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I Oversikt og analyser
1.1 Innledning

Rådmannen legger med dette frem årsberetningen for 2011. 
Året som har gått har vært innholdsrikt og det har skjedd store 
forandringer. Det leveres gode kommunale tjenester og 
Ringsaker er i utvikling med høy vekst i folke tallet og mange 
flotte kulturbegivenheter.

Utviklingen i folketallet i Ringsaker har vært svært god de siste 
årene. I 2010 oppnådde en for første gang en årlig vekst i 
befolkningen på over 300 personer. 2011 ble året da 
befolkningstallet rundet 33.000, et nytt rekordår med 349 nye 
innbyggere. Veksten ligger nå godt over det langsiktige målet i 
kommuneplanens samfunnsdel om en årlig vekst på 200 
personer. Den prosentvis veksten ble på 1,06, mens landet i 
gjennomsnitt vokste med 1,33 prosent. Det er mange år siden 
Ringsaker var så nær landsgjennomsnittlig vekst. 

Strategiene for vekst og utvikling var konkretisert i 
 budsjett dokumentene for 2011. Et av hovedmålene er å øke 
tilflyttingen til kommunen. En sammenligning av utviklingen 
gjennom de siste 15 årene viser en tydelig økning i tilflytning 
de siste fem årene. En ser også en vekst i næringslivet ved at 
etablerte bedrifter utvider og nye kommer til. Vekst og utvikling 

handler også om en langsiktig plan for utvikling innen de tradisjonelle kommunale velferdstjenester samtidig som 
det satses på tiltak for å utvikle lokalsamfunnet. Omdømmebygging er en sentral del av dette. 

Den samlede omsetning i Ringsaker kommune økte fra 2,136 mrd. kroner i 2010 til 2,441 mrd. kroner i 2011. 
Omsetningen knyttet til den løpende drift utgjorde 1,911 mrd. kroner, en økning på 142 mill. kroner fra 2010.
Rådmannen vil innledningsvis trekke frem noen områder hvor det er lagt ned betydelig innsats i 2011. 

•	 Byggeaktiviteten	er	fortsatt	i	framgang	etter	tilbakegangen	i	2009,	og	i	2011	ble	det	godkjent	113	nye	boliger	
og 65 nye hytter/fritidsboliger i Ringsaker. Tettsteds- og tomteutvikling er sentralt i arbeidet for vekst og 
utvikling. Det ble solgt 18 kommunale tomter i 2011. Dette er tre flere enn i 2010. Det ble lagt ut 20 nye 
boligtomter på Lille Almerud i Brumunddal og 17 nye tomter på Fjølstadmarka II i Moelv. Reguleringsplan for 
Vold i Hamar kommune og Lund søndre i Ringsaker kommune med tilhørende utbyggingsavtale legger til rette 
for at om rådet blir bygget ut i etapper og vil sikre god tilgang på nye boenheter i denne delen av kommunen. 

•	 Arbeidet	med	revisjon	av	kommuneplanens	arealdel	ble	startet	opp	i	2011.	15	reguleringsforslag	ble	lagt	ut	til	
offentlig ettersyn, og i alt 10 reguleringsplaner ble vedtatt. Det har vært lagt ned mye arbeid i reguleringsplanen 
for Brumunddal sentrum og i planleggingen av utbygging av firefelts E6 gjennom Ringsaker. 

•	 Sentrumsutviklingen	i	byene	fortsetter.	I	Brumunddal	er	opprusting	av	Gammelgata/	Øvregate/	Nygata	fullført.	
Gågata, med unntak av det kommende torgområdet, har gjennomgått en estetisk opprusting og framstår nå 
som mer innbydende og med høyere standard. I Moelv er det første av flere opprustingsprosjekter nær fullført 
med ny rundkjøring og miljøgate opp Møllergata.

•	 Utviklingen	på	Sjusjøen	skyter	fart.	Utbygging	av	VA-anlegg	og	samarbeidet	mellom	aktørene	på	Sjusjøen	i	et	
felles utviklingsprosjekt bidrar til dette.    

•	 Gjennom	2011	har	Ringsaker	kommune	igjen	fått	mye	positiv	oppmerksomhet	for	sin	rolle	som	aktør	og	
tilrettelegger innenfor kulturarrangement og opplevelser. Høydepunktene i 2011 har vært mange, for eksempel 
RingsakerGallaen, Vinternatt på Mjøsisen, Byfest i Moelv, digital julekalender med over 70 arrangement, 
åpning av Teatersalen i Brumunddal med RingsakerOperaens urpremiere og julekonsert i Ringsaker kirke. 
 Kultursatsingen gir et sterkere folkelig engasjement og et positivt omdømme for Ringsaker kommune.

Rådmann Jørn Strand.
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•	 Det	har	vært	gjort	store	investeringer	de	senere	år	for	å	sikre	barnehageplass	til	alle.	Med	de	nye	
etableringene har kommunen full barnehagedekning. I 2011 ble det gitt tilbud til alle som har lovfestet rett til 
barne hageplass. I tillegg ble det gitt tilbud til flere yngre barn samt søkere gjennom året. Omlegging av 
finansieringen av barnehagesektoren fra øremerkede tilskudd til rammefinansiering fra 2011 innebar betydelige 
økonomiske utfordringer for Ringsaker.

•	 Det	systematiske	arbeidet	for	å	øke	læringsutbyttet	i	skolen	begynner	nå	virkelig	å	gi	resultater.	Elever	på	
femte trinn i Ringsaker hadde i 2011 bedre resultater enn landsgjennomsnittet i både norsk og matematikk. 
Satsingen er videreført og videreutviklet i 2011. 

•	 Samhandlingsreformen	med	nytt	lovverk	ble	vedtatt	av	Stortinget	24.6.2011	og	med	ikrafttredelse	1.1.2012.	
Reformen innebærer en ny retning på helse- og omsorgstjenestene i Norge og hvor mer av ansvaret for 
helsetjenestene skal overføres til kommunene. Etter at innholdet i samhandlingsreformen i form av oppgaver 
og finansiering ble kjent gjennom kommuneproposisjonen og statsbudsjettet, har det gjennom sommeren og 
høsten 2011 vært jobbet aktivt med å forberede Ringsaker så godt som mulig på reformen.

•	 Reduksjon	av	antallet	deltidsstillinger	har	hatt	høy	prioritet.	Det	er	spesielt	fokus	på	de	deltidsansatte	som	går	
såkalt ufrivillig deltid. Gjennom 2011 har kommunen kartlagt antall ansatte som jobber ufrivillig deltid. Antallet 
deltidsansatte har gått noe ned, og den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen har gått opp. En regner med at den 
positive utviklingen vil fortsette etter hvert som de ulike tiltakene som er iverksatt vil få større effekt. 

•	 Kommunen	lanserte	ny	nettside	høsten	2011,	hvor	brukervennlighet	og	enkel	navigasjon	stod	i	fokus.	 
Her introduserte en også tjenesten «Vegen min» der innbyggerne kan gi tilbakemelding om f.eks. gatelys og 
vei, og følge behandlingen digitalt. Denne tjenesten har ført til raskere saksgang og mere fornøyde brukere.  
Etter lansering av ny nettside gikk Ringsaker kommune fra to til seks stjerner i Direktoratet for forvaltning  
og IKTs (Difi) vurdering av offentlige nettsteder.

•	 Forberedelse	og	avvikling	av	kommunestyre-	og	fylkestingsvalget	og	det	påfølgende	arbeidet	med	å	få	på	
plass ny politisk ledelse og bemanning av komiteer, nemder, råd og utvalg har vært av de store oppgaver i 
2011. Mange av kommunens ansatte deltok i dette arbeidet.   

•	 2011	var	også	preget	av	et	krevende	budsjettarbeid	for	2012.	En	rekke	innsparings-	og	effektiviseringstiltak	
samt inntektsøkninger ble utredet for å kunne tilpasse seg de relativt store endringene i kommunens 
rammebetingelser.  

Brutto driftsresultat i 2011 ble på minus 32,049 mill. kroner, mens netto driftsresultat ble på 81,788 mill. kroner i 
pluss. Eidsiva Energi AS gjennomførte i 2011 en kapitalnedsettelse på 750 mill. kroner med utbetaling til eierne. 
Ringsaker kommunes andel av kapitalnedsettelsen påvirket netto driftsresultat positivt med 111,208 mill. kroner. 
Uten denne utbetalingen ville kommunen hatt et negativt netto driftsresultat. Dette viser at det er klart behov for 
å styrke inntektssiden i budsjettet. Lønnsoppgjøret i 2011 og pensjonsvirkningene av dette ble vesentlig høyere 
enn lagt til grunn i regjeringens økonomiske opplegg overfor kommunesektoren og forutsatt i kommunens 
budsjett. Dette tas med inn i fremtidige budsjetter og bidrar til reduksjon av den økonomiske handlefriheten.  
I den sammenheng er det etter rådmannens vurdering helt avgjørende at en holder fast ved den langsiktige 
strategien for økt befolkningsvekst. Uten en vekst i folketallet på linje med landsgjennomsnittet vil 
 inntektsgrunnlaget svekkes ved at rammeoverføringene fra staten reduseres. 

I årsberetningen er ovennevnte forhold utdypet samtidig som det er gitt utførlige kommentarer til den øvrige 
virksomheten som er utøvet i 2011. Årsberetningen foreligger til behandling samtidig med at årsregnskapet 
legges frem. De to dokumentene bør behandles parallelt og ses nært i sammenheng. Sammen skal de gi et 
grunnlag for å evaluere virksomheten og de oppnådde resultater siste år. Resultatvurdering er også nødvendig 
for at kommunen skal drive målstyring gjennom delegering med resultatansvar. I tillegg er en slik vurdering av 
kommunens virksomhet et verdifullt bidrag til den forestående budsjett- og økonomiplanprosess.
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1.2 Om virksomheten

1.2.1 Balansert målstyring (BMS) og måloppnåelse 
BMS er styringsinformasjon satt i system gjennom styringskort for å forenkle fremstilling og oppfølging av 
resultater. Styringssystemet vektlegger betydningen av å ha mange og tydelige mål basert på visjoner, 
systematisk måling og oppfølging av resultater. Fokusområder, indikatorer og resultater blir synliggjort i 
styringskortet (i eget dataprogram) som er et verktøy for overordnet styring, jf. kommunestyrets budsjettvedtak, 
rådmannens ledelse av administrasjonen og enhetenes oppfølging. 

Alle enheter og staber har egne styringskort som består av fire fokusområder; brukere, organisasjon, 
medarbeidere og økonomi. Hvert av fokusområdene består av underliggende indikatorer som viser resultater 
målt opp mot mål og akseptabelt nivå. I tillegg er det eget styringskort som viser aggregerte resultater for 
virksomhetsområdene; barnehage, undervisning og pleie- og omsorg. 

I dette kapitlet presenteres resultater fra kommunens overordnede styringskort. Resultatene er et samlet 
gjennomsnitt av alle enhetenes resultater på de ulike indikatorene. Samfunnsperspektivet vises kun på 
overordnet nivå. 
 

Samfunn Mål Akseptabelt Resultat

Befolkningsvekst 200 150 349

Nye boliger 130 100 113

Nye hytter/fritidsboliger 80 50 65

Antall arbeidsplasser (vekst i %) 0,6 0,4 –

Nytt godkjent næringsareal (kvm) 35 000 30 000 28 159

Nyetablerte virksomheter 350 300 –

Antall miljøsertifiserte bedrifter 5 2 6

Målsetting ble oppnådd på indikatorene «befolkningsvekst» og «antall miljøsertifiserte bedrifter». På indikatoren 
«nytt godkjent næringsareal» (kvm) ble resultatet under akseptabelt nivå. De øvrige indikatorene fikk resultater 
på akseptabelt nivå. 

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,8

Kvaliteten på tjenestene 5,0 4,0 4,9

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,9

Informasjon 5,0 4,0 4,7

Resultater fra brukerundersøkelsen viser et samlet gjennomsnitt som ligger på akseptabelt nivå på alle 4 
indikatorene. Enkelte enheter gjennomfører årlige brukerundersøkelser, mens andre gjennomfører undersøkelser 
annethvert år.

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,1

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 4,9

Læring og fornyelse 5,0 4,0 4,8

Medarbeiderskap 5,0 4,0 4,9

Medarbeiderundersøkelsen blir gjennomført annethvert år og neste medarbeiderundersøkelse gjennomføres 
høsten 2012. På indikatoren «engasjement og kompetanse» ble resultatet på målnivå. På de øvrige indikatorene 
ble resultatet på akseptabelt nivå.
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Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med arbeidsmiljøet (ansatte) 5,0 4,0 4,8

Stolthet over egen arbeidsplass (ansatte) 5,0 4,0 4,9

Sykefravær Ind. Ind. 9,6

Tilfredshet med ledelsen (ansatte) 5,0 4,0 4,6

Ledelse (samlet resultat) 5,0 4,0 4,8

På fokusområdet «organisasjon» ble oppnådd resultat på akseptabelt nivå på alle indikatorene. Sykefraværet er 
kommenter i kapittel 1.2.8

1.2.2 Befolkningsutviklingen i Ringsaker fra 2007 til 2011

Befolkningsutvikling i Ringsaker 2007 til 2011 
  2007 2008 2009 2010 2011

Folketallet 1. januar 31 974 32 144 32 402 32 524 32 842

Fødte 336 388 354 344 337

Døde 319 328 344 354 293

Fødselsoverskudd 17 60 10 -10 44

Innflytting 1 318 1 289 1 284 1 548 1 521

Utflytting 1 165 1 093 1 172 1 215 1 214

Nettoflytting inkl. inn- og utvandr. 153 196 112 333 307

Folketilvekst 170 258 122 318 349

Folketallet 31. desember 32 144 32 402 32 524 32 842 33 191

Prosentvis vekst 0,53 0,80 0,38 0,98 1,06

Den 1. januar 2012 var innbyggertallet i Ringsaker på 33.191. Befolkningsveksten fra 2010 til 2011 var på 349. 
Dette utgjør en prosentvis vekst på 1,06. Fødselsoverskuddet var 44 og nettoflytting inkludert innvandring og 
utvandring 307. 

Figuren over viser en sammenheng mellom folketilvekst og nettoflytting. I all hovedsak har årsaken til 
befolkningsveksten i Ringsaker vært en positiv nettoinnflytting, men en ser samtidig en økning i 
fødselsoverskuddet fra 2010 til 2011.
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1.2.3 Oversikt over kommunens personalressurser
Tabellen nedenfor viser omfang og fordeling av personalressursene etter gjeldende inndeling i 
virksomhets områder/enheter.

Personalressurser, faste årsverk pr 31.12.11

Virks.område/resultatenhet Årsverk   Virks.område/resultatenhet Årsverk
 11 Adm. og fellesutgifter 79,59    40 Pleie og omsorg 740,23
 20 Barnehage 200,60 401 Omsorgsdistrikt Moelv 157,95
200 Lismarka, Brøttum og Åsen barnehage 25,40 405 Omsorgsdistrikt Nes 147,10
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 36,62 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 124,64
204 Nes barnehage 29,94 409 Omsorgsdistrikt Furnes 135,83
205 Tømmerli barnehage 14,32 420 Bjønnhaug avlastningssenter 18,38
206 Hempa og Vesleparken barnehage 17,72 421 Rehabilitering 28,35
207 Buttekvern og Fredheimveien barnehage 26,42 422 Demente 66,27
208 Furnes, Kylstad og Kåtorp barnehage 18,31 423 Ringsaker AO-senter 29,54
209 Bakkehaugen barnehage 25,00 424 Psykisk helse 32,17
249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter 6,87 449 Pleie- og omsorg ikke fordelt 0,00
 30 Undervisning 573,19 500 Barnevern 48,75
300 Brøttum ungdomsskole 16,97 510 Sosiale tjenester 35,35
301 Moelv ungdomsskole 30,67 520 Helsestasjoner 24,66
302 Nes ungdomsskole/RAUS 23,92 550 Kultur og fritid 24,96
303 Brumunddal ungdomsskole 49,10 560 Kulturskole 11,69
304 Furnes ungdomsskole 43,22 570 Bibliotek 11,36
310 Brøttum skole 20,67 600 Brann 18,79
312 Messenlia og Lismarka skole 17,49 610 Landbruk 10,09
313 Fagernes og Åsen skole 20,32 620 Teknisk drift 54,00
314 Kilde og Fossen skole 38,34 630 Kart og byggesak 16,50
315 Skarpsno skole 15,51 700 Kemnerkontoret 15,06
316 Gaupen skole 18,20 710 Servicesenter 10,15
319 Kirkekretsen skole 16,21 800 Renhold 103,83
321 Hempa skole 24,14 810 Bygg og eiendom 44,98
322 Fagerlund skole 62,93 820 Matproduksjon 21,33
323 Mørkved skole 43,90  
324 Kirkenær skole 21,63  
325 Kylstad skole 17,19  
326 Stavsberg skole 18,86  
327 Nes barneskole 31,59  
340 Hagen skole 6,00  
342 Voksenpedagogisk senter 18,50  
343 PPT 16,83  
399 Undervisningsformål ikke fordelt 1,00  
Sum årsverk       2 045,11
Årsverk lærlinger       32,00
Totalt antall årsverk       2 077,11

Personalressurser, årsverk, 2005 – 2011

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sum årsverk 1 763,75 1 805,01 1 842,66 1 904,54 1 979,39 2 027,45 2 045,11
Årsverk lærlinger 21,00 21,00 25,00 28,00 32,00 32,00 32,00

Totalt antall årsverk 1 784,75 1 826,01 1 867,66 1 932,54 2 011,39 2 059,45 2 077,11

Endringene i tabellene foran er kommentert i budsjett 2011, og videre under hvert virksomhetsområde i del II i 
årsberetningen der hvor det er endringer i forhold til budsjettet. 
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1.2.4 Organisasjonsstruktur
Hvordan kommunens administrasjon og tjenesteproduserende virksomhet er organisert, fremgår av vedlegg 2.

1.2.5 Likestilling og mangfold

Overordnet mål for arbeidet med likestilling og mangfold
Det fremgår av kommunens arbeidsgiverpolitiske dokument, vedtatt av kommunestyret 17.6.2009 ved k.sak 
47/2009, at kommunens arbeidsgiverpolitikk blant annet har som målsetting å fremme likestilling mellom kjønn 
og motvirke forskjellsbehandling/diskriminering på grunnlag av etnisitet og nedsatt funksjonsevne. 

Faktisk likestillingstilstand pr 31.12.2011
Ved utgangen av 2011 har Ringsaker kommune 2.077,11 faste årsverk. 

Kjønnsbalanse

  2009 2010 2011
  Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

Faste stillinger 1 905       505 1 942 521 1 936 521

79,0 % 21,0 % 78,8 % 21,2 % 78,8 % 21,2 %

Midlertidige stillinger 910 160 1 049 160 948 160

85,0 % 15,0 % 86,8 % 13,2 % 85,6 % 14,4 %

Totalt 2 815 665 2 991 681 2 884 681

80,9 % 19,1 % 81,5 % 18,5 % 80,9 % 19,1 %

Tabellen over viser kjønnsfordelingen fordelt på faste og midlertidige stillinger. Faste stillinger er inkludert  
ansatte i permisjon med lønn, reduserte stillinger og faste ansatte i fødsels-/adopsjonspermisjon. Midlertidige 
stillinger er inkludert engasjement, vikarer for faste ansatte og vikarer i ledig hjemmel. Tabellen viser at 85,6 %  
av de midlertidig ansatte er kvinner, som er noe lavere enn i 2010. Kjønnsfordelingen totalt i kommunen har 
bedret seg i 2011, men fortsatt er 80,9 % av de ansatte i kommunen kvinner.  

Kjønnsbalanse for stillingsgrupper

2009 2010 2011
Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

Rådmannens ledergruppe 2 6 2 6 2 6

25,0 % 75,0 % 25,0 % 75,0 % 25,0 % 75,0 %

Resultatenhetsledere 28 19 31 22 32 22

59,6 % 40,4 % 58,5 % 41,5 % 59,3 % 40,7 %

Mellomledere (kap.4) 101 45 139 53 120 56

69,2 % 30,8 % 72,4 % 27,6 % 68,2 % 31,8 %

Min. 4-årig høyskole (kap.5) 48 73 49 68 60 59

  39,7 % 60,3 % 41,9 % 58,1 % 50,4 % 49,6 %

Krav om høyskole (kap.4) 676 144 653 150 663 157

  82,4 % 17,6 % 81,3 % 18,7 % 80,9 % 19,1 %

Fagarbeidere 608 82 618 81 618 87

  88,1 % 11,9 % 88,4 % 11,6 % 87,7 % 12,3 %

Ufaglærte 442 136 451 140 441 134

  76,5 % 23,5 % 76,3 % 23,7 % 76,7 % 23,3 %

Tabellen over viser kjønnsfordelingen av faste stillinger på ulike stillingsgrupper. Pr 31.12.2011 var andelen  
kvinner i rådmannens ledergruppe 25 prosent, dette har vært stabilt de siste årene. Andelen av kvinnelige 
 resultatenhetsledere har gått noe opp siden 2010. Det har vært en reduksjon i prosenten av kvinnelige 
mellomledere, men det er fortsatt betydelig flere kvinnelige mellomledere enn menn. For faste stillinger med 
krav om min. 4-årig høyskole (HTA kapittel 5) har andelen kvinner økt i 2011 og fordelingen er nå jevn mellom 
kvinner og menn. For stillinger med krav om høyskoleutdanning (HTA kapittel 4), fagarbeiderstillinger og stillinger 
uten særskilt krav til utdanning er det en høy andel kvinner. 
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Kjønnsbalanse pr virksomhetsområde

Virksomhetsområde Kjønn 2009 2010 2011

11  Adm. og fellesutgifter 
Kvinne 57,7 % 59,8 % 54,1 %

Mann 42,3 % 40,2 % 45,9 %

20  Barnehage 
Kvinne 97,2 % 98,0 % 96,3 %

Mann 2,8 % 2,0 % 3,7 %

30  Undervisning 
Kvinne 81,0 % 79,8 % 80,8 %

Mann 19,0 % 20,2 % 19,2 %

40 Pleie og omsorg 
Kvinne 88,8 % 88,7 % 88,7 %

Mann 11,2 % 11,3 % 11,3 %

50 Barnevern 
Kvinne 77,8 % 82,7 % 78,7 %

Mann 22,2 % 17,3 % 21,3 %

51 Sosiale tjenester 
Kvinne 68,8 % 69,4 % 78,1 %

Mann 31,3 % 30,6 % 21,9 %

52 Helsestasjoner 
Kvinne 97,4 % 97,6 % 97,7 %

Mann 2,6 % 2,4 % 2,3 %

55 Kultur og fritid 
Kvinne 67,4 % 58,7 % 55,1 %

Mann 32,6 % 41,3 % 44,9 %

56 Kulturskole 
Kvinne 73,7 % 76,5 % 77,8 %

Mann 26,3 % 23,5 % 22,2 %

57 Bibliotek Kvinne 100,0 % 100,0 % 100,0 %

60 Brann 
Kvinne 1,3 % 1,3 % 1,2 %

Mann 98,7 % 98,8 % 98,8 %

61 Landbruk 
Kvinne 21,4 % 23,1 % 21,4 %

Mann 78,6 % 76,9 % 78,6 %

62 Teknisk drift 
Kvinne 24,1 % 24,6 % 22,2 %

Mann 75,9 % 75,4 % 77,8 %

63 Kart og byggesak 
Kvinne 35,3 % 26,7 % 35,3 %

Mann 64,7 % 73,3 % 64,7 %

70 Kemnerkontoret 
Kvinne 84,6 % 83,3 % 83,3 %

Mann 15,4 % 16,7 % 16,7 %

71 Servicesenteret 
Kvinne 66,7 % 75,0 % 72,7 %

Mann 33,3 % 25,0 % 27,3 %

80 Renhold 
Kvinne 92,4 % 92,1 % 93,1 %

Mann 7,6 % 7,9 % 6,9 %

81 Bygg og eiendom 
Kvinne 8,7 % 9,1 % 6,8 %

Mann 91,3 % 90,9 % 93,2 %

82 Matproduksjon 
Kvinne 94,3 % 91,4 % 87,1 %

Mann 5,7 % 8,6 % 12,9 %

Tabellen over viser kjønnsfordelingen pr virksomhetsområde for faste stillinger. Kvinneandelen er fortsatt stor 
innenfor virksomhetsområdene helse og omsorg, skole og barnehage. Andelen menn har gått opp innen 
enhetene barnevern, kultur og fritid, servicesenteret og matproduksjon, mens andelen kvinner har økt innen kart 
og byggesak gjennom 2011. Kultur og fritid har gjennom de siste årene nærmet seg en jevn fordeling av kjønn og 
har i dag 44,9 % menn. Virksomhetsområdene bygg og eiendom, brann, teknisk drift og landbruk har høyere 
andel menn, og denne har økt fra 2010 til 2011. 
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Lønn

  2009 2010 2011
  Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

Faste stillinger 345 578 376 180 362 849 394 871 373 600 406 943

  91,9 %   91,9 %   91,8 %

Midlertidige stillinger 321 960 324 075 331 394 318 764 342 524 329 838

  99,3 %   104,0 %   103,8 %

Totalt 337 943 363 643 351 786 376 878 363 385 388 827

  92,9 %   93,3 %   93,5 %

Tabellen over viser gjennomsnittslønn fordelt på faste og midlertidig stillinger. Gjennomsnittlig lønn for kvinner 
utgjør 93,5 % av gjennomsnittlig lønn for menn. Denne prosenten har økt gradvis gjennom de siste årene. Til 
sammenligning utgjorde gjennomsnittslønn for kvinner i kommunal sektor 91,8 % av menns gjennomsnittslønn i 
2010 (KS 2011).  

Likelønn for stillingsgrupper

  2009 2010 2011
  Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

Rådmannens ledergruppe 667 500 693 750 693 700 738 917 716 700 739 257

  96,2 %   93,9 %   96,9 %

Resultatenhetsledere 519 000 552 637 538 323 573 182 552 437 591 345

  93,9 %   93,9 %   93,4 %

Mellomledere (kap.4) 379 530 371 507 416 611 405 150 429 376 409 138

  102,2 %   102,8 %   104,9 %

Min. 4-årig høyskole (kap.5) 472 311 471 984 487 641 491 725 508 290 514 018

  100,1 %   99,2 %   98,9 %

Krav om høyskole (kap.4) 384 450 396 508 400 819 414 086 410 887 430 157

  97,0 %   96,8 %   95,5 %

Fagarbeidere 316 958 321 215 333 494 338 495 341 185 344 873

  98,7 %   98,5 %   98,9 %

Ufaglærte 291 530 299 255 307 622 318 399 314 933 325 147

  97,4 %   96,6 %   96,9 %

Tabellen over viser gjennomsnittslønn for faste stillinger fordelt på stillingsgrupper. Prosenten viser hvor mye 
kvinners gjennomsnittslønn utgjør av menns gjennomsnittslønn. I alle stillingsgrupper, bortsett fra blant 
mellomlederne, tjener menn gjennomsnittlig bedre enn kvinner. Det har vært en økning i kvinners 
gjennomsnittslønn i forhold til menn hos rådmannens ledergruppe, mellomlederne, fagarbeiderne og ufaglærte. 

Kjønnsfordeling og arbeidstid

  2009 2010 2011

  Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

Fast deltidsansatte 67,1 % 38,7 % 64,3 % 36,4 % 62,9 % 36,3 %

Fast heltidsansatte 32,9 % 61,3 % 35,7 % 63,6 % 37,1 % 63,7 %

Midlertidig deltidsansatte 86,2 % 75,2 % 81,0 % 63,2 % 80,1 % 76,1 %

Midlertidig heltidsansatte 13,8 % 24,8 % 19,0 % 36,8 % 19,9 % 23,9 %

Tabellen over viser fast og midlertidig ansatte fordelt på heltids- og deltidsstilling, og det er tatt høyde for at noen 
er ansatt i flere deltidsstillinger. Totalt i kommunen er 62,9 % av kvinnelige fast ansatte ansatt i deltidsstilling og 
36,3 % av mannlig fast ansatte. Det har vært en reduksjon gjennom 2011 både for kvinner og menn, men størst 
hos kvinnene. Av kvinner som er midlertidig ansatt er 80,1 % ansatt i deltidsstilling, og for menn er dette 76,1 %. 
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Kjønnsfordeling og overtid

2009 2010 2011

  Antall 
ansatte

Antall timer 
overtid pr ansatt

Antall 
ansatte

Antall timer 
overtid pr ansatt

Antall 
ansatte

Antall timer 
overtid pr. ansatt

Kvinne 1 069 24,0 1 095 20,0 1 025 21,1

Mann 208 43,9 244 38,9 226 43,2

Totalt 1 279 27,2 1 339 23,5 1 251 25,1

Tabellen over viser antall ansatte med registrert bruk av overtid og hvor mange timer overtid disse jobber i 
gjennomsnitt. Bruk av overtid i Ringsaker kommune fordelt på kjønn viser at menn jobber betydelig mer overtid i 
gjennomsnitt enn kvinner, men det er flere antall kvinner som jobber overtid. Det er færre kvinner og menn som 
arbeider overtid i 2011 enn i 2010, men antall timer overtid pr ansatt har gått opp for begge kjønn.  

Kjønnsbalanse i politiske styringsorganer
Ringsaker kommunes politiske styringsorganer har en balansert representasjon av menn og kvinner.  
I kommunestyret er 17 av 41 medlemmer kvinner, og i formannskapet er 5 av 11 medlemmer kvinner. 

Tiltak for likestilling og mangfold
Under redegjøres det for iverksatte og planlagte tiltak for å bedre likestillings- og mangfoldsituasjonen i Ringsaker 
kommune. 

