Resultat
16,9 %

Medarbeidere
			
M1.1 Kompetanse
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Organisasjon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Økonomi
			
Ø1 Avvik ift. budsjett

Andre resUltatmål
• Innbetalt restskatt 2004 pr 30. juni 2006: 84,50 %.
- Målet er nådd. Resultat: 86,31 %.
• Innbetalt forskuddsskatt 2005 pr 30. juni 2006: 96,00 %.
- Målet er nådd. Resultat: 97,60 %.
• Innbetalt etterskuddsskatt 2004 pr 30. juni 2006: 99,00 %.
- Målet er nådd. Resultat: 99,80 %.
• Innbetalt forskuddstrekk 2005 pr 30. juni 2006: 99,00 %.
- Målet er nådd. Resultat: 99,76 %.
• Innbetalt arbeidsgiveravgift 2005 pr 30. juni 2006: 98,50 %.
- Målet er nådd. Resultat: 99,04 %.
• Antall regnskapskontroller pr 31. desember 2006: 40 stk.
- Målet er nådd. Resultat: 66 stk.
• Restanse kommunale krav pr 31. desember 2006: 4,2 mill. kroner.
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- Målet er nådd. Resultat: 4,0 mill. kroner.
• Restanse formidlingslån pr 31. desember 2006: 1,0 mill. kroner.
- Målet er ikke nådd. Resultat: 1,4 mill. kroner. Manglende målopp
		 nåelse skyldes flere eiendomssalg med påfølgende pante
		 frafall uten dekning av kommunens tilgodehavende. Kommunen
		 er også involvert i flere g jeldsordningssaker der innfordrings
		 tiltak er stilt i bero inntil videre.
• Innen skatteoppkreverfunksjonen skal samtlige nye arbeidsgvere
gis nødvendig informasjon og veiledning i henhold til fastlagt
rutine.
- Målet er nådd.
• Elektronisk overførsel av til gode skatt ved skatteoppg jørene
skal være godskrevet skattyternes konti på utleggsdato.
- Målet er nådd.

2.16.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Nye tiltak
Kemnerkontoret ble i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2005
pålagt å redusere budsjettrammen med kr 400.000. Dette som ledd i
et større innsparingstiltak. I praksis har dette skjedd ved permanent
inndragning av ett årsverk fordelt over budsjettårene 2005 og 2006.
Stilling som regnskapskontrollør ved skatteavdelingen ble redusert
fra 1 årsverk til 0,50 årsverk med permanent virkning fra 1. januar
2005. I tillegg ble 0,50 årsverk av stillingen som arbeidsleder skatt
holdt vakant i 2005. Fra 1. januar 2006 ble vakansen erstattet med
permanent inndragning av deler av en sekretærstilling ved skatteavdelingen.

Eiendomsskatt ble innført i Ringsaker kommune fra 1. januar 2006. I
henhold til g jeldende eiendomsskattelov er det kemneren som skal
forestå innkrevingen av eiendomsskatten. Utfordringen for kemneren
har vært å håndtere en langt større saksmengde og en påfølgende
økt arbeids- og kostnadsbelastning. Antall utsendte fakturaer og
innkrevingssaker har økt betydelig på årsbasis. I denne forbindelse
ble det fra 1. januar 2006 opprettet 0,60 årsverk som sekretær ved
kommunal faktureringsavdelingen for å avhjelpe det merarbeidet som
har oppstått ved kemnerkontoret.

Oversikter i tabellform
År			
Totalt innbetalt skatt inkl. renter/innf.utg.
Totalt innbetalt arbeidsgiveravgift
Kommunens netto skatteinntekter
Avholdte utleggsforr. skatt/arb.giv.avgift
Avholdte tvangssalg skatt/arb.giv.avgift
Antall anmeldelser vedr. arbeidsgivere
Antall konkursbeg jæringer
Antall konkurser åpnet
Antall regnskapskontroller
Antall saker behandlet i skatteutvalget
Antall utsendte fakturaer komm. fakturering
Totalt fakturert beløp komm. fakturering
Avholdte utkastelsesforretninger
Antall tap av plass i barnehage
Antall tap av plass i skolefritidsordningen

2004
1 597,9 mill. kr
369,9 mill. kr
466,7 mill. kr
323 stk.
3 stk.
4 stk.
5 stk.
3 stk.
41 stk.

2005
1 691,7 mill. kr
374,9 mill. kr
478,3 mill. kr
316 stk.
3 stk.
1 stk.
7 stk.
2 stk.
50 stk.

2006		
1 780,4 mill. kr
690,8 mill. kr
501,0 mill. kr
283 stk.		
2 stk.		
7 stk.		
9 stk.		
4 stk.		
66 stk.		

40 stk.
71 264 stk.
192,8 mill. kr
2 stk.
7 stk.
13 stk.

37 stk.
72 083 stk.
169,7 mill. kr
0 stk.
6 stk.
14 stk.

22 stk.		
87 160 stk.
201,6 mill. kr
0 stk.		
6 stk.		
5 stk.		

Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak
Antall 2004
Antall 2005
Antall 2006
Gjeldssak (delegeringsreglementets pkt. 5.28)
3
8
9		
Innfordring av kommunale krav:					
Økonomireglementets § 8.5.1 (foreldelse)
5
18
0		
Endelig utgiftsført beløp, kr
22 431
291 389
0		
Økonomireglementets § 8.5.2 (konkurs)
3
3
3		
Avskrevet beløp, kr
124 920
33 565
7 960		
Økonomireglementets § 8.5.3 (misligholdte krav)
8
46
13		
Avskrevet beløp, kr
256 996
658 568
114 612		
Økonomireglementets § 8.5.4 (langsiktig innfordring)
1
10
15		
Endelig utgiftsført beløp, kr
1 773
69 385
109 756		
Økonomireglementets § 8.5.6 (g jeldsordningsloven)
2
5
1		
Avskrevet beløp, kr
23 631
41 539
8 808 		
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2.16 	Kemnerkontoret (VO 70)
2.16.5 Ressursbruk
Personalinnsats
			
Antall årsverk

Regnskap 2004
15,06

Regnskap 2005
14,56

Budsjett 2006
14,66

31.12. 2006
14,66

Regnskap 2004
7 959
3 348
4 611

Regnskap 2005
7 648
3 252
4 396

Budsjett 2006
7 778
3 022
4 756

Regnskap 2006
8 249
3 493
4 756

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Kemnerkontoret har et driftsresultat som viser et positivt budsjettavvik på kr 802.493. Dette skyldes i hovedsak reduserte lønnsog sosiale utgifter som en følge av ledighet i stillinger. I tillegg har
Resultatenhet
		
700 Kemnerkontoret

Budsjett
2006
4 756

utgiftene til innkrevingsvirksomheten vært betydelig mindre enn
forutsatt. Merinntektene skyldes langt høyere innkrevingsinntekter
enn forventet.

Regnskap før
årsoppg j. disp
3 954

Kemnerkontoret har som følge av flere innfordringssaker hatt høyere gebyrinntekter enn forventet. Det avsettes kr 400.000 av disse

Avvik før
årsoppg j.disp.
802

Årsoppg j.
disp.
- 802

Regnskap
2006
4 756

inntektene, jf. f.sak 55/2007 om årsoppg jørsdisposisjoner.

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift
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Regnskap 2004
58
0
58

Regnskap 2005
0
0
0

Budsjett 2006
0
0
0

Regnskap 2006
0
0
0

2.17 	Servicesenteret (VO 71)
Resultatenhetsleder: Gerd Anne Ansnes

2.17.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter deler av funksjonene 100 politisk
styr-ing og styringsorganer, 120 administrasjon, 242 sosial rådgivning
og veiledning, 283 bistand til etablering og opprettholdelse av egen
bolig, 302 bygge-, deling- og seksjonering og 355 innsamling av avfall.
2.17.2 Hovedkommentar
Servicesenteret har i 2006, ved siden av løpende drift, hatt spesielt
fokus på:
- å gi rask og riktig informasjon og veiledning til de som henvender
seg til kommunen
- informasjon til nye innbyggere
- salg av kommunale tomter og informasjon om private tomter
- flytting av filialen i Moelv til Herredshuset i forbindelse med samar
beidsprosjekt med politiet
2.17.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det g jelder økonomi, vises
også til etterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.

Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2 Kvaliteten på tjenesten
B2.1 Samarbeid medvirkning
B2.2 Informasjon

Ønsket resultat
5,0
85 %
5,0
5,0

Akseptabelt resultat
4,0
80 %
4,0
4,0

Resultat
5,2
94,4 %
5,1
5,6

Ønsket resultat
5,0
4,5
5,0 %

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
7,7 %

Resultat
5,2
5,3
5,2 %

Ønsket resultat
4,5
4,5

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
5,1
5,2

Ønsket resultat
0%+

Akseptabelt resultat
0%+

Resultat
11,5 %

Medarbeidere
			
M1.1 Kompetanse
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Organisasjon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Økonomi
			