Arbeidsgiverpolitisk dokument
Arbeidsgiverpolitisk dokument for Ringsaker kommune ble vedtatt i kommunestyret 17.6.2009 ved sak 47/2009. 
Dette dokumentet skal legge til rette for likestilling mellom kjønn, mangfold i alderssammensetning, mangfold i 
etnisk bakgrunn og inkludering av ansatte med redusert funksjonsevne. I dokumentet er det redegjort for 
hvordan dette skal oppnås med arbeidsgiverpolitiske virkemidler som ledelse, medbestemmelse, rekruttering, 
medarbeidernes ansvar, HMS, kompetanseutvikling, livsfaseorientert personalpolitikk, organisasjonsendringer, 
informasjon, likestilling og mangfold, samt etikk og samfunnsansvar. 

Kommunens administrasjonsutvalg skal fungere som likestillings- og mangfoldsutvalg. Det skal utarbeides eget 
reglement for likestillings- og mangfoldsutvalget. Det skal også utarbeides en likestillings- og diskrimineringsplan 
for kommunen med konkrete mål for likestillingsarbeidet både i forhold til kjønn, etnisitet og nedsatt 
funksjonsevne. 

Kjønnsbalanse
Kommunen arbeider for en jevnere kjønnsfordeling innenfor alle yrkesgrupper. Særlig oppmerksomhet rettes mot 
leder- og mellomledersjiktet. For å nå dette målet skal likestillingsspørsmålet vurderes ved alle kunngjøringer og 
ansettelser samt personalplanlegging, etter- og videreutdanning.

Lønnspolitikk
Kommunen har en ordning med utarbeidelse av en lønnsstrategiplan som rulleres i forkant av ny 
 hovedtariffavtaleperiode. Av kommunens lønnsstrategiske plan for 2010-2012 fremgår det at kommunen skal 
arbeide målbevisst for at kvinner og menn får samme mulighet til lønnsutvikling og avansement. For å oppnå 
dette skal kriterier som benyttes i lokale forhandlinger være kjønnsnøytrale og skal brukes slik at de fremmer 
likestilling. Dette ble lagt til grunn ved de lokale lønnsforhandlingene i 2011. For å jobbe mot et mål om likelønn 
blir det i forbindelse med de årlige lønnsforhandlingene utarbeidet en lønnsstatistikk som viser lønnsforskjeller 
mellom kvinner og menn før og etter forhandlingene. 

Kompetanseheving
Som arbeidsgiver vil Ringsaker kommune benytte lønn som et aktivt virkemiddel for å stimulere ansatte til å øke 
sin kompetanse. Utvikling og tilegnelse av formal- og/eller realkompetanse skal være et element i vurdering av 
lønn, forutsatt at kompetansen anvendes og vurderes som relevant for kommunen. Gjennom den 
lønnsstrategiske planen gis det også rom for kompensasjon i lønn for videreutdanning. Det er en stor andel av 
kvinner i stillinger uten særskilt krav om utdanning i Ringsaker kommune og spesielt innen virksomhetsområde 
pleie og omsorg. Kommunen har som målsetting å få færre ufaglærte i virksomhetsområdet og heve 
kompetansen blant de ansatte, som igjen vil gi bedre tilbud til brukerne. Kompetanseheving innen pleie og 
omsorg vil kunne bidra til å redusere det totale lønnsgapet mellom kvinner og menn i kommunen ved at flere 
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kvinner får høyere kompetanse og dermed høyere lønn. 11 ansatte har i 2011 gjennomført fagarbeiderutdanning 
innen helsearbeid. Kommunen har også flere lærlinger. Dette både for å sikre rekruttering, men også for å gi en 
mulighet til unge arbeidstakere lokalt til både å ta utdanning og få arbeidserfaring lokalt. 

Årsarbeidstid/ønsketurnus
Kommunestyret vedtok i 2006 å igangsette et forsøk med fleksibel arbeidstid for turnuspersonell. Flere enheter 
har etter oppstart innført fleksibel arbeidstidsordning/årsarbeidstid. Målet med prosjektet er at de ansatte som 
jobber turnus skal få større innflytelse over egen arbeidstid, familieliv og sosialt liv. Dette for å gi mer fornøyde 
ansatte, redusert sykefravær, bedre kvalitet på tjenesten overfor brukerne og økt mulighet for å beholde og 
rekruttere fagpersonell. Prosjektet ble avsluttet 31.12.2011, men med ønske fra ansatte og ledelse om at dette 
videreføres i de enheter det er innført.

Ufrivillig deltid
Kommunestyret vedtok i k.sak 88/2010 at Ringsaker kommune skal redusere antall deltidsstillinger med 10 % 
hvert av de neste 5 årene. Det er gjennom 2011 innført tiltak for å redusere antallet deltidsstillinger og det er 
innført rapportering på om deltidsansatte er i ufrivillig eller frivillig deltid, jf. kapittel 1.2.6.

Gravide
Det har vært gjennomført et målrettet prosjekt mot gravide og tilrettelegging av arbeidsplassen. Prosjektet ble 
avsluttet i 2011, mens en del av tilretteleggingstiltakene ble videreført. Som arbeidsgiver tilrettelegger Ringsaker 
kommune for gravide på arbeidsplassen slik at de har mulighet til å stå i jobb under graviditeten. Kommunen har 
også en dialog med jordmødre og fysioterapeuter med mål om å tilpasse arbeidsplassen slik at gravide skal 
kunne jobbe under graviditeten. 

Mangfold og diskriminering
Ringsaker kommune har som mål å være en diskrimineringsfri arbeidsplass som legger til rette for rekruttering av 
personer med minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. For å oppnå dette skal Ringsaker kommune være 
en attraktiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø uten diskriminering. Øvrige konkrete tiltak for å rekruttere 
personer med minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne har kommunen foreløpig ikke. 

Ringsaker kommune har i dag arbeidstakere fra over 40 forskjellige land. 

Kommunen samarbeidet med Brumunddal Handelsstand om moteshow i sentrum i juni.



 ÅRSBERETNING 2011      15                 

1.2.6 Heltid/deltid

Reduksjon av antall deltidsstillinger i kommunen
Det er et satsingsområde for Ringsaker kommune å redusere antallet deltidsstillinger. I henhold til k.sak 88/2010 
skal kommunen redusere antall deltidsstillinger med 50 % innen fem år. Det er spesielt fokus på de 
deltidsansatte som går såkalt ufrivillig deltid.

For å gjøre det enklere å definere om den enkelte ansatte går i frivillig eller ufrivillig deltid er det valgt å 
konkretisere definisjonen noe. En defineres som ufrivillig deltidsansatt dersom han/hun både:
•	 ønsker	seg	høyere	avtalt	arbeidstid	og
•	 kan	starte	med	økt	arbeidstid	innen	tre	måneder	og
•	 er	villig	til	å	ta	imot	et	tilbud,	selv	om	det	kan	innebære	endret	arbeidssted	og/eller	andre	gjeldende	

 arbeidstidsordninger enn vedkommende har i sin stilling i dag 

Dersom en deltidsansatt ikke oppfyller de kriteriene som er angitt over skal vedkommende registreres som 
frivillig deltid. Han/hun kan allikevel fritt søke om utvidet stilling på lik linje med alle andre dersom det skulle 
dukke opp stillingsutvidelse som er av interesse, og fortrinnsretten for ledige stillinger er lik for alle deltidsansatte 
uavhengig av om de er i ufrivillig eller frivillig deltid.

Gjennom 2011 har det vært jobbet kontinuerlig med tallgrunnlaget for å tallfeste situasjonen når det gjelder antall 
deltidsansatte og deltidshjemler i kommunen, samt å få en oversikt over antall ansatte som går ufrivillig deltid. 

I det følgende gis en kort redegjørelse for situasjonen i Ringsaker kommune som helhet, og noen kommentarer 
knyttet til enkelte virksomhetsområder (VO). For mer detaljert informasjon om arbeidet innenfor de ulike 
resultatenhetene henvises det til rapportene fra enhetene.

Tabell 1: Antall stillingshjemler

VO

Status pr 1.1.2011 Status pr 31.12.2011

Årsverk faste hjemler Faste deltidshjemler Årsverk faste hjemler Faste deltidshjemler

Heltid Deltid Antall Gj.snitt Heltid Deltid Antall Gj.snitt

11 73 7,09 15 47,27 % 73 8,09 17 47,59 %

20 169 28,28 59 47,93 % 170 26,9 56 48,04 %

30 377 153,44 312 49,18 % 383 154,94 319 48,57 %

40 303 429,63 899 47,79 % 305 426,28 895 47,63 %

50 37 5,75 18 31,94 % 43 4,75 17 27,96 %

51 32 3,35 6 55,83 % 32 3,35 6 55,83 %

52 7 16,03 29 55,28 % 9 15,13 28 54,04 %

55 13 10,42 33 31,58 % 13 11,96 27 44,29 %

56 3 8,69 17 51,12 % 3 8,69 17 51,12 %

57 8 3,36 8 42,00 % 8 3,30 7 47,14 %

60 17 0,5 1 50,00 % 17 0,50 1 50,00 %

61 10 0,09 1 9,00 % 10 0,09 1 9,00 %

62 42 11 25 44,00 % 44 9,00 21 42,86 %

63 15 1,5 3 50,00 % 14 1,50 3 50,00 %

70 12 3,06 4 76,50 % 12 3,06 4 76,50 %

71 9 1,15 3 38,33 % 9 1,15 3 38,33 %

80 15 86,97 207 42,01 % 18 84,06 197 42,67 %

81 42 2,68 6 44,67 % 42 2,98 7 42,53 %

82 9 11,68 26 44,92 % 8 11,82 24 49,27 %

Totalt 1 193 784,67 1 672 46,93 % 1 213 777,55 1 650 47,12 %

Tabellen over viser at kommunen har økt sine faste heltidshjemler fra 1.193 til 1.213 i løpet av 2011, samtidig som 
antall faste deltidshjemler har sunket fra 1.672 til 1.650. Antall deltidsårsverk er blitt redusert fra 784,67 til 777,55, 
mens gjennomsnittlig hjemmelsstørrelse deltid har økt fra 46,93 % til 47,12 %. Dette viser at utviklingen går i 
riktig retning. 
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Statistisk sentralbyrå (SSB) har i sin arbeidskraftundersøkelse fra 2010 vist at deltidsansatte helsefagarbeidere 
som ønsker større stilling i gjennomsnitt ønsker seg om lag 70 % stilling og ikke 100 %. Dette viser at innen 
denne store gruppen av deltidsansatte, som er i ufrivillig deltid, er ikke målet nødvendigvis 100 % stilling, men 
betydelig lavere. Gjennomsnittlig ønsker deltidsansatte på tvers av yrkesgrupper og alder seg ca. 90 % stilling 
(SSB arbeidskraftundersøkelsen for 2011). Gjennomsnittlig stillingsstørrelse bør derfor ses i forhold til faktisk 
ønsket arbeidstid og ikke nødvendigvis måles opp mot at alle deltidsansatte ønsker 100 % stilling. 

Enkelte enheter har mange deltidshjemler, men få deltidsansatte siden en person kan ha flere deltidshjemler. 
Dette gjelder for eksempel VO 62 (Teknisk drift) som har 21 deltidshjemler, men ingen deltidsansatte. Grunnen til 
en slik oppdeling er primært regnskapsteknisk. En bør derfor ikke ensidig se på antall hjemler når en vurderer i 
hvilken grad kommunen har lyktes med å redusere antallet deltidsstillinger.

I henhold til ny instruks for ansettelser i deltidsstillinger i kommunen, som ble vedtatt i administrasjonsutvalget i 
april 2011, åpnes det for at deltidshjemler kan deles opp og fordeles på allerede ansatte i deltid. For eksempel 
kan en stilling på 80 % deles opp i to stillinger på 40 % og gis til to ansatte som jobber deltid. 

Tabell 2: Antall ansatte

 VO
Status pr 1.1.2011 Status pr 31.12.2011

Heltidsansatte Deltidsansatte Heltidsansatte Deltidsansatte

11 74 10 77 7

20 152 46 169 45

30 366 207 361 203

40 280 671 291 652

50 32 17 40 13

51 31 6 33 4

52 10 21 11 20

55 13 29 13 29

56 3 14 3 15

57 7 7 8 3

60 13 1 16 1

61 10 0 10 0

62 49 0 51 0

63 14 1 14 1

70 10 3 11 4

71 9 1 10 0

80 28 98 29 93

81 40 3 40 3

82 8 19 9 19

Totalt 1 149 1 154 1 196 1 112

Antall deltidsansatte har gått ned med om lag 3,6 % i løpet av 2011 fra 1.154 til 1.112. I samme periode har antall 
heltidsansatte økt fra 1.149 til 1.196. Dette viser at utviklingen går i riktig retning. En må også huske på at en del 
har fått økt sin stillingsprosent som følge av at det er opprettet flere hjemler som er fordelt på allerede 
deltids ansatte. 
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Dersom en ser på den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen for fast ansatte i Ringsaker kommune får en følgende 
tabell:

Tabell 3: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

Pr 1.1.2012 Antall fast ansatte i RK Årsverk

over 100 % 5 7,33

100 % 1 197 1 197,00

90-99,99 % 56 51,52

80-89,99 % 175 143,78

70-79,99 % 188 138,98

60-69,99 % 100 62,86

50-59,99 % 297 158,21

40-49,99 % 56 24,62

30-39,99 % 46 15,90

20-29,99 % 81 19,19

10-19,99 % 67 10,33

0,1-9,99 % 10 0,88

Totalt 2 278 1 830,60

Et stort flertall av kommunens fast ansatte har en stillingsstørrelse på over 50 %. I henhold til de nye instruksene 
skal det ikke opprettes nye stillinger under 50 % med mindre disse kan fordeles til allerede deltidsansatte. 
Unntak fra denne bestemmelsen krever en skriftlig begrunnelse og godkjenning fra rådmannen. På sikt bør det 
bli færre ansatte med svært små stillinger.

Ufrivillig deltid
En viktig målsetting for kommunen er å redusere antall ansatte som jobber ufrivillig deltid. En forutsetning for å 
kunne følge utviklingen på dette området er å ha et godt og pålitelig tallmateriale. Gjennom 2011 har det vært 
jobbet kontinuerlig med å tallfeste antall ansatte som går ufrivillig deltid. 

Oversikten over frivillig/ufrivillig deltid må oppdateres kontinuerlig, og i henhold til ny instruks skal ufrivillig deltid 
være tema på den årlige medarbeidersamtalen. Enhetsleder har ansvar for å holde registreringen på sine ansatte 
a jour. Det gjelder både når avdelingen får nye ansatte og hvis allerede deltidsansatte endrer status som frivillig/
ufrivillig, f.eks. fordi vedkommende har fått utvidet stilling.



18       ÅRSBERETNING 2011                 

Tabellen under viser status i registreringsarbeidet for alle enheter i kommunen:

Tabell 4: Registrering av ufrivillig deltid

RE 
Antall 

ansatte  
deltid

Frivillig 
deltid

Ufrivillig 
deltid

Sum reg. 
deltid

Andel deltidsansatte 
som er registrert 

(%)

110 Rådmannen 0 0 0 0  Ingen deltidsansatte

120 Org.- og adm.seksjonen 6 3 3 6 100,00

130 Strategi- og utviklingsseksjonen 0 0 0 0  Ingen deltidsansatte

140 Økonomiseksjonen 0 0 0 0  Ingen deltidsansatte

150 Planseksjonen 0 0 0 0  Ingen deltidsansatte

160 Skole- og barnehageseksjonen 0 0 0 0 Ingen deltidsansatte

170 Helse- og omsorgsseksjonen 1 0 1 1 100,00

180 Seksjon øvrige enheter 0 0 0 0 Ingen deltidsansatte

200 Brøttum og Lismarka bhg 5 4 1 5 100,00

201 Fagernes, Fossen, Moelv bhg 8 5 3 8 100,00

204 Nes barnehage 9 8 1 9 100,00

205 Tømmerli barnehage 2 0 2 2 100,00

206 Hempa, Vesleparken, bhg 7 4 3 7 100,00

207 Butterkvern, Fredheimvg bhg 7 7 0 7 100,00

208 Furnes, Kylstad, Kårtorp bhg 4 4 0 4 100,00

209 Bakkehaugen barnehage 1 1 0 1 100,00

249 Barnehager ikke fordelt 2 2 0 2 100,00

300 Brøttum u-skole 4 2 2 4 100,00

301 Moelv u-skole 4 3 1 4 100,00

302 Nes u-skole/RAUS 1 1 0 1 100,00

303 Br.dal u-skole 6 6 0 6 100,00

304 Furnes u-skole 7 6 1 7 100,00

310 Brøttum skole 10 6 4 10 100,00

312 Messenlia og Lismarka 11 10 1 11 100,00

313 Fagernes og Åsen 8 2 6 8 100,00

314 Kilde og Fossen 21 9 12 21 100,00

315 Skarpsno 7 2 5 7 100,00

316 Gaupen 10 7 3 10 100,00

319 Kirkekretsen 8 8 0 8 100,00

321 Hempa 11 8 3 11 100,00

322 Fagerlund 20 11 9 20 100,00

323 Mørkved 14 6 8 14 100,00

324 Kirkenær 10 6 4 10 100,00

325 Kylstad 6 2 4 6 100,00

326 Stavsberg 6 6 0 6 100,00

327 Nes 22 16 6 22 100,00

340 Hagen 1 1 0 1 100,00

342 Voksenpedagogisk senter 7 4 3 7 100,00

343 PPT 8 5 3 8 100,00

399 Ufordelt 1 1 0 1 100,00

401 Omsorgsdistrikt Moelv 157 90 67 157 100,00

405 Omsorgsdistrikt Nes 149 74 75 149 100,00

407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 107 72 35 107 100,00
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RE 
Antall 

ansatte  
deltid

Frivillig 
deltid

Ufrivillig 
deltid

Sum reg. 
deltid

Andel deltidsansatte 
som er registrert 

(%)

409 Omsorgsdistrikt Furnes 121 57 64 121 100,00

420 Bjønnhaug avlastningssenter 21 17 4 21 100,00

421 Rehabilitering 18 18 0 18 100,00

422 Demente 59 41 18 59 100,00

423 AO-senter 7 5 2 7 100,00

424 Psykisk helse 13 11 2 13 100,00

500 Barnevern 13 9 4 13 100,00

510 Sosiale tjenester 4 3 1 4 100,00

520 Helsestasjoner 20 16 4 20 100,00

550 Kultur og fritid 29 21 8 29 100,00

560 Kulturskolen 15 10 5 15 100,00

570 Bibliotek 3 3 0 3 100,00

600 Brann 1 0 1 1 100,00

610 Landbruk 0 0 0 0  Ingen deltidsansatte

620 Teknisk drift 0 0 0 0  Ingen deltidsansatte

630 Kart og bygg 1 0 1 1 100,00

700 Kemnerkontoret 4 0 4 4 100,00

710 Servicesenteret 0 0 0 0  Ingen deltidsansatte

800 Renhold 93 61 32 93 100,00

810 Bygg og eiendom 3 1 2 3 100,00

820 Matproduksjon 19 15 4 19 100,00

  Totalt 1 112 684 428 1 112 100,00

Det er 428 av totalt 1.112 deltidsansatte som går i ufrivillig deltid. De fleste av disse jobber innen pleie og omsorg 
(VO 40). Her er det vanskelig å få til stillingsutvidelser uten endringer i turnusordninger. 

I og med at dette er første året det rapporteres på frivillig/ufrivillig deltid er det for tidlig å si noe om utviklingen, 
men andelen ufrivillig deltid har gått ned i løpet av 2011. Andelen ufrivillig deltidsansatte er nå om lag 38 %, mens 
den var om lag 48 % i 1. tertial 2011. Det er en klar målsetting å få denne andelen ytterligere redusert.

Alle enhetene i kommunen har tatt tak i problematikken med ufrivillig deltid og har satt i verk ulike tiltak. Dette 
fremgår av rapportene fra enhetene i tertialrapportene og i årsberetningen. Ufrivillig deltid er et satsingsområde 
for kommunen og arbeidet vil bli fulgt opp både ute i enhetene og hos rådmannen.

Tiltak for å redusere antallet deltidsstillinger
Det er satt i gang flere tiltak for å redusere antallet deltidsstillinger i Ringsaker kommune. Registrering av 
deltidsansatte i HRM som enten frivillig eller ufrivillig deltid er nytt for 2011, og gir en tallfestet status over hvor 
mange deltidsansatte i kommunen som ønsker større stilling. Gjennom denne registreringen har det blitt økt 
fokus på utfordringene rundt ufrivillig deltid i kommunen, og den gir et sammenligningsgrunnlag for det videre 
arbeidet. 

Gjeldende turnusordninger er et hinder for å få redusert antallet deltidsstillinger. Det vurderes derfor alternative 
turnusordninger etter mønster fra andre kommuner som ikke forutsetter deltidsstillinger i samme omfang som i 
dag. Det kan bli aktuelt å utprøve disse i utvalgte avdelinger/enheter i 2012.  

Det er innført årlige drøftingsmøter mellom rådmannen og de tillitsvalgte vedrørende kommunens bruk av vikarer 
og deltidsansatte. Det første møtet ble avholdt i mars 2011. 
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Det er utarbeidet nye rutiner for ansettelse i ledige deltidsstillinger. Disse ble vedtatt i administrasjonsutvalget  
11. april 2011. De nye rutinene innebærer blant annet at:
•	 Enhetsleder	pålegges	å	ha	en	til	enhver	tid	ajourført	liste	over	egne	faste	deltidsansatte	som	ønsker	utvidet	

stilling.
•	 Stillingshjemler	under	100	%	kan	deles	opp	og	lyses	ut	blant	deltidsansatte	innen	enheten	under	forutsetning	

av at hele hjemmelen forsvinner.
•	 Deltidsstillinger	skal	først	lyses	ut	internt	i	egen	enhet.
•	 Dersom	stillingen	ikke	blir	besatt	etter	utlysning	internt	i	egen	enhet,	lyses	stillingen	ut	i	internområdet.	 

Personalavdelingen sender annonsen til berørte enheter innen internområdet. 
•	 Den	enkelte	leder	har	ansvaret	for	at	annonsen	blir	utlevert	de	som	er	registrert	med	uønsket	deltid.	

Det er strengere rutiner for opprettelse av deltidsstillinger, og i k.sak 88/2010 vedtok kommunestyret at bruken 
av rådmannens fullmakt til å dele/splitte stillingshjemler innskjerpes slik at det også her kreves en god og konkret 
begrunnelse for bruk av fullmakten. 

For deltidsansatte skal det i 2012 innføres spørsmål om arbeidstaker er frivillig eller ufrivillig deltidsansatt som en 
del av medarbeidersamtalen. 

Oppsummering
Det har vært en reduksjon av antall ansatte i deltidsstillinger og i antallet deltidshjemler gjennom 2011. I 2011 har 
kommunen økt fokuset på deltidsproblematikken og innført ulike tiltak for å redusere antallet deltidsstillinger i 
hele kommunen, og en må anta at dette vil gi ytterligere resultater i løpet av 2012. Dette er endringer som over 
tid vil gi resultater og redusere deltidsstillinger og antallet ansatte i ufrivillig deltid. Resultatene fra 2011 viser at 
tiltakene og fokuset har bidratt til at kommunen er på rett vei for å redusere antallet deltidsstillinger. 

1.2.7 Kommunens påvirkning på ytre miljø 
Energi
Kommunens samlede energiforbruk i 2011 var ca 41 mill. kWh mot ca 47 mill. kWh i 2010. Olje benyttes fortsatt 
som energikilde, men det pågår et kontinuerlig arbeid med utfasing av gamle oljekjeler. I henhold til klima- og 
energiplanen som ble vedtatt i 2010, skal fornybar energi og energieffektive løsninger prioriteres i nye bygninger 
og ved ombygging av eksisterende bygninger. 

Sentralt driftssystem (SD-system) gir god energistyring og er et viktig enøk-tiltak. I alle nye bygg og rehabilitering 
av bygg blir det installert SD-anlegg. 

I Brumunddal ble det etablert fjernvarmeanlegg i 2010, og nå er 11 kommunale bygg tilkoblet i tillegg til 
NAV-bygget som kommunen drifter. Det ble levert 3,6 mill. kWh til disse 12 byggene i 2011. Kommunestyret 
vedtok i k.sak 26/2012 at det skal inngås avtale om levering av fjernvarme til kommunale bygg i Moelv og for 
Stavsberg skole og nye Simenstua barnehage på Stavsberg. 

Transport
Kommunal tjenesteyting innebærer en god del transport og dermed utslipp blant annet av klimagassen CO². 
Kommunen har om lag 150 biler som går på bensin eller diesel. Våren 2011 ble det utlyst ny konkurranse om leiebiler 
til pleie- og omsorgstjenesten med bl.a. strengere miljøkrav. Som ett resultat av denne anbuds konkurransen er at 
det er inngått leie av til sammen 10 hybridbiler i omsorgsdistrikt Brumunddal, Furnes og Moelv.

Avløp
Kommunen drifter 8 renseanlegg, hvorav 7 er kommunale. I tillegg overføres avløpsvann til renseanlegget til 
Hias. I 2011 overholdt alle kommunale avløpsanlegg sine utslippstillatelser, med en fosforfjerning på 91-99 % og 
organisk fjerning på 78-94 %. 

Ca 1/3 av det kommunale kloakknettet er eldre enn 50 år og relativt utett. Det er fortsatt stort innlekk av 
fremmedvann. Gamle, utette ledninger betyr også at kloakk i noen grad lekker ut i vassdrag. Utskifting av 
ledningsnettet er et kontinuerlig arbeid som gir resultater. 

Avfall
Kommunen er en stor avfallsprodusent. Sorteringsgraden for avfallshåndtering 2011 i kommunale tjenestebygg 
er 68 %, som er innenfor målet på 65-70 %. Dette er et resultat av aktivt miljøarbeid i skoler og barnehager og 
ønsker om miljøfyrtårnsertifisering av sine bygg. Alle virksomheter har økt fokus på sortering av flere fraksjoner.
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1.2.8 Sykefravær

Ringsaker kommune/landet forøvrig
I 2011 har sykefraværet økt med 0,8 prosentenheter sammenlignet med 2010, og samlet for organisasjonen var 
sykefraværet på 9,6 %. Organisasjonen er dermed på nivå med tidligere år.

Kommunen har som mål at det samlede sykefraværet skal være lavere enn landsgjennomsnittet for kommunal 
sektor. Gjennomsnittlig sykefravær for kommunal sektor for 4.kvartal 2011 er foreløpig ikke kjent. For Ringsaker 
kommune var sykefraværet i 4.kvartal 2011 på 10,3 %, mens gjennomsnittet for hele 2011 var på 9,6 %.

Sykefraværet fordelt på kjønn i Ringsaker kommune

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kvinner 11,4 11,1 10,4 10,6 10,6 9,6 10,4

Menn 4,8 6,3 5,9 5,8 5,8 5,7 6,7

Totalt 9,8 10 9,4 9,5 9,5 8,8 9,6

På landsbasis viser tall (KS/PAI 2011) at kvinner har 60 prosent høyere sykefravær enn menn. Dette gjør store 
utslag på sykefraværsstatistikken for kommuner hvor totalt 77 prosent av de ansatte er kvinner. For Ringsaker 
kommune viser tabellen over at fravær blant menn øker mer enn kvinners fravær fra 2010 til 2011. Fravær blant 
menn har økt med 1,0 prosent og for kvinner har det økt med 0,8 prosent.
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Sykefravær fordelt etter diagnoser for landet for øvrig og for hele Ringsaker kommune
Tabellen under viser legemeldt sykefravær fordelt på diagnoser for 3. kvartal for Ringsaker kommune 
sammenlignet med landet for øvrig.

Diagrammet viser at muskel – og skjelettlidelser fortsatt utgjør den mest vanlige sykmeldingsårsaken for det 
legemeldte sykefraværet. Gruppen psykiske lidelser er noe redusert fra 2010 (tall fra NAV). Ringsaker kommune 
som arbeidsgiver vil fortsatt ha fokus på tiltak knyttet muskel og skjelettlidelser og psykiske lidelser. Tallene for 
landet for øvrig er hentet fra SSB, mens tallene for Ringsaker kommune er hentet fra NAV.

Sykefravær i VO 20 Barnehager og VO 30 Undervisning
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Både VO 20 barnehager og VO 30 undervisning har en økning i sykefraværet fra 2010 til 2011. Flere av 
barne hagene og skolene har i 2011 gjennomført undervisning i sykefraværsoppfølging for hele personalgruppen. 
Undervisningen er gjennomført i samarbeid med HMS-rådgivere, NAV og verneombud. Undervisningen tar for 
seg IA-funksjonsvurdering, oppfølgingsplan, rutiner i forhold til sykefraværsoppfølging, rettigheter og plikter for 
ansatte som står i fare for å bli sykemeldt eller er sykemeldt og tilretteleggingsmuligheter generelt og på den 
enkelte arbeidsplass. Enkelte skoler har i tillegg benyttet bedriftshelsetjenesten til kurs i psykososialt 
arbeidsmiljø.

Sykefravær i VO 40 Pleie og omsorg

Alle enhetene i pleie og omsorg har gjennomført ulike tiltak med målsetting å få ned sykefraværet, som har gått 
litt opp fra 2010 til 2011. Av tiltak kan nevnes økt fokus på arbeidsmiljø på langtidsavdelinger, IA-kafe og opplæring 
og bevisst bruk av forflytningsteknikk/ utstyr. I tillegg har bedriftshelsetjenesten gjennomført undervisning i 
psykososialt arbeid. To enheter har hatt samarbeidsmøter med fastlegene for å bedre samarbeidet rundt 
avventende og graderte sykmeldinger. Dette arbeidet fortsetter for andre enheter i 2012. Enheter med mindre 
fysisk arbeidsbelastning har bidratt til tilrettelagt arbeid for arbeidstakere fra andre enheter. Det viser seg at over 
tid har disse arbeidstakerne behov for fraværsperioder på grunn av helseplager selv om arbeidet er tilrettelagt på 
best mulig måte. Mange av helseplagene er knyttet til kroniske muskel- og skjelettlidelser. De fleste enhetene 
har sykefravær som fast tema på personalmøter hvor det er en åpen dialog der de ansatte selv har mulighet til å 
komme med forslag på tiltak.
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Sykefravær i øvrige enheter

Øvrige enheter har også en negativ trend i sykefraværsutviklingen de siste årene. Sykefraværet i øvrige enheter 
varierer fra 0,7 % til 12,0 %. Av tiltak som er gjennomført i disse enhetene kan nevnes at enhet Brann har hatt 
spesielt fokus på psykososialt arbeidsmiljø og informasjon om hvordan bruke bedriftshelsetjenesten, mens enhet 
Renhold har hatt prosjektet Frisk i renhold med fokus på livsstilsendring. Matproduksjon har hatt fokus på 
ergonomi, arbeidsteknikker og kommunikasjon. Bygg og eiendom har fokusert på struktur og organisering, og i 
stabsenhetene har det vært gjennomført personalseminarer med fokus på psykososialt arbeidsmiljø og 
organisering. I tillegg har det vært utført flere arbeidsplassvurderinger. I de andre enhetene jobbes det med tiltak 
enten individuelt eller på systemnivå. 

Kostnader ved sykefravær
I Ringsaker kommune var korttidsfraværet i 2011 på 2,2 %, som utgjør 10.663 tapte dagsverk. Langtidsfraværet 
var på 7,4 %, som utgjør 81.787 tapte dagsverk. Med korttidsfravær menes de første 16 fraværsdager. For  
disse dagene mottar ikke arbeidsgiver sykepengerefusjon. Unntaket er dersom det er innvilget fritak fra  
arbeidsgiverperioden. Pr 1.1.2012 er det 165 personer i Ringsaker kommune som har slikt fritak. Det er leders 
ansvar å ta stilling til om slik søknad skal sendes.

Generelt om sykefraværsarbeidet i Ringsaker kommune 

Kort om ansvarsfordelingen
Sykefraværsarbeid er et lederansvar. Ringsaker kommune har gode systemer for sykefraværsoppfølging og er en 
IA-bedrift. Kommunen jobber både forebyggende og oppfølgende med sykefraværsarbeidet. Ansvaret for 
sykefraværsarbeidet ligger i utgangspunktet i linjen hos den enkelte enhetsleder. Stabsressursene, bestående av 
to HMS-rådgivere i 1,5 stilling, kobles i prinsippet inn etter «bestilling» fra den enkelte enhetsleder. I praksis 
jobber de to HMS-rådgiverne mer «pro-aktivt» ved å ta initiativet til møter, opplæring, gjennomgående prosjekter, 
erfaringsutveksling osv. Enhetene ber svært ofte om bistand fra HMS-rådgiverne når det gjelder oppfølgningen 
av enkeltsykmeldte. Det gjelder både bistand til gjennomføring av obligatoriske møter, diskusjon om aktuelle 
tiltak, og ikke minst når det gjelder hvilke NAV-tiltak som det kan være aktuelle å benytte/søke om. 
HMS-rådgiverne registrerer en økende etterspørsel etter tiltak for hele personalgruppene i enhetene, blant annet 
kan nevnes undervisning om sykefraværsarbeid og psykososialt arbeidsmiljø. Dette skjer ofte i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten og NAV. 

Forebyggende arbeid/prosesser
Ringsaker kommune har følgende forebyggende prosesser som hele organisasjonen må etterleve/forholde seg til:
•	 Vernerunder	og	oppfølgingstiltak	i	den	forbindelse,	blant	annet	handlingsplaner	med	tiltak	som	skal	bidra	til	å	

forebygge sykefraværet og forsterke nærværsfaktorer i enheten.
•	 Arbeidet	i	lokale	HMS-utvalg,	som	har	som	hovedoppgave	å	arbeide	med	forbedring	av	det	lokale	

arbeidsmiljøet basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse med oppfølgnings/forbedringstiltak. Årsrapport som 
oppsummerer arbeidet i de lokale HMS-utvalgene går til arbeidsmiljøutvalget. Det lokale HMS-utvalget 
forestår også den årlige revisjonen av det lokale HMS-arbeidet.
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•	 Motivasjonsmålinger	med	oppfølgnings-/forbedringstiltak	i	den	enkelte	enhet.	Flere	av	problemstillingene	i	
målingen går på relasjonsforhold og psykososiale forhold og regnes som viktig forebyggende arbeid.

•	 Medarbeidersamtaler	og	oppfølgingstiltak	for	den	enkelte	ansatt	og	på	enhetsnivå	i	etterkant.
•	 I	den	balanserte	målstyringsmodellen	(BMS)	som	er	innført	i	hele	organisasjonen	rapporters	det	på	

syke fraværet i den enkelte enhet. 
•	 IA-avtalen	og	partssamarbeidet	med	oppfølgning	av	denne.	
•	 Obligatorisk	bedriftshelsetjeneste.	Fra	1.januar	2011	ble	bransjeforskriften	endret	slik	at	de	fleste	enheter	i	

organisasjonen ble pålagt bedriftshelsetjeneste, i tillegg ble kravene til innhold og kvalitet i selve tilbudet/
tjenesten skjerpet. Ringsaker kommune valgte derfor å ha ordningen med bedriftshelsetjeneste for alle 
ansatte i organisasjonen. Ringsaker kommune har ikke egen(intern) bedriftshelsetjeneste, men kjøper 
tjenesten via rammeavtaler med private aktører. For tiden har Ringsaker kommune en avtale med HMS-Øst 
som ble inngått 10.1.2012 med en varighet på 4 år.

Opplæringstiltak og mer målrettede prosjekter
Det drives kontinuerlig opplæring i HMS-arbeid. Alle ledere oppfordres til å delta på det standardiserte 
«40-timerskurset». Kurset gjennomføres årlig, som repetisjon for tidligere ansatte ledere, og som innføring for 
nyansatte. Det kreves at nyvalgte verneombud gjennomfører dette kurset. I dette kurstilbudet er 
Arbeidslivssenteret i NAV og bedriftshelsetjenesten HMS-Øst gode samarbeidspartnere.

Det gjennomføres en rekke mer målrettede prosjekter innenfor sykefraværsarbeidet. Slike prosjekter kan både 
være initiert sentralt eller lokalt. Flere enheter har gjennomført og gjennomfører målrettede prosjekter mot 
grupper med høyt sykefravær. Av prosjekter kan nevnes Frisk i renhold, IA-kafe, Årsarbeidstid, Legers 
sykemeldingspraksis, Gravid og i jobb, Bedre arbeidsmiljø og økt nærvær og bedre læringsmiljø for kommunens 
lærlinger. Frisk i renhold, satte fokus på livsstilsendring for å kunne forebygge sykefravær. IA-kafe startet opp i 
september 2010 og går over 2 år i ett omsorgsdistrikt. Målsettingen er at ansatte skal komme raskere tilbake til 
arbeidet, og bruke sin restarbeidsevne på jobb ved gradert sykefravær. Legers sykemeldingspraksis er et prosjekt 
som ble drevet av NAV Hedmark og hvor Ringsaker kommune deltok med tre enheter. Målsettingen med 
prosjektet var å se på bedre samarbeidsmuligheter mellom den ansatte, lege og arbeidsgiver. Prosjektet Gravid i 
jobb, hadde fokus på å tilrettelegge slik at den gravide kan stå i stillingen uten sykmelding så nært opp til 
nedkomstpermisjonens start som mulig. Prosjektet Bedre arbeidsmiljø er lokale prosjekt som gjennomføres på 
to sykehjemsavdelinger på henholdsvis Brøttum og Tømmerli bo- og aktivitetssentra. Målsettingen er å gi de 
ansatte kunnskap som deretter skal øke nærværsfaktoren på arbeidsplassen. Økt nærvær og bedre læringsmiljø 
for kommunens lærlinger har også bidratt til lavere sykefravær for lærlingene i kommunen.

Utfordringen har vist seg å klare å holde fokus på de tiltak som helt åpenbart har virket. Etter en prosjektperiode 
blir fokuset litt borte, og de tiltak som gav positive resultater i starten av et prosjekt blir ikke lenger så 
virkningsfulle. Det er en utfordring for enhetene å holde full fokus på alle tiltak til enhver tid. HMS-rådgiverne vil 
nå se på de prosjekter som har vært gjennomført de siste 5 år, og forsøke å kartlegge årsaker til at de gode 
resultater som viste seg i prosjektet ikke vedvarer over tid. Dette er et arbeid som planlegges utført i 2012, i 
samarbeid med vernetjenesten og tillitsmannsapparatet. 

Oppfølgende sykefraværsarbeid
Når sykefravær er meldt, enten i form av en egenmelding eller som en sykemelding, iverksettes det oppfølgende 
tiltak. Ansvaret for dette arbeidet ligger hos nærmeste leder med personalansvar. Det er utarbeidet detaljerte 
rutiner for hva en skal gjøre på de ulike stadier i sykdomsforløpet. Enkeltstående egenmeldt sykefravær på et par 
dager blir bare registrert. Ved stadig gjentagende korttidsfravær skal leder ta kontakt med medarbeideren for å 
undersøke/drøfte årsaken til fraværet. Når sykefraværet varer mer enn en uke, er det utarbeidet detaljerte rutiner 
for oppfølgningen fra leders/arbeidsgivers side. Disse rutinene fremgår i intern HMS-håndbok. Så langt rådmannen 
kan bedømme situasjonen, så følger organisasjonen de fastsatte rutinene for  sykefraværsoppfølgingen. 
Opplæringen i sykefraværsarbeidet setter fokus på den forebyggende delen av arbeidet. Det er av stor betydning 
at lederne i større grad åpner for at den ansatte kommer til leder med utfordringer i forhold til arbeid og sykdom 
før de går til sykmelder, for å kunne avklare om tilrettelegging er mulig. Dette er også et av de tiltakene som 
prosjektene Legers sykemeldingspraksis og IA-kafe har stekt fokus på.

Til hjelp og veiledning for lokal leder er det utarbeidet en mal/veiledning for sykefraværsoppfølging, som ligger på 
kommunens intranett. Malen er supplert med henvisninger til relevant hjelpestoff som finnes i andre opplinkede 
baser, for eksempel oversikt over virkemiddelpakka til NAV. 
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Tidlig avklaring og funksjonsvurderinger
Sykefraværsarbeidet består også av å avklare om den ansatte kan fortsette i den jobben som vedkommende ble 
ansatt i. Det er en lederoppgave å være med i tidlig avklaring i dette arbeidet, sammen med personalavdelingen 
og HMS-rådgiverne. Oppfølgingsplaner, IA-funksjonsvurdering, dialogmøter og medarbeidersamtaler bør så tidlig 
som mulig avklare om den ansatte har helse til å stå i jobben sin over tid. 

1.2.9 Bruk av delegert myndighet
Administrasjonen har fått delegert avgjørelsesmyndighet innenfor ulike områder. Nedenfor er det gitt en oversikt 
over antall slike saker.

Antall delegerte saker registrert i saksbehandlingssystemet WEBSAK

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Delegerte barnehagesaker (DBH) 17 23 42 57 72 62 55

Delegerte boligsaker (DBO) 91 69 77 133 84 69 67

Delegerte brannsaker (DBR) 35 44 42 19 10 9 16

Delegerte byggesaker (DBS) 809 831 828 802 744 765 842

Delegerte delingssaker (DDS) 125 169 209 143 175 143 204

Delegerte dispensasjonssak PBL (DPU) 75 83 97 105 86 109 149

Delegerte forurensingssaker (DFS) 105 103 93 131 148 82 42

Delegerte gjeldssaker (DGJ) 8 9 7 13 10 4 5

Delegerte helsesaker (DHS) 9 19 16 19 12 6 8

Delegerte innkjøpssaker (DIK) 80 74 66 119 169 181 146

Delegerte landbrukssaker (DLB) 138 117 156 146 146 118 172

Delegerte personalsaker (DPE) 388 492 560 586 470 543 479

Delegerte plansaker (DPS) 1 4 0 3 3 13 1

Delegerte saker – avskr. Restanse (DAV) 51 14 28 33 24 5 34

Delegerte saker – endelig utgiftsføring (DKU) 31 140 16 28 33 16 40

Delegerte saker – parkeringstillatelse (DPT) 95 105 109 91 90 115 126

Delegerte skolesaker (DSK) 470 501 595 760 867 960 835

Delegerte valgsaker (DVA) 9 - 7 - 5 - 7

Delegerte vegsaker (DVS) 29 17 27 14 13 10 11

Delegerte økonomisaker (DØK) 398 410 482 442 364 492 446

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. 

1.2.10 Rådmannens årslønn
Rådmannens årslønn pr 31.12.2011 utgjorde 887.000 kroner.
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1.3 Økonomisk analyse

1.3.1 Generelt
Gjennom den økonomiske analysen redegjøres det for utviklingen i kommunens økonomi med grunnlag i de 
transaksjoner som er registrert i 2011-regnskapet. Analysen tar utgangspunkt i hovedstørrelser og sentrale 
nøkkeltall fra regnskapet. For å vise kommunens økonomiske utvikling de siste årene, vises sammenlignbare 
tallstørrelser for perioden 2004-2011. 

Kommunens regnskap består av balanseregnskap, driftsregnskap, investeringsregnskap, økonomiske oversikter 
og noter. Balanseregnskapet er en oppstilling over kommunens økonomiske status pr 31.12. i regnskapsåret. 
Balansen viser på den ene siden kommunens bokførte eiendeler og på den andre siden bokført gjeld og 
egenkapital. I drifts- og investeringsregnskapet registreres all anskaffelse og all anvendelse av midler i løpet av 
året. Driftsregnskapet viser kommunens driftsutgifter/-inntekter og finansutgifter/-inntekter, 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, økonomiske oversikter for henholdsvis drifts-, 
investerings- og balanseregnskap og til sammen 26 noter over bl.a. endring arbeidskapital, pensjonskostnader, 
garantiansvar, kapitalkonto, investeringsoversikt, mv. Dessuten er det tatt inn et detaljert drifts-, investerings- og 
balanseregnskap.

1.3.2 Sentrale forhold i 2011
Kommunens samlede omsetning i 2011 utgjorde 2,441 mrd. kroner, mens kommunens samlede anskaffelse av 
midler utgjorde 2,529 mrd. kroner. Driften i 2011 har medført en positiv endring av arbeidskapitalen i balansen på 
88,113 mill. kroner. 

Regnskapet for 2011 viser et negativt brutto driftsresultat på 32,049 mill. kroner. Dette betyr at driftsutgiftene 
inkludert avskrivninger har vært høyere enn driftsinntektene i 2011. Det er spesielt fem forhold som har bidratt til 
et svekket brutto driftsresultat i 2011. Driften i barnevernet og sosiale tjenester gikk med et underskudd på til 
sammen 13,113 mill. kroner, mens netto premieavvik bidro til økte driftsutgifter med 12,844 mill. kroner. Innføring 
av nytt finansieringssystem for barnehagesektoren fra 2011 medførte økte utgifter for barnehageområdet med 
17,742 mill. kroner knyttet til økt kommunalt driftstilskudd til private barnehager, endret ordning for 
søskenmoderasjon og refusjonsoppgjør mellom kommuner. I tillegg ble driftstilskuddet til Børkevegen 
bofellesskap utbetalt med 7,377 mill. kroner. Både driftstilskuddet til Børkevegen bofellesskap og 15,668 mill. 
kroner av de økte utgifter på barnehageområdet ble dekket av bundne driftsfond i 2011. 

Etter netto renter og avdrag (netto finanstransaksjoner) samt motpost avskrivninger fikk kommunen et positivt 
netto driftsresultat på 81,788 mill. kroner. 

Eidsiva Energi AS gjennomførte i 2011 en kapitalnedsettelse på 750 mill. kroner med utbetaling til eierne. 
Ringsaker kommunes andel av kapitalnedsettelsen påvirket netto driftsresultat positivt med 111,208 mill. kroner. 
Det er i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 forutsatt at midlene fra kapitalnedsettelsen avsettes fond til 
bl.a. finansiering av investeringer. I 2011 regnskapet er det avsatt 90 mill. kroner til disposisjonsfond 
investeringstiltak og 21,108 mill. kroner til likviditetsfond drift, jf. f.sak 212/2011.

For å optimalisere forholdet mellom egenkapital og lånekapital gjennomførte Eidsiva Energi AS også en 
kapitalnedsettelse på 1,5 mrd. kroner som ikke ble utbetalt til eierne, men lånt tilbake fra eierne som ansvarlig 
lån med avtalt renteavkastning på 7 % p.a. For Ringsaker kommunens vedkommende utgjør lånet 222,415 mill. 
kroner med en årlig utbetaling av renter på om lag 15,57 mill. kroner fra 2012. Beløpet motsvares av tilsvarende 
lavere utbytte og har dermed ingen økonomisk effekt. Transaksjonen fremkommer i investeringsregnskapet som 
salg av aksjer og andeler og med motpost utlån, samt tilhørende føringer i balanseregnskapet.

Begge disse kapitalnedsettelsene ble behandlet i kommunestyret i sak 47/2011 i forbindelse med godkjenning av 
ny aksjonæravtale i Eidsiva Energi AS.

En stadig større del av driftsinntektene går med til å dekke renter og avdrag på kommunens lån. I 2011 utgjorde 
renteutgifter, avdrag på lån og utlån 138,209 mill. kroner, som er en økning på 14,489 mill. kroner fra 2010. I 2011 
er 7,13 % av driftsinntektene bundet opp til tilbakebetaling av lån.



28       ÅRSBERETNING 2011                 

I 2011 ble 66,6 % av de totale driftsutgiftene finansiert ved frie inntekter, dvs. skatteinntekter og rammetilskudd 
fra staten. Dette er en økning fra 2010 hvor skatte- og rammetilskuddsgraden var 60,3 %. Økningen skyldes i all 
hovedsak at øremerket tilskudd til barnehager, kvalifiseringsprogram og krisesenter ble innlemmet i 
rammetilskuddet fra 2011. 

Investeringsregnskapet er i 2011 avsluttet med et udekket beløp på 16,126 mill. kroner. Dette skyldes bl.a. at det 
er avvik mellom fremdrift på prosjektene og planlagt finansiering, samt at statstilskudd ikke utbetales før 
prosjektet er avsluttet. Iht. god kommunal regnskapsskikk er investeringsregnskapet blitt avsluttet med udekket 
finansiering i 2011. 

Kommunens langsiktige gjeld har økt med 148,555 mill. kroner i løpet av 2011 og utgjør ved utgangen av året 
1,535 mrd. kroner. Dette tilsier en lånegjeld pr innbygger på kr 46.262.

1.3.3 Driftsregnskapet
Som nevnt innledningsvis fikk kommunen et netto driftsresultat på 81,788 mill. kroner i 2011. I tabellen under 
vises disponeringen av netto driftsresultat (beløp i kr 1000).

Overført til finansiering av investeringer  9 420

Mindreforbruk i enhetene - avsatt til disposisjonsfond 35 850

Merforbruk i enhetene - dekket av disposisjonsfond -27 573

Øvrig netto avsetninger 62 563

Regnskapsmessig overskudd 1 528

Sum disponering av netto driftsresultat  81 788

Øvrig netto avsetninger består bl.a. av avsetning av 111,208 mill. kroner i kapitalnedsettelse Eidsiva Energi AS, 
samt bruk av fond for å dekke underskudd i 2009 for pleie og omsorg med 10,553 mill. kroner, premieavvik 
(amortisering og årets) med 23,293 mill. kroner, rentefondet med 4,6 mill. kroner og Mølla parkeringshus med 
4,752 mill. kroner.

Resultatenhetene samlet fikk et negativt budsjettavvik korrigert for avsetninger og bruk av avsetninger på netto 
2,065 mill. kroner. Skatt og rammetilskudd ble 6,547 mill. kroner høyere enn revidert budsjett, og generelle 
statstilskudd m.m. ble 1,160 mill. kroner høyere enn budsjettert. Netto renter og avdrag viser et positivt 
budsjettavvik på 3,734 mill. kroner. Kapitalnedsettelsen i Eidsiva Energi AS bidro positivt med 111,208 mill. 
kroner, mens dekning av underskudd fra 2009 for pleie- og omsorg på 10,553 mill. kroner bidro negativt. 

De to påfølgende diagrammene viser fordelingen av driftsregnskapet ved hjelp av arter; først inntektsartene og 
deretter utgiftsartene.
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Figuren over viser fordelingen av regnskapsførte driftsinntekter med 1,931 mrd. kroner. Dette er en økning på 
102,551 mill. kroner (5,6 %) fra 2010. De frie inntektene har økt med 209,851 mill. kroner fra 2010, og utgjør nå 
67,7 % av de totale driftsinntektene mot 60 % i 2010. Rammetilskuddet har økt fra 26,8 % til 39,3 % (+ 269,630 
mill. kroner), mens skatteinntektene er blitt redusert fra 33,2 % til 28,4 % (- 59,779 mill. kroner). I forhold til 2010 
har andre statlige overføringer blitt redusert fra 9,7 % til 4,2 %, mens refusjoner er blitt redusert fra 15,2 % til 
12,3 %. Salgsinntekter har økt med 28,906 mill. kroner og andelen har økt fra 8,2 % til 9,3 %.

Nedgangen i skatteinntektene skyldes at skatteandelen av de samlede inntektene ble satt ned i statsbudsjettet 
mot en tilsvarende økning i rammetilskuddet. Det kommunale skatteøret ble satt ned fra 12,8 % i 2010 til 11,3 % 
i 2011. Økningen i rammetilskuddet skyldes også at de øremerkede tilskuddene til barnehager, kvalifiserings-
program og krisesenter ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2011, mot en tilsvarende nedgang i andre statlige 
overføringer.

Figuren over viser fordelingen av regnskapsførte driftsutgifter med 1,911 mrd. kroner. Dette er en økning på 
141,309 mill. kroner (8 %) fra 2010. KOSTRA-avskrivninger med 52,029 mill. kroner er holdt utenom. Lønn og 
sosiale utgifter utgjør nå 68,9 % av det fordelte beløpet, eller 1,316 mrd. kroner. I 2010 var andelen lønn og 
sosiale utgifter 69,2 %. Lønn og sosiale utgifter økte med 91,559 mill. kroner (7,5 %) fra 2010 til 2011. Kjøp av 
varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon økte med 89,691 mill. kroner (62,47 %) bl.a. pga. 
endret finansieringssystem for de ikke kommunale barnehagene, mens overføringer ble redusert med 41,563 
mill. kroner (23,4 %).

1.3.4 Investeringsregnskapet
Brutto investeringsutgifter (ekskl. utlån, aksjekjøp, renter og avdrag) ble på 132,080 mill. kroner i 2011. Dette er 
en nedgang på 47,963 mill. kroner fra 2010. For nærmere informasjon om omfang av prosjektene i 
investeringsregnskapet vises det til årsregnskapsheftets detaljerte prosjektoversikt i note 12, hvor medgått beløp 
med til hørende finansiering er vist pr prosjekt. I tillegg er det redegjort kort for investeringsaktiviteten i 2011 både 
under kapitlene 2.14 Teknisk drift og 2.19 Bygg og eiendom.

1.3.5 Finansieringsanalyse
Tallene i oppstillingene under er hentet fra hovedoversikter for drifts- og investeringsregnskapet slik disse er vist i 
årsregnskapsheftet. 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 
drifts resultat viser det økonomiske resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet inkludert avskrivninger 
før det tas hensyn til finansposter, som renteutgifter /-inntekter, utbytte, 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.
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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, gjennom den løpende 
drift, har frigjort til investeringer og avsetninger. Målet er at kommunen over tid har en netto resultatgrad på 3 %.

Finansieringsanalyse (beløp i kr 1.000)

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

I. Drift    

+ Driftsinntekter 1 224 
511

1 280 
112

1 400 
009

1 498 
976

1 591 
285

1 745 
532

1 828 
233

1 930 
784

 - Driftsutgifter 1 193 
247

1 256 
849

1 325 
839

1 452 
456

1 578 
955

1 747 
864

1 820 
220

1 962 
833

= Brutto driftsresultat 31 264 23 263 74 170 46 520 12 330 -2 332 8 013 -32 049

     

+ Renteinntekter 120 706 40 628 48 688 78 530 109 032 79 413 75 965 199 530

+ Mottatte avdrag form.lån 432 737 477 466 463 433 249 487

- Renteutgifter 15 628 21 444 21 674 36 907 46 934 44 998 52 229 59 313

- Avdrag på lån og utlån 38 450 41 509 44 846 52 439 56 992 61 941 71 490 78 896

+ Motpost KOSTRA-avskr. 28 395 33 876 37 720 40 168 41 868 44 985 50 725 52 029

= Netto driftsresultat 126 719 35 551 94 535 76 338 59 767 15 560 11 233 81 788

     

II. Investeringer    

+ Investeringsutgifter/overf.           164 825 199 054 126 303 132 460 226 086 174 403 180 043 132 080

+ Netto utlån og aksjekjøp 15 744 33 028 95 617 2 417 22 134 25 505 15 876 15 289

+ Renter/avdrag form.lån 12 330 7 364 8 165 4 953 5 372 6 730 35 565 12 693

 - Investeringsinntekter 46 601 19 848 26 896 175 227 37 875 20 918 31 902 28 378

= Netto finansieringsbehov ¹ 19 579 184 047 108 654 -111 735 155 950 170 160 188 349 49 896

     

III. Finansiering    

+ Bruk av lån 103 657 173 485 85 493 102 414 209 899 165 191 173 814 138 009

+ Bruk av arbeidskapital 10 562 23 161 0 4 969 14 535  

 - Økning i arbeidskapital 2 84 078   214 149 53 949     88 113

= Sum 19 579 184 047 108 654 -111 735 155 950 170 160 188 349 49 896

¹ Netto finansieringsbehov = Investeringsutgifter + Utlån + Renter/avdrag formidlingslån - Investeringsinntekter - Netto driftsresultat 
2 Denne økningen/bruken av arbeidskapitalen er den del av endringen som er forårsaket av transaksjoner (utgifter, inntekter, utbetalinger og 

innbetalinger) i drifts- og investeringsregnskapet.

Finansieringsanalysen viser et brutto driftsresultat på – 32,049 mill. kroner. Når en tar hensyn til netto 
finanstransaksjoner, får en et netto driftsresultat på 81,788 mill. kroner. Fratrukket netto investeringer, ender 
kommunen opp med et netto finansieringsbehov på 49,896 mill. kroner, mot 188,349 mill. kroner i 2010. Den 
store nedgangen fra 2010 skyldes Ringsaker kommunens andel av kapitalnedsettelsen i Eidsiva Energi AS som 
ble utbetalt til eierne i 2011. Uten kommunens andel av kapitalnedsettelsen på 111,208 mill. kroner hadde 
Ringsaker kommune hatt ett finansieringsbehov i 2011 på 161,104 mill. kroner. 

Netto resultatgrad viser hvor stort netto driftsresultat er i forhold til driftsinntekter. I 2011 var netto resultatgrad 
4,24 %, mens den hadde vært -1,52 % uten kapitalnedsettelsen i Eidsiva Energi AS. Normtallet for en sunn 
kommuneøkonomi er 3 %. En lavere resultatgrad vil i utgangspunktet ikke frigjøre tilstrekkelig midler til 
avsetninger og fremtidige investeringer. Over tid vil dette påvirke egenkapitalsituasjonen og dermed 
lånefinansieringsgraden. 
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Figuren nedenfor viser hvordan netto resultatgrad har endret seg de siste ti årene.

I 2011 er netto driftsresultat påvirket negativt av et positivt premieavvik fra 2010 på 19,186 mill. kroner og positivt 
av et positivt avvik i 2011 på 6,341 mill. kroner. Premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift har påvirket netto 
driftsresultat i 2011 negativt med til sammen 12,844 mill. kroner. 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 at det utlignes i regnskapet året etter. 

I tabellen under er netto driftsresultat vist både uten og med korreksjoner for utbytte inkludert 
kapitalnedsettelsen fra Eidsiva Energi AS og Vangsveien 73 AS, og korreksjon for premieavviket ved kommunens 
pensjonsordninger. Korrigert for inntektsført utbytte og kapitalnedsettelsen fra Eidsiva Energi AS og Vangsveien 
73 AS på til sammen 155,408 mill. kroner er resultatgraden -3,81 %. Ytterligere korreksjon for premieavviket gir 
en netto resultatgrad på - 3,1 %. Nedenfor er utviklingen av korrigert netto driftsresultat over tid vist.

Netto driftsresultat (beløp i kr 1.000) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Netto driftsresultat 126 719 35 551 94 536 76 338 59 767 15 560 11 234 81 788

- Utbytte fra Eidsiva Energi: 110 792 25 337 32 387 40 183 44 706 40 776 41 976 155 408

- Renter fra lån til Eidsiva Energi: 2 576 2 015 0 0 0 0 0 0

= Korrigert netto driftsresultat 13 351 8 199 62 149 36 155 15 061 -25 216 -30 742 -73 620

- Netto premieavvik 1 045 -9 018 16 238 1 909 16 220 -20 454 -13 244 12 844

=Korrigert netto driftsresultat 12 306 17 217 45 911 34 246 -1 159 -45 670 -43 986 -60 776

Utbytte fra Eidsiva Energi AS består av ordinært utbytte på 43 mill. kroner og ekstra ordinært utbytte 
(kapitalnedsettelse) på 111,208 mill. kroner. I tillegg kommer utbytte fra Vangsveien 73 med 1,2 mill. kroner. Uten 
kapitalnedsettelsen fra Eidsiva Energi AS ville kommunen hatt et negativt netto driftsresultat. 