Ø1 Avvik ift. budsjett
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2.17 	Servicesenteret (VO 71)
2.17.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Henvendelser
Det er ført logg på henvendelser til servicesenteret uke 13-24.
Gjennomsnittlig antall henvendelser pr uke var 984, dvs. nær 200
pr dag. Henvendelsene er fordelt med 57 % på telefon, 31 % besøk
og 12 % skriftlige. Det er en nedgang på 3 % på telefonhenvendelser
fra 2005 og en økning på 2 % på besøk og 1 % økning på skriftlige
henvendelser.
I forbindelse med innføring av eiendomsskatt ble henvendelser om
dette logget uke 23-27. Det ble registrert i alt 768 henvendelser. Den
første uka etterat krav om innbetaling ble sendt ut første gang kom
det 80 henvendelser pr dag vedrørende eiendomsskatt.
Informasjon
Servicesenterets informasjonsgruppe har kontinuerlig fokus på
informasjonsoppgaver. Nyheter og kunng jøringer legges daglig ut på
kommunens nettside. Nettsiden fikk tre stjerner av seks oppnåelige
i kvalitetsundersøkelsen til norge.no, det er samme resultat som i
2005.
Vår og høst ble det sendt ut 350 velkomstmapper med informasjon
til nye innbyggere og innbydelse til velkomstmøte med ordføreren.
Det ble holdt slik møter i mars og oktober.
Kart og byggesak
Servicesenteret gir opplysninger til eiendomsmeglere i henhold til
lov om eiendomsmegling i forbindelse med omsetning av eiendommer.
I 2006 omfattet det 492 eiendommer, og dette er en nedgang på 48
eiendommer i forhold til omsetningen i 2005.
Brukerundersøkelse
I brukerundersøkelse våren 2006 fikk servicesenteret toppkarakter
på nesten alle områder som var omfattet av undersøkelsen. Resultatet er tilsvarende som for 2005. Responstiden på sentralbordet er
forbedret etter at det ble iverksatt tiltak for å øke ansattes bruk av
fraværskoder.
Sosial rådgivning og veiledning
Servicesenteret gir råd og veiledning om Husbankens bostøtteordning, registrerer søknadene og forbereder klagesaker som sendes
til Husbanken. Husbanken fatter vedtak tre ganger i året og antall
søknader er 1.186 pr termin. Antall innvilgede søknader er 962 husstander pr. termin og det ble utbetalt ca 1,6 mill. kroner i bostøtte i
2006. I 1. og 2. termin ble det oversendt 73 klagesaker til Husbanken.
Av disse fikk 53 søkere innvilget bostøtte med kr 371.000 etter
klagebehandlingen.

Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig
Ringsaker kommune lånte 10 mill. kroner i Husbanken i 2006 til videre
utlån i form av startlån. I tillegg g jensto ubrukte midler fra 2005, slik
at totalt utlån i 2006 var på vel 11,8 mill. kroner. Av 33 søkere har 10
fått avslag mens 23 fikk innvilget lån.
Ringsaker kommune fikk 1,5 mill. kroner som tilskuddsmidler fra Husbanken til boligetablering og utbedring av boliger. 22 husstander fikk
innvilget ca kr 854.000 til utbedring, mens kr 400.000 er innvilget til 5
husstander som tilskudd til boligetablering. I 2006 er det ikke bokført
tap på formidlingslån som er innvilget før 1996.
Innsamling av avfall
Servicesenteret mottar henvendelser om avvik og endringer som
vedrører renovasjonsordningen. I 2006 mottok en 995 endringsmeldinger, det vil si endinger av størrelse på søppeldunk og meldinger om
nye abonnenter. Det er en reduksjon på 105 meldinger fra 2005.
Moelv
I november flyttet servicesenteret sin filial i Moelv fra Mjøssenteret
til Herredshuset. Bakgrunnen for flyttingen er Prosjekt Moelv som er
et samarbeidsprosjekt med politiet der politiet inngår i det kommunale servicesenteret. Prosjektstart er planlagt til februar 2007.
Tomtesalg
Ved utgangen av 2006 har kommunen 17 byggeklare tomter. Det er
i 2006 solgt 15 tomter, som fordeler seg slik:
Tomtefelt
Nybygda
Brumund
Gaupen (Revlinghagan)
Brøttum (Ulvehagan)
Sum

Solgt i 2006
2
0
3
10
15

Til rest 31.12.2006
1
9
7
0
17

Til rest 31.12.2005 var det 32 tomter.
Til 5 utlyste tomter i Børkevegen/Viulvegen meldte det seg 52 søkere
og til 8 utlyste tomter på Minka-feltet meldte det seg 13 søkere
(utbyggere er utelatt). Det ble foretatt loddtrekning blant søkerne
og det er utstedt kjøpekontrakter. Registrering av salg vil bli foretatt
i 2007.
Servicesenteret registrerer alle henvendelser fra aktuelle tomtekjøpere. Størst etterspørsel etter tomter er det i Fjølstadmarka
i Moelv. For øvrig er det registrert etterspørsel etter tomter på
følgende steder: Kylstad, Stavsberg, Helgøya og Brøttum. Det er
også opprettet en link på kommunens hjemmeside på internett slik at
publikum enkelt kan finne tomter som er til salgs hos private tilbydere
i Ringsaker.

Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak
2004
2005
2006
Serveringsbevilling
8
9
15
Tillatelser for enkeltanledning:				
-        Skjenkebevilling
110
100
130
-        Utvidet skjenkeareal
17
21
39
-        Utvidet skjenketid
20
15
17
Startlån
94
60
33
Boligtilskudd til utbedring m.v.
30
26
28
Parkeringstillatelser
63
93
101
Skoleskyss
95
100
85
Motorferdsel i utmark
7
6
8
Konsesjon for omsetning av videogram
18
2
0
Dispensasjon fra piggtrådbestemmelsene
0
0
0
Teknisk forhåndsgodkjenning av				
idrettsanlegg/nærmiljøanlegg
7
7
12
Delegert personalsak
1
0
3
Søknader om konsesjon for omsetning av videogram behandles i henhold til lov om film og videogram samt straffeloven. Konsesjonen gis
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for inntil 4 år. Inneværende bevillingsperiode g jelder fram til 3.6.2008.

2.17.5 Ressursbruk
Personalinnsats
			
Antall årsverk

Regnskap 2004
10,40

Regnskap 2005
9,40

Budsjett 2006
9,40

31.12. 2006
9,40

Regnskap 2004
9 698
4 020
5 678

Regnskap 2005
9 453
4 232
5 221

Budsjett 2006
7 639
2 499
5 140

Regnskap 2006
10 167
5 027
5 140

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Før årsoppg jørsdisposisjoner har servicesenteret et positivt budsjettavvik på kr 601.795. Utgiftssiden viser et merforbruk av lønnsutgifter. Merinntektene skyldes fjorårets overskudd, mindreforbruk av
Resultatenhet
		
710 Servicesenteret

Budsjett
2006
5 140

driftsutgifter og en merinntekt på innbetalte rente- og avdragsfrie
kommunale lån.

Regnskap før
årsoppg j. disp
4 539

Avvik før
årsoppg j.disp.
601

Årsoppg j.
disp.
- 601

Regnskap
2006
5 140

Regnskap 2005
0
0
0

Budsjett 2006
350
350
0

Regnskap 2006
432
350
82

10 % av overskuddet i 2006 avsettes, jf. f.sak 55/2007 om årsoppg jørsdisposisjoner.
Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

Regnskap 2004
113
85
28
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2.18 	Renhold (VO 80)
Resultatenhetsleder: Evy Opheim 				

2.18.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter renhold hos alle de øvrige resultatenheter i over 100 kommunale bygninger og leide lokaler. Til sammen
reng jøres om lag 120.000 kvm.
2.18.2 Hovedkommentar
Aktiviteten har i 2006 vært på et høyere nivå enn i 2005 som følge
av at resultatenheten har fått ansvar for renhold av tilleggsarealer/
nye arealer g jennom året.
Enheten har arbeidet aktivt med å kalkulere og utvikle nye renholdsplaner for en rekke kommunale bygg. Renholdskalkyler g jøres ved
å beregne stillingene ut fra areal, romtype, reng jøringsfrekvenser
med mer. Slik kvalitetssikring har avdekket at det i noen bygg er
overkapa-sitet av renholdsressurser, mens andre bygg har for lite
renholdsressurser. Ved å slå sammen små stillingsbrøker til større
stillinger har det vært mulig å foreta omdisponeringer av stillingsressursene mellom ulike bygg i forhold til de kalkulerte renholdsbehovene.

Enheten har g jennom lang tid hatt vanskeligheter med rekruttering,
både til faste stillinger og til sykevikariater. I den forbindelse har
enheten satt i gang tiltak med fast ansatte vikarer i stillinger som
skal fungere som ”ressursteam” i hver av de tre distriktene/avdeling-ene. Disse teamene skal benyttes ved sykdom på steder hvor
man tidligere har stått med et udekket renholdsbehov på grunn
av fravær. Enhetens mål er å ha tre slike mobile team fordelt på 3
årsverk/6 personer. I 2006 ble det opprettet 3 stillinger a 50 % i slike
ressursteam. Disse ble opprettet i distrikt Brumunddal (2 personer,
til sammen 100 % stilling), og ved distrikt Moelv (50 % stilling). Dette
vil gi bedre ressursutnyttelse og god totaløkonomi med hensyn på
bruk av maskinparken.
For å få redusert budsjettavviket på posten for ferievikarer ble det
satt i gang et tiltak som gikk ut på at renholderne, som til daglig reng jør ved skolene, ble benyttet som ferievikarer på andre bygg under
skolenes sommerferie. I tillegg, og etter noen av skolerenholdernes
egne ønsker, ble det fastsatt avvikling av hovedferie i den perioden
som skolene holder stengt. Etter g jennomføring av disse tiltakene
ble utgiftene til ferievikar redusert betydelig i forhold til 2005, men
utgiftene på ferievikar i 2006 var fortsatt over budsjett. Dette tiltaket videreføres i 2007.
Sykefraværet totalt ble 11,1 % i 2006 mot 9,8 % i 2005. Økningen
ligger i langtidsfraværet. Det er også en slik økning i renholdsbransjen på nasjonalt nivå. Enhetens fravær ligger innenfor/under sykefraværsnivået for slik sammenlignbar virksomhet.

Foto: Hedmarksuseet

Enheten har forbedret sine interne rutiner i økonomistyring, bl.a. er
det utviklet god intern regnskapsrapportering og avviksbehandling,
samt tett oppfølging med bruk av ressurser. Gjennom dette er det
oppnådd gode resultater på mange områder i 2006. Dette kommer
bl.a. til uttrykk ved et positivt budsjettavvik. Det har videre gitt resultater som er direkte synbart driftsmessig ved en bedre ressursutnyttelse pr bygg og ved tilfredse medarbeidere og brukere. Resultatene har fremkommet ved god intern samhandling og samarbeid på
alle ledd innenfor enheten.