Frie inntekter i % av sum driftsutgifter

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Skattedekningsgrad i % 39,11 38,06 37,78 34,35 32,40 32,05 33,38 27,91

Skatte- og rammetilskuddsgrad i % 63,81 64,06 66,97 63,62 61,52 59,83 60,30 66,61
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Skattedekningsgraden viser hvor stor del av sum driftsutgifter som blir finansiert ved skatteinntektene, mens 
skatte- og rammetilskuddsgraden viser hvor stor del av driftsutgiftene som blir finansiert av frie inntekter.  
Fra 2010 til 2011 er det en negativ utvikling i skattedekningsgraden og en positiv utvikling i skatte- og 
rammetilskuddsgraden. Fortsatt må en del av driftsutgiftene finansieres med andre inntekter som for eksempel 
bruker betalinger, salgs- og leieinntekter, eiendomsskatt, refusjoner og overføringer fra andre. En økning i 
tjenestetilbudet må i en slik situasjon i tilfelle skje gjennom omprioriteringer og effektivisering av driften.  
For å få en vekst i frie inntekter er kommunen helt avhengig av å ha en befolkningsvekst på linje med 
landsgjennomsnittet. Så lenge folketallsveksten er lavere vil rammeoverføringene til kommunen reduseres.  
Det er derfor viktig å stå fast ved strategiene for vekst og utvikling.   

Investeringstall i % av driftsinntekter

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brutto investeringsutgifter 13,46 15,55 9,02 8,84 14,21 9,99 9,85 6,84

Netto finansieringsbehov 1 1,60 14,38 7,76 -7,45 9,80 9,75 10,30 2,58

¹ Netto finansieringsbehov = Investeringsutgifter + Utlån/aksjer + Renter/avdrag formidlingslån - Investeringsinntekter - Netto driftsresultat.

I 2011 utgjorde brutto investeringsutgifter 6,84 % av driftsinntektene; en reduksjon fra 2010. Fylkesmannen har 
tidligere uttalt at brutto investeringsutgifter ikke bør utgjøre mer enn 15 % av de totale driftsinntektene. Tabellen 
viser at kommunen de siste årene har ligget under dette normtallet.

Det samlede investeringsnivået har ligget relativt høyt de siste årene, men med en nedgang fra 2010 til 2011 på 
47,963 mill. kroner. Rene investeringsprosjekter utgjorde til sammen 132,080 mill. kroner i 2011, mens de i 2010 
var på 180,043 mill. kroner. De samlede investeringsutgifter utgjorde 160,062 mill. kroner i 2011 mot 231,485 
mill. kroner i 2010. Investeringsinntekter utgjorde 28,378 mill. kroner i 2011 mot 31,902 mill. kroner i 2010.
  
Som finansieringsanalysen viser, økte avdrag på lån inkl. utlån med 7,406 mill. kroner fra 2010 til 2011, og 
utgjorde 78,896 mill. kroner i 2011. I perioden fra 2004 til 2011 har låneavdrag økt med 40,446 mill. kroner, som 
er mer enn en dobling av avdragsutgiftene i denne perioden. Kommunens renteutgifter har økt med 7,084 mill. 
kroner fra 2010 til 2011, og utgjorde 59,313 mill. kroner i 2011. Figuren nedenfor viser hvordan rente- og 
avdragsbelastningen har vært de siste ti årene.

Figuren over viser hvor stor andel av driftsinntektene som går med til å dekke renter og avdrag på kommunens 
lån, og denne har vært stigende de siste årene, men hadde en liten reduksjon fra 2008 til 2009. I 2011 har 
kommunen passert normtallet som tilsier at rente- og avdragsbelastningen ikke bør overstige 7 %. 
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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 gjeld. 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 avsnittet om balanseregnskapet.

Som det fremgår av finansieringsanalysen, økte arbeidskapitalen med 88,113 mill. kroner i 2011. Beløpet 
fremkommer som differansen mellom anskaffelse og anvendelse av midler i drifts- og investeringsregnskapet. 
Ved beregning av arbeidskapitalutviklingen må det også tas 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 101,512 mill. kroner. Korrigert for endring i ubrukte 
lånemidler, økte arbeidskapitalen med 189,626 mill. kroner i 2011. 

1.3.6 Balanseregnskapet
I oversikten under presenteres hovedtall fra balanseregnskapet for perioden 2004-2011. Hovedtallene for 2011 
vises detaljert i årsregnskapsheftet under kontoklasse 2. Eiendelene i balansen gjenfinnes på hovedkapitlene 2.1 
(omløpsmidler) og 2.2 (anleggsmidler). Tilsvarende er passivasiden spesifisert gjennom hovedkapitlene 2.3 
(kortsiktig gjeld), 2.4 (langsiktig gjeld) og 2.5 (bokført egenkapital). 

Som en note til balanseregnskapet inngår memoriakonti 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 gjennomføring av 
investeringsprosjektene vil det som regel være en beholdning av ubrukte lånemidler. Selve låneopptaket er 
imidlertid bokført som langsiktig gjeld 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 utgjør 451,563 
mill. kroner ved utgangen av 2011.

Endringer i sammensetningen av balanseregnskapets aktiva (eiendeler) og passiva (gjeld og egenkapital) pr 
31.12.2011 er et resultat av kommunens økonomiske virksomhet i året som har gått. Med unntak av interne 
overføringer i drifts- og investeringsregnskapet påvirkes balansen av alle andre regnskapstransaksjoner.
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Hovedtall fra balanseregnskapet (beløp i kr 1000)

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Eiendeler    

Omløpsmidler    

+ Totale likvide midler 652 259 548 086 567 800 826 136 886 270 971 919 1 025 960 1 238 750

+ Kortsiktige fordringer 57 269 78 508 92 264 113 091 160 342 107 265 138 717 161 048

+ Materialbeholdninger 0 0 0 0 0 0 0 0

= Sum omløpsmidler 709 528 626 594 660 064 939 227 1 046 612 1 079 184 1 164 677 1 399 798
     
Anleggsmidler    

+ Pensjonsmidler 890 427 981 682 1 040 824 1 144 928 1 297 644 1 345 004 1 490 643 1 626 428

+ Aksjer og andeler 48 212 140 044 76 443 86 298 89 484 1 097 769 1 102 136 897 581

+ Utlån 156 314 96 290 80 340 80 179 99 395 122 135 137 317 371 012

+ Utstyr, maskin, 
transportm transportm. 52 146 46 199 42 347 41 707 43 151 57 264 59 411 55 399

+ Faste eiendommer, anl. 814 671 1 003 957 1 106 921 1 193 281 1 356 751 1 463 164 1 588 379 1 668 190

= Sum anleggsmidler 1 961 770 2 268 172 2 346 875 2 546 393 2 886 425 4 085 336 4 377 886 4 618 610

Sum eiendeler 2 671 298 2 894 766 3 006 939 3 485 620 3 933 037 5 164 520 5 542 563 6 018 408
     
Gjeld og egenkapital    

Kortsiktig gjeld 190 771 212 258 211 098 223 254 277 612 235 065 237 682 283 178
     
Pensjonsforpliktelser 1 137 791 1 296 973 1 361 300 1 486 871 1 668 300 1 854 416 1 959 671 2 134 000

Ordinær langsiktig gjeld 687 399 721 888 815 860 914 307 1 045 348 1 222 119 1 386 936 1 535 490

Langsiktig gjeld 1 825 190 2 018 861 2 177 160 2 401 178 2 713 648 3 076 535 3 346 607 3 669 490

Sum gjeld 2 015 961 2 231 119 2 388 258 2 624 432 2 991 260 3 311 600 3 584 289 3 952 668
     
+ Fond 320 766 302 136 311 873 473 720 519 663 607 038 620 763 707 583

+ Regnskapsmessig oversk. 0 200 0 459 463 661 4 829 1 528

+ Endr. Regnskapsprinsipp 0 0 0 0 16 477 -16 220 -16 220 -16 220

+ Udekket i investering 0 0 0 0 0 0 -32 428 -27 834

+ Fri egenkapital 334 571 361 311 306 808 387 009 405 174 1 261 441 1 381 330 1 400 683

= Sum bokført egenkapital 655 337 663 647 618 681 861 188 941 777 1 852 920 1 958 274 2 065 740

Sum gjeld og egenkapital 3 650 380 2 894 766 3 006 939 3 485 620 3 933 037 5 164 520 5 542 563 6 018 408

Memo: Ubrukte lånemidler 173 161 79 301 137 094 189 951 172 551 252 640 350 051 451 563

Nivå, sammensetning og utvikling av arbeidskapitalen er sentrale forhold i et kommunalt regnskap. 
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Nøkkeltall fra balanseregnskapet (beløp i kr 1000)

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Arbeidskapital 518 757 414 336 448 967 715 973 769 000 844 119  926 995  1 116 620 

- Ubrukte lånemidler 173 161 79 301 137 094 189 951 172 551 252 640  350 051  451 563 

- Endr. Regnskapsprinsipp 0 0 0 0 16 477 0 0 0

Korr. Arbeidskapital 345 596 335 035 311 873 526 022 579 972 591 479 576 944 665 057

     

Driftslikvider 158 333 166 649 118 834 162 465 194 057 201 832 171 553 218 573 

Fondsmidler 320 766 302 136 311 873 473 720 519 663 607 038  620 763  707 584 

Soliditet, egenkapitalandel i %1 24,53 22,93 20,58 24,71 23,95 35,88      35,34      34,32 
1 Med egenkapitalandel menes den bokførte egenkapitalen sett opp mot sum av gjeld og egenkapital (passiva). 

Tabellen over viser utviklingen i kommunens egenkapitalgrad. Ringsaker kommune har ved utgangen av 2011  
en egenkapitalgrad på 34,32 %. Dette er over normtallet som tilsier en egenkapitalgrad på minst 30 %. 
Egenkapitalgraden må ses i sammenheng med andre nøkkeltall. Utviklingen i resultatgrad vil som oftest 
gjenspeile seg i egenkapitalgraden. 
 
Endring i arbeidskapitalen sier noe om kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av året. 
Figuren nedenfor viser hvordan arbeidskapitalen har endret seg de siste ti årene.

I løpet av 2011 har arbeidskapitalen økt med 189,626 mill. kroner. Av dette har transaksjoner i driftsregnskapet 
(utgifter, inntekter, utbetalinger og innbetalinger) økt arbeidskapitalen med 81,788 mill. kroner, og transaksjoner i 
investeringsregnskapet har økt arbeidskapitalen med 6,324 mill. kroner. Endring i beholdningen av ubrukte 
lånemidler har økt arbeidskapitalen med 101,513 mill. kroner. 

Som omtalt foran, er det viktig å være klar over at det i arbeidskapitalen ligger hele 451,563 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 ubrukte lånemidler er arbeidskapitalen 665,057 mill. 
kroner, en økning på 88,112 mill. kroner fra 2010, jf. kommentarene til finansieringsanalysen foran. Denne 
korrigerte arbeidskapitalen tilsvarer egenkapitalens fondsdel.

Kommunens likvide midler ligger innenfor balansekapitlene 2.10 (kasse, postgiro og bankinnskudd), 2.11 
(ihendehaverobligasjoner) og 2.12 (lånesertifikater). I forbindelse med avviklingen av likviditetsreserven i 2009, 
ble det opprettet ett likviditetsfond drift og ett likviditetsfond investering. Ved å trekke ut fondsmidler (ikke 
likviditetsfondene) og ubrukte lån fra disse midlene, fordi disse midlene er reservert til bestemte drifts- og 
investeringsformål, vil en sitte igjen med de såkalte driftslikvider. Denne delen av de totale likvidene skal dekke 
behovet for midler til den daglige driftsvirksomheten. 
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Omløpsmidlene utgjør ved utgangen av 2011 et beløp stort 1,4 mrd. kroner, en økning på 235,121 mill. kroner fra 
2010. Av den samlede beholdningen av omløpsmidler utgjør de totale likvide midler 1,239 mrd. kroner. Hvis det 
foretas korreksjoner i forhold til fondsmidler på 707,584 mill. kroner, likviditetsfond drift på 86,618 mill. kroner, 
likviditetsfond investering på 52,325 mill. kroner og ubrukte lånemidler på 451,563 mill. kroner, kommer en ut 
med at driftslikviditeten er 218,547 mill. kroner, en økning i forhold til 2010 på 46,994 mill. kroner. 
Sammensetningen av kommunens likvide midler viser at en betydelig del av arbeidskapitalen er reservert 
bestemte formål, mens kun en begrenset andel er reell driftslikviditet. Hvordan de likvide midlene er fordelt 
mellom bankinnskudd og andre typer plasseringer, er beskrevet under kapittel 1.4 om finansforvaltningen.

Nøkkeltall vedr. likviditeten

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Arbeidskap. i % av driftsinntektene 42,36 32,37 32,07 47,76 48,33 48,36 50,70 57,83

Driftslikvider i % av driftsinntektene 12,93 13,02 8,49 10,84 12,47 11,56 9,38 11,32

I en sunn kommuneøkonomi bør arbeidskapitalen utgjøre minst 8-10 % av driftsinntektene. Ringsaker kommune 
ligger ved utgangen av 2011 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 utgjør arbeidskapitalen 34,44 % av driftsinntektene. Det må i tillegg tas hensyn 
til at betydelige deler av fondsmidlene er knyttet til bestemte formål.

Ringsaker kommune har god likviditet og betalingsevne, og dette kan måles ved bruk av ulike likviditetsgrader. 
Likviditetsgrad 1 sier noe om forholdet mellom de mest likvide omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og dermed om 
kommunen er i stand til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Ringsaker kommune 
har en likviditetsgrad 1 på 4,37, og dette er over normtallet på 2. Likviditetsgrad 2 måler også forholdet mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld, men da uten premieavvik. Ringsaker kommune har en likviditetsgrad 2 på 4,98, 
og dette er over normtallet på 1.   

En annen måte å måle likviditeten på er at kasse, bankinnskudd og kundefordringer er tilstrekkelig til å dekke 
ubrukte lånemidler, kortsiktig gjeld, bundne fond og neste års avdrag på langsiktig gjeld. Ringsaker kommune 
kommer ut med en beholdning på 494,529 mill. kroner når ubrukte lånemidler, bundne fond, kortsiktig gjeld og 
avdrag på lån er trukket ut. Dette må sies å være tilfredsstillende.

Ved flere investeringsprosjekter er det avvik mellom hva som er medgått på prosjektene og tilgjengelig 
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 er avsluttet. Dette medfører at 
investeringsregnskapet er avsluttet med en udekket finansiering på 16,126 mill. kroner. Til og med 2009 ble disse 
prosjektene midlertidig finansiert ved bruk av likviditetsfond investering for å få fullfinansiert prosjektene. 

Utvikling av kommunens lånegjeld (beløp i kr 1000)

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

+  Bruk av lån 103 657 173 485 85 494 102 414 209 899 165 191 173 815 138 009

+  Endring ubrukte lån 4 683 -93 859 57 792 52 857 -17 400 80 089 97 410 101 513

-  Avdrag 47 012 45 138 49 313 56 824 61 459 68 094 106 292 90 967

-  Nedskrivning lån 116

=  Netto økning i gjeld 61 328 34 488 93 973 98 447 131 040 177 186 164 817 148 555

Langsiktig gjeld (LG) 687 399 721 888 815 860 914 307 1 045 348 1 222 119 1 386 936 1 535 491

LG pr innbygger (i kr) 21 599 22 613 25 516 28 444 32 262 37 576 42 231 46 262 

Ringsaker kommunes langsiktige gjeld pr 31.12.2011 utgjør 1,535 mrd. kroner, en økning på 148,555 mill. kroner i 
løpet av 2011. 

Den langsiktige gjelden bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene. Her vil imidlertid gjeldens sammensetning 
spille inn, som hvor stor andel av gjelden som er (helt/delvis) selvfinansierende. Ringsaker kommune har ved 



 ÅRSBERETNING 2011      37                 

utgangen av 2011 en langsiktig gjeld som tilsvarer 79,53 % av driftsinntektene. For å få låneandelen ned mot 
anbefalt nivå, betinger dette enten et lavere investeringsvolum og/eller frigjøring av midler i driftsregnskapet til 
finansiering av investeringer. Figuren nedenfor viser hvordan den langsiktige gjelden i % av driftsinntektene har 
utviklet seg de siste ti årene.
 

Av kommunens samlede langsiktige gjeld pr. 31.12.2011 på 1,535 mrd. kroner utgjør gjeld knyttet til 
selvkostområdet for vann, avløp og renovasjon (VAR) 304,681 mill. kroner. Denne gjelden blir finansiert gjennom 
de brukerbetalinger som kommunen krever inn fra brukerne. Gjeld knyttet til selvkostområdet har økt med 
33,245 mill. kroner fra 2010 og utgjør 19,8 % av den totale langsiktige gjelden ved utgangen av 2011. Korrigert for 
den langsiktige gjelden knyttet til VAR-sektoren utgjør den langsiktige gjelden 1,231 mrd. kroner ved utgangen av 
året. Dette tilsvarer 63,75 % av driftsinntektene.

Kommunen mottar også rentekompensasjonstilskudd for skoleanlegg, og kompensasjonstilskudd til 
omsorgsboliger og sykehjem fra Husbanken til delvis finansiering av lån knyttet til skoleanlegg og 
omsorgsboliger/sykehjem. 

Ringsaker kommune mottok 3,667 mill. kroner fra Husbanken i 2011 til dekning av rentekostnader for 
investeringer utført ved ni skoler. Rentekompensasjonen beregnes sjablongmessig med utgangspunkt i et 
serielån med 20-års løpetid, 5-års avdragsfrihet og flytende rente i Husbanken. Beregningsgrunnlaget for 
kommunens rentekompensasjon er 133,001 mill. kroner. Dette utgjør anslagsvis 8,7 % av kommunens 
langsiktige gjeld ved utgangen av året.

Kompensasjonstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem dekker utgifter både til renter og avdrag. Tilskuddets 
størrelse beregnes ut fra godkjente kostnader for en omsorgsbolig/sykehjem, og vil tilsvare utgifter knyttet til et 
serielån i Husbanken med 30 års løpetid, ingen avdragsfri periode og med den til enhver tid flytende 
husbankrenten. Ringsaker kommune mottok 8,450 mill. kroner fra Husbanken i 2011 til dekning av renter og 
avdrag på lån for investeringer utført ved 17 omsorgsboliger/sykehjem. Beregningsgrunnlaget for kommunens 
kompensasjon er 117,565 mill. kroner. Dette utgjør anslagsvis 7,7 % av kommunens langsiktige gjeld ved 
utgangen av året.

Korrigert for den andelen av gjelden som er helt/delvis selvfinansierende, utgjør den langsiktige gjelden ved 
utgangen av året anslagsvis 980,244 mill. kroner. Dette utgjør 50,8 % av driftsinntektene, og er tilnærmet lik 
normtallet på 50 %.

Nærmere oversikt over langsiktig gjeld kan gjenfinnes i balanseregnskapet under hovedkapittel 2.4 i 
regnskapsheftet.
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Fra og med 2002 føres pensjonsforpliktelsene, både de forpliktelser som er knyttet til nåværende pensjonister og 
kommunens aktive arbeidstakere, sammen med den ordinære langsiktige gjelden. Pensjonsforpliktelsene er 
bokført med 2,134 mrd. kroner i balansen. Dette er en økning på 174,330 mill. kroner fra 2010. Under 
kommunens anleggsmidler fremgår beholdningen av pensjonsmidler, dvs. summen av de pensjonspremier 
kommunen har innbetalt til pensjonsordningene i KLP og SPK. Pensjonsmidlene, som i balansen står registrert 
som en del av anleggsmidlene, utgjør ved utgangen av 2011 et beløp stort 1,626 mrd. kroner. Dette er en økning 
på 135,785 mill. kroner fra 2010. I løpet av 2011 har netto pensjonsforpliktelse økt med 38,545 mill. kroner, og 
utgjør ved årsskiftet 507,572 mill. kroner.

Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelsene utgjør 3,669 mrd. kroner. Dette korrigerte uttrykket for langsiktig 
gjeld tilsvarer 190,05 % av driftsinntektene. 

Utvikling av kommunens fonds (beløp i kr 1000)

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Disposisjonsfond 86 712 90 823 123 976 178 160 208 885 271 293 258 915 350 604

Bundne driftsfond 52 888 59 183 63 897 58 843 60 745 60 460 69 782 53 309

Ubundne investeringsfond 179 074 150 015 121 851 234 514 247 756 272 978 286 723 282 263

Bundne investeringsfond 2 092 2 115 2 149 2 203 2 276 2 307 5 343 21 408

Sum fond 320 766 302 136 311 873 473 720 519 662 607 038 620 763 707 584

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 underkant av 350,604 mill. kroner i slike 
ubundne driftsfond. Dette er en økning på 91,689 mill. kroner i forhold til regnskapet for 2010. Dette har 
sammenheng med at kommunens andel av kapitalnedsettelsen i Eidsiva Energi AS med 111,208 mill. kroner ble 
avsatt til disposisjonsfond med hhv. 90 mill. kroner til disposisjonsfond investeringstiltak og 21,208 mill. kroner til 
likviditetsfond drift. I tillegg er underskuddet fra 2009 i pleie og omsorg med 10,553 mill. kroner dekket av 
disposisjonsfond i 2011.

I budsjett 2011 var lønnsreserven ført opp med 59,529 mill. kroner. I tillegg var det overført ubrukte midler fra 
2010 på 76,093 mill. kroner, slik at den reelle lønnsreserven var på 135,622 mill. kroner. Det ble brukt 25,974 mill. 
kroner av lønnsreserven til dekning av lønnsoppgjøret m.m. Reguleringspremien til KLP belastet lønnsreserven 
med 49,242 mill. kroner, og dekning av lønnsoppgjør og reguleringspremie for Kirkelig fellesråd belastet 
lønnsreserven med 0,574 mill. kroner. Lønnsreserven ble styrket med til sammen 8,525 mill. kroner i 1. og 2. 
tertial for å dekke økt reguleringspremie KLP. Justering av pensjonspremien fra 7,83 % til 7,77 % for 
fellesordningen, fra 8,94 % til 8,96 % for sykepleierne og fra 12,41 % til 10,46 % for lærerne, styrket 
lønnsreserven med netto 4,913 mill. kroner. Tilbakeført overskudd fra KLP styrket lønnsreserven med 16,639 mill. 
kroner. Pr 31.12.2011 står disposisjonsfond lønnsreserven oppført med 89,909 mill. kroner.
 
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 i underkant av 53,309 mill. kroner i slike bundne driftsfond. Dette er en 
nedgang på 16,473 mill. kroner fra 2010, som blant annet skyldes utbetaling av 7,377 mill. kroner til bofellesskap i 
Børkevegen og bruk av skjønnsmidler barnehager med 15,668 mill. kroner. 

Avgiftsreguleringsfondene innen VAR-området er økt med 3,415 mill. kroner og utgjør ved utgangen av 2011 til 
sammen 4,281 mill. kroner. Næringsfondet (reguleringsavgifter) har økt med 0,508 mill. kroner, og har en 
beholdning ved utgangen av 2011 på 12,902 mill. kroner. 

Total fordeling vedrørende bundne driftsfond fremgår av balansens kapittel 2.51.
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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 282,263 mill. kroner i 
ubundne investeringsfond. I forhold til 2010 er dette en nedgang på 4,460 mill. kroner, som bl.a. skyldes at 
avsetning vedrørende ekstra ordinære innbetalinger på startlån er flyttet fra ubundet investeringsfond til bundet 
investeringsfond med 4,226 mill. kroner. 

Total fordeling vedrørende ubundne investeringsfond fremgår av balansens kapittel 2.53. 

Investeringsfondet utgjør 124,452 mill. kroner og fond jordkjøp utgjør 62,119 mill. kroner pr 31.12.2011. Det er 
imidlertid gjort vedtak om bruk av en andel av begge disse fondene slik at de reelle/disponible beløp er lavere.  
I tabellen nedenfor er dette vist:

Investeringsfondet og fond jordkjøp (beløp i kr. 1000)

  Investeringsfondet Fond jordkjøp

Balanseført fondsstørrelse 31.12.2011 124 452 62 119

Bundet til prosjekter pr 31.12.2011 28 407 9 734

Bevilget i grå bok 2012 6 556 5 000

Korrigert uttrykk for fondenes størrelse 89 489 47 385

Som det fremgår av tabellen, er 11,556 mill. kroner bevilget i årsbudsjett 2012. I perioden 2013 til 2015 er det 
planlagt å bruke ytterligere 131,896 mill. kroner av investeringsfondet og fond jordkjøp til bl.a. skoleinvesteringer. 
Hvor mye fondene vil bli tilført i 2012, 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 21,408 mill. kroner i bundne investeringsfond. Dette er en økning fra 2010 
på 16,065 mill. kroner, som i all hovedsak skyldes avsetning av 11,955 mill. kroner til VA-avtale Sjusjøen-Moelv og 
4,240 mill. kroner vedrørende ekstraordinære mottatte avdrag på startlån. Total fordeling fremgår av balansens 
kapittel 2.55.
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1.4  Kort om finansforvaltningen og forvaltningen  
 av kommunens konsesjonskraft

I årsberetningens kapittel 1.3 inngår en nærmere analyse av kommunens likviditetssituasjon og langsiktige gjeld 
pr 31.12.2011. Under gis en redegjørelse om kommunens finansforvaltning, både forvaltningen av kommunens 
likviditet og langsiktige lån.

1.4.1 Aktiva
I tabellen under har en vist sammensetningen av de likvide midlene (innen omløpsmidlene) slik det fremgår av 
de avlagte regnskapene i perioden 2008-2011. Utviklingen har for de ulike aktivaklassene vært slik:

Likvide midler (beløp i 1.000 kr)

2008 2009 2010 2011

Kasse 102                      82                                40 114

Bank 873 668 964 337 1 017 955 1 235 637

Sertifikater og obligasjoner 10 500 5 500 5 500 3 000 

Pengemarkeds- og obligasjonsfond 2 000 2 000 2 465 0  

Sum 886 270 971 919 1 025 960 1 238 751

Det vesentlige av likvide midler er plassert innen kategorien bankinnskudd slik at de i utgangspunktet følger 
avtalens vilkår om flytende rente basert på pengemarkedsrenten NIBOR 1 mnd korrigert for margin. Dette 
innbefatter også ikke-disponible bankinnskudd med om lag 400,3 mill. kroner. Disse innskuddene gjelder 
tidsinnskudd, skattetrekksmidler, legat og gavekonti. Årlig gjennomsnitt for 1 mnd NIBOR var i 2011 2,72 % 
effektivt. I tillegg kommer avtalt margin. I kommunens beholdning av likvide midler ligger bl.a. ubrukte lånemidler 
på om lag 451,6 mill. kroner og fond på til sammen 707,6 mill. kroner.

Av praktiske grunner hadde kommunen om lag 69,5 mill. kroner i andre banker pr 31.12.2011. Dette er blant annet 
banker som brukes i forbindelse med handelen på kraftbørsen. 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 
DNB Bank ASA. DNB Bank ASA er godkjent avregningsbank for Nordpool. Saldo på konto pr 31.12.2011 var kr 
21.259.650.

I henhold til kommunens finansreglement utarbeides en egen rapport for finansforvaltningen for 2011. 

I nedenstående tabell har en vist utviklingen gjennom året for de ulike kategorier likvide midler.

Likvide midler pr utgangen av hver måned (beløp i 1.000 kr)

  Kasse Bank
Obligasjoner, 

sertifikater og
pengemarkedsfond

Sum

Desember 2010 (Inngående balanse) 40 1 017 955 7 965 1 025 960

Januar 36  955 803 7 965 963 804

Februar 56 956 019 7 965 964 040

Mars 54 1 001 527 7 965 1 009 546

April 109 1 069 551 7 965 1 077 625

Mai 98 1 231 906 7 965 1 239 969

Juni                60 1 238 523 5 465 1 244 048

Juli 84 1 224 282 5 465 1 229 831

August 47 1 204 570 5 465 1 210 082

September 62 1 193 672 5 465 1 199 199

Oktober 134 1 229 178 5 465 1 234 777

November 190 1 175 524 3 000 1 178 714

Desember 2011 (utgående balanse) 114 1 235 637               3 000 1 238 751
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1.4.2 Passiva
Kommunens langsiktige gjeld utgjorde 1 535,490 mill. kroner pr 31.12.2011. Av dette var lån til videreutlån 
164,276 mill. kroner. Utviklingen av den langsiktige gjeldens sammensetning er vist i tabellen under.

Langsiktig lånegjeld (beløp i 1.000 kr)

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011

Investeringslån Husbanken 26 997 24 470 22 359 20 220

Formidlingslån Husbanken 129 289 152 651 146 969 164 276

Lån i Kommunalbanken 874 855 1 032 461 1 206 743 1 341 802

Lån i Sparebanken Hedmark 14 206 12 535 10 863 9 192 

Sum 1 045 347 1 222 118 1 386 934 1 535 490

Låneporteføljen er i 2011 fulgt opp i nært samarbeid med kommunens hovedbankforbindelse, som har etablert et 
rådgivningsteam for kommunen. I kombinasjon med referert sammensetning av gjelden benyttes fremtidige 
renteavtaler og rentebytteavtaler. En vesentlig andel av kommunens lån, 780 mill. kroner, er sikret mot 
renteoppgang gjennom rentebytteavtaler. Av dette løper 150 mill. kroner ut i 2014, 150 mill. kroner ut i 2016, 250 
mill. kroner ut i 2018, 180 mill. kroner ut i 2019, 180 mill. kroner ut i 2019, 150 mill. kroner ut i 2020 og 100 mill. 
kroner ut i 2021. Det aller meste av kommunens lån med flytende rente er knyttet opp mot 3 måneders NIBOR 
som var gjennomsnittlig 2,95 % effektivt i 2011.

Det gjøres fortløpende vurderinger av behovet for rentebindinger for bl.a. å sikre et stabilt rentenivå i samsvar 
med budsjettforutsetningene. Den gjennomsnittlige renten på kommunens investeringslån er 4,13 % pr 
31.12.2011 mot 4,08 % pr 31.12.2010. 