Renhold utføres i over 100 kommunale bygninger og lieide
lokaler. Tilsammen reng jøres om lag 120.000 kvm.
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2.18.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det g jelder økonomi, vises også
til etterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.
Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2 Kvaliteten på tjenesten
B2.1 Samarbeid medvirkning
B2.2 Informasjon

Ønsket resultat
5,0
80 %
5,0
5,0

Brukernes tilfredshet måles årlig ved interne brukerundersøkelser
som besvares av de øvrige resultatenhetsledere og støtteenhetsledere. Det er oppnådd god brukertilfredshet totalt sett. På de bygg
hvor reng jøringskvalitet er blitt målt ved hjelp av metoden Norsk

Akseptabelt resultat
4,0
75 %
4,0
4,0

Resultat
4,3
75 %
4,8
4,7

Standard Insta 800 har 75 % oppnådd akseptabel kvalitet eller bedre.
I tillegg kan nevnes at brukerne har uttrykt at enheten lever opp til
sin egen visjon om ” å gi ren service” med en oppnådd score på nesten
5 av 6 mulige poeng.

Medarbeidere
			
M1.1 Kompetanse
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Ønsket resultat
5,0
5,0
10,0

Medarbeidertilfredsheten viser at enheten har et godt arbeidsmiljø.
Områder som fremhever seg er bl.a. lederrelasjoner, tydelig ledelse
og klare forventninger. Forbedringsområdene som er avdekket er

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
11,0

Resultat
5,0
5,2
11,1

bl.a. mer tid til idéutveksling og mer tid til tilrettelegging for å gi økt
følelse av å mestre.

Organisasjon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Ønsket resultat
4,5
4,5

Enheten har hatt fokus på å utvikle det faglige miljøet ved å styrke
medarbeidernes kompetanse. Dette er g jort med interne kurs for
nyansatte og faglig påfyll for de øvrige. Ledergruppen har brukt tid

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
4,7
4,9

på å definere hva de legger i ”god ledelse” basert på enhetens egne
verdier, for deretter å utøve slik ledelse.

Økonomi
			
Ø1 Avvik ift. budsjett
Ø2.1 Kostnad pr år pr reng jort kvaderatmeter

Ønsket resultat
0%+
255

Nøkkeltallet for driftskostnaden renhold er g jenstand for inter
kommunalt samarbeid (benchmarking) for å utvikle en optimal drift

Akseptabelt resultat
0%+
260

Resultat
1,7 %
261

og være konkurransedyktig på pris.

2.18.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Mattesoner
Renholdsenheten har i budsjett 2006 fått bevilget kr 200.000 til
kjøp av matter ved inngangspartier i kommunale bygg. I og med at
kommunen eier over 100 bygg, er denne planen langsiktig. Enheten
har etter en grundig vurdering valgt å kjøpe fastmonterte mattesoner. Dette vil bidra til å redusere renholdsutgiftene ved hvert enkelt bygg, samt redusere smuss og forbedre innemiljø. Ved omprioritering og omfordeling av arbeidsoppgaver g jennom året, har enheten
klart å disponere ytterligere kr 137.000 til formålet. Enheten har
kommet godt i gang med prosjektet og det er lagt slike mattesoner
ved Moelv ungdomsskole, Moelv bo- og aktivitetssenter, Kirkenær
skole, Nes ungdomsskole, Mørkved skole og servicesenteret i kommunebygget i Brumunddal.

HMS arbeid
Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet og internkontroll planlegges og
målsettes i enhetens HMS-utvalg. Det avholdes jevnlige møter med
fokus på arbeidsmiljø og samarbeidsrutiner. Enheten kjøper bedriftshelsetjenesteordning for alle sine ansatte og innholdet i tjenestene
evalueres løpende, men er hovedsakelig bistand til IA-arbeidet om
den pålagte oppfølging av sykmeldte. Som en del av risikovurderingen
har enheten g jennomført en kontroll av alle byggenes stillaser, stiger
og trapper for å forebygge uhell. Nytt utstyr er innkjøpt og på plass
der dette var påkrevet.
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2.18 	Renhold (VO 80)
2.18.4 Ressursbruk
Personalinnsats
			
Antall årsverk

Regnskap 2004
91,16

Enhetens 98 årsverk er fordelt på om lag 160 ansatte. Den sentrale
ledelsen/administrasjonen består av en renholdssjef, tre assister-

Regnskap 2005
93,74

Budsjett 2006
97,80

31.12. 2006
97,80

ende ledere, en administrasjonskonsulent og en renholdskonsulent.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Regnskap 2004
34 342
5 897
28 445

Driftsresultatet viser et netto positivt avvik i forhold til driftsbudsjett på kr 600.000 før årsoppg jørsdisposisjoner. Dette inkluderer et
overført underskudd fra 2005 på kr 143.000. Det positive budsjettavviket fordeler seg med reduserte utgifter på kr 286.000 og merinntekter på kr 314.000.
Lønnsutgiftene ble kr 2.390.000 lavere enn budsjett, noe som delvis
skyldes at enkelte stillinger bevisst ble holdt vakante for å holde
budsjettrammen, mens andre stillinger ble blitt stående vakante på
grunn av rekrutteringsproblemer i arbeidsmarkedet. I vakante stillinger ble det satt inn vikarer i den grad man klarte å skaffe arbeidskraft.
Dette g jelder spesielt for de siste to månedene av 2006. Disse vikarene ble lønnet på timelister som utbetales etterskuddsvis i henhold
til kommunens lønnsutbetalingsrutiner. Dette utg jør ca kr 207.000

Resultatenhet
		
800 Renhold

Budsjett
2006
34 648

Regnskap 2005
37 359
4 889
32 470

Budsjett 2006
40 068
5 420
34 648

Regnskap 2006
40 382
5 734
34 648

som vil bli en ekstraordinær belastning i januar/februar 2007.
Overskuddet på kr 600.000 er ut fra det ovenstående ikke reelt siden
denne lønnsutgiften med riktig periodisering tilhører 2006. Det virkelige overskudd i 2006 er ut fra dette kr 393.000, noe som utg jør
ca 1 % av total netto driftsramme 2006.
Kjøp av varer og tjenester overskred budsjettet med kr 1.970.000, i
hovedsak som følge av overforbruk på utgifter til leievask (arbeidstøy
til pleie og omsorg), plast og papir, kjøp av renholdsmaskiner, reparasjoner på maskiner/utstyr og innkjøp av renholdsartikler
Merinntekter på kr 463.000 er knyttet til refusjon sykelønn og momskompensasjon.

Regnskap før
årsoppg j. disp
34 048

Avvik før
årsoppg j.disp.
600

Årsoppg j.
disp.
-600

Regnskap
2006
34 648

Regnskap 2004
94
77
17

Regnskap 2005
0
0
0

Budsjett 2006
0
0
0

Regnskap 2006
0
0
0

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift
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2.19 Bygg og eiendom (VO 81)
Resultatenhetsleder: Lars Østby-Deglum 			

2.19.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter byggeledelse og prosjektering ved nybygg, større ombygginger og rehabiliteringer, budsjettansvar og kontinuerlig drift og vedlikehold av kommunens totale bygningsmasse.
Enheten er tillagt ansvar for budsjett og oppfølging av energi/enøk
og kommunale avgifter for alle kommunale bygg (unntatt for teknisk
drift), samt ansvar for vaktmestertjenesten og sekretærfunksjon
for byggeutvalget.
2.19.2 Hovedkommentar
Internservice
Bygg og eiendom baserer sin virksomhet på interntjeneste (internservice). Internservice ytes for alle kommunale byggeiere (RE-ledere)
når det g jelder drift og vedlikehold av kommunale eiendommer.
Totalt utg jør drift- og vedlikeholdsarealet ca 184.000 m² bygningsmasse. Driftspersonell drifter fyranlegg, tekniske anlegg inkl.
ventilasjon, heiser og lignende i tillegg til ordinært og ekstraordinært
vedlikehold. Enheten jobber for å yte best mulig service til brukerne.

Resultater
Bygg og eiendom har for regnskapsåret 2006 et overskudd på
driften, eksklusiv energi og kommunale avgifter, tilsvarende ca 0,5
mill. kroner av et bruttobudsjett på 62,8 mill. kroner. Overskuddet er
fordelt over drift av enheten (kontorutgifter, telefon, skyssutgifter,
leie av maskiner og biler, arbeidstøy med mer), lønn og vedlikehold.
Sykefravær
Sykefraværet for bygg og eiendom har fra 2005 til 2006 steget fra
3,5 % til 9,0 %
Årsaken til dette er bl.a. tre langtidssykemeldte. I enheten praktiseres det å ivareta den syke ved raskt å ta kontakt ved fravær
og tilrettelegge på arbeidsplassen for aktuelle arbeidsoppgaver i
sykeperioden. Dette fører til at de sykemeldte opprettholder kontakten med arbeidsplassen sin, og kan utføre tilrettelagte oppgaver
i sykeperioden.

Foto: Hedmarksuseet

Byggevirksomhet
Byggevirksomheten har også i 2006 vært meget aktiv. Bygg og
eiendom har ansvaret for prosjektledelsen i byggeperioden. Dette
omfatter samarbeid med arkitekter, entreprenører, byggekomite
og byggeiere. Enheten har ansvaret for at byggeprosjektene blir
forskriftsmessig utført innenfor tildelte økonomiske rammer.
Summen av byggeprosjekter som er påbegynt i 2005/2006 og fullføres i 2006/2007, er på til sammen 183,892 mill. kroner. Prosjektene
er nevnt i tabell under pkt 2.19.4.

Vedlikehold
Vedlikeholdsbudsjettet for kommunal bygningsmasse er for 2006 på
12,380 mill. kroner. Over halvparten av budsjettbeløpet er relatert
til utførte vedlikeholdsoppgaver/prosjekter som vaktmesterkorpset
har utført enkeltvis eller i teamarbeid etter oppsatt framdriftsplan.
De største prosjektene er nevnt i tabell under 2.19.4. I tillegg er det
regnskapsført, innenfor tildelte rammer, faste og løpende vedlikeholdsoppdrag/utgifter fordelt over hele budsjettåret.

Brøttum bo- og aktivitetssenter
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2.19 Bygg og eiendom (VO 81)
2.19.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2006 var vist i målekart i Blå bok 2006. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det g jelder økonomi, vises også
til etterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.
For alle fokusområdene er det utarbeidet handlingsplan for å ta tak i
de områdene med behov for tiltak, samt generell styrking og vedlikehold av andre områder.
Brukere
			
B1.1 Tilpasset brukernes behov
B1.2 Kvaliteten på tjenesten
B2.1 Samarbeid medvirkning
B2.2 Informasjon

Ønsket resultat
5,0
5,0
5,0
5,0

Akseptabelt resultat
4,0
4,5
4,0
4,0

Resultat
4,2
4,9
4,9
4,6

Ønsket resultat
5,0
5,0
5,0

Akseptabelt resultat
4,0
4,0
4,0

Resultat
4,8
4,3
9,0 %

Bygg og eiendom oppnådde resultater godt over nivå på alle
indikatorene for fokusområdet brukere.
Medarbeidere
			
M1.1 Kompetanse
M2.1 Arbeidsmiljø
M2.2 Sykefravær

Når det g jelder brukernes syn på medarbeidere og deres engasjement og kompetanse, er man godt fornøyd - en score på 4,83.

Tiltaksplan for medarbeidertilfredshet er utarbeidet og fulgt opp.
Sykefraværet er økt og skyldes slitasjeskader for tre langtidssjukmeldte.

Organisasjon
			
O1.1 Lærende organisasjon
O2.1 God ledelse

Ønsket resultat
4,5
4,5

Akseptabelt resultat
4,0
4,0

Resultat
4,1
4,1

Ønsket resultat
0%+
10,5

Akseptabelt resultat
0%+
14,0

Resultat
3,3 %
20,7

Økonomi
			
Ø1 Avvik ift. budsjett
Ø2.1.1 Energi ift. % av bto. driftsutg.
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2.19.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Energi
Totalt energiforbruk for 2006 utg jør vel 23,05 mill. kr og tilsvarer et
årsforbruk på 30,14 mill. kWh. Økningen i forbruk sammenlignet med
2005 er på 7 % (om lag 1,9 mill. kWh) og er et resultat av full drift
av Fagerlund nye skole, utbygging av Moelv bo- og aktivitetssenter,
igangsetting av Veldre bo og aktivitetssenter og ny idrettshall på
Fagerlund.
Prognosen for totalforbruket i 2006 var 30,26 mill. kWh, vel 120.000
kWh mindre enn reelt forbruk på 30,14 mill. kWh. Dette skyldes utsatt
igangsetting av Brøttum bo- og aktivitetssenter.
Kommunale avgifter/containere
Totale utgifter ved målt vannforbruk og avfallshåndtering utg jør vel
6,1 mill. kroner i 2006. Vannforbruket er i tråd med prognosene.
Den kildesorterte avfallsandelen har økt fra i fjor. Det er videre en
utfordring å øke dette ytterligere, spesielt for ungdomsskolene.
Energioppfølgingssystem (EOS)
For 2006 ble det en endring fra månedlig registrering til ukentlig
registrering av energi. Forventet besparelse er på 3-10 % av totalt
energiforbruk. Registreringen foregår manuelt og er ikke forenlig
med effektiv energiledelse med tanke på rapportering både internt
i organisasjonen og mot for eksempel Enova. Det jobbes med å få
innført gode energiregistreringssystemer som logger energi automatisk.

ENØK
I 2006 ble det omdisponert enøkmidler til Brøttum bo- og aktivitetssenter for bl.a. å finansiere ny biokjel.
I økonomiplan 2005-2008 ble det ført kr 700.000 til enøkformål i
2006. Dette beløpet ble i sin helhet i økonomiplan 2006-2009 overført til energisentral på Sund og ny biokjel for å redusere det totale
energiforbruket innenfor institusjonsområdet på Sund. For 2006 ble
det bevilget 1,525 mill. kroner til nevnte prosjekt. Til ordinære enøkprosjekter i 2006 ble budsjettallet dermed 0.
Ny strøm – hovedtavle Herredshuset
Eidsiva har gitt pålegg om snarlig utskifting av strømtavla i Herredshuset. Det ble ikke rom tidsmessig for å utføre prosjektet i 2006,
men vil bli utført i mars 2007. I budsjett 2006 er det ført kr 350.000
til prosjektet.
Låsesystem Herredshuset
For å kunne ha en sikker og kontrollert ut- og innferdsel av besøkende
og ansatte i bygget, vil det legges opp til et låsesystem basert på
magnetkort i Herredshuset. Tilbud på prosjektet er innhentet, men
grunnet ønskelig samkjøring med andre bygg er prosjektet ikke g jennomført ennå. For Herredshuset er det budsjettert med kr 250.000
til nye låsesystemer i 2006.

Nye krav til energieffektiv drift av bygninger g jør at det stilles større
krav til styring, isolering og arkitektonisk utforming av bygg.

PCB-holdige lysarmaturer
Den lovpålagte utskiftingen av pcb-holdige lysarmaturer fra 2005
er et flerårig prosjekt. Prosjektet har pågått også i 2006 og vil bli
avsluttet innen utgangen av 2007. Prosjektet har en budsjettramme
på 4,75 mill. kroner.

Inneklima
Krav og pålegg fra alle kontrollinstanser og brukere forsøkes g jennomført innenfor tildelte rammer ved at tilfredstillende og godkjent
inneklima oppnås.

Signalanlegg Nes bo- og aktivitetssenter
Det ble i k.sak 54/2006 bevilget kr 550.000 til utskifting av det gamle
sykesignalanlegget ved Nes bo- og aktivitetssenter. Prosjektet ble
påbegynt i august 2006 og ferdigstilt i januar 2007.

Eksempler på Enøk/inneklima-tiltak:
EOS, større bygninger.
Bassengduk, Brøttum ungdomsskole
Utskiftning vinduer, Ringsaker kulturskole
Ventilasjonsanlegg, Ringsaker kulturskole
Skiftet gammel oljekjel, Ringsaker kulturskole
Sirkulasjonsledning varmt forbruksvann, Herredshuset
Skiftet til termostatstyrte radiatorventiler, Sund Nedre
Skiftet varmestyring ventilasjonsanlegg, Hempa skole

Brøttum bo- og aktivitetssenter
Brøttum bo og aktivitetssenter skulle etter planen tas i bruk i
slutten av august 2006, men pga mange feil og mangler kunne ikke
kommunen overta bygget fra entreprenøren som forutsatt.
Konsekvensen av dette er at flyttingen av pasientene må utsettes på
ubestemt tid inntil de alvorligste feilene er rettet.

Foto: Hedmarksuseet

Enøk/inneklima-tiltak er finansiert over bevilgning til vedlikehold
tekniske anlegg og egne investeringsprosjekt.

Skolestruktur i Nordre Ringsaker drøftes i komité 3
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2.19 Bygg og eiendom (VO 81)
Investeringsprosjekter
Dette er investeringsprosjekter som enheten har fulgt opp i 2006,
inkludert prosjekter som har andre byggeiere, men som bygg og
eiendom har ansvaret for utførelsen av:
Prosjekt Prosjekt navn
Kostnad/total
		
finansiering
4 650 000
60000 ENØK ¹)
60001 Nærvarmeanlegg Brumunddal
5 800 000
60201 Utstyr driftspersonell ¹)
950 000
60307 Servicesenter Herredshuset
350 000
2 836 794
60400 Investeringer i grunnskole ¹)
60406 Utbygging Kirkekretsen skole
9 300 000
60408 Ny skole i Gaupen ²)
37 900 000
71 000 000
60411 Ubygging Nes barneskole ²)
60412 Pcb-holdige lysarmaturer ²)
4 750 000
1 500 000
60413 Opprusting miljørettet helsevern ²)
60414 VO 30 vedlikehold ¹)
1 075 000
60421 Flytting av paviljong til Mørkved
1 950 000
60423 5-dagers AO
550 000
60425 Paviljong Brøttum skole
129 000
60508 Brumunddal ungdomsskole ³)
24 000 000
60604 Utvidelse 1. avd Brøttum barnehage
3 900 000
60611 Utvidelse av to avd. Fossen barnehage ²)
5 980 000
60706 Utbedring Veldre bo
23 600 000
60707 Vedlikehold PLO ¹)
1 000 000
60708 Ombygging av kjøkken ved Tømmerli
3 650 000
60709 Ombygging til postkjøkken ²)
6 600 000
60801 Ombygging Brøttum bo ²)
64 398 000
60802 2. byggetrinn Moelv bo
30 145 000
60804 Oml. postkjøkken Moelv sentrum/omegn ²)
3 227 000
60903 Sentral driftsstyring PLO 4 )
72 000
60907 Varmesentral Sund
1 700 000
60909 Ombygging kjøkken Rusletun
300 000
60910 Signalanlegg Nes bo
550 000
61106 Nybygg Fagerlundhallen
31 500 000
61111
Hovedbiblioteket studierom
237 000
61115 Ombygging Fagerlund skole til kulturskole
2 000 000
61118 Teatersalen utvikling
415 000
Sum netto investeringsutgifter		
¹) Løpende prosjekt med årlig bevilgning
²) Kostnad/ finansiering er inklusive bevilgning i 2007.
³) Kostnad/finansiering er inklusive 2007 og 2008.
4
) Avsluttet i k.sak 133/06
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Regnskap
Forprosjekt/		
pr. 31.12.2006
byggestart
Ferdigstilt
922 516			
0
uavklart		
456 627			
432 255		
5.2.2007
546 765			
110 072
1.12.2003
1.4.2006
374 843
1.11.2005
15.8.2008
474 838
1.11.2005
15.8.2008
667 178
1.11.2005
31.12.2007
0			
669 479			
14 056
1.9.2006
1.3.2007
531 885
1.7.2006
31.12.2006
123 029
1.6.2006
15.9.2006
4 149 387
1.1.2006
1.8.2007
3 727 370
1.5.2006
1.12.2006
88 113
1.5.2007
1.12.2007
7 798 647
1.5.2005
8.3.2006
815 139			
1 636 922
1.12.2005
15.11.2006
5 623 254
15.12.2005
1.1.2007
27 945 021
1.6.2005
1.3.2007
1 255 049
1.3.2005
15.1.2006
675 421
1.8.2006
1.1.2007
19 000
1.2.2005
1.9.2006
-1 628
1.2.2005
1.1.2007
226 255
1.8.2006
1.1.2007
549 463
15.8.2006
15.1.2007
14 824 306
1.8.2005
15.6.2006
200 000
1.6.2006
1.9.2006
2 164 979
1.3.2006
1.11.2006
122 798
1.7.2006
1.7.2007
77 143 039			