For formidlingslånene i Husbanken er den gjennomsnittlige renten ved årsskiftet 2,98 %.  Det er foretatt 
ekstraordinære innbetalinger til Husbanken i 2011 med om lag 5,2 mill. kroner. 

1.4.3 Forvaltningen av kommunens konsesjonskraft
Det ble i 2005 gjennom f.sak 96/2005 lagt til rette for finansielt salg av kommunens konsesjonskraft. For 2011 var 
det inngått avtale om salg via Ishavskraft AS, og salget i 2011 innbrakte om lag 2,0 mill. kroner. 
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1.5 Regnskapsmessig resultat

Kommunens økonomistyring er blant annet basert på prinsippet om at resultatenheter, så langt 
regnskapsforskriftene og kommunens samlede resultat tillater det, skal få overført enhetens mindreforbruk til 
påfølgende år. På samme måte skal resultatenheter også få overført et eventuelt merforbruk til inndekning 
påfølgende år. En vil på denne måten forebygge hastige disposisjoner mot slutten av året til fordel for at 
langsiktige vurderinger legges til grunn for disponeringen. 

Det er opprettet et eget disposisjonsfond (årsavregningsfond), balansekonto 2.5600.08, for å kunne håndtere de 
enkelte resultatenheters merforbruk rent regnskapsmessig, ved at fondet benyttes til å dekke opp/avregne 
merforbruk i de aktuelle resultatenheter i 2011. 

Resultatenheter med merforbruk i 2011 er tilført midler fra årsavregningsfondet for å få et regnskap i balanse.  
I 2012 tilbakeføres fondet tilsvarende midler fra driftsbudsjettet til de samme enheter som har merforbruk i 2011.  
I 2011 er fondet belastet for følgende resultatenheter med merforbruk:

Resultatenheter med merforbruk i 2011 (beløp i kr 1.000)

20 Barnehage   -2 245
204 Nes barnehage -171  
249 Barnehageformål - ikke fordelt -2 074  

   
30 Undervisning -1 405

300 Brøttum u-skole -921  
316 Gaupen skole -466  
326 Stavsberg skole -18  

   
40 Pleie og omsorg -7 313

401 Omsorgsdistrikt Moelv -4 305  
407 Omsorgsdistrikt Brumunddal -2 586  
409 Omsorgsdistrikt Furnes -422  

   
  Andre resultatenheter - 13 158

500 Barne- og ungdomsvern - 6 982
510 Sosiale tjenester - 6 131
620 Teknisk drift uten VAR - 45

  SUM merforbruk   -24 121

Øvrige resultatenheter har alle et positivt budsjettavvik. Virksomhetsområdene 10-82 viser et positivt avvik på 
35,299 mill. kroner. Følgende resultatenheter fikk mindreforbruk i 2011:

Resultatenheter med mindreforbruk i 2011 (beløp i kr 1.000)

100 Pol.styringsorganer              931 
11 Adm. og fellesutgifter           5 983 

110 Rådmann/kommunalsjefer 574  
120 Organisasjons- og adm.seksjonen 4 205  
130 Strategi- og utviklingsseksjonen 107  
140 Økonomiseksjonen 117  
150 Planseksjonen 584  
160 Skole- og barnehageseksjonen 39  
170 Helse- og omsorgsseksjonen 27  
180 Seksjon for øvrige enheter 330  

20 Barnehager           2 151 
200 Brøttum, Lismarka og Åsen bhg 156  
201 Fossen, Moelv og Fagernes bhg 609  
205 Tømmerli bhg 176  
206 Hempa og Vesleparken 96  
207 Buttekvern og Fredheimvegen bhg 519  
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208 Furnes, Kylstad og Kårtorp bhg 103  
209 Bakkehaugen barnehage 492  

   
30 Undervisning           8 309 

301 Moelv u-skole 396  
302 Nes u-skole og RAUS 142  
303 Br-dal u-skole 712  
304 Furnes u-skole 264  
310 Brøttum skole 418  
312 Messenlia og Lismarka barneskole 73  
313 Fagernes og Åsen barneskole 80  
314 Kilde og Fossen barneskole 146  
315 Skarpsno barneskole 21  
319 Kirkekretsen barneskole 66  
321 Hempa barneskole 202  
322 Fagerlund skole 268  
323 Mørkved barneskole 135  
324 Kirkenær barneskole 77  
325 Kylstad barneskole 9  
327 Nes barneskole 43  
340 Hagen skole 416  
342 Voksenpedagogisk senter 175  
343 PPT 816  
399 Undervisningsformål – ufordelt 3 850  

   
40 Pleie og omsorg         10 243 

405 Omsorgsdistrikt Nes 713  
420 Bjønnhaug avlastningssenter 106  
421 Rehabilitering 425  
422 Demente 19  
423 Ringsaker AO-senter 94  
424 Psykisk helse 1 914  
449 Pleie- og omsorgsformål - ufordelt 6 972  

   
  Andre resultatenheter 7 682

520 Helsestasjoner         126 
550 Kultur og fritid     2 134 
560 Kulturskolen        180 
570 Bibliotek        142 
600 Brann        393 
610 Landbruk     1 146 
630 Kart og byggesak     1 022 
700 Kemnerkontoret        604 

710 Ringsaker kommunale 
servicesenter         413 

800 Renhold         432 
810 Bygg og eiendom uten strøm           30 
830 Matproduksjon      1 060 

  SUM mindreforbruk           35 299 

Ovennevnte resultat indikerer at det også i 2011 totalt sett har vært god kontroll på økonomien. En stram 
økonomistyring har gitt besparelser innenfor flere resultatenheter. Samtidig er det enheter som har hatt store 
økonomiske utfordringer i 2011, og som må finne inndekning for merforbruket i 2011 gjennom innsparinger i 
budsjett 2012. Flere av disse enhetene hadde også med seg et underskudd fra 2010.

Budsjettavvikene for alle virksomhetsområder er kommentert pr virksomhetsområde i årsberetningen, og det 
henvises til del II for mer detaljerte forklaringer til mindre-/merforbruk.  

Etter avsetning/inndekning av mindre-/merforbruket i 2011 for virksomhetsområdene 10 til 89 er det et 
regnskapsmessig overskudd for 2011 på 1,528 mill. kroner.
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II Rapport for virksomhetsområdene
2.1 Politiske styringsorganer mv (VO 10)

2.1.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter de sentrale folkevalgte styringsorganer som kommunestyret, formannskapet, 
komitéene, landbruksnemnda og kontrollutvalget. I tillegg inngår politiske styrer, råd og utvalg, politiske  
ad-  hoc-komitéer samt brukerrådene. Videre omfattes støtte til politiske partier, kjøp av revisjonstjenester samt 
bidrag til interkommunale/regionale råd og samarbeidstiltak.

2.1.2 Hovedkommentar
I løpet av året har kommunestyret behandlet to saker vedrørende det politiske systemet. Disse sakene gjaldt 
justering av politisk struktur og endring av godtgjøringsreglementet. 

Det ble ikke vedtatt vesentlige endringer i den politiske strukturen. Av endringer nevnes at flyktningerådet  
endret navn til innvandrerrådet, og at byggeutvalget ble lagt ned. Det ble heller ikke gjennomført større endringer 
i godt gjøringsreglementet. Det ble dog vedtatt at ordførers godtgjøring fastsettes av kommunestyret. 
Frikjøps ordningen ble videreført uendret. Godtgjøring til medlemmer av komitéer ble endret til at faktisk 
møtedeltagelse får større betydning for godtgjøringen.

Det ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg 11. og 12. september 2011. 

Formannskapet for perioden 2011-2015.
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2.1.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Det er ikke fastsatt resultatmål for dette virksomhetsområdet.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 11 088 9 959 11 038 11 925

Driftsinntekter 1 223 1 217 941 1 828

Netto driftsutgifter 9 865 8 742 10 097 10 097

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

100 Pol styringsorganer mv 10 097 9 166 931 9,2 %

2.1.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer 

Møter i styrer råd og utvalg 

  2009 2010 2011

  Møter Saker Møter Saker Møter Saker

Administrasjonsutvalget 6 16 5 13 6 20

Arbeidsmiljøutvalget 5 34 4 32 4 30

Eldrerådet 10 45 9 40 10 54

Flyktningerådet 5 27 3 18 7 35

Formannskapet 23 261 21 228 22 280

Funksjonshemmedes råd 6 30 9 33 6 34

Komité for omsorg 6 22 7 20 5 22

Komité for oppvekst 8 28 8 34 6 27

Kommunens klageorgan 4 19 3 22 4 5

Kommunestyret 9 109 8 96 10 125

Kontrollutvalget 7 46 7 55 7 48

Landbruksnemnda 8 71 8 47 9 58

Planutvalget 21 169 17 103 20 192

Valgstyret 4 14 0 0 6 11

Ungdommens kommunestyre 4 15 4 23 3 14

Antall i alt 126 906 113 764 125 955
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2.2 Adm. og fellesutgifter (VO 11)

Rådmann:  Jørn Strand
Kommunalsjef:  Lars Erik Hermansen
Kommunalsjef:  Ole Martin Hermansen
Kommunalsjef:  Anne Kari Thorsrud
Organisasjonssjef: Hilmar Skår
Strategisjef:  Alf Thomassen
Økonomisjef:  Espen Hvalby
Kst. plansjef:  Anne Gunn Kittelsrud 

2.2.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet ivaretar tilrettelegging av arbeidet for de politiske styringsorganer og utøver koordinering/
støtte overfor resultatenhetene. Dessuten utføres direkte brukerrettede tjenester for næringsaktører og en rekke 
typer utbyggere. Videre er forvaltning og kontroll innen kommunehelse (herunder lege- og fysioterapiavtaler) og 
miljøvern et arbeidsfelt. I tillegg omfattes kantiner, felles personal- og organisasjonstiltak, velferdstiltak, 
bedriftshelsetjeneste, felles IKT-tjenester samt diverse administrative fellestjenester. Deler av andel driftsutgifter 
til NAV-kontoret er lagt inn under området.

Personellmessig omfattes virksomhetsområdet av rådmannen og stabene; organisasjons- og 
administrasjonsseksjonen, strategi- og utviklingsseksjonen, økonomiseksjonen, planseksjonen, skole- og 
barnehageseksjonen, helse- og omsorgsseksjonen, samt seksjon for øvrige enheter. 

2.2.2 Hovedkommentar
Rådmannskontoret ble omorganisert i 2011. Kommunalsjefene fikk et mer sektorisert ansvar der én fikk ansvar 
for skole og barnehage, én fikk ansvar for helse og omsorg, og én fikk ansvar for øvrige enheter. 
Kommunalsjefene fikk med seg rådgivere i egne staber. Plan- og næringsseksjonen og utviklingsseksjonen ble 
avviklet, og det ble opprettet en strategi- og utviklingsseksjon og en planseksjon. Endringene ble gjort innenfor 
den eksisterende stillingsrammen.

Prioritering av arbeidsoppgaver innen sentraladministrasjonen har vært styrt av strategiene for å oppnå vekst og 
utvikling, både gjennom arbeidet med handlingsprogram med økonomiplan og budsjett, kommunedelplaner, 
reguleringsplaner, fag/temaplaner og enkeltsaker. Av enkeltsaker, hvor det er nedlagt et betydelig arbeid i 2011, 
nevnes kommunedelplan for fjellet, reguleringsplan for Brumunddal sentrum, strategisk næringsplan, 
handlingsplan for klima- og energi, tilrettelegging for innføring av samhandlingsreformen, oppfølging av 
sykefravær, tiltak mot ufrivillig deltid og utvikling av ny kommunal nettside.  

2.2.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2011 var vist i styringskortet i blå bok 2011. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av 
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,0

Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,0

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,5

Informasjon 5,0 4,0 4,9

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,6

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 4,9

Læring og fornyelse 5,0 4,0 5,0

Medarbeiderskap 5,0 4,0 5,0
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Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med arbeidsmiljøet 5,0 4,0 5,1

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 4,7

Sykefravær 4,0 % 5,0 % 4,7 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 4,7

Ledelse (samlet resultat) 5,0 4,0 4,9

Sykefraværet i stabsenhetene varierer. Samlet har staben et gjennomsnittlig sykefravær på 4,7 %. Flere av 
stabsenhetene har hatt personalseminarer med fokus på psykososialt arbeidsmiljø og struktur. I tillegg har det 
vært utført flere arbeidsplassvurderinger. Rutinene som er knyttet til oppfølging av sykmeldte følges opp, og det 
søkes løsninger som kan forebygge sykefraværet og øke nærværet. Sykefraværet er tema i de lokale 
HMS-utvalg. 

Ved utgangen av 2011 var det 7 deltidsansatte i sentraladministrasjonen. Av disse er 4 registrert som ufrivillig 
deltid. Det har vært en reduksjon fra 8 til 7 deltidsansatte gjennom 2011. 

Personalinnsats

31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk 76,09 77,59 79,59 79,59

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 127 192 131 545 126 483 139 557

Driftsinntekter 37 128 36 762 22 188 35 262

Netto driftsutgifter 90 064 94 783 104 295 104 295

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Investeringsutgift 20 265 13 154 34 046 10 068

Investeringsinntekt 18 968 13 664 3 961 9 415

Netto inv.utgift 1 297 -510 30 085 653

Investeringsregnskapet for 2011 omfatter flere grunnerverv. I 2011 er bl.a. torgplass i Brumunddal og Afsethenga 
på Brøttum ervervet. Et annet prosjekt som er gjennomført i løpet av året, er installering av ny heis i 
kommunebygget. Kommunen har også hatt inntekter fra salg av tomter og næringsarealer.

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

11 Adm. og fellesutgifter 104 295 98 312 5 983 5,74 %

Virksomhetsområdet har før årsoppgjørsdisposisjoner et positivt budsjettavvik på 5,983 mill. kroner. Inkludert i 
dette tallet er ubrukte bevilgninger fra f.sakene 32/2011 (Langloftet på Tvedt) og 132/2011 (reetablering av 
bensinstasjon i Ringsakervegen) på til sammen kr 250.000, samt ubrukt tilskudd til Boso med kr 165.000. Fra 
2010 er det inntektsført et overskudd på 3,038 mill. kroner. Tar en hensyn til disse forholdene, utgjør overskuddet 
i 2011 2,530 mill. kroner.

Sentraladministrasjonen hatt overskridelser på budsjettposter som annonser, kontingenter, legetjeneste og 
overformynderi. Overforbruket er dekket innenfor virksomhetsområdet. Blant annet har det vært en besparelse 
på bedriftshelsetjeneste i 2011. IKT-virksomheten har et stort mindreforbruk.
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2.2.4  Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer 

Innkjøpsområdet
Innkjøp i 2011 har vært preget av arbeidet med flere store interkommunale rammeavtaler som Ringsaker har 
ansvaret for. Dette gjelder avtalene for medisinsk forbruksmateriell og forsikringer hvor en samarbeider med 
Hamar, Elverum, Stange og Løten. For området meglertjenester for elektrisk kraft samarbeider Ringsaker med 8 
kommuner i Oppland. Det har vært aktiv deltagelse i arbeidet med å etablere en ny rammeavtale for legemidler/
medisiner. Denne avtalen omfatter kommuner både i Hedmark og Oppland.

Når det gjelder egne avtaler, har Ringsaker inngått nye avtaler for leiebiler, snøbrøyting, rådgivende 
ingeniørtjenester, byggevarer, interiørprodukter, industrivarer og kjøp av pukk og grus.

Arbeidet med å få til kvalitetsmessige anskaffelsesprosesser pågår løpende, og det konstateres at det er få eller 
ingen klager fra tilbyderne på gjennomførte prosesser.

Det er fortsatt stort fokus på elektronisk handel. Antall elektroniske bestillinger og volum i kroner er økende. 
Satsingen på å få leverandørene til å levere elektroniske fakturaer har ført til færre papirfakturaer og bedre 
utnyttelse av de elektroniske verktøyene.

IKT-området
2011 var preget av ordinære driftsoppgaver samt løpende oppgraderinger av driftsplattform og klientinstallasjoner 
(både program og maskinvare). Kommunen er nå på god vei til å etablere ny driftsplattform basert på siste 
versjoner av operativsystemer og brukerprogramvare. Kommunen gikk i løpet av året over til ny teknisk løsning 
for sine hjemmesider. Det ble i løpet av året satt fokus på IKT i barnehagene gjennom kartlegging av kompetanse 
og utstyr. Det ble også satt i gang kursvirksomhet og et spennende innføringsprosjekt knyttet til bruk av nettbrett 
i kommunens barnehager.

Kommunikasjon
Kommunen lanserte en ny nettside hvor brukervennlighet og enkel navigasjon stod i fokus. Her introduserte en 
også tjenesten «Vegen min» der innbyggerne kan gi tilbakemelding om f.eks. gatelys og vei, og følge 
behandlingen digitalt. Etter lansering av ny nettside gikk Ringsaker kommune fra to til seks stjerner i Direktoratet 
for forvaltning og IKTs (Difi) vurdering av offentlige nettsteder. Det har også vært jobbet aktivt med 
mediehåndtering gjennom hele året.  

Opplæring/kompetanseforvaltning
Det har vært gjennomført flere interne kurs i 2011. Stabene har tilbudt de ulike enhetene kurs innen økonomi, 
personaladministrasjon, IKT, saksbehandling og øvrig forvaltning. I programmet for lederutvikling er det 
gjennomført/igangsatt individuelle opplæringstiltak basert på kartlegging av kompetansebehov hos den enkelte 
leder. I tillegg har det vært arrangert en todagers ledersamling med fokus på internasjonalt arbeid. Fire 
skoleledere startet i 2011/2012 utdanning gjennom den statlige rektorskolen. Tre av skolelederne tar utdanningen 
ved BI, mens den siste tar utdanningen på Høgskolen i Oslo. En skoleleder avsluttet utdanning gjennom 
rektorskolen i 2011. Et toårig lederutviklingsprogram for alle ledernivåer i pleie- og omsorgssektoren er sluttført 
med temaene ledelse og lederrolle, økonomistyring, personalforvaltning og tjenesteforvaltning og -utvikling. 
Evaluering av programmet viser at lederne er godt fornøyd og ønsker en videre satsning 

På grunnskoleområdet ble den statlige ordningen for videreutdanning av lærere videreført, og i 2011 avsluttet åtte 
lærere videreutdanningen. I skoleåret 2011/2012 er det sju lærere fra skoler i Ringsaker som tar videreutdanning. 
Lærerne er frikjøpt i deler fra sine stillinger for å gjennomføre utdanningen, og utgiftene fordeles mellom stat og 
kommune.

Gjennom det statlige «Kompetanseløftet 2015» mottok pleie- og omsorgssektoren kr 490.000 av Fylkesmannen 
til kompetansehevende tiltak i 2011. Disse midlene ble benyttet til å gi støtte til ulike utdanninger. Som eksempel 
nevnes masterutdanning med sykepleiefaglige tema, videreutdanning innen aldring og eldreomsorg, palliativ 
omsorg, psykisk helse, veiledning og ledelse. Det ble også gitt støtte til helsefagarbeiderutdanning.

I forbindelse med deltakelsen i det nasjonale prosjektet «Sammen om etisk kompetanseheving» er det 
gjennomført et fire dagers opplæringsprogram for flere omsorgsdistrikt. Fagkonsulentene ved demensenheten 
er ansvarlige for kursinnhold/gjennomføring og har også utarbeidet en håndbok og et fem dagers kurs i 
grunnleggende demensomsorg som tilbys omsorgsdistriktene.
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Arealplanlegging
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument som skal gi rammer for utviklingen av 
kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. 
Arealdelen er juridisk bindende og skal legges til grunn for at arbeidet med detaljplaner og gjennomføring av 
enkelttiltak. Kommuneplanen for Ringsaker gjelder for perioden 2006-2010 (2018). Arbeidet med revisjon av 
arealdelen ble startet opp i 2011 ved at det ble utarbeidet et planprogram for revisjonsarbeidet. 

Reguleringsplanen for Brumunddal sentrum er omfattende og har vært utlagt til offentlig ettersyn to ganger, siste 
gang med to alternativer for utbygging av Brumunddal næringspark sitt område langs Brumunda. Statens 
vegvesen fremmet innsigelse til planforslagene og ønsket opprettholdelse av dagens adkomst over Amlund bru. 
Fylkesmannen ga innsigelse til næringsparken, forslag alternativ to, som bl.a. inneholdt høyhus, tiltak lang 
elvebredden og grøntstruktur. Ut i fra disse forhold ser en behov for å legge planen ut til 3. gangs offentlig 
ettersyn. 

Statens vegvesen planlegger utbygging av firefelts E6 gjennom Ringsaker i nært samarbeid med kommunen. 
Strekningen er delt i tre parseller; Arnkvern – Tjernli, Tjernli – Botsenden og Botsenden – Moelv, hvor 
reguleringsplanarbeidet er startet opp på alle parseller. 

En samlet reguleringsplan for boligområdene Vold i Hamar kommune og Lund søndre i Ringsaker kommune har 
vært utarbeidet og er sluttbehandlet i begge kommuner. En tilhørende utbyggingsavtale som regulerer 
utbyggingen, er også under sluttbehandling. Planen legger til rette for at området blir bygget ut i etapper og vil 
sikre god tilgang på nye boenheter bynært til Hamar.
 
Det pågår reguleringsplanarbeid for nye kommunale utbyggingsbehov; herunder Moelv barneskole, lokalisert til 
Mo gård og omkringliggende grøntområder, Mørkved skole og avlastningssenter for barn og unge og rusboliger 
på Kjerringhaugen utenfor Brumunddal.

Reguleringsplan for Vindju ved Ringsaker kirke ble fremmet som privat planforslag, lagt ut til offentlig ettersyn og 
vedtatt. Planen omfatter og gir grunnlag for utvikling av strandområder, småbåthavn og arealer for utbygging av 
fritidsboliger ved Mjøsa.

Rådmann Jørn Strand, kommunikasjonsrådgiver Ingebjørg Myrstad-Nilsen, nettredaktør Cecilie Hoe og assisterende 
leder i teknisk drift Tor Simonsen kunne stolt presentere kommunens nye nettside i oktober. 
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I Sjusjøenområdet har reguleringsplanarbeidet tatt seg opp igjen etter en periode med byggestopp i fjellet, 
grunnet behov for avklaringer om utbygging av offentlig vann og avløp i deler av fjellområdet.

Fortettingsplan for fritidsbebyggelse på Storåsen er lagt ut til offentlig ettersyn. Flere reguleringsplaner for ny 
fritidsbebyggelse og fortetting er startet opp.    

I 2011 ble 15 reguleringsforslag lagt ut til offentlig ettersyn av planutvalget. Kommunestyret vedtok i alt 10 
reguleringsplaner. For status i planarbeidet pr 31.12.2011, se vedlegg 1.

Miljø- og naturvern 
I oppfølgingen av kommunedelplan for klima og energi har det vært arbeidet med et handlingsprogram for klima 
og energi. Programmet foreslår tiltak for reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp innenfor kommunale 
bygg og anlegg, husholdninger, landbruk, øvrig næringsliv og transport. 

Arbeidet med kommunedelplan for sentrale deler av Ringsakerfjellet ble vedtatt i 2011. Kommunen utarbeidet i 
samarbeid med grunneierne planen som er en temaplan som gir føringer for utbygging av infrastruktur i fjellet. 
Tema vann- og avløpsløsning, energibruk, avfallshåndtering, estetikk, trafikksikkerhet, biologisk mangfold, 
massehåndtering og næringsutvikling er utredet i planarbeidet.  

Kommunen har deltatt i arbeidet med regional plan for Rondane-Sølnkletten som har til hensikt å bevare 
villreinens leveområder, samtidig som det legges til rette for videre utvikling og bruk av fjellet. Planen erstatter 
gjeldende fylkesdelplan for Rondane. Saken er vedtatt i fylkestingene i Hedmark og Oppland, og er oversendt 
MD for godkjenning.   
 
Kommunen sertifiserte seks bedrifter (fem private og en kommunal enhet) som godkjente miljøfyrtårn. 
Sertifiseringsordningen skal hjelpe private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. 

Ringsaker deltar i ei styringsgruppe for produksjon og utgivelse av bok om mjøsgeologi. Arbeidet er initiert av 
Hedmark geologiforening. 

Boligsosialt utviklingsprogram
Ringsaker kommune inngikk 25.2.2011 samarbeidsavtale med Husbanken om deltakelse i Boligsosialt 
utviklingsprogram (BOSO). Avtalen gjelder fra 1.3.2011 til 1.3.2015 og hovedmålet med programmet er at det skal 

Ungdommens kommunestyre besøkte Oslo og Stortinget.
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bidra til helhetlig og lokalt forankret boligsosialt arbeid for at flere skal få egnet bolig- og tjenestetilbud. 
Overordnet ansvar for programmet er lagt til rådmann ved kommunalsjef som leder programstyret. Det operative 
ansvaret er lagt til en egen programlederstilling, og berørte enheter er involvert gjennom deltakelse i 
programutvalget. Budsjett for planleggingsfasen i 2011 var på 1 mill. kroner som i sin helhet ble gitt som tilskudd 
av Husbanken.  

Husbanken forutsetter at alle programkommuner skal gjennomføre en ekstern boligsosial analyse og Rambøll 
Management AS presenterte en slik analyse for formannskapet den 21.9.2011. Rambøll sine hovedfunn i 
Ringsaker kommune kan oppsummeres slik:
•	 Kommunen	mangler	god	kartlegging	av	behovet	for	boliger	for	ulike	målgrupper	og	kartlegging	skjer	sjeldent	i	

forkant av boligbehov.
•	 Det	er	mangel	på	boligtilbud	til	ulike	brukergrupper,	spesielt	mangel	på	differensiert	boligtilbud	til	personer	

med helseproblemer knyttet til rus.
•	 Forvaltning	av	den	kommunale	boligmassen	knyttet	til	boligsosialt	arbeid	er	fragmentert	og	ineffektiv.
•	 Kommunen	har	en	fragmentert	tildelingsprosess,	uten	felles	kartlegging	og	vurdering	av	brukernes	behov	for	å	

sikre likebehandling på tvers av resultatenheter og på tvers av ulike distrikter.
•	 Det	er	manglende	koordinering	av	det	boligsosiale	arbeidet	og	det	er	mangel	på	ett	felles	kontaktpunkt	som	

både brukere og interne/ eksterne samarbeidsaktører kan henvende seg til ved boligsosiale spørsmål.

Det er gjennomført et heldags arbeidsverksted for å konkretisere og prioritere videre arbeid med funn og 
anbefalinger fra boligsosial analyse. Workshopen representerte også oppstart av arbeidet med utkast til 
programplan for 2012-2015, og det ble i den forbindelse avviklet dialogmøter med både brukerorganisasjoner og 
samarbeidspartnere. 

Forebyggende arbeid overfor barn og unge 
Det rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom kommunen og Ringsaker lensmannskontor er 
formalisert gjennom SLT-modellen (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak). SLT-koordinators 
stilling inngår i rådmannens stab, tilknyttet for kommunalsjef skole- og barnehage.

Kommunens satsning på rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid gjenspeiles gjennom flere tiltak. Et eksempel er 
«Tidlig intervensjon - unge og rus», et treårig rusforebyggendeprosjekt med økonomisk støtte fra helsedirektoratet 
og kompetansesenter for rus - region øst (KoRus-Øst). Prosjektet, som har som mål å hindre at ungdom under 24 
år, som har debutert med narkotika, opprettholder sitt bruk med fare for å utvikle varige problemer, ble etablert i 
2010. Prosjektet bygger på et tett samarbeid mellom kommunale instanser og politi og skal utvikle samhandling 

Kommunen gikk sammen med Ringsaker lensmannskontor i et rusforebyggende prosjekt rettet mot ungdom. 
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mellom sosialfaglig og politifaglig metodikk. Prosjektleder er til daglig politiførstebetjent ved Ringsaker 
lensmannskontor, og i 2011 ga helsedirektoratet støtte til utvidelse av prosjektet med ytterligere en 
prosjektstilling. Mer enn 20 ungdommer i alder 14-23 år er eller har vært tilknyttet prosjektet, og det er høstet 
gode resultater. 

Det ble i 2011 arrangert seminarer og fagdager for ansatte i Ringsaker kommune, politi og videregående skole, 
hvor målsetning har vært å styrke kompetanse innen fagutvikling og samhandling på SLT – området. Ringsaker 
har også vært representert med ansatte i tiltak i regi av justisdepartementet, fylkesmannen, fylkeskommunen, 
KoRus-Øst og Det kriminalitetsforebyggende råd samt internasjonalt arbeid gjennom EU-prosjekter. 

Politiråd
Politirådet i Ringsaker består av følgende faste medlemmer; ordfører, rådmann, lensmann og SLT-koordinator, 
som er rådets sekretær. Politirådet har hatt fire møter i 2011.

Eksempler på saker som politirådet har drøftet i 2011 er kriminelle MC miljøer, samarbeid mellom kommune og 
politi vedrørende narkotikaforebyggende tiltak, forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme og 
politimessige erfaringer knyttet til alkoholpolitiske retningslinjer for åpnings- og skjenkebestemmelser.

Næring og næringstilrettelegging
På Rudshøgda er et nytt næringsområde på ca. 420 dekar avskoget, og vil være byggeklart høsten 2012. Det er 
fortsatt noen ledige enkelttomter av varierende størrelse igjen på det gamle næringsområdet. Rudshøgda 
Utvikling AS har fått opsjon fram til høsten 2012 på en stor næringstomt sør for Coop Obs! for etablering av 
handelsvirksomhet med plasskrevende varegrupper.

Ferdigstilling av gågata i Brumunddal vil forhåpentligvis bidra til positive handelsopplevelser i byen framover. 
Mølla Storsenter oppnådde sitt omsetningsmål på 300 millioner kroner i sitt første driftsår og har bidratt til å 
demme opp for handelslekkasjen ut av Brumunddal.

Moelv handelsstandsforening, Ringsaker kommunes servicesenter, Ringsaker folkebibliotek avd. Moelv og 11 

Næringsfilmen ble til. Filmen som intervjuer næringslivsledere og grundere i Ringsaker ble laget av Elisabeth Nord 
 Productions. 
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Sykkeltur en sommerdag på Helgøya. 

forretninger i Moelv har i 2011 deltatt i et vertskapsprosjekt i regi av Hamarregionen Reiseliv, hvor det ble satt 
fokus på å gi kunden en best mulig totalopplevelse som besøkende og handlende i Moelv. 

Flere nye virksomheter har i 2011 etablert seg i Ringsaker, bl.a. HELFO og Ringnes. Grilstad AS besluttet før jul å 
legge ned sin virksomhet på Gjøvik og overføre ca. 45 arbeidsplasser til Brumunddal i 2012. 

Mange reiselivsbedrifter i kommunen hadde en fin utvikling i 2011, og særlig virksomhetene på Nes og Helgøya 
hadde godt besøk. Skafferiet på Hovinsholm hadde mer enn 30.000 besøkende i 2011 og er av Magasinet Lev 
Landlig kåret til en av Norges koseligste butikker på landet! En annen perle ved Mjøsa er Hoel Gård, en av få 
gårder i Norge som er tildelt Olavsrosa, og som deltar i det eksklusive nettverket Håndplukket®, som er et 
nettverk av noen av Norges beste kurs- og møtehoteller.

På Sjusjøen er det i 2011 gjennomført et forprosjekt blant de næringsdrivende for å utrede hvordan Sjusjøen og 
Ringsakerfjellet for øvrig kan løftes til å bli enda mer attraktivt for besøkende og hytteeiere.

For å sette fokus på Ringsaker som en næringsvennlig kommune er det utarbeidet en dokumentarfilm med et 
utvalg av bedriftslederes synspunkter på det å drive næring i Ringsaker.

Revisjon av strategisk næringsplan ble startet opp i 2011. Det er anlagt en bred prosess rundt dette arbeidet for 
at flest mulig skal bli involvert. Det er i 2011 avholdt ett stort næringsseminar med 100 inviterte gjester og åtte 
bransjemøter med deltagelse fra ca. 60 næringslivsledere. 

I henhold til avtale har rådmannen gjennom næringsavdelingen utført de funksjoner som er tillagt driften av 
kommunens næringsselskap Ringsaker Vekst AS. I hovedsak er dette rådgivningstjenester overfor bedrifter og 
nyetablerere i Ringsaker, oppfølging av eksisterende låneengasjement, forberede og innstille saker som 
styrebehandles i Ringsaker Vekst AS, herunder søknader til næringsfondet, samt administrere den daglige driften 
av selskapet. Ringsaker Vekst AS ga i 2011 tilsagn om lån til 2 prosjekter fra sine egne frie midler, og tilskudd til 
40 prosjekter fra næringsfondets midler.
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2.3 Barnehage (VO 20)

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage Barnehageleder: Gry Hanne Edvardsen
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage Barnehageleder: Gunn Bjerke
204 Nes barnehage Barnehageleder: Tone Beate Kristiansen
205 Tømmerli barnehage Barnehageleder: Liv Skåland Lauritzen
206 Hempa og Vesleparken barnehage Barnehageleder: Gry Gulliksen Kleiven
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage Barnehageleder: Ivy M. Ludvigsen
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage Barnehageleder: Kari Lauritzen
209 Bakkehaugen barnehage Barnehageleder: Line Nordvik

2.3.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år.

Ringsaker kommune driver 16 barnehager organisert i 8 resultatenheter, samt eget tilbud om åpen barnehage. To 
avdelinger i paviljonger ved Lismarka barnehage og ved Moelv barnehage er midlertidige plasser i påvente av 
utbygginger. Det er 26 private barnehager fordelt på 17 heldagsbarnehager og 9 familiebarnehager. 

Kommunen yter service til de private barnehagene. Dette innbærer bl.a. veiledning, godkjenning, tilsyn og 
formidling av offentlige tilskudd etter forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager. Videre behandles søknader om ekstra ressurser til barnehagene i forhold til barn 
med nedsatt funksjonsevne, samt søknader om spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder i 
henhold til opplæringsloven. 

PP-tjenesten har rådgivningsfunksjon når det gjelder tilrettelagt opplæring inkl. spesialpedagogisk hjelp for 
målgruppen førskolebarn. Helsestasjon og PP-tjenesten har i samarbeid etablert tilbud om åpen barnehage ved 
Familiens Hus i Brumunddal, Nes og Moelv. 

2.3.2 Hovedkommentar
Kommunen har opplevd en betydelig økning i etterspørselen etter 
barnehageplasser gjennom flere år. Spesielt har etterspørselen etter 
plasser for de yngste barna økt. Med de nye etableringene har 
kommunen full barnehagedekning. Det betyr at alle barn som har 
lovfestet rett til plass, fikk tilbud, og i tillegg ble det gitt tilbud til flere 
yngre barn samt søkere gjennom året.

Den private Årengen barnehage ble åpnet i lokalene til tidligere 
Årengen skole på Nes i januar 2011. Nøtteliten barnehage i Furnes 
og Huskestua familiebarnehage i Brumunddal la ned driften 
31.7.2011. 

Fra 1.1.2011 ble det innført nytt finansieringssystem for 
barnehagesektoren. De øremerkede statstilskuddene ble innlemmet 
i rammetilskuddet til kommunen. Dette innebar at driften fra 2011 
finansieres innenfor de totale økonomiske rammer i kommunen. 
Dette er en vesentlig endring i forhold til tidligere da nye 
barnehageplasser i hovedsak ble finansiert med statstilskudd og 
foreldrebetaling. Endringen har medført økte utgifter for 
barnehageområdet knyttet til økt kommunalt driftstilskudd til private 
barnehager, endret ordning for søskenmoderasjon og 
refusjonsoppgjør mellom kommuner. 

Kommunestyret ble orientert om endringene i finansieringssystemet 
i k.sak 22/2011. Rådmannen fikk samtidig fullmakt til å fatte vedtak 
om kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. I løpet av 
2011 har rådmannen utarbeidet lokale retningslinjer for 
saksbehandlingen med hjemmel i nevnte kommunestyresak.

Det er moro å leke i høstløvet!



 ÅRSBERETNING 2011      55                 

Barnehagene arbeider kontinuerlig med kompetanseheving på ulike områder for å videreutvikle kvaliteten på 
tjenestetilbudet.  PPT bidrar med å øke kompetansen i barnehagene i forhold til arbeid med barn med nedsatt 
funksjonsevne.

2.3.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2011 var vist i styringskortet i blå bok 2011. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av 
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. 

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,3

Kvaliteten på tjenestene 5,0 4,0 4,8

Tilfredshet med barnehagens læringsmiljø 5,0 4,0

Barnehageplass til alle som ønsker det, 0-5 år 100 % 99 % 98,0 %

Barnehageplass til alle som ønsker det, 3-5 år 100 % 99 % 100 %

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,1

Informasjon 5,0 4,0 4,9

Brukerundersøkelse blir gjennomført annet hvert år og neste brukerundersøkelse gjennomføres i 2012. 
Tidligere har barnehagene hatt gjennomgående gode resultater på slike undersøkelser. Alle med lovfestet rett 
fikk tilbud om barnehageplass. Alle barn i aldersgruppa 3-5 år fikk tilbud, mens 2 % av barn under 3 år fikk 
avslag. Dette gjelder de yngste barna som ikke har lovfestet rett til barnehageplass.

Brukere Tilfredshet  
med tjenestene

Kvaliteten på 
tjenestene

Samarbeid / 
medvirkning Informasjon

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 5,2 4,7 4,9 4,6

201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 5,3 4,9 5,1 4,9

204 Nes barnehage 5,2 4,0 4,5 4,3

205 Tømmerli barnehage 5,4 5,1 5,2 5,2

206 Hempa og Vesleparken barnehage 5,4 5,1 5,1 4,9

207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 5,4 4,7 5,1 4,9

208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage 5,4 5,2 5,5 5,4

209 Bakkehaugen barnehage

Bakkehaugen barnehage var ny fra høsten 2010 og får resultater fra brukerundersøkelse først i 2012. 

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,3

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 5,1

Læring og fornyelse 5,0 4,0 5,1

Medarbeiderskap 5,0 4,0 5,2

Medarbeidere
Engasjement 

og kompetanse 
(brukere)

Engasjement 
og kompetanse 

(ansatte)

Læring og 
fornyelse

Medarbeider 
skap

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 5,3 4,9 5,1 5,2

201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 5,3 5,3 5,2 5,3

204 Nes barnehage 4,9 4,9 4,8 5,0

205 Tømmerli barnehage 5,4 5,2 5,0 5,0

206 Hempa og Vesleparken barnehage 5,4 5,1 5,1 5,1

207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 5,3 5,1 5,2 5,3

208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage 5,7 5,3 5,4 5,5

209 Bakkehaugen barnehage 5,2 5,1 5,3

Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjort i 2011, neste gjennomføres høsten 2012. 
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Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med arbeidsmiljøet 5,0 4,0 5,1

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 5,4

Sykefravær 7,5 % 9,0 % 11,4 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 5,1

Ledelse (samlet resultat) 5,0 4,0 5,1

Organisasjon Arbeidsmiljø Stolthet egen 
arbeidsplass

Syke-
fravær

Tilfredshet  
m/ledelsen

Ledelse  
(samlet resultat)

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 4,9 5,4 11,3 % 5,0 5,0

201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 5,0 5,2 7,6 % 4,9 5,1

204 Nes barnehage 5,2 5,3 16,4 % 4,7 4,8

205 Tømmerli barnehage 4,9 5,1 13,7 % 5,1 5,1

206 Hempa og Vesleparken barnehage 4,7 5,4 11,5 % 5,0 5,1

207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 5,1 5,5 12,8 % 5,2 5,2

208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage 5,5 5,8 5,1 % 5,7 5,5

209 Bakkehaugen barnehage 5,5 5,6 14,6 % 5,2 5,3

Barnehagene har et samlet sykefravær i 2011 på 11,4 %. Det gis utfyllende kommentar til fraværet i omtale av 
den enkelte barnehage.

Personalinnsats 

31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 25,40 25,40 25,40 25,40

201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 36,48 36,62 36,62 36,62

204 Nes barnehage 21,94 29,74 29,74 29,94

205 Tømmerli barnehage 14,32 14,32 14,32 14,32

206 Hempa og Vesleparken barnehage 23,88 17,08 17,08 17,72

207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 23,42 26,42 26,42 26,42

208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage 18,31 18,31 18,31 18,31

209 Bakkehaugen barnehage 16,00 25,30 25,00 25,00

249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter 6,17 6,87 6,87 6,87

Sum årsverk VO 20 barnehage 188,92 200,06 199,76 200,60

I k.sak 45/2011 ble det vedtatt å opprette til sammen 0,84 årsverk innen VO 20 barnehage. Det ble opprettet 0,2 
årsverk ved Nes barnehage på bakgrunn av merinntak av barn høsten 2011. I tillegg ble det opprettet 0,232 
årsverk i Vesleparken barnehage som følge av overgang fra korttidsavdeling til heldagsavdeling og 0,408 årsverk 
som følge av korrigering av bemanningsplanen. 

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr 

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 174 025 197 524 203 970 214 107

Driftsinntekter 168 652 190 714 51 926 59 889

Netto driftsutgifter 5 373 6 810 152 044 154 218

Driftsregnskapet til VO 20 barnehage har ved utgangen av 2011 et merforbruk på 2,174 mill. kroner. Dette skyldes 
i hovedsak økte tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 
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Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Investeringsutgift 21 631 58 563 11 363 11 965

Investeringsinntekt 953 11 355 0 4 145

Netto inv.utgift 20 678 47 208 11 363 16 110

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 9 066 8 910 156 1,7 %

201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 13 167 12 558 609 4,8 %

204 Nes barnehage 10 444 10 615 -171 -1,6 %

205 Tømmerli barnehage 5 054 4 878 176 3,5 %

206 Hempa og Vesleparken barnehage 6 418 6 322 96 1,5 %

207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 9 414 8 895 519 5,5 %

208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage 6 950 6 847 103 1,5 % 

209 Bakkehaugen barnehage 8 521 8 029 492 5,8 %

249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter 83 010 85 184 -2 174 -2,6 %

Sum 152 044 152 238 -194 -0,1 %

Rapport fra resultatenhetene

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage
I 2011 opplevde enheten, på samme måte som i 2010, å ha ledig kapasitet i Lismarka barnehage etter at den ble 
utvidet med paviljong. For å imøtekomme etterspørselen etter flere småbarnsplasser har tilbudet blitt tilrettelagt 
slik at barnehagen har to småbarnsavdelinger og en avdeling for store barn. Barnehagen har tatt inn flere barn 
utenom hovedopptaket, men har fortsatt en del ledig kapasitet.

Barna har det artig i Bakkehaugen barnehage.
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Arbeidet med tilrettelegging i form av ombygging/utvidelse 
av lokalene i Åsen barnehage for permanent drift ble 
ferdigstilt i februar 2011. Utbedringer av uteområdet ble 
påbegynt i november 2011 og ventes å være ferdig 
sommeren 2012.

Enheten deltar i prosjektet «Engelsk og matematikk – norsk 
og musikk, en kunstnerisk tilnærming til læringsprosessen i 
barnehagen». Prosjektet gjennomføres i samarbeid med 
musikkpedagogen András Hidas og er en videreføring av 
arbeidet med matematikk og engelsk i barnehagen, men 
med en ny innfallsvinkel. Dette er en del av arbeidet med 
tidlig innsats og økt læringsutbytte.

Sykefraværet i 2011 var på 11,3 % og er en liten nedgang fra 
året før. Det ligger likevel over både mål og akseptabelt 
resultat. Dette skyldes i hovedsak flere 
langtidssykmeldinger. Enheten har fokus på oppfølging av 
gravide med tilrettelegging slik at de kan stå lenger i arbeid 
gjennom svangerskapet. Fysiske forhold på arbeidsplassene 
er utbedret. Det har vært gjennomført gruppesamtaler med 
fokus på ulike problemstillinger og seminardag hvor 
bedriftshelsetjenesten foreleste om psykososialt 
arbeidsmiljø. Enheten deltok også i «Prosjekt legers 
sykmeldingspraksis» hvor en jobbet med å få ned det 
legemeldte korttidsfraværet og bevisstgjøre de ansatte på 
bruk av egenmeldinger (IA-avtalen).

Enheten har 5 deltidsstillinger og de deltidsansatte jobber frivillig deltid, bortsett fra en. Den som ønsker seg 
større stilling, vil få tilbud om full stilling i 2012. 

Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr 156.000. Det skyldes i hovedsak bruk av vikarer ved sykdom og 
fødselspermisjoner som lønnes lavere enn de ansatte som er sykmeldt eller i permisjon.

201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage
Enheten hadde 170 barn ved utgangen av 2011. Fossen og Fagernes barnehager har hatt utvidede grupper på 
flere avdelinger for å få plass til alle barn med lovfestet rett. Enheten har barn fra 23 nasjonaliteter. 

Enheten er opptatt av at barna skal være fysisk aktive, bruke kroppen sin og bli glad i å være ute i naturen. Uteliv 
prioriteres derfor høyt gjennom hele året. «Engelsk» og «Antall, rom og form» har vært satsingsområder også i 
2011. Det legges naturlig inn i aktiviteter både ute og inne. En dag i uka har hver barnehage leid inn kulturskolen 
som har musikkstund med de eldste barna. Enheten har startet en prosess med fokus på det fysiske miljøet 
inne, og hvordan dette påvirker barna. Arbeidet med å skape et mer utfordrende og kreativt innemiljø vil pågå for 
fullt kommende år.

Sykefraværet var lavere i 2011 enn det har vært de siste årene. Målet var på 7,5 %, og det reelle fraværet var på 
7,6 %. Det jobbes kontinuerlig med å få sykmeldte tilbake i jobb så raskt som mulig.

De fleste medarbeiderne i enheten har hele stillinger. Tre ansatte arbeider ufrivillig deltid. Det har ikke vært mulig 
å øke stillingsprosentene deres i faste stillinger. 

Barnehagen fikk i 2011 et overskudd på kr 609.000. Årsaken er hovedsakelig overskuddet enheten hadde med 
seg fra 2010.

204 Nes barnehage
Barnehagen har i 2011 gitt plass til 140 barn. 

Det er gjennom året jobbet med å ferdigstille barnehagens inne- og uteområde. Det forventes at dette arbeidet 
kan avsluttes sommeren 2012. 

Barna leker med engelske ord i Kårtorp barnehage.
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I tillegg til å videreføre arbeidet med «Antall, rom og form» og «Engelsk», startet barnehagen høsten 2011, i 
samarbeid med PPT, prosjekt «De Utrolige Årene», (DUÅ). 

Sykefraværet var på 16,4 % og skyldes hovedsakelig langtidsfravær med problemer med rygg, nakke, hofter, 
skuldre mm. For å få redusert sykefraværet er det gjennomført ulike trivselstiltak, og enheten har samarbeid 
med NAV, Frisk og Providor. De ansatte har også startet opp med trening på arbeidsplassen etter arbeidstid. Det 
jobbes med alternativer til de som har fått tilrettelagt jobben sin over flere år og fremdeles opplever jobben som 
vanskelig. Enheten er inne i gode prosesser og den nye barnehagen er godt fysisk tilrettelagt 

Barnehagen har ni deltidsansatte, og kun en ønsker større stilling. Ved ledige stillinger i enheten fylles det opp 
først hos den som ønsker større stilling. 

Ved utgangen av året viste regnskapet et negativt avvik på kr 171.000. Avviket skyldes hovedsakelig høye 
vikarutgifter.

205 Tømmerli barnehage
Høsten 2011 startet barnehagen prosessen mot å bli miljøfyrtårn. Enheten ble sertifisert i november 2011 som 
en av de første kommunale enhetene i Ringsaker. Dette innebærer bl.a. at enheten tar miljøutfordringen, og 
lærer barna miljøansvar i deres praktiske hverdag.

Barnehagen har jobbet med ulike prosjekt de siste årene. Arbeidet med prosjektene «Matematikk», «Engelsk» 
og «De Utrolige Årene» er videreført og videreutviklet i 2011.

Det jobbes videre med handlingsplanene fra siste målinger. Uteområdet er det som tidligere har fått dårligst 
score, og som det jobbes med jevnlig. Høsten 2011 fikk enheten på plass ei grillhytte som både brukere og 
personalet hadde ønsket seg i lengre tid. Foreldre var gode bidragsytere for å få dette til. Personal-/arbeidsrom 
har blitt oppgradert i 2011 med nye skap og møbler. 

Sykefraværet i 2011 var fortsatt høyt med 13,7 %. Mye har sammenheng med kroniske lidelser. 
Langtidssykemeldte er fulgt opp med samtaler, veiledning og hjelp over i andre stillinger. Enheten har samarbeid 
med HMS-rådgiver og NAV.

Enheten har to deltidsstillinger i barnehagen, 50 % pedagogisk leder og 32 % sekretær. Ansatte i disse 
stillingene ønsker 100 % stillinger. De som innehar 50 % pedagogstillinger, får fylt opp sine stillinger ved å 
vikariere i ulike permisjoner i enheten. Sekretærstillingen på 32 % er økt opp til 76 % ved at vedkommende har 
tilsvarende stilling i en annen barnehage.

Enheten har et positivt avvik på kr 176.000. Dette skyldes i stor grad refusjoner for sykmeldte og overskudd fra 2010.

206 Hempa og Vesleparken barnehage
Vesleparken barnehage avviklet korttidsplassene fra august 2011. De fleste som benyttet seg av tilbudet gikk over 
til 100 % plass. Det ble samtidig gjort noen utvidelser av stillinger.

Etter en gjennomgang av årsverk i forbindelse med omleggingen av korttidsplasser til heldagsplasser fra høsten 
2011, ble det avdekket at barnehagen fra tidligere hadde en feil i antall årsverk. Vesleparken barnehage hadde for 
liten ressurs som barneveileder i forhold til vedtatt bemanningsnorm. Avviket ble dekket opp ved at det ble 
opprettet 0,408 årsverk som barneveileder fra august 2011, jf. k.sak 45/2011. 

Enheten avsluttet prosjektet «Antall, rom og form» i juni 2011. Barnehagene startet høsten 2011 med 
kompetanseheving i regi av PPT innen «Språk og samspill i et forebyggende perspektiv».

Vesleparken er en flerkulturell barnehage og er fokusvirksomhet gjennom Nasjonalt senter for flerkulturell 
opplæring (NAFO). I september 2011 ble barnehagen med i et «Taterprosjekt» igangsatt på oppfordring fra NAFO. 
I tillegg samarbeides det med Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning, Glomdalsmuseet og 
Taternes landsforening.

Sykefraværet i 2011 var på 11,5 %. Hovedårsaken er langtidsfravær i forbindelse med kroniske lidelser. De 
ansatte følges opp individuelt, og enheten har tett samarbeid med NAV og HMS-rådgiver. Sykefraværet gikk mye 
ned siste halvår av 2011.
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Enheten har tre ufrivillig deltidsansatte. To av disse fikk økt sine stillinger etter omgjøring av korttidsplasser til 
heldagsplasser. De som har ufrivillig deltid blir tilbudt større stillinger ved ledig kapasitet. 

Enheten har et positivt avvik på kr 96.000. Enheten har i 2011 brukt det meste av overskuddet fra 2010 og økte 
inntekter fra sykelønnsrefusjoner til å bygge vognskur/ soveplass, til innkjøp av nytt inventar, IKT utstyr og 
utbedring /gravearbeid i forbindelse med utelekeplassen.

207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage
Barnehageenheten har i 2011 gitt plass til 124 barn. Det ble ikke gjort brukerundersøkelse i 2011.

Det arbeides målrettet med de ulike prosjektene enheten deltar i. Det er «Tidlig innsats Kvello», videreføring av 
«De Utrolig Årene», «Antall, rom og form» og «Engelsk». Buttekvern har sammen med Veldre barnehage 
utarbeidet en lokal handlingsveileder for barnehagene i Ringsaker, «Fra bekymring til handling». Gjennom 
prosjektet har barnehagen fått en god kompetanse i forhold til å gjennomføre «den vanskelige samtalen» med 
foreldre, i tillegg til et nærmere samarbeid med barnevernstjenesten. De ansatte gir utrykk for stor grad av 
tilfredshet med prosjektene. De har høye ambisjoner om utvikling av et høyt faglig miljø i enheten, og et sterkt 
ønske om å bidra til et godt læringsmiljø for både barn og voksne.

Sykefraværet for 2011 var på 12,8 %. Sykefraværet i 2011 har økt. Det er satt i gang tiltak for å senke 
sykefraværet i løpet av 2012. Hovedårsaken er langtidsfravær i forbindelse med kroniske lidelser. De ansatte 
følges opp individuelt, og enheten har tett samarbeid med NAV.

Enheten har ingen ansatte som jobber ufrivillig deltid.

Enhetens overskudd på kr 519.000 skyldes sykelønnsrefusjoner samt inntektsført overskudd fra 2010. 
Overskuddet er tenkt brukt på oppgradering av utelekeplassen, IKT-utstyr og inventar.

208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage
Enheten har i 2011 gitt plass til 79 barn. Ved opptaket høsten 2011 fikk mange avslag på søknad om 
barnehageplass i enheten, da det ikke var tilstrekkelig antall ledige plasser i noen av barnehagene. Disse fikk 
tilbud om plass i andre barnehager i Furnes eller Brumunddal. 

Det arbeides målrettet med å heve personalets kompetanse innenfor ulike fagområder. Fokusområder i 2011 har 
vært matematikk, engelsk og språk/tekst/kommunikasjon. Arbeidet med å utvikle barnas digitale kompetanse har 
også vært høyt prioritert. Personalet øker sin kunnskap ved å lese faglitteratur, delta på kurs/prosjekter, besøke 
kompetansesenter og aktivt delta i diskusjoner/refleksjoner i personalgruppene. Barna opplever et godt 
læringsmiljø med engasjerte og anerkjennende voksne. 

Sykefraværet i 2011 var på 5,1 %. Dette er lavt og bidrar til stabilitet og trygghet for barna.

Det er ingen ansatte på ufrivillig deltid i enheten

Byggingen av Simenstua barnehage på Stavsberg er godt i gang og skal stå ferdig i august 2012. Kårtorp 
barnehage legges da ned, og barn og personale innlemmes i Simenstua barnehage.

Enhetens positive avvik på kr 103.000 skyldes overskudd fra 2010 og et lavt sykefravær.

209 Bakkehaugen barnehage
Enheten var i 2011 inne i sitt første hele driftsår, og gir barnehageplass til 107 barn. Fra januar til juli driftet 
barnehagen fire småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger, mens fra august til desember ble det tre 
småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger. Dette fordi flere av de små barna ble regnet som store i løpet av 
året.

Personalet har i fellesskap jobbet mye med enhetens pedagogiske grunnsyn. Refleksjoner rundt voksenrollen, 
samt organiseringen av en ny barnehage har vært viktig. Barnehagen har jobbet videre med prosjekter som 
«Antall, rom og form» og «Engelsk». Den har også valgt å bli med i prosjektet «Tidlig innsats i barnehagen – 
TiKvello modellen» som fortsetter i 2012. Dette er en modell for tidlig å oppdage barn som trenger bistand, og 
innsats gjennom tverrfaglig samarbeid i barnehagen. For å fange opp barn med språklige utfordringer, jobber 
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barnehagen med språkstimulering og bruk av ulike kartleggingsverktøy. Barnehagen har ei personalgruppe som 
er engasjert og målrettet i sitt arbeid med barn.

Sykefraværet for de siste 12 måneder er på 14,6 % og har gjennom 2011 vært høyt i forhold til målet. 
Hovedårsaken til dette er langtidsfravær, og den enkelte ansatte følges opp individuelt.

Barnehagen har redusert antall deltidsstillinger i 2011 ved at to ansatte har fått utvidet sin stilling. Enheten har nå 
ikke noen ansatte som har ufrivillig deltidsstilling.

Enheten har et positivt resultat på om lag kr 492.000. Dette skyldes inntektsført overskudd fra 2010, større 
inntekter på foreldrebetalingen enn budsjettert, større sykelønnsrefusjoner enn antatt, og nøye avveininger av 
innkjøp da 2011 har vært enhetens første hele driftsår. Enheten har planlagt å bruke mye av overskuddet til 
ferdigstillelse av utelekeplassen i barnehagen.

249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter
På dette budsjettansvaret føres refusjonsoppgjør mellom kommuner og kommunale tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager. Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn og styrkingstiltak for fremmedspråklige barn hører også til 
på dette budsjettansvaret.

I 2011 har kommunen som følge av den nye finansieringsordningen fått betydelige merutgifter i forbindelse med 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager og refusjonsoppgjør mellom kommuner. I k.sak 22/2011 «Nytt 
finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager» ble politikerne orientert om blant annet forventede 
merutgifter. Mange av vurderingene som ble gjort i denne saken, stemmer godt med regnskapsresultatet. På et 
område har det blitt betydelig større utgifter. Dette gjelder økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager som følge 
av budsjettøkninger i kommunens budsjett. Virkningene av lønnsoppgjør og reguleringspremie har medført en 
stor økning i tilskuddene og er hovedforklaringen til at virksomhetsområdet fikk et merforbruk på 2,174 mill. 
kroner. 

2.3.4  Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer 

Barnehagedekning
Kommunen har full barnehagedekning. Full barnehagedekning defineres som at de som har lovfestet rett til 
barnehageplass, får tilbud. Barn som fyller ett år innen utgangen av august, og som det søkes plass for innen 
fristen for hovedopptaket, har lovfestet rett til plass fra høsten. Noen få barn uten lovfestet rett til 
barnehageplass fikk avslag. Vedtatte tiltak skal bidra til at barnehagedekningen i alle deler av kommunen blir god. 

Kvalitetsarbeid
For å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet foregår kontinuerlig arbeid med kompetanseheving. I forbindelse med 
prosjekt «Antall, rom og form» og «Engelsk» som ble avsluttet våren 2011, ble det utarbeidet felles kommunale 
målsettinger innen de to fagområdene. Arbeidet med implementering av målsettingene videreføres. 

Enkelte barnehager gjennomfører prosjekt/utviklingsarbeid innen spesielle tema. I samarbeid med 
nabokommunene Hamar, Stange og Løten deltar to barnehager i et internasjonalt prosjekt (EU-prosjekt) for å 
forbedre opplæringen og veiledningen av ufaglærte i barnehagene, øke den generelle kompetansen i utøvelsen 
av yrket og motivere til videre fagutdanning. I samarbeid med KoRus-Øst deltar to barnehager i et prosjekt for å 
utarbeide «Fra bekymring til handling – en lokal handlingsveileder for barnehagene i Ringsaker». Dette er et 
verktøy som skal bidra til å gjøre det tryggere for de ansatte i barnehagene å gripe inn i familier der det er 
mistanke om omsorgssvikt; bl.a. i forhold til rusproblematikk. For å videreutvikle bruk av IKT og digitale verktøy er 
det igangsatt arbeid med kompetanseheving av de ansatte. 