Driftsprosjekter
De største drifts- og vedlikeholdsprosjektene som er utført i
vaktmesterdistriktene og utgiftsført over ordinært driftsbudsjett:

Automatikk for kloranlegget Brøttum skole
Beiset garasje og laget nytt tak Hjelpemiddellageret
Skiftet motorer på ventilasjonsanlegg Brøttum skole og Ringsaker bo
Oppussing avfallsrom og utbedret varmtvannsforsyning Ringsaker bo
Taktekking og ny belysning p-plass/parken Ringsaker bo
Nye dører og ny drenering Kilde skole
Beiset Åsen skole
Nye vinduer og utskifting div. golvbelegg Åsen skole
Nytt tak Prøysenstua
Nytt g jerde og porter Fossen barnehage
Skiftet oljebrenner Moelv ungdomsskole
Ombygging kontorer, oppussing Salongen og vestibyle Herredshuset
Brannvarsling Skarpsno skole
Rehabilitering badstue og malt korridor Brøttum skole
Montert ny oljebrenner Herredshuset
Utvidelse lærerrom Åsen skole
Brystningspanel Brøttum barnehage
Bygget om kjøkken og tekket tak Kylstad skole
Beiset og rehabilitert Holtet 3, 5 og 7
Beiset Hempa skole og Hempa barnehage
Beiset Kirkenær skole
Utskifting av dører Kirkekretsen skole
Beiset Nordåsvegen 15, oppussing Østgårdsvegen 5
Ombygging kjøkken Furnes ungdomsskole
Oppussing Furnes barnehage
Ombygging møterom teknisk drift og AO
Oppussing etter vannskade Brumunddal ungdomsskole
Nye dører Brumunddal ungdomsskole
Lagt lydhimling i klasserom Furnes ungdomsskole
Oppussing kjeller og beiset deler av Mørkved skole
Rehabilitert dorom Kirkekretsen skole
Innvendig oppussing Stavsberg skole
Nye dører og nytt belegg i 2 etg Brumunddal brannstasjon
Oppussing av fysioterapi rom Brumunddal bo
Maling Holotoppen
Rehabilitering diverse rom i flere bygg på Sund
Beising Nes bo
Oppussing for midlertidig skole Midttun, Sund
Montert innredninger på postkjøkken Nes bo (investeringsprosjekt, men utført av vaktmestre)
Utskifting belegg Tingnes bibliotek
Rehabilitering helsestasjonen Nes helsesenter
Skiftet alle klasseromsdører Nes ungdomsskole
Rehablitert storbadet i 2. etg Nes bo
Branntettet hele 1. etg. Nes bo
Oppussing av bassengrom Nes ungdomsskole
Skiftet 80 stk lysarmaturer på Rusletun og Bakketun
Oppgradering av 2. etg. Holo AO og Øytun på Sund
Nytt brannvarslingsanlegg Holo AO og Nes ungdomsskole
Oppgradert deler av brannvarsling Nes bo
Sum netto driftsutgifter

30 000
150 000
30 000
400 000
300 000
160 000
30 000
30 000
120 000
100 000
35 000
150 000
106 000
30 000
15 000
15 000
10 000
200 000
100 000
130 000
80 000
60 000
180 000
200 000
100 000
150 000
Forsikringssak
120 000
40 000
100 000
200 000
150 000
25 000
50 000
20 000
40 000
480 000
500 000
68 000
10 000
112 000
25 000
135 000
34 000
80 000
550 000
350 000
250 000
6 250 000

I tillegg kommer ordinært/løpende vedlikehold på bygg, uteanlegg og tekniske anlegg.
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2.19 Bygg og eiendom (VO 81)
2.13.5 Ressursbruk
Personalinnsats
			
Antall årsverk

Regnskap 2004
39,98

I k.sak 134/2005 ble det opprettet en stilling som ingeniør med virkning fra 1.1.2006. Med virkning fra 1.7.2006 ble 0,5 årsverk tilsynsvakt

Regnskap 2005
38,68

Budsjett 2006
39,68

31.12. 2006
39,18

overført til virksomhetsområde kultur og fritid, jf. k.sak 75/2006.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Regnskap 2004
50 310
9 954
40 356

Regnskap 2005
55 777
11 995
43 782

Budsjett 2006
62 819
10 818
52 001

Regnskap 2006
64 522
12 521
52 001

Før årsoppg jørsdisposisjoner har bygg og eiendom et positivt avvik
på 1,721 mill. kroner.

energi for øvrig med 0,3 mill. kroner. Øvrig drift har en netto mindreforbruk på 0,521 mill. kroner.

Avviket skyldes mindreforbruk på energi på til sammen omlag 1,2 mill.
kroner. Mindreforbruket skyldes at det er regnskapsført moms med
0,9 mill. kroner mer enn budsjettert og at det er en innsparing på

I saken om årsoppg jørsdisposisjoner for 2006 (f.sak 55/2007) er
1,2 mill. kroner av overskuddet som skyldes mindreforbruk energi
avsatt til energifondet.

Resultatenhet
		
810 Bygg og eiendom

Budsjett
2006
52 001

Regnskap før
årsoppg j. disp
50 280

Avvik før
årsoppg j.disp.
1 721

Årsoppg j.
disp.
-1 721

Regnskap
2006
52 001

Regnskap 2004
4 963
0
4 963

Regnskap 2005
7 987
1 080
6 907

Budsjett 2006
5 285
285
5 000

Regnskap 2006
3 943
146
3 797

10 % av overskuddet i 2006 avsettes, jf. f.sak 55/2007
om årsoppg jørsdisposisjoner.
Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak at prosjektet Energisentral Sund foreløpig er på planleggings/anbudsstadiet.
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Investeringsregnskapet omfatter kun prosjekter som er knyttet
direkte til virksomhetsområde bygg og eiendom.

2.20 Overføringer (VO 87)
2.20.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 234 aktivisering eldre og
funksjonshemmede, 265 kommunalt disponerte boliger, 273 kommunale sysselsettingstiltak, 375 museer (Prøysenhuset KF), 390 kirkelig
administrasjon.
2.20.2 Hovedkommentar
Prøysenhuset KF fikk i løpet av 2006 overført kr 2.479.000 i tilskudd
fra Ringsaker kommune. Ordinært driftstilskudd, inkludert dekning av
husleie med kr 602.000, var budsjettert til kr 1.928.000.
Kommunestyret vedtok i k.sak 65/2006, rapport 1. tertial 2006, å
bevilge kr 120.000 til dekning av økte investeringsutgifter ved bygging
av ”Musehullet”. Dette stod som udekket beløp i foretakets investeringsregnskap for 2005. I k.sak 115/2006, rapport 2. tertial 2006, ble
det vedtatt å bevilge ytterligere kr 75.000 til samme investeringsformål. I samme sak ble Prøysenhuset kompensert for lønnsoppg jør
og reguleringspremie til KLP med til sammen kr 106.000.
Til slutt vedtok formannskapet i f.sak 273/2006 å tilleggsbevilge
kr 250.000 til dekning av forventet underskudd i foretaket for 2006.
Det foreligger egen årsberetning fra Prøysenhuset KF.

Brumunddal frivillighetssentral BA, Moelv og omegn nærmiljøsentral
Garveriet samt Stiftelsen Buttekverntunet eldresenter mottok til
sammen kr 500.000 i driftstilskudd fra kommunen.
Det ble gitt driftstilskudd og transportstøtte til Ringsaker ASVO på
kr 859.000. Mjøssamvirket mottok et kommunalt tilskudd på
kr 242.000. Til sammen var dette kr 8.000 høyere enn budsjett.
Utbetalingen av kompensasjonstilskudd til subsidiering av husleier
i omsorgsboliger ble kr 785.000, som var kr 363.000 under budsjett.
Dette har sammenheng med at omsorgsleilighetene i Kirkevegen
ennå ikke har blitt tatt i bruk til sitt planlagte formål; botilbud til personer med psykiske lidelser. Så lenge omsorgsleilighetene benyttes
til midlertidig sykehjem i påvente av ferdigstillelse av Brøttum bo- og
aktivitetssenter betaler kommunen husleie direkte til Stiftelsen
Ringsaker Omsorgsboliger.

Til Ringsaker kirkelige fellesråd ble det overført kr 11.172.000. Beløpet
inkluderer kompensasjon for lønnsoppg jør og reguleringspremie til
KLP for 2006 med til sammen kr 320.000. Sistenevnte beløp ble tilleggsbevilget ved behandlingen av k.sak 115/2006, rapport 2. tertial
2006. Det forligger egen årsberetning for fellesrådet.

2.20.3 Ressursbruk
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Regnskap 2004
23 900
9 594
14 306

Et positivt budsjettavvik på kr 354.000 skyldes reduserte utgifter til
husleiekompensasjon til Stiftelsen Ringsaker Omsorgboliger ved at
Resultatenhet
		
870 Overføringer

Budsjett
2006
15 716

Regnskap 2005
17 863
2 632
15 231

Budsjett 2006
16 392
676
15 716

Regnskap 2006
16 392
676
15 716

omsorgsboligene i Kirkevegen ennå ikke er leid ut.

Regnskap før
årsoppg j. disp
15 362

Avvik før
årsoppg j.disp.
354

Årsoppg j.
disp.
-354

Regnskap
2006
15 716

Regnskap 2004
0
0
0

Regnskap 2005
321
321
0

Budsjett 2006
0
0
0

Regnskap 2006
0
0
0

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
			
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift
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III 	Avslutning
3.1 	Avslutning
Gjennom årsberetningen søkes det gitt tilbakemelding for hvert
enkelt mål som kommunestyret har fastsatt i forbindelse med vedtak
om budsjett for det aktuelle året, og det søkes gitt en oversikt over
kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten i året
som har gått.

kommer til at årsberetningen avdekker forhold som bør utredes i
forbindelse med neste års budsjett eller legges frem som egne saker.
Rådmannen nevner imidlertid at den administrative kapasiteten er
begrenset, og at det derfor er nødvendig med en stram prioritering
av de utredningsoppdrag administrasjonen kan utføre.

Formålet med årsberetningen er også å støtte opp om beslutninger
for fremtiden og å gi læringsimpulser.

BMS-arbeidet er videreført i 2006. Måloppnåelsen er vist for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Jevnt over er det god grunn til tilfredshet med resultatene som er
oppnådd.

Årsberetningen er først og fremst administrasjonens tilbakemelding
til kommunestyret og andre politiske organer, men den skal også
ivareta allmennhetens behov for innsyn og påvirknings¬muligheter
samt interne administrative styringsbehov.

Rådmannen takker alle ansatte for helhjertet innsats i 2006!

At årsberetningen er administrasjonens rapport til kommunestyret,
innebærer at kommunestyret kan gi tilbakemeldinger ved behandlingen av den. Dette er særlig aktuelt dersom kommunestyret

Rådmannen i Ringsaker, den 15.3.2007

Arne Olav Loeng
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Jørn Strand
Økonomisjef

Vedlegg 1: 	Plan- og utredningsarbeid

Plan- og utredningsarbeid behandlet av kommunestyret i 2006
Arealplaner jf. også beskrivelser nedenfor
Reguleringsplan for Dokken grustak i Moelv - sluttbehandling
Reguleringsplan Nydal øst - sluttbehandling
Reguleringsplan for skolevegen i Brumunddal - sluttbehandling
Ringsaker – kommuneplanens arealdel – sluttbehandling av planprogram
Reguleringsplan for Mojordet i Moelv - sluttbehandling
Reguleringsplan for Kokshus - sluttbehandling
Reguleringsplan for Strømmen Bruk i Moelv - sluttbehandling
Reguleringsplan for Nordberg jordet på Stavsjø - sluttbehandling
Kommunedelplan Stavsberg – arkeologiske registreringer
Reguleringsplan for fv 15 Ringen – Ulven, sluttbehandling
Reguleringsplan for Natrudstilen skistadion, Sjusjøen - sluttbehandling
Reguleringsplan for Moelv sentrum II - sluttbehandling
Reguleringsplan for Brumunddal travbane - sluttbehandling
Reguleringsplan for Damhagen i Furnes - sluttbehandling
Reguleringsplan for Natrudstilen hytteområde H107
Reguleringsplan for Rudshøgda industriområde felt E4 A, B og D - sluttbehandling
Reguleringsplan for Natrudstilen hytteområde H107 - sluttbehandling

Sak nr
24/2006
35/2006
37/2006
38/2006
66/2006
67/2006
68/2006
69/2006
80/2006
83/2006
84/2006
91/2006
95/2006
118/2006
119/2006
129/2006
130/2006

Andre typer planer og utredninger
Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Prioritert utbyggingsprogram for idrettsanlegg 2005-2011
Avfallsplan 2006-2010
Trafikksikkerhetsplan for Ringsaker
Rehabiliterings- og utbyggingsplan for grunnskolen i nordre del av Ringsaker
Kommuneplanens samfunnsdel for Ringsaker kommune 2006-2010 (2018) - sluttbehandling
Prioriteringsplan for opprusting av fylkesveger

Sak nr
7/2006
13/2006
61/2006
62/2006
93/2006
98/2006
120/2006

Reglementer, vedtekter mv
Startlån – forslag til kommunale retningslinjer
Reglement for delegering av myndighet til rådmannen - endring
Introduksjonsloven – delegering av kommunens myndighet
Gjennomgang av godtg jørelsesreglementet
Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i Ringsaker
Ungdommens kommunestyre - vedtektsendringer
Næringsfondet – bruk av konsesjonsavgifter

Sak nr
14/2006
26/2006
41/2006
53/2006
57/2006
70/2006
111/2006

Arealplaner behandlet i 2006, status 31.12.2006
Kommuneplanen 							
Kommuneplanens arealdel, revisjon
Planprogram vedtatt, planforslag utarbeides		
Kommunedelplan for Stavsberg
Felles plan Hamar og Ringsaker kommuner utarbeides
Kommunedelplan for E6
Plan for utvidelse til 4 felt g jennom Ringsaker, vegvesenet
Kommunedelplan for E6 Moelv-Biri
Felles plan Gjøvik og Ringsaker, kryssing Mjøsa, oppstart
Regulerings- og bebyggelsesplaner
							
Planer vedtatt
Dokken grustak i Moelv
Massetak, avslutning, istandsetting, privat forslag
Nydal øst
Kontor-/industri-/forretningsområde, privat forslag
Skolevegen i Brumunddal
Boliger, privat forslag				
Mojordet i Moelv
Boligområde, privat forslag				
Kokshus, Nes
Boligområde, privat forslag				
Strømmen Bruk i Moelv
Boligområde, privat forslag				
Nordberg jordet på Stavsjø
Boligområde, privat forslag				
Fv 15 Ringen – Ulven
Fylkesveg					
Natrudstilen skistadion, Sjusjøen
Stadion for skiskyting, privat forslag			
Moelv sentrum II
Omregulering friområde til boliger, privat forslag		
Brumunddal travbane
Boligområde, privat forslag				
Damhagen i Furnes
Boligområde					
Natrudstilen hytteområde H107
Fritidsboliger, privat forslag				
Rudshøgda industriomr. felt E4 A, B og D
Omregulering av sidespor til byggeområde		
Fjellblikk, Sjusjøen ¹)
Fritidsboliger for salg, privat forslag			
Lillebørke B1 og B2, bebyggelsesplan
Boligområde, privat forslag				
Lotterud II, Moelv, bebyggelsesplan
Boliger, privat forslag				
Enggutua II, Brumunddal ¹)
Boligområde, samarbeid private 			
Kylstad B1 – B10 ¹)
Boligområde					
Haugen I 1)
Boligområde, privat forslag				
1
) Mindre vesentlig endring av reguleringsplan vedtatt av planutvalget jf. pbl § 28-1 nr 2
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Vedlegg 1: 	Plan- og utredningsarbeid

Planer utlagt til offentlig ettersyn 							
Brumunddal sentrum, Fv 84
Omkjøringsvegen, endring for byggestart apr./mai 2007
Evjuvika II, Moelv
Bolig i strandsone, innsigelse, privat forslag		
Kirkenær skole og Furnes kirke
Utvidelse skoletomt, p-plass for kirke, omlegging fv 69
Jessnes, strandområdet
Alt. forslag fabrikkområde, bolig/fritidsbolig		
Birkebeinerbakken, Sjusjøen
Slalombakke, fritidsboliger og –leiligheter, innsigelse, priv.
Nes skole, Stavsjø
Skole- og idrettsanlegg				
Nydal – Jensbakken, Furnes
Friområde omreg til bolig, privat forslag		
Moelv sentrum, kvartalet Møllergt.-Åsmarkvn.-Storgata
Kombinert formål bolig/forretning/kontor, miljøgater med 		
rundkjøring					
Nylendløkka skytebane, Nes
Skytebane, privat forslag, innsigelse			
Brumunddall sentrum, kvartalet Øverbakkvn.-Industrigt.-Gamlegata							
Kombinert formål bolig/forretning			
Brumunddal sentrum, del III, omr. 24
Bolig/forretning, utvidet friområde langs elva		
Sjusjøen Panorama
Ombygging til fritidsleiligheter, privat forslag		
Olrud, Furnes
Utvidelse av senter, privat forslag			
Planer under utarbeidelse/oppstart							
Øverkvern, Brumunddal
Etterbruk grustak, bolig og friområde, baner 7-er fotball
Frambakken, Brumunddal
Boligområder, avtale med grunneiere forberedes		
Stavsberg, tidligere militærområde
Omreg. Til bolig, forretning, friområde			
Kvitsandvika-Bekkodden, Brøttum
Friområde, småbåthavn, samarb. private		
Gang- og sykkelveg, Jessnes-Storihle
Del av Hamar-Brumunddal, behov for regulering vurderes
Lillebørke, B34, Brumunddal
Boligområde					
Byflatvegen, gang- og sykkelveg
Samarbeid med Statens vegvesen			
Sund småbåthavn, Helgøya
Utvidelse					
Børkevegen 36 – 39, Brumunddal
Boligområde, oppstart				
Bjørkelunden, Helgøya
Boligområde, oppstart				
Granerud del IV, Br.dal (Tine)
Industriområde, vedtatt plan til mekling, privat forslag
Verven, Br.dal
Forretning-/kontor/industriomr. - innsigelser		
Tingnes
Tettsted, fortetting				
Gang- og sykkelveg, Stavsjø
Oppstart					
Haga Bruk
Bilopphuggeri, regulering vilkår for tidl. disp. priv. forslag
Sjusjøen høyfjellshotell
Hotell, fritidsboliger, vatn, forretning, privat forslag
FabLab, Næroset
Utbygging Lukcy FabLab, privat forslag			
Gutubakken, Sjusjøen
Fritidsboliger, privat forslag				
Tørudvegen Terasse, Brumundal
Boliger, privat forslag				
Evjuvika, Moelv
Endring fra friområde til bolig, privat forslag		
Vardåsen, Sjusjøen
Fortetting hytteområde, privat forslag			
Ljøsheim, H103
Hytteområde, privat forslag				
Retterstadvegen, Stavsjø
Boligområde, privat forslag				
Rudshøgda
Omregulering for utvidelse av senterområde		
Brumunddal sentrum
Revisjon av sentrumsplaner				
Lysrud III, Brumunddal
Omregulering bolig til forretning, privat forslag		
Holtekrysset, gang- og s.veg, Brøttum
Nytt vedtak av g jeldende plan			
Sjusjøen fjellstue
Ombygging hotell til fritidsleiligheter, priv. forslag		
Vardåsen, Sjusjøen
Hytteområde, fortetting, privat forslag			
Ljøsheim H103
Fritidsbebyggelse					
Rudshøgda industriområde
Kryssutbedring, fv 20				
Prestvegen ved Prøysen
Oppfølging av plankrav i kommuneplan			
T. Bjerkes veg – Spurvestien, Br.dal
Boligområde, fortetting				
Granrud, Globus, Nerkvern, Br.dal
Omregulering friområde til byggeområde, privat forslag
Dokken massetak, Moelv
Utvidelse, privat forslag				
Kjos Nedre, Ring
Boligområde, privat forslag				
Småland, Kvitsandvika
Fritidsbebyggelse, privat forslag			
Solvang, Brøttum
Boligeiendom, fortetting, privat forslag			
Næroset, område B63
Boligområde, privat forslag				
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Forespørsler om privat regulering							
Travbanen, Brumunddal
Omregulering til boligområde			
Granrud, Globus, Nerkvern, Br.dal
Friområde til byggeområde				
Tørudvegen terrasse, Brumunddal
Boligtomt, terrassehus				
Olrud, Furnes
Utvidelse av senter				
FabLab, Næroset
Tomt for Lukcy FabLab				
Annet planarbeid
Estetiske retningslinjer
Utbyggingsavtaler, forutsetninger for bruk
Fv 84, omkjøringsvegen, Brumunddal
SMAT, evaluering - revisjon
Brumunddal og Moelv sentrum, gatebruksplan
Brumunddal sentrum, Øvregt, - City
Brumunddal sentrum, torget
Mjøsas strandsone, retn. linjer
Jernbanens planoverganger