PPT bidrar med å øke kompetansen i barnehagene i forhold til arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne. 
Flere barnehager deltar i prosjektet DUÅ, «De utrolige årene», et program for å forebygge atferdsvansker hos 
små barn. For å forberede opplæring av en modell for tidlig avdekking og innsats gjennom tverrfaglig samarbeid 
med utgangspunkt i barnehagen, er det gjennomført tverrfaglig sammensatte lesesirkler med ansatte fra 
barnehager, barneverntjenesten, helsestasjoner og PPT. Opplæringen starter i 2012. 
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2.4 Undervisning (VO 30) 

300 Brøttum ungdomsskole Skoleleder:  Haldis Sveen
301 Moelv ungdomsskole Skoleleder: John Amundsen
302 Nes ungdomsskole/RAUS Skoleleder: Are Solstad
303 Brumunddal ungdomsskole Skoleleder: Guro Kirkerud
304 Furnes ungdomsskole Skoleleder: Terje Nærlie
310 Brøttum skole Skoleleder: Haldis Sveen
312 Messenlia og Lismarka skole Skoleleder: Brite Kandal
313 Fagernes og Åsen skole Skoleleder: Jan Kornerud
314 Kilde og Fossen skole Skoleleder: Steinar Ulven
315 Skarpsno skole Skoleleder: Steinar Ulven
316 Gaupen skole Skoleleder: Runa Hammeren
319 Kirkekretsen skole Skoleleder: Anna Saug
321 Hempa skole Skoleleder: Mari Lundsveen Flagstad
322 Fagerlund skole Skoleleder: Kari Storihle Ødegård
323 Mørkved skole Skoleleder: Arnstein Nærlie
324 Kirkenær skole Skoleleder: Solvor Holmen
325 Kylstad skole Skoleleder: Line Osmo
326 Stavsberg skole Skoleleder: Else Margrethe Holst
327 Nes barneskole Skoleleder: Per Moen/Stein Skjeseth
340 Hagen skole Skoleleder: Kjersti Brekke Røhnebæk (konst.)
342 Voksenpedagogisk senter Skoleleder: Svein Kåre Rydland
343 PPT Skoleleder: Turid Fauske 

2.4.1 Ansvarsområde
Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skole fri tids tilbud, 
leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet består av:

Barneskole: 13 resultatenheter med til sammen 16 skoler
Kombinert: 1 resultatenhet med både barne- og ungdomsskole (Brøttum)
Ungdomsskole: 4 resultatenheter med til sammen 5 skoler inkl. RAUS
Andre: 3 resultatenheter (PPT, Voksenpedagogisk senter, Hagen)
Sum: 21 resultatenheter

2.4.2 Hovedkommentar
Satsing på økt læringsutbytte for alle elever er videreført i 2011 med fortsatt fokus på grunnleggende ferdigheter i 
fagene norsk, engelsk og matematikk. Et omfattende kartleggingsarbeid følges opp med fokus på riktige tiltak og 
vurdering for læring. Tidlig innsats og målrettet arbeid er virkemidler for å styrke den enkelte elevs 
læringsresultater på sikt. Entusiasme og pågangsmot preger Ringsakerskolen.

Det samlede elevtallet i de kommunale skolene ved offisiell telledato 1.10.2011 var 4.134 elever. Dette var en 
reduksjon på 33 elever fra 2010. Siden 2006 er elevtallet redusert med 211 elever. Elevtallsutviklingen de siste 
årene vises i følgende tabell, kilde GSI:

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Elevtall 4 336 4 345 4 240 4 160 4 151 4 167 4 134

SFO-tilbud ble i 2011 gitt ved de barneskoler der minst 14 søkere meldte interesse for fast plass. Det har tidligere 
hvert år vært om lag 50 % av elevene på 1. til 4. trinn som har hatt fast plass i SFO. Etter omlegging av tilbudet 
på hel og delt plass har andelen økt til 62 % i 2011. Antallet elever ved SFO de siste årene vises i følgende tabell, 
kilde GSI:

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Elevtall 839 845 838 829 845 850 931
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PPT 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. PPT skal sørge for at 
det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det. Ved registreringen 1.10.2011 hadde 387 
elever vedtak om spesialundervisning, det tilsvarer 9,4 % av elevene. Landsgjennomsnittet er 8,2 %. Følgende 
tabell viser hvor mange elever i de kommunale grunnskolene i Ringsaker som har fått innvilget 
spesialundervisning de siste årene, kilde GSI:

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Elevtall 144 193 224 287 363 389 387

Voksenpedagogisk senter gir voksenopplæring til de som har rettigheter i henhold til opplæringsloven og 
introduksjonsloven. 

Elev ved Voksenpedagogisk senter lærer å skrive norsk.
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2.4.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2011 var vist i styringskortet i blå bok 2011. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av 
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Resultater vises her kun for 
virksomhetsområdet samlet.

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,0
Kvaliteten på tjenestene 5,0 4,0 5,0
Tilfredshet med samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,7
Tilfredshet med informasjon 5,0 4,0 5,2
Elevenes tilfredshet med faglig veiledning, 5. tr. 4,3 3,9 4,3
Elevenes tilfredshet med faglig veiledning, 7. tr. 4,0 3,6 4,3
Elevenes tilfredshet med faglig veiledning, 8. tr. 3,9 3,5 3,2
Elevenes tilfredshet med faglig veiledning. 10. tr. 3,6 3,2 3,6
Elevenes trivsel 5. trinn 5,2 4,7 5,2
Elevenes trivsel 7. trinn 5,0 4,5 5,2
Elevenes trivsel 8. trinn 5,0 4,5 4,1
Elevenes trivsel 10. trinn 4,8 4,3 4,9
Elevenes motivasjon 5. trinn 5,2 4,7 5,2
Elevenes motivasjon 7. trinn 5,0 4,5 5,1
Elevenes motivasjon 8. trinn 4,8 4,3 3,9
Elevenes motivasjon 10. trinn 4,5 4,1 4,5
Elevenes tilfredshet med klasseledelse 5. trinn 4,2 3,8 4,1
Elevenes tilfredshet med klasseledelse 7. trinn 4,2 3,8 4,2
Elevenes tilfredshet med klasseledelse 8. trinn 4,1 3,7 3,3
Elevenes tilfredshet med klasseledelse 10. trinn 4,0 3,6 4,1
Ordkjedetesten 3.trinn 5,0 4,5 5,4
Ordkjedetesten 4.trinn 5,0 4,5 6,4
Ordkjedetesten 5.trinn 5,0 4,5 6,4
Ordkjedetesten 6.trinn 5,0 4,5 6,2
Ordkjedetesten 7.trinn 5,0 4,5 6,4
Ordkjedetesten8.trinn 5,0 4,5 5,5
Ordkjedetesten 9.trinn 5,0 4,5 7,0
Ordkjedetesten 10.trinn 5,0 4,5 6,1
Kartleggeren engelsk 6. trinn 100 90 115
Kartleggeren engelsk 7. trinn 100 90 113
Kartleggeren engelsk 9. trinn 100 90 90
Kartleggeren engelsk 10. trinn 100 90 98
M-prøvene 3. trinn 5,0 4,5 5,8
M-prøvene 4. trinn 5,0 4,5 6,0
M-prøvene 6. trinn 5,0 4,5 5,8
M-prøvene 7. trinn 5,0 4,5 5,6
Standpunktkarakterer norsk 3,9 3,8 3,8
Standpunktkarakterer engelsk 3,9 3,8 3,8
Standpunktkarakterer matematikk 3,7 3,6 3,3
Avgangsprøve norsk 3,5 3,5 3,2
Avgangsprøve engelsk 3,8 3,7 3,8
Avgangsprøve matematikk 3,1 3,0 2,8
Muntlig avgangsprøve samlet 4,3 3,9 4,3
Nasjonale prøver lesing, 5. trinn 2,1 2,1 2,2
Nasjonale prøver lesing, 8. trinn 3,1 3,1 3,1
Nasjonale prøver lesing, 9. trinn 3,5 3,5 3,2
Nasjonale prøver regning, 5. trinn 2,0 2,0 2,2
Nasjonale prøver regning, 8. trinn 3,1 3,1 3,0
Nasjonale prøver regning, 9. trinn 3,4 3,4 3,2
Nasjonale prøver engelsk, 5. trinn 2,1 2,1 1,8
Nasjonale prøver engelsk, 8. trinn 3,0 3,0 2,9
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Brukerundersøkelsene viser at i gjennomsnitt er det stor tilfredshet med tjenestene på skoleområdet. Dette 
vises på indikatorene Tilfredshet med tjenestene, Samarbeid og medvirkning og Informasjon.

Elevundersøkelsen viser at 8. trinn skiller seg ut med lav score på trivsel, motivasjon og tilfredshet med 
klasseledelse.

Resultatene på avgangsprøvene for 10. trinn viser en negativ utvikling i forhold til 2010 når det gjelder norsk og 
matematikk, men en framgang i engelsk.

For nasjonale prøver er akseptabelt nivå satt lik landsgjennomsnittet. Resultatene ligger over landsgjennomsnittet 
i lesing og regning for 5. trinn, likt med landsgjennomsnittet i lesing 8. trinn og litt under i de øvrige fagene. Stort 
sett viser resultatene framgang fra tidligere nasjonale prøver.

Tabellen nedenfor viser brukernes tilbakemeldinger for de enkelte enhetene på indikatorene Tilfredshet med 
tjenestene, Samarbeid og medvirkning og Informasjon. 

Brukere Tilfredshet med 
tjenestene

Samarbeid og 
medvirkning Informasjon

301 Moelv ungdomsskole 4,4 4,6 4,8

302 Nes ungdomsskole og RAUS 4,4 4,8 4,7

303 Brumunddal ungdomsskole 4,6 4,9 4,7

304 Furnes ungdomsskole 4,4 4,6 4,6

310 Brøttum skole 3,9 4,2 4,0

312 Messenlia og Lismarka skole 5,0 5,1 5,1

313 Fagernes og Åsen skole 5,3 5,5 5,1

314 Kilde og Fossen skole 5,1 5,3 4,6

315 Skarpsno skole 4,7 4,9 4,7

316 Gaupen skole 4,8 4,6 4,8

319 Kirkekretsen skole 4,6 4,9 4,4

321 Hempa skole 4,1 4,2 3,8

322 Fagerlund skole 5,0 4,9 4,9

323 Mørkved skole 4,8 4,8 4,6

324 Kirkenær skole 5,2 5,1 5,1

325 Kylstad skole 4,9 4,9 4,7

326 Stavsberg skole 5,3 5,2 5,1

327 Nes barneskole 4,5 4,4 4,3

342 Voksenpedagogisk senter 4,5 4,8 4,8

343 Pedagogisk psykologisk tjeneste 4,7 4,5 4,8

Flere av enhetene melder om lav og synkende deltakelse på brukerundersøkelsene.
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Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,2

Engasjement og kompetanse (ansatte) 4,5 4,0 4,8

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,9

Medarbeiderskap 5,0 4,0 4,9

Brukernes tilfredshet med engasjement og kompetanse ligger på samme høye nivå som i 2009 og 2010. 
Virksomhetsområdet har samlet sett gode resultater på indikatoren Arbeidsmiljø og likt med resultatet de siste 
to år. Sykefraværet viste en nedgang fra 7 % i 2009 til 5,4 % i 2010, men økte igjen i 2011 til 6,9 %. Resultatene 
for de enkelte enhetene vises under.

Medarbeidere Engasjement og 
komp. (brukere)

Engasjement og 
kompetanse (ans.)

Læring og
fornyelse

Medarbeiderskap

301 Moelv ungdomsskole 4,8 4,9 4,6 5,0

302 Nes ungdomsskole / RAUS 4,5 4,9 4,7 5,0

303 Brumunddal ungdomsskole 5,0 4,9 5,1 5,0

304 Furnes ungdomsskole 4,8 4,7 4,6 4,6

310 Brøttum skole 4,2 4,5 3,7 4,4

312 Messenlia og Lismarka skole 5,1 5,3 5,5 5,5

313 Fagernes og Åsen skole 5,5 4,7 4,4 4,6

314 Kilde og Fossen skole 5,3 4,9 4,7 5,1

315 Skarpsno skole 4,7 4,9 4,8 5,3

316 Gaupen skole 4,7 5,0 5,2 4,9

319 Kirkekretsen skole 4,7 4,7 4,8 4,8

321 Hempa skole 4,0 4,3 3,6 4,2

322 Fagerlund skole 5,0 4,9 5,3 5,3

323 Mørkved skole 4,8 5,0 4,2 5,1

324 Kirkenær skole 5,3 5,0 5,2 5,2

325 Kylstad skole 5,1 4,8 4,5 4,9

326 Stavsberg skole 5,3 4,8 4,8 4,8

327 Nes barneskole 4,5 4,7 5,1 4,9

340 Hagen skole 5,9 4,9 5,1 5,1

342 Voksenpedagogisk senter 5,0 4,8 4,2 4,7

343 Pedagogisk psykologisk tjeneste 4,8 4,9 5,1 5,0

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med arbeidsmiljøet 4,5 4,0 4,8

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 4,9

Sykefravær i % 6,0 % 6,7 % 6,9 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 4,7

Ledelse (samlet resultat) 5,0 4,0 4,8

Resultatene fra motivasjonsmålingen når gjelder læring og fornyelse og tilfredshet med ledelsen er samlet sett 
på samme høye nivå som i 2009. Resultatene fra den enkelte enhet vises under.

Organisasjon Arbeids-
miljøet

Stolthet
egen arbeidsplass

Syke-
fravær

Tilfredshet
med ledelsen

Ledelse
(samlet)

301 Moelv ungdomsskole 4,6 4,6 3,5 % 4,7 4,8

302 Nes ungdomsskole / RAUS 4,7 4,9 5,4 % 4,2 4,7

303 Brumunddal ungdomsskole 5,1 5,2 8,1 % 5,0 4,9

304 Furnes ungdomsskole 4,6 4,7 8,3 % 4,1 4,6

310 Brøttum skole 3,7 3,9 6,0 % 3,8 4,1
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312 Messenlia og Lismarka skole 5,5 5,2 4,2 % 5,0 5,2

313 Fagernes og Åsen skole 4,4 4,3 5,8 % 2,9 4,7

314 Kilde og Fossen skole 4,7 5,0 3,5 % 4,7 5,0

315 Skarpsno skole 4,8 4,9 8,9 % 5,3 4,9

316 Gaupen skole 5,2 5,0 8,0 % 4,5 4,9

319 Kirkekretsen skole 4,8 4,7 6,7 % 4,1 4,7

321 Hempa skole 3,6 4,1 13,7 % 3,4 4,0

322 Fagerlund skole 5,3 5,2 5,3 % 4,7 5,1

323 Mørkved skole 4,2 5,0 7,5 % 4,5 4,8

324 Kirkenær skole 5,2 5,3 5,7 % 5,1 5,2

325 Kylstad skole 4,5 4,8 8,0 % 4,8 4,8

326 Stavsberg skole 4,8 5,1 8,5 % 4,8 5,1

327 Nes barneskole 5,1 5,1 6,4 % 4,4 4,6

340 Hagen skole 5,1 5,2 5,9 % 5,4 5,3

342 Voksenpedagogisk senter 4,2 5,2 9,7 % 4,6 4,8

343 Pedagogisk psykologisk tjeneste 5,1 4,7 9,8 % 5,1 4,8

Personalinnsats 

31.12. 2009 31.12. 2010 Budsjett 2011 31.12.2011

300 Brøttum ungdomsskole 16,81 17,13 16,97 16,97

301 Moelv ungdomsskole 28,76 31,01 30,67 30,67

302 Nes ungdomsskole / RAUS 22,31 26,12 23,92 23,92

303 Brumunddal ungdomsskole 48,03 49,66 49,10 49,10

304 Furnes ungdomsskole 40,92 43,59 43,22 43,22

310 Brøttum skole 21,39 20,85 20,67 20,67

312 Messenlia og Lismarka skole 17,80 17,62 17,49 17,49

313 Fagernes og Åsen skole 19,85 20,49 20,32 20,32

314 Kilde og Fossen skole 38,47 38,63 38,34 38,34

315 Skarpsno skole 16,76 15,64 15,51 15,51

316 Gaupen skole 20,32 18,34 18,20 18,20

319 Kirkekretsen skole 15,83 16,34 16,21 16,21

321 Hempa skole 24,47 24,33 24,14 24,14

322 Fagerlund skole 62,47 63,43 62,93 62,93

323 Mørkved skole 44,91 44,19 43,90 43,90

324 Kirkenær skole 21,13 21,80 21,63 21,63

325 Kylstad skole 17,91 17,34 17,19 17,19

326 Stavsberg skole 19,66 18,70 18,86 18,86

327 Nes barneskole 35,65 31,89 31,59 31,59

340 Hagen skole 6,00 6,00 6,00 6,00

342 Voksenpedagogisk senter 13,08 18,00 18,50 18,50

343 PPT 16,83 16,83 16,83 16,83

399 Undervisningsformål – ikke fordelt 1,00 1,00 1,00 1,00

Sum årsverk VO 30 Undervisning 570,36 578,93 573,19 573,19
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Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 376 829 404 618 395 194 421 121

Driftsinntekter 91 375 88 780 63 478 89 405

Netto driftsutgifter 285 454 315 838 331 716 331 716

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Investeringsutgift 25 339 4 489 33 248 3 382 

Investeringsinntekt  622 0 0 364

Netto inv.utgift 24 717 4 489 33 248 3 018

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

300 Brøttum ungdomsskole 10 437 11 358 -921 -8,8 %

301 Moelv ungdomsskole 18 924 18 528 396 2,1 %

302 Nes u-skole/RAUS 15 253 15 111 142 0,9 %

303 Brumunddal u-skole 29 975 29 263 712 2,4 %

304 Furnes ungdomsskole 25 486 25 222 264 1,0 %

310 Brøttum skole 11 746 11 328 418 3,6 %

312 Messenlia/Lismarka skole 9 403 9 330 73 0,8 %

313 Fagernes og Åsen skole 10 876 10 796 80 0,7 %

314 Kilde og Fossen skole 20 480 20 334 146 0,7 %

315 Skarpsno skole 8 492 8 471 21 0,3 %

316 Gaupen skole 10 240 10 706 -466 -4,6 %

319 Kirkekretsen skole 9 167 9 101 66 0,7 %

321 Hempa skole 12 635 12 433 202 1,6 %

322 Fagerlund skole 33 866 33 598 268 0,8 %

323 Mørkved skole 24 813 24 678 135 0,5 %

324 Kirkenær skole 11 116 11 039 77 0,7 %

325 Kylstad skole 8 770 8 761 9 0,1 %

326 Stavsberg skole 9 818 9 836 -18 -0,2 %

327 Nes barneskole 18 922 18 879 43 0,2 %

340 Hagen skole 0 -416 416 0,0 %

342 Voksenped. senter/logopedisenter 5 646 5 471 175 3,1 %

343 PPT 8 844 8 028 816 9,2 %

399 Undervisningsformål - ikke fordelt 16 807 12 957 3 850 22,9 %

Sum VO 30 undervisning 331 716 324 812 6 904 2,1 %
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Rapport fra resultatenhetene

300/310 Brøttum barne- og ungdomsskole
Brukerundersøkelsen i 2011 viser at indikatoren tilfredshet med tjenesten scoret under akseptabelt nivå.  
De øvrige resultatene er innenfor akseptabelt nivå. 

Det er forbedring i de faglige resultatene, men det scores fortsatt under målsettingen for nasjonale prøver i 
regning og i engelsk, samt lesing på 9. trinn. Det er bedre resultat i skriftlige avgangsprøver i engelsk og 
matematikk enn i norsk. I norsk ligger resultatet under akseptabelt nivå. Muntlig avgangsprøve (samlet) er 
innenfor akseptabelt nivå.

Enheten hadde 6,6 % sykefravær i 2011 mot 4,0 % i 2010. Langtidsfraværet drar opp statistikken. Da fraværet 
ikke er arbeidsplassrelatert, er det ikke planlagt spesielle tiltak. Det jobbes etter retningslinjene når det gjelder 
oppfølging av sykemeldte.

Enheten har registrert 8 frivillige og 6 ufrivillige delstillinger.  Våren 2011 ble det ryddet opp i enhetens hjemler, 
og en fikk redusert antall delstillinger.  

Årsregnskapet viser et underskudd på kr 503.000. Underskuddet forklares med manglende innbetaling i SFO, 
refusjoner, økt antall lisenser, leie av kontormaskiner og bruk av alternativ læringsarena.  

301 Moelv ungdomsskole
Resultatene er i underkant av målsettingen. Skolen er i gang med et større arbeid rundt lese- og 
læringsstrategier. Dette forventes å gi framgang. 

Ansattes tilfredshet og stolthet over egen arbeidsplass er et forbedringspunkt selv om resultatet er 
tilfredsstillende. Her er skolen i gang med et større utviklingsarbeid med ekstern deltakelse.

Sykefravær var lavt med 3,5 %. Det er ikke planlagt tiltak for å få det lavere.

Enheten har fire ansatte i deltidshjemler. Av disse har en ansatt ufrivillig deltid. Det forsøkes tiltak i samarbeid 
med andre ungdomsskoler da enheten selv ikke har rammer for å utvide stillingen.

Overskuddet i 2011 er på kr 396.000. Overskuddet er tenkt benyttet til tiltak for økt læringsutbytte blant annet 
gjennom et nytt bibliotek og arbeid med lese- og læringsstrategier.

302 Nes ungdomsskole og RAUS
Enheten har nådd alle målsettingene på styringskortet innenfor områdene organisasjon, økonomi og 
medarbeidere. 

Eksamensresultatene var dårligere enn målsettingen i norsk og matematikk og viste tilbakegang fra forrige år. 
Nasjonale prøver for 8. trinn var positive. Det var også gode resultater innenfor feltene motivasjon, trivsel og 
faglig veiledning. 

Skolen har fokus på å øke læringsutbyttet gjennom bl.a. læringsstrategier, kompetanseheving innenfor 
matematikk, lesing og skolebibliotek. Det arbeides også for å få til en bedre vurderingskultur. 

Sykefraværet i 2011 var på 5,4 %. Dette er innenfor akseptabelt resultat. Det er ikke planlagt spesielle tiltak i 
forbindelse med sykefravær.

Enheten har ingen ansatte som jobber ufrivillig deltid.

Enheten hadde et overskudd i regnskapet på kr 142.000 i 2011. Overskuddet er tenkt brukt til investeringer 
innenfor IKT samt oppgradering av spesialrom.

303 Brumunddal ungdomsskole
På nasjonale prøver 8. trinn er resultatene forbedret sammenlignet med forrige års 8. trinn. Nasjonale prøver på 
9. trinn viser en tilfredsstillende utvikling fra 8. til 9. både i lesing og regning. Eksamenskarakterene våren 2011 
er noe bedre enn 2010, men er fortsatt under landsgjennomsnittet.  
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Resultatene fra elevundersøkelsen viser at elevenes motivasjon og opplevelse av faglig veiledning har økt. 
Samtidig melder elevene at de trives noe dårligere med lærerne, og flere rapporterer om mobbing fra medelever. 
Elevene mener at det foregår mobbing som ingen tør å si ifra om, særlig på internett. Dette opplever skolen som 
en utfordring som må arbeides med sammen med elever og foreldre. 

Ansatte melder om et godt arbeidsmiljø med stor grad av trivsel på tross av stort arbeidspress. 

Sykefraværet i 2011 er på 8,1 % og skyldes i all hovedsak langtidsfravær. Det er ingen indikasjoner på at 
sykefraværet er arbeidsplassrelatert. Enheten har gode rutiner for oppfølging av sykmeldte.

Enheten har fem ansatte i deltidsstillinger. To lærere ønsker fast redusert stilling. De øvrige er barneveiledere 
som ønsker seg full jobb, men de må da jobbe ved en annen enhet for å få ønsket stillingsprosent. Det ønsker 
de ikke, og kategoriseres derfor som frivillig deltid.

Enheten har et overskudd på kr 712.000 som i stor grad er ubrukte lønnsmidler. Det er høsten 2011 brukt vikarer 
som får mindre lønn enn fast tilsatt som er sykmeldt, og skolen har innført en ny lokal arbeidstidsavtale som 
medfører noe mindre vikarbruk. Overskuddet er tenkt brukt til investering i datamaskiner og kabling våren 2012. 

304 Furnes ungdomsskole
Ved avgangsprøvene 2011 oppnådde enheten score over landsgjennomsnittet i engelsk, men noe under i norsk 
og matematikk. Resultatene på elevundersøkelsen viser små endringer. Det er høy grad av trivsel og et positivt 
elevmiljø. Skolen har hatt fokus på lesing i 2011, og resultatene på nasjonale prøver viser positiv utvikling fra 8. 
trinn til 9. trinn i lesing. Det samme viser resultatene på nasjonale prøver i regning. Foreldreundersøkelsen viser 
at foresatte er fornøyd med skolen.

Ungdommen trives på Moelv ungdomsskole.
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Sykefraværet er på 8,0 %. Dette er høyt, og økningen i 2011 skyldes langtidsfravær som ikke er 
arbeidsplassrelatert. Det anses ikke å være nødvendig med særskilte tiltak. 

Det er ikke ufrivillig deltid blant fast ansatte på enheten. 

Underskudd i 2010 er snudd til et overskudd på kr 264.000 ved utgangen av 2011. Skolen er godt fornøyd med det 
økte handlingsrommet dette gir. Det vil være behov for midler til kurs og veiledning av personalet og til inventar. 

Skolen fikk høsten 2010 i oppdrag å etablere tilsyn før og etter skoletid for elever med slikt behov. Dette ble 
videreført i 2011. 

312 Messenlia og Lismarka skole 
Resultatene på de fire fokusområdene er tilfredsstillende. Brukerundersøkelsen viser tilfredshet med tjenestene 
og kvaliteten på dem, men det er lav svarprosent; 36 % ved Lismarka og 25 % ved Messenlia. Det er god dialog 
med foreldrene. 

Elevundersøkelsen på 5. og 7. trinn viser enkeltresultater som bør bedres. Tiltak er satt i gang. På nasjonale 
prøver på 5. trinn i 2011 ligger begge skolene under landsgjennomsnittet i alle fag. I små elevgrupper gjør 
enkeltelever stort utslag. I tillegg til obligatorisk leksehjelp på 1.- 4. trinn får elevene på mellomtrinnet ved 
Messenlia skole tilbud om leksehjelp 75 min. hver uke.

Sykefraværet i 2011 var lavt med 4,2 %. En ser ingen grunn til å sette inn tiltak.

Enheten har 10 fast heltidsansatte og 11 fast deltidsansatte, derav en ansatt på ufrivillig deltid. Stillingen kan ikke 
økes innenfor de rammene som enheten har.

Enheten har et overskudd på kr 73.000 i 2011. Overført overskudd fra 2010 utgjorde kr 96.000. Overskuddet er 
brukt til innkjøp av læremidler, tilrettelegging av møblering og materiell i forhold til lese- og skriveopplæring. 
Enheten har delfinansiert søppelstativ sammen med bygg og eiendom. 

313 Fagernes og Åsen skole
Brukerundersøkelsen viser at foreldrene er godt fornøyd med skoletilbudet. De er spesielt godt fornøyd med de 
ansattes engasjement og kompetanse. Det er god motivasjon og trivsel blant elevene på 5. og 7. årstrinn. 
Resultatene på nasjonale prøver i matematikk var tilfredsstillende. Resultatene i lesing ligger på et akseptabelt 
nivå. De øvrige kartleggingsresultatene er jevnt over tilfredsstillende.
 
Fagernes og Åsen skole legger stor vekt på naturmiljøet og læring gjennom aktiviteter utendørs. Skolen arbeider 
mye med det sosiale miljøet og arbeidsforholdene for elever og ansatte. 

Sykefraværet var på 5,8 % i 2011. Dette er litt dårligere enn målsettingen på 5,5 %, men en liten bedring fra 
forrige år. Korttidsfraværet har vært på ca. 1 %. Langtidssykmeldingene er ikke knyttet til arbeidsrelaterte årsaker.  

Enheten har 8 ansatte i deltidsstilling. Av disse er 6 i ufrivillig deltidsstilling. Enheten har ikke hatt rammer til å 
øke stillingene. 

Enheten hadde et overskudd på kr 80.000 i 2011. Dette er en nedgang fra 2010. Overskuddet vil bli benyttet til 
undervisningsrelatert lønn.

314 Kilde og Fossen skole
Enheten har nådd målsettingen innen alle områder på styringskortet. Kilde/Fossen og Skarpsno skole har 
utarbeidet en detaljert plan for oppfølging av kartlegging. Gjennom veiledning arbeides det for å bedre 
klasseledelse. 

Foreldrene uttrykker tilfredshet med samarbeid og medvirkning. De er også godt fornøyde med de ansattes 
engasjement, kompetanse og informasjon. 
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De ansatte er fornøyde med læring og fornyelse og medarbeiderskap. De er stolte over egen arbeidsplass. 
Dårlige fysiske arbeidsforhold trekker noe ned når det gjelder arbeidsmiljø. 

Sykefraværet var på 3,3 % i 2011. Personalet følges opp i henhold til IA- avtalen.

Antall ansatte i heltid er 14, mens det er 21 ansatte i deltid. Ni ansatte jobber frivillig deltid, mens det er 12 i 
ufrivillig deltid. Fra 1. august fikk to lærere i deltidsstillinger tilbud om 100 % stilling. En barneveileder fikk økt 
stillingsprosent fra 50 % til 80 %. 

Økonomistyringen er tilfredsstillende. Enheten har et overskudd på kr 146.000.

315 Skarpsno skole
Resultatene fra nasjonale prøver viser framgang i lesing og regning. Skolen utarbeidet våren 2011 nye tiltak for å 
bedre resultatene i basisfagene. Kartlegginger i basisfagene og resultatene viser jevnt over framgang. Det har 
vært fokus på å heve trivselen blant elevene, og resultatene fra elevundersøkelsen viser framgang. 
Elevundersøkelsen viser at elevenes tilfredshet med klasseledelse kan bli bedre. Det er igangsatt tiltak for 
mellomtrinnet.  PPT har bidratt med veiledning for personalgruppa for å få felles fokus på dette området. Plan for 
tiltak når mobbing oppdages, er revidert for å være i samsvar med opplæringsloven. 