Forslag utarbeidet				
Pbl § 64a, høring avsluttet				
Prosjekt for ombygging, byggestart 2007		
Fylkesdelplan, interkommunalt samarbeid		
Revisjon vedtatt plan, samarbeid RE teknisk drift		
Estetisk opprusting, samarbeid RE teknisk drift		
Estetisk opprusting, samarbeid RE teknisk drift		
Fylkesdelplan, interkommunalt samarbeid		
Sanering, samarbeid med jernbaneverket		
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Oppfølgingen av kommunestyrevedtak

Oversikten g jelder vedtak kommunestyret har g jort i 2006, der det er funnet grunn til å knytte særlige kommentarer til oppfølgingen. Unntatt
er ordinære vedtak i plan- og budsjettsaker, samt investeringsprosjekter.

11/2006: KJØPEKONTRAKT MELLOM NORSKE SKOG HOLDING AS OG RINGSAKER KOMMUNE
Kommunestyrets vedtak:
En forutsetning for at Ringsaker kommune skal inngå kjøpekontrakt med Norske Skog Holding AS vedrørende overdragelse av eiendommen 		
Strandsaga gnr/bnr 1/128, er at det som er sitert fra punktene 3 og 4 i kjøpekontrakten, slik den framgår av vedlegg 1, utgår.
Kjøpekontrakt mellom Norske skog holding AS og Ringsaker kommune for eiendommen Strandsaga gnr/bnr 1/128 inngås ikke før nøytral, 		
uhildet instans har vurdert risikoen ved senere forurensning fra eiendommen.
Rådmannen har i brev av 12.9.2006 gitt tilbud til Norske Skog Holding AS om kjøp av eiendommen. Når det g jelder vurdering av risiko for 		
framtidig forurensning fra eiendommen, vil rådmannen fremme egen sak om dette i løpet av 2007.
27/2006: OPPHOLDSAVGIFTER I SKOLEFRITIDSORDNINGEN
Kommunestyrets vedtak:
1. Gebyrregulativet for enkeltsalg av opphold i skolefritidsordningen endres slik:
		
Salg av enkeltdager heldagsplass (inntil 5 timer daglig) kr 225,		
Salg av enkelttimer
kr 50,2.
		
		
		

Rådmannen legger i forkant av skoleåret 2007-2008 frem en sak for kommunestyret om betaling i SFO, hvor det vurderes flere
alternativer på fast plass, samt søskenmoderasjon. Behovet for salg av enkeltdager og enkelttimer vurderes i lys av dette. I saksutred		
ningen må det legges frem tallmateriale over antall brukere av hel- og halvdagsplass, og kjøp av enkeltdager og enkelttimer i Ringsaker, 		
samt tilsvarende sammenlignbart tallmateriale fra nabokommuner.

Det vises til vedtak i k.sak 737/2006. Vedtektene i SFO er ved dette endret. Endringene g jelder fra og med skoleåret 2007/2008 jf. budsjettet
for 2007.
36/2006: UTVIDELSE AV VANN- OG AVLØPSNETTET TIL STORÅSEN, LAUVLIA, LJØSHEIM OG GRUNNÅSEN
Kommunestyrets vedtak:
1. Ringsaker kommune er positiv til at Pihlske Sameie utreder videre utbygging av offentlige vann- og avløpsledninger nord for Storåsen, jf.
		
vedlegg 1. Utredningen må omfatte overordnede VA-planer for området, og konsekvensanalyse for eksisterende anlegg på Sjusjøen.
		
I tillegg må utredningen omfatte miljømessige og økonomiske forhold.
2.
		
		

Ringsaker kommune er positiv til at Pihlske Sameie og Nes Almenning utreder utbygging av offentlige vann- og avløpsledninger til Lauvlia,
Ljøsheim og Grunnåsen, jf. vedlegg 1. Utredningen må omfatte overordnede VA- planer for området og konsekvensanalyse for eksister-		
ende anlegg på Sjusjøen. I tillegg må utredningen omfatte miljømessige og økonomiske forhold.

Pihlske Sameie, jf. pkt.1, og Pihlske Sameie i samarbeid med Nes Almenning, jf. pkt.2, har startet utredningene i henhold til kommunestyrets
vedtak. Arbeidet forventes ferdig primo februar 2007. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til saken.
43/2006: PRØYSENHUSET K/F- STIFTELSEN DOMKIRKEODDEN: INTENSJONSAVTALE OM KONSOLIDERING
Kommunestyrets vedtak:
1. Ringsaker kommune går inn i forhandlinger med Stiftelsen Domkirkeodden med tanke på framtidig konsolidering/samarbeid 			
		
mellom Prøysenhuset KF og Stiftelsen Domkirkeodden.
2. Til grunn for forhandlingene godkjennes forslag til intensjonsavtale om konsolidering slik den er g jengitt som vedlegg 1 til saksframlegget.
Et forhandlingsutvalg,ledet av styreleder for Prøysenhuset KF, la 15.9.2006 frem forslag til konsolideringsavtale til behandling i institusjonens
styrer og Ringsaker kommune. Målsettingen var at Prøysenhuset og Stiftelsen Domkirkeodden skulle være konsolidert fra 1.1.2007. Komite 3
innstilte i møte 8.11.2006, i sak 20/2006, overfor kommunestyret på at forhandlingsutvalgets forslag ble godkjent. Som følge av nye momenter
i saken knyttet til bortfall av momskompensasjon ved overføring av drifts- og forvaltningsansvaret av Prøysenhuset til Stiftelsen Domkirkeodden ble saken lagt frem til ny behandling i komite 3 i møte 6.12.2006, sak 24/2006. Det ble vedtatt å utsette saken til neste møte i påvente
av ytterligere informasjon. I komiteens møte 10.1.2007 ble saken på ny vedtatt utsatt.
47/2006: ÅRSBERETNING 2005
Kommunestyrets vedtak:
1. Årsberetningen for 2005 tas til orientering
2. Kommunestyret ber om å få en statusrapport på IA-arbeidet i kommunen. Videre en orientering om de mål og strategier som kommunen
		
har for arbeidet den neste perioden. Rapporten bes fremmet for kommunestyret i god tid før budsjettbehandlingen til høsten.
Statusrapport på IA-arbeidet er framlagt ved k.sak 116/2006.

| 120

71/2006: EIDSIVA ENERGI AS – RETTET EMISJON
Kommunestyrets vedtak:
1. Ringsaker kommune benytter sin adgang til å øke sitt aksjeinnehav i Eidsiva energi AS g jennom emisjonen i 2006. Tegningen i emisjonen 		
		 avgrenses til maksimalt 102,03 mill. kroner.
2. Det vedtas regulering av Ringsaker kommunes budsjett 2006 som vist i vedlegg 3.
3. Orienteringen om felles fusjonsplan mellom Eidsiva Energi AS og Mjøskraft AS tas til etterretning.
4. Ringsaker kommune vurderer etablering av et selskap kalt Ringsaker Energi Holding AS som et kommunalt heleid aksjeselskap der 		
		 kommunens samlede aksjepost i Eidsiva Energi AS eventuelt overføres til dette selskapet. Det er en forutsetning at slik sak med
		 vurdering av eventuell stiftelse av selskapet legges frem i kommunestyrets møte i august. I samme sak utredes hvorvidt kommunen kan 		
		 finansiere deltakelse i emisjonen uten opprettelse av holdingsselskap.
Selskapet Ringsaker Energi Holding AS er ikke etablert, jf. kommunestyrets vedtak i k.sak 89/2006 der finansieringen av aksjekjøpet – som i alt
kostet kr 94.065.859,80 – ble vedtatt ordnet bl.a. g jennom bruk av fondsmidler.
72/2006: ØKONOMISK STØTTEORDNING TIL DE POLITISKE PARTIENE I KOMMUNESTYRET
Kommunestyrets vedtak:
1. Ringsaker kommune oppretter en økonomisk støtteordning til de politiske partiene som er representert i kommunestyret. Den øko		 nomiske støtten utbetales en gang i året.
2. For 2006 gis støtten etter flg. satser:
		 • Grunnbeløp til hvert parti i kommunestyret			
kr 3.150,		 • Tillegg pr. representant som det enkelte parti har i kommunestyret
kr 1.130,Utgiften for 2006 dekkes innenfor den vedtatte budsjettrammen til VO 10.
3. F.o.m. 2007 fastsettes satsene for den kommunale støtten til de politiske partiers kommunestyregrupper årlig g jennom årsbudsjettet, 		
		 og utgiftsøkningen innarbeides i budsjettrammen.
Vedtaket er fulgt opp ved budsjettet for 2007.
73/2006: ERSTATNING AV SYKEHJEMSPLASSER VED UTBYGGING AV POSTKJØKKEN OG DISPONERING AV SYKEHJEMSPLASSER
Kommunestyrets vedtak:
1. Til erstatning for 10 sykehjemsplasser som blir borte ved etablering av postkjøkken ved Brumunddal og Ringsaker bo- og aktivitets		 senter opprettes 10 ordinære/permanente sykehjemsplasser ved Sundheimen.
2. Etablering og drift av 8 sykehjemsplasser ved det ene bofellesskapet i tilbygget til Moelv bo- og aktivitetssenter utgår. De 8 leilighetene 		
		 tas i bruk som ordinære omsorgleiligheter for utleie.
3. Det inndras følgende stillinger på budsjettansvar 403300, tjeneste 2530:
		 - 276,00 % sykepleier
		 - 355,00 % omsorgsarbeider/hjelpepleier
		 - 177,15 % omsorgsarbeider/hjelpepleier natt
Vedtakets pkt 1 ble fulgt opp g jennom bevilgning på kr 500.000 i delegert økonomisak 204/2006 til styrking av budsjettrammen til omsorgsdistrikt Helgøya. I samme delegerte økonomisak ble kr 8.221.000 knyttet til 8 planlagte sykehjemsplasser ved Moelv bo- og aktivitetssenter
overført budsjettansvar for ufordelt reserve innen pleie og omsorg. Inndraging av til sammen 8,08 stillinger, jf. vedtakets pkt. 3, ble iverksatt
umiddelbart etter tidspunkt for vedtaket.
Vedtaket er for øvrig fulgt opp g jennom budsjett 2007 og økonomiplan 2007-2010.
86/2006: UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT I HELE KOMMUNEN
Kommunestyrets vedtak:
1. Det utskrives eiendomsskatt på alle næringseiendommer, forretningsbygg, boliger, fritidshus og tomtegrunn i hele kommunen med
		 virkning fra 2007 med unntak av de eiendommer som fremgår av eiendomsskattelovens § 5.
2. Det forutsettes at det skal være en skattesats på 2 promille i perioden 2007 til og med 2010.
Arbeidet med takseringen av eiendommer utenfor områder utbygd på byvis og fritidseiendommer i fjellet er i rute. Eiendomsskatt for 2007 vil
bli utskrevet innen fristen som er 1.7.2007.
Vedtaket er for øvrig fulgt opp g jennom budsjett 2007 og økonomiplan 2007-2010 ved at det er innarbeidet inntekter fra eiendomsskatt på til
sammen 32 mill. kroner pr år i økonomiplanperioden basert på en skattesats på 2 promille.
103/2006: EVALUERING AV OMORGANISERINGEN I RINGSAKER KOMMUNE
Kommunestyrets vedtak:
1. AGENDAs rapport viser at hovedmålene ved omorganiseringen til to-nivåmodell er nådd;
		 - Kommunen drives godt og med lave kostnader. Budsjettkontrollen er god.
		 - Hele organisasjonen er blitt mer brukerorientert.
		 - Det brukes mer ressurser til direkte tjenesteproduksjon og mindre til administrasjon.
		 - Det er blitt færre ledernivå og den formelle og reelle lederstrukturen er blitt klarere.
			 To-nivåmodellen fungerer godt og det er ikke nødvendig med større strukturelle grep.
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2. Forbedringspunkter/utviklingsområder som skal iverksettes er:
		 - I forbindelse med budsjettet for 2007 vurderes utviklingsseksjonens kapasitet, stillingsressurs til nettverksarbeid og ressurser til
			 informasjons-/WEB-funksjon
		 - I utredningen om bruken av Furnes bo- og aktivitetssenter skal en også drøfte ressursfordelingen mellom institusjonsomsorg og
			 hjemmebasert omsorg.
		 - I den evalueringen av vaktmestertjenesten kommunestyret vedtok ved behandlingen av budsjettet for 2006, vurderes også arbeidsfor		
			 delingen mellom kommunens egen bygg- og eiendomsforvaltning, RE og Organisasjonsseksjonen
		 - Tjenesterapportering til politisk nivå skal skje g jennom tertialvis BMS-rapportering for resultatmålene på alle fokusområdene.
		 - Rapporten kommunestyret har bedt om om IA-arbeidet, skal også omfatte sykefraværsarbeid generelt.
		 - Rådmannen presiserer kommunalsjefenes ansvar for initiere fagutvikling og å etablere kvalitetsrutiner i sitt videredelegeringsskriv og
			 kommunalsjefenes ”rådmannsoppgaver” presiseres i lederavtalen.
		 - Rådmannen g jennomfører en internprosess om organiseringen av støtteenhetene. Det skal også omfatte utvikling av lederstøtte og 		
			 ansvarsfordeling mellom RE-ledere, støttenhetsledere og kommunalsjefer. Det gis en tilbakerapportering til politisk nivå om resultatet
			 av dette.
De sju beskrevne tiltak (forbedringspunkter/utviklingsområder) er iverksatt og til dels g jennomført. Tilbakerapporteringen når det g jelder
internprosessen om organiseringen av støtteenhetene blir g jort i 2007.
125/2006: BUDSJETT 2007 OG ØKONOMIPLAN 2007 - 2010
Kommunestyrets vedtak, bl.a. :
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Rådmann bes legge fram en sak der det i tilknytning til IA-avtalen vurderes å opprette en egen stilling som skal ivareta veiledning av 		
resultatenhetene og koordinering av tiltak og støtteordninger.
I forbindelse med saken om sommerjobb for ungdom som er under utredning, bes rådmann å innarbeide nødvendig finansiering av
tiltaket innen behandlingen av 1. tertial 2007.
Full barnehagedekning for hele kommunen fra 2008.
Fullfinansiering av Brøttum barne- og ungdomsskole innarbeides i budsjett for 2008 og økonomiplanen for 2008-2011. Arbeidet med 		
rom og funksjonsprogram startes opp umiddelbart etter at skolestrukturen for nordre del av kommunen er vedtatt.
Rådmannen bes utrede hva behovet er for at skolene skal oppfylle kravene i Kunnskapsløftet på en tilfredsstillende måte.
Kommunens logopedtjenester g jennomgås og det legges fram en egen sak med forslag til forbedringstiltak.
Rådmannen bes legge fram en sak om tilbudet for elever i skolen med særskilte behov, der en komité får seg forelagt faglige, sosiale og
økonomiske konsekvenser av å:
a) legge forholdene til rette for denne elevgruppa på alle skoler i kommunen.
b) etablere tilbud om forsterket skole også i andre deler av kommunen.
c) videreføre og eventuelt styrke dagens ordning.
Kommunestyret ber om å få lagt fram en oversikt over deltidsstillinger i kommunen. Det utarbeides en plan for hvordan deltidsansatte
kan gis mulighet for å få økte stillinger.
For å redusere sykefraværet innen pleie- og omsorgssektoren vurderes en prøveordning med ønsketurnus i ett omsorgsdistrikt.
Rådmann bes legge fram en sak som beskriver kostnader og inntektspotensialet forbundet med oppussing av omsorgs- og trygdeleiligheter som står tomme, med målsetting om å få leid ut disse ig jen.
Rådmann bes fremme en sak der en utreder kostnader, støtteordninger osv. ved opprettelse av ett eller to leilighetskompleks/bofelles
skap på 4-6 boenheter for unge funksjonshemmede.
Etablering av fond for å møte bortfall av vertskommunetilskudd. Første avsetting av midler i fondet ses på i forbindelse med
årsoppg jøret.
Omsorgsdistriktene bes om å ta initiativ til å invitere lag og foreninger som ønsker å bidra med aktiviteter for å styrke det sosiale tilbu
det for hjemmeboende eldre og eldre på institusjonene.
Kommunestyret ber rådmannen vurdere en utvidelse av rammen for ”Startlån” fra 10 til 15 millioner.
I løpet av 2007 foretas det en rullering av boligsosial handlingsplan, herunder en vurdering av boligforvaltningen i kommunen.
Kommunestyret ber om at nytt gulvbelegg i Moelvhallen flyttes fram til 2008 ved neste rullering av økonomiplanen.
I forbindelse utarbeidelse av handlingsplan for Ringsaker Kulturskole ber kommunestyret om at område musikk, og instrumentområdene
Gitar, piano og slagverk prioriteres først. Dette g jelder både investeringer og lærerresurser.
Rådmann bes utrede kostnader vedrørende opparbeidelse av vann-avløp på strekningen Moelv – Buvika.
Rådmann bes legge fram en sak der det vurderes å innføre en minstenorm/ minimumskrav forbundet med utarbeidelse av private
reguleringsforslag.
Rådmann bes iverksette tiltak som pålegger grunneiere å rydde opp i ulovlige søppelfyllinger, bilvrak, utrangerte maskiner og lignende.
For å motvirke en utvikling med avfolking av bygdene, gis en komité i oppgave å foreslå strategier og tiltak for å styrke bosetting og øke
boligbyggingen på bygdene i kommunen.
Rådmann bes legge fram en plan for torgplassen i Brumunddal i forbindelse med saken om omkjøringsvegen.
Ber om at formannskapet får seg fremmet en sak hvor en utreder aktuelle tiltak for å oppnå full bredbåndsdekning i Ringsaker.

Rådmannen har ved brev datert 20.1.2007 inntatt i Grå bok 2007 redeg jort for iverksettelse av kommunestyrets budsjettvedtak og bl.a.
definert prosjekter tilknyttet disse oppdragene.
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