Brukerundersøkelsen ga score rundt målsettingen. Det er fokus på god informasjonsflyt og tett samarbeid 
mellom skole og hjem. 

På medarbeiderundersøkelsen scorer Skarpsno skole opp mot målsettingen på alle områder. Medarbeiderne gir 
uttrykk for tilfredshet med medarbeiderskap og ledelsen. De ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø er litt under 
målsettingen, og dette er knyttet til de fysiske arbeidsforholdene.

Sykefraværet i 2011 var på 8,5 % som er høyere enn målsettingen på 6,5 %. Fraværet er ikke relatert til 
arbeidsmiljøet og skyldes langtidssykmeldinger. De sykmeldte er fulgt opp i tråd med IA-avtalen. 

Antall ansatte i heltid er åtte, mens det er 10 ansatte i deltid. Sju jobber frivillig deltid mens det er fem på ufrivillig 
deltid. Det for tiden ikke mulighet for å tilby økte stillingsprosenter.

Økonomistyringen er tilfredsstillende. Enheten har et overskudd på kr 21.000. 

316 Gaupen skole
Enhetens satsingsområder for skoleåret 2011/2012 omfatter bl.a. videreføring av viktige områder som program 
for systematisk lese- og skriveopplæring og kommunale kartlegginger i basisfag. I tillegg har skolen arbeidet mye 
med godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern, miljøfyrtårnsertifisering og PALS-godkjenning i forhold 
til elevenes psykososiale arbeidsmiljø. PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. PALS 
er et program for å styrke barns sosiale kompetanse, forebygge og avhjelpe atferdsproblemer. Skolen utdanner 
egen veileder innen PALS-programmet. 

Skolen har to ikke lukkede avvik m.h.t. godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern: mattesoner i 
elevgarderobene og forhøyede radonmålinger for vinteren 2010/2011. Det er igangsatt nye radonmålinger som 
skal løpe hele vinteren etter at lufteanlegget nå er ferdig innregulert. 

Skolen har jevnt over gode resultater på kartlegginger av elevenes læringsutbytte, både på de kommunalt 
fastsatte kartleggingene og de nasjonale prøvene. Skolen har egne rutiner for oppfølging av 
kartleggingsresultater ned på elevnivå.

Sykefraværet har vært på 8 % som er høyere enn målsetningen på 5,5 %. Dette skyldes i hovedsak 
langtidsfravær. Det samarbeides med både fastleger, NAV og Frisk for raskere tilbakeføring i jobb. 

Skolen har tre lærere i uønsket deltidsstilling og sju ansatte i frivillig deltidsstilling. Skolens ressursrammer gir 
ikke rom for økning av ansattes fasthjemler. Samtidig har skolen ansatte i permisjoner som gjør det er mulig for 
de som ønsker, å få sysselsetting i ønsket stillingsgrad.

Skolen hadde i 2011 et merforbruk på kr 466.000 i forhold til budsjett. Dette skyldes bl. a. økt sykefravær, økt 
bemanning i forhold til enkeltelever og innkjøp av nytt IKT-utstyr.



 ÅRSBERETNING 2011      73                 

319 Kirkekretsen skole

Skolen har gode resultater i lesing, og på nasjonale prøver scorer skolen over kommune- og landsgjennomsnitt. 
På nasjonale prøver i matematikk ligger resultatene på akseptabelt nivå, men under akseptabelt nivå på 
M-prøven. Enheten har utarbeidet nye tiltak for å bedre resultatene. Skolen jobber også med klasseledelse. 
Biblioteket er viktig for god leseopplæring og er under oppgradering. 

Resultatene fra elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen viser akseptabelt nivå.

Sykefraværet ved enheten har gått ned fra 8,4 % i 2010 til 6,7 % i 2011 og er i vesentlig grad langtidsfravær. 
Enheten har tett samarbeid med NAV og kommunens HMS-rådgiver.

Enheten har ingen ansatte med uønsket deltid.

Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr 66.000. Enheten hadde med seg et overskudd på kr 57.000 inn i 
2011. Skolen har prioritert oppgradering av biblioteksystem og datapark.

321 Hempa skole
Enhetens satsingsområder det siste året har vært klasseledelse, program for systematisk lese- og 
skriveopplæring, veiledet lesing på mellomtrinnet og vurdering for læring. Resultatene viser stor fremgang på 
nasjonale prøver og annen kartlegging. Unntaket er M-prøven på 6. trinn, her setter skolen inn tiltak for å bedre 
resultatet.

Sykefraværet var 13,7 % i 2011, hvilket er høyere enn målsettingen. Siste år har Hempa skole hatt sju ansatte på 
langtidsfravær og periodevis noe korttidsfravær. Langtidsfraværet er i majoritet ikke arbeidsplassrelatert, og de 
sykmeldte har blir fulgt opp i henhold til gjeldende regelverk. 

Hempa skole har tre ansatte i ufrivillig deltidsstilling. Mulige tiltak for å redusere ufrivillig deltid vil være avhengig 
av den totale ressurssituasjonen. 

Regnskapet for 2011 viser et overskudd på om lag kr 202.000. Det betyr at overskuddet på kr 378.000 fra 2010, 
er redusert ved blant annet å dekke opp et underskudd på SFO for manglende brukerbetaling, samt at det er 
brukt en del til lønnsmidler utover budsjett. 

322 Fagerlund skole
Skolens satsingsområder er tilpasset opplæring/økt læringsutbytte gjennom stasjonsundervisning i norsk, 
engelsk og matematikk, læringsstrategier, realfag, elevsamtalen, bibliotek og IKT. Enheten har stort trykk på å 
øke leseferdigheten på alle trinn. Skolen jobber også med klasseledelse og å øke kompetansen innenfor det 
flerkulturelle området. Skolen har et bredt samarbeid med kunstnere og kulturelle instanser og jobber tett i 
forhold til elevenes foresatte.

På «Regnbuen», en avdeling for barn med store psykiske og fysiske funksjonshemminger, jobbes det aktivt med 
å gi elevene best mulig utbytte av opplæringen og inkludering på trinnene. Avdelingen har 9 - 12 elever i 
2011/2012.  Tiltaket er svært positivt for elever og ansatte. Alle timer ledes av pedagog med støtte fra 
barneveiledere.

Resultatene i styringskortet er over målsettingene, både når det gjelder brukere, organisasjon og medarbeidere. 
Elevundersøkelsen på 5. og 7. trinn ligger jevnt med og i overkant av målsettingene.

På nasjonale prøver på 5. trinn ble det scoret høyere enn målsettingen. Skolen jobber aktivt med å forberede 
elevene på de testene som skal gjennomføres, slik at de er kjent med oppgavetypen.

Mål for sykefravær var på 6,5 % og resultatet ble 5,3 % for 2011. Det jobbes kontinuerlig med å holde 
sykefraværet så lavt som mulig.

Enheten har 20 ansatte i deltidshjemler; 11 i frivillig og ni i ufrivillig deltidsstilling. Enheten arbeider for reduksjon 
av ufrivillige deltidshjemler. 

Enheten har etter 2011 et positivt avvik i regnskapet på 0,79 %, dvs. kr 268.000.  
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323 Mørkved skole

Enheten har i 2011 fortsatt arbeidet med teamorganisering og pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til de fire 
områdene fagkompetanse, digital kompetanse, relasjonskompetanse og læringsstrategier. 

På nasjonale prøver scoret elevene på 5.trinn blant de beste i landet, og resultatet i matematikk var godt over 
gjennomsnittet. De lokale kart leggingene viser at læringsutbyttet er godt på alle trinn. 

Skolen deltar i et utviklingsprosjekt med fokus på veiledet lesing på småskoletrinnet. Skolen har samtidig fokus 
på lesing av fagtekster på mellomtrinnet. I denne sammenheng har skolebiblioteket en sentral plass. Mørkved er 
i 2010-2012 koordinator for et prosjekt i regi av EU, kalt «Improving Literacy and Numeracy Skills» i samarbeid 
med skoler i Danmark, Romania, Slovenia og Tyskland. 

Brukerne melder i stor grad at de er tilfredse med samarbeid. Skolen arbeider kontinuerlig med å øke deltakelsen 
og måloppnåelsen, og ga alle foreldre anledning til å svare på foreldreundersøkelsen i forbindelse med 
utviklingssamtalene.   

Medarbeidernes tilbakemeldinger er positive, og enheten fortsetter arbeidet med å utvikle et stadig bedre 
arbeidsmiljø. Enheten har 42,59 årsverk, hvorav seks ansatte er i frivillig og åtte i ufrivillig deltidsstilling. Det er 
ikke sannsynlig at dette lar seg endre i vesentlig grad. Skolen trenger et visst antall voksne, og det er ikke 
utsikter til at antall deltidsansatte kan reduseres i nærmeste framtid.

Sykefraværet er på sju prosent, og det har holdt seg rundt dette nivået de siste årene. Det er ingen indikasjoner 
på at fraværet er arbeidsplassrelatert. Oppfølging av sykemeldte er i tråd med de retningslinjer som gjelder i 
kommunen.

Regnskapet for 2011 viser et mindreforbruk i forhold til budsjett med kr 135.000. 

324 Kirkenær skole
Skolen har god dialog med brukerne. De er godt fornøyde med ledelse av skolen, klasseledelse og tilbudene på 
SFO. 

Enheten jobber godt med kartlegginger og nasjonale prøver. Årets 5. trinn ligger på nivå med målsettingene. 
Det jobbes fortsatt med grunnleggende temaer fra «Sammen om en bedre skole.» Det gjelder særlig: Tydelig 
ledelse, videreutvikling av læringsmiljøet og arbeid mot mobbing. Skolen er i gang med et nytt prosjekt som går 
på bygging av samarbeid, selvtillit og det å tørre noe nytt og sprenge grenser. 

Enheten er fortsatt partnerskole med Høgskolen i Hamar avd. for lærerutdanning. To lærere er praksislærere. To 
lærere tar videreutdanning i veiledningspedagogikk.

Trafikkplassen er ferdigstilt og tatt i bruk. Trafikksikkerheten er vesentlig bedret. Dette har gjort forholdet bedre 
for gående, syklende og kjørende trafikanter. 

Enheten hadde med et underskudd på kr 213.000 fra 2010. Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr 77.000. 
Overskuddet er tenkt benyttet til et prosjekt med bruk av Ipad på 1. trinn.   

Det er lavt sykefravær ved enheten med 5,7 %. Det er ikke planlagt særskilte tiltak. Sykmeldte følges opp etter 
de etablerte rutiner i kommunen. 

Enheten har 10 ansatte i deltidshjemler hvorav fire ansatte arbeider ufrivillig deltid. Skolen har i 2011 endret 68 % 
undervisningsstilling, 30,08 % SFO- leder og 80,93 % barneveilederstillinger, fra vikariater til faste stillinger. 
Planlagte tiltak for reduksjon av ufrivillig deltid er avhengig av påmeldte barn på SFO.

325 Kylstad skole
Elev- og brukerundersøkelsen viser at Kylstad skole har fornøyde brukere og at det er god trivsel ved skolen. 

Skolen deltar sammen med kulturskolen, biblioteket og to andre barneskoler et prosjekt som handler om 
filosofiske samtaler med barn.
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Kartleggingsresultatene viser bedring, og skolen jobber systematisk med oppfølging for å bedre resultatene. 
Resultatene fra nasjonale prøver på 5. trinn viser en god utvikling. Enheten har et godt arbeidsmiljø og har i 2011 
jobbet for å utvikle skolen til en lærende organisasjon.

Sykefraværet var på åtte prosent som er noe høyere enn målsettingen. Fraværet skyldes i stor grad 
langtidssykemeldinger og er ikke arbeidsplassrelatert. Fraværet er ikke arbeidsplassrelater og nødvendig 
oppfølging og tiltak er gjennomført.

Enheten har 13 heltidsansatte og 6 deltidsansatte, hvor av to har ufrivillig deltid, knyttet til SFO og merkantil 
stilling. Det er søkt om utvidet merkantil stilling, mens i SFO vanskeliggjør virksomhetens art å øke stillinger før 
ved oppstart neste skoleår.

Enheten har et overskudd på kr 9.000 i 2011. Overført overskudd fra 2010 var på kr 146.000. Overskuddet fra 
2010 er brukt til inventar og oppgradering av skolebygget.

326 Stavsberg skole
For fokusområdet brukere har skolen en score over målsettingen på samtlige indikatorer. Fokusområdene 
medarbeidere og organisasjon viser begge score høyere enn målsettingen. 

I 2010 fikk Stavsberg skole midler fra Utdanningsdirektoratet til utprøving av undervisning i 2. fremmedspråk, 
spansk, på 6. og 7. trinn. Forsøket har pågått gjennom 2011 og avsluttes våren 2012.

Skoleåret 2011/2012 fikk skolen innvilget kr 47.000 fra Den Naturlige Skolesekken for å drive prosjektet «Lære 
seg å se det nære for senere å forstå hele væla». Prosjektet dreier seg om hvordan skolen tar i bruk et allsidig 
nærområde i undervisningen. I samarbeid med biblioteket og Kulturskolen, og med tildelte midler fra 
Utdanningsdirektoratet, er Stavsberg også prosjektskole innen området filosofiske samtaler for barn med filosof 
Paal Brekke Indregaard som holder samtalene med skolens elever på 2. og 4. trinn. 

Senhøsten 2011 ble Stavsberg skole koblet til fjernvarmeanlegget på Trehørningen.

Sykefraværet for enheten er 8,5 % for 2011 og er høyere enn målsettingen. To langtidssykmeldte forklarer mye 
av fraværsprosenten. Begge arbeidstakerne er forskriftsmessig fulgt opp.

Enheten har seks ansatte som arbeider deltid; samtlige etter eget ønske.

Enheten har et lite underskudd på kr 18.000 i 2011.

327 Nes barneskole
Resultatene i styringskortet viser at skolen er innenfor akseptabelt nivå på de ulike fokusområdene. 

Et mål må være å øke svarprosenten på kommende foreldreundersøkelser. Elevundersøkelsen på 5. og 7. trinn 
viser at elevene trives på skolen. Skolen har fokus på voksenstandarder. Standardene beskriver hvordan de 
voksne skal opptre overfor elevene og hvordan samspillet mellom de voksne skal være. 

Nasjonale prøver på 5. trinn viser framgang både i norsk og matematikk. Skolen scorer over gjennomsnittet i 
matematikk og likt med landsgjennomsnittet i norsk. Kartlegging på de andre trinnene viser en fin utvikling.

Skolen har vært en del av kommunens satsing på systematisk lese- og skriveopplæring i snart 4 år, og det er noe 
skolen drar stor nytte av. Biblioteket er fortsatt høgt prioritert på skolen med nærmere 6.500 bøker i samlingen.

Sykefraværet i 2011 var på 6,4 %. Det har gått litt opp i forhold til 2010, og det skyldes i hovedsak  at enheten 
hadde 3 langtidssykmeldte siste halvår 2011. 

Nes barneskole har 16 deltidsansatte hvorav seks har ufrivillig deltidsstilling. 

Overskudd etter 2011 er kr 43.000. Overført overskudd fra 2010 var kr 143.000 og ble blant annet brukt til 
fornyelse av skolens datautstyr.  
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340 Hagen skole

Hagen skole ligger innenfor akseptabelt resultat på alle områdene. 

Sykefraværet i 2011 var lavt med 5,8 %. Dette skyldes for det meste at arbeidstakere med kroniske lidelser selv 
har iverksatt flere tiltak, bl.a. ved å redusere stilling og tiltak innenfor trening og helse.

Hagen skole har i 2011, brukt kr 416.000 mindre enn tildelt ramme.

342 Voksenpedagogisk senter
Enheten har nådd målsettingen eller akseptabelt nivå på alle måleindikatorer i BMS og kjennetegnes av tilfredse 
brukere og ansatte, dette til tross for de store ulempene utbyggingen av Mølla medførte første halvår. 
Med de utvidete og oppgraderte lokaler, med blant annet nye kontorer til logopedisenteret, har kommunen et 
tjenlig læringssenter. Til sammen har senteret hatt vel 400 deltakere innen norskopplæring og 
samfunnskunnskap, eksamensrettet grunnskoleopplæring, grunnleggende ferdigheter, spesialundervisning og 
oppdragsundervisning. 

Skolen ble med i et Grundtvig-prosjekt med Belgia, Tyrkia og Finland, et EU-program for samarbeid mellom 
institusjoner og organisasjoner som legger til rette for voksnes læring. Enheten er også prøvested for 
etablererprøven og kunnskapsprøven for servering, skjenking og salg. 

Logopedisenteret gir hjelp i forhold til språkvansker, språklydsvansker, uttale, taleflytvansker, stamming, løpsk 
tale og stemmevansker, samt noe veiledning i den forbindelse. Tre årsverk dekker imidlertid ikke etterspørselen. 
Barn og unge er prioritert. Venteliste er nødvendig, og noen er også henvist videre til andre logopeder.
Enheten har sju deltidsansatte hvorav tre har ufrivillig deltidsstilling.

Enheten hadde samlet sett et overskudd på kr 175.000.  

343 Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Resultatene etter motivasjonsmålingen 2010 viser at ansatte er fornøyde med arbeidsmiljø, ledelse, læring og 
fornying. Imidlertid oppleves mengden arbeid å være så stor at det ikke er tilstrekkelig med tid til å utføre 
sakkyndighetsarbeid og følge opp alle saker tilfredsstillende. 

Ved brukerundersøkelsen 2011 var respondentene et utvalg pedagoger i barnehager og skoler. Resultatene viser 
at enheten ligger tett opptil målsettingene.

Sykefraværet for 2011 var høyt og dette skyldtes for en stor del langtidssykmeldinger der årsaken ikke var knyttet 
opp mot arbeidsplassen. Imidlertid melder medarbeidere om høyt arbeidspress og stress. De sykmeldte er fulgt 
opp i samsvar med det som kreves av en IA-bedrift.

Kartlegging av ufrivillig deltid i enheten viser at det av åtte medarbeidere med deltid er tre med ufrivillig 
deltidsstilling.  Noe av dette planlegges løst gjennom naturlig avgang ved pensjonsalder hos medarbeidere i 
enheten i 2012 og 2013. 

Regnskapet for 2011 viser et overskudd på ca kr 816.000. Overskuddet er i sin helhet knyttet til refusjon 
sykepenger, refusjoner fra NAV og overført overskudd fra 2010. Enheten har i større grad enn i 2010 i perioder 
lyktes i å få satt inn kvalifiserte vikarer.

I 2011 hadde PPT en svak nedgang i antall meldinger fra barnehager og skoler. Andelen barn og unge med vedtak 
om spesialundervisning er omtrent som i 2010. I tillegg til sakkyndighetsarbeidet har enheten bidratt inn i 
satsingen på økt læringsutbytte gjennom bistand til skolene i tolkning og oppfølging av kartlegging innenfor bl.a. 
områdene lesing, skriving, språk og matematikk, og innen arbeid med læringsmiljø.  

PP-tjenesten har en betydelig satsing innenfor tverrfaglig samarbeid både gjennom Familiens Hus og gjennom 
kommunens SLT-arbeid og oppvekstteam. Gjennom Familiens Hus tilbys det forskningsbaserte programmet «De 
Utrolige Årene», hvor målet er å styrke emosjonell og sosial kompetanse hos barn i alderen 3-8 år som har eller 
er i ferd med å utvikle atferdsproblemer, samt å styrke foreldreferdighetene til foreldre med barn med 
atferdsproblemer. Psykologen i PPT gjennomfører sammen med RE barnevern foreldrekurset i «De Utrolige 
Årene».
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Programmet «De Utrolige Årene» har også et barnehage- og skoleprogram som har som mål å styrke 
personalets kompetanse i forebygging og håndtering av atferdsproblemer i skole og barnehage, samt å styrke 
samarbeidet mellom skole, barnehage og hjem. Enheten har i 2011 gjennomført opplæring i en privat barnehage 
og er halvveis i opplæring av personalgruppen i en kommunal barnehage. Denne satsingen er en del av 
PP-tjenestens systemretta arbeid. 

PP-tjenesten inngikk høsten 2011 et samarbeid med RE barnevern, RE helsestasjon og VO 20 barnehage om 
modellen TIK – Tidlig intervensjon Kvello.  Dette er en modell for tverrfaglig samarbeid hvor innsatsen rettes mot 
tidlig identifisering av barn i barnehage som trenger ekstra oppfølging. Modellen prøves ut fram til juni 2012.

Psykologene i Familiens hus har gitt oppfølging til 123 familier i 2011 og gjennomført 366 konsultasjoner. I tillegg 
til psykisk helsehjelp til barn og familier, bistår psykologen i PPT andre faggrupper i kommunen med veiledning 
og drøfting individuelt og i team, bl. a. barnevern, PPT, helsestasjoner. Videre veileder også psykologen grupper 
av lærere på håndtering av atferd og sosialt samspill og gir undervisning om voksenrollen på foreldremøter.  
Øvrig tverrfaglig innsats i Familiens Hus for 2011 rapporteres under RE helsestasjon.

399 Ufordelt reserve
Innen virksomhetsområdet budsjetteres det med en ufordelt reserve til fordeling av midler i løpet av 
kalenderåret. Det betyr at nødvendige endringer i timeressurser for grunnskolen gjennom året kompenseres 
med ressurser fra denne reserven så langt den rekker. I tillegg føres her bl.a. utgifter til skyss, kjøp av tjenester 
fra andre kommuner og refusjonskrav til andre kommuner og staten.

I 2011 er det en samlet besparelse innen ufordelt reserve med 3,850 mill. kroner. Overført overskudd fra 2010  
var 5,209 mill. kroner. Av overskuddet i 2011 er 1,533 mill. kroner knyttet til prosjekt 11722 økt læringsutbytte,  
kr 443.000 er knyttet til prosjekt 11721 realfagstrategi, kr 29.000 er knyttet til prosjekt 11718 FOU IKT-strategi,  
kr 767.000 er knyttet til prosjekt 11723, opplæringstiltak og lederutvikling og kr 360.000 er knyttet til prosjekt 
11732 veiledning av nyutdannede lærere og førskolelærere.

Høsten 2011 ble det fattet vedtak om ekstra ressurser til flere skoler for hele skoleåret 2011/2012. Dette gjelder i 
stor grad ressurser til oppfølging av elever med store hjelpebehov. En stor del av overskuddet for ufordelt 
reserve er derfor knyttet opp mot utgifter som vil påløpe våren 2012.

2.4.4  Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
For å øke læringsutbyttet er det igangsatt et systematisk arbeid med formål å bedre resultatene på sikt. Dette 
arbeidet tar utgangspunkt i statlige føringer, forskning om læringsutbytte og erfaringer fra utviklingsarbeid på 
skoler i og utenfor kommunen. Satsingen konsentrerer seg om økt læringsutbytte i fagene norsk, matematikk og 
engelsk. 

Det har også vært rettet spesielt fokus mot elevenes psykososiale miljø i 2011, og fylkesmannen har gjennomført 
nasjonalt tilsyn på området.

Innføringen av felles kartleggingssystemer startet i 2008. Det kartlegges i fagene lesing, regning og engelsk. 
Kartleggingsportalen ble i 2011 oppdatert til en web-basert løsning, VOKAL. Dette verktøyet gjør det mulig å følge 
elevenes resultater på individnivå til forskjell fra Kartleggingsportalen som kun viste resultater på gruppenivå. 
Resultatene hentet fra VOKAL, øvrige brukerundersøkelser samt talldata fra skolene, brukes i dialogmøter 
mellom skoleeier og skoleledelsen på hver enkelt enhet. Dialogmøtene ender i en avtale som skal følges opp 
både av skoleeier og skolen. 

Vurdering for læring
På bakgrunn av forskning og ny forskrift til opplæringsloven, er det iverksatt et eget utviklingsprosjekt knyttet til 
vurdering for læring ved fire enheter. Vurdering for læring handler om at lærere, og elever selv, innhenter 
informasjon om elevenes kompetanse og ferdigheter kontinuerlig gjennom opplæringen. Formålet er å gi gode 
tilbakemeldinger slik at elevene ser hvor de er i sin egen læring, hvor de skal og hvordan de best kan nå målene 
sine. Dette prosjektet videreføres på flere skoler neste skoleår med midler fra Utdanningsdirektoratets satsing på 
«Vurdering for læring-pulje 3».

Lese- og skriveopplæring
Satsingen på systematikk i lese- og skriveopplæringen er videreført og videreutviklet. Arbeidet med tidlig innsats 
er formalisert med utarbeidelsen av «Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn». Alle 
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barneskoler underviser nå etter dette programmet og deltar i nettverk for å ivareta og øke kompetansen rundt 
lese- og skriveprogrammet. Skolene er tilført midler til styrking av materiell etter en strategisk plan som går over 
fire år. Veiledet lesing på 5.-7. trinn er videreført med nye skoler i 2011. 

Leksehjelp
Leksehjelp for 1.-4. trinn ble ved en lovendring innført som en rettighet fra skolestart høsten 2010. I Ringsaker 
videreføres ordningen i henhold til k.sak 43/2010. Bemanningen i ordningen baseres på barneveiledere slik det 
var forutsatt fra statens side. 

Kompetanse- og utviklingsarbeid  
Det er utarbeidet en kommunal strategiplan for kompetanseutvikling innenfor virksomhetsområdet undervisning 
gjeldende for 2009-2012, jf. f.sak 78/2009. Denne strategiplanen beskriver kommunens arbeid med etter- og 
videreutdanning i planperioden. På grunnskoleområdet ble den statlige ordningen for videreutdanning av lærere 
videreført. I 2011 avsluttet 8 lærere videreutdanningen. I skoleåret 2011/2012 er det 7 lærere som deltar.  Disse 
lærerne deltar innenfor fagområdene matematikk (1), engelsk (1), norsk (1) og lesing som grunnleggende 
ferdighet (4). Lærerne er frikjøpt i deler fra sine stillinger for å gjennomføre utdanningen, og utgiftene fordeles 
mellom stat og kommune.  

Fire skoleledere startet i 2011/2012 utdanning gjennom den statlige rektorskolen. En skoleleder avsluttet 
utdanning gjennom rektorskolen i 2011. 

Det er gjennomført etterutdanning i form av kurs og erfaringsdeling i nettverk innenfor begynneropplæring innen 
lesing, regning, engelsk og IKT. Ved oppstart av skoleåret 2011/2012 ble det gjennomført felles planleggingsdager 
for alle ansatte i grunnskolen i Ringsaker hvor tema var motivasjon for læring. 

Veiledning av nyutdannede lærere
Veiledning av nyutdannede lærere er videreført i 2011. Det er utdannet 5 veiledere gjennom studier på Høgskolen 
i Hedmark. Veilederkorpset gjennomfører individuelle og gruppebaserte veiledninger. Ordningen er i samarbeid 
med Høgskolen i Hedmark og ledes av rådmannens stab.

Internasjonalt arbeid
Som et ledd i arbeidet med å øke læringsutbyttet, er det tatt initiativ til og iverksatt et aktivt samarbeid med 
skoler i andre land. I 2011 ble Comenius Regio prosjektet «Increasing literacy skills» med fokus på 
grunnleggende lese- og skriveferdigheter avsluttet. Prosjektet var et samarbeid med en region i Skottland, og fra 
Ringsaker deltok Fagerlund og Nes barneskole, samt RE bibliotek. For 2011-2013 har kommunen fått midler til å 
delta i et Comenius Regio prosjekt der målet er å øke elevenes kompetanse i regning. Prosjektet er i samarbeid 
med regionen Andalucia i Spania. I dette prosjektet deltar Brumunddal ungdomsskole og pedagogisk psykologisk 
tjeneste sammen med skoleeier. Mørkved skole har for 2010-2012 fått midler til et Comenius skolepartnerskap 
med fokus på lese-, skrive- og regneopplæring i samarbeid med skoler i Danmark, Tyskland, Romania og 
Slovenia. Voksenpedagogisk senter deltar i et Gruntvig prosjekt sammen med Belgia, Tyrkia og Finland. 
Prosjektet har som mål å utvikle nye måter å inkludere utlendinger i lokalsamfunnet og lære av partnerskapet. 
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2.5 Pleie og omsorg (VO 40)

401 Omsorgsdistrikt Moelv Pleie- og omsorgsleder: Hege T. Nysveen   
405 Omsorgsdistrikt Nes Pleie- og omsorgsleder: Kjell Erik Bjurling   
407 Omsorgsdistrikt Brumunddal Pleie- og omsorgsleder: Arnfinn Houmb   
409 Omsorgsdistrikt Furnes Pleie- og omsorgsleder: Oddvar Johannessen   
420 Bjønnhaug avlastingssenter Pleie- og omsorgsleder: Hege Terese Granstrøm    
421 Rehabilitering Pleie- og omsorgsleder: Gro Medlien   
422 Demente Pleie- og omsorgsleder: Ane Wenche Moen   
423 Ringsaker AO-senter Pleie- og omsorgsleder: Rune Øygarden   
424 Psykisk helse Pleie- og omsorgsleder: Inger Stende Kjelsrud   

2.5.1 Ansvarsområde
Kommunene har ansvaret for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for omsorgstjenester. Pleie- og 
omsorgstjenesten var frem til og med 31.12.2011 regulert i lov om sosiale tjenester m.v. samt lov om 
helsetjenester i kommunene. Tjenestene omfatter sykehjemsdrift, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, drift av 
omsorgsboliger og aktivitetstilbud overfor eldre og funksjonshemmede. 

2.5.2 Hovedkommentar
Samhandlingsreformen med nytt lovverk ble vedtatt av Stortinget 24.6.2011. Innenfor virksomhetsområdet var 
det i 2011 stort fokus på forberedelser til samhandlingsreformen som trer i kraft 1.1.2012. Reformen innebærer 
en ny retning på helse- og omsorgstjenestene i Norge og hvor mer av ansvaret for helsetjenestene skal 
overføres til kommunene. Rådmannen oppnevnte blant annet en arbeidsgruppe og ga mandat for utredning av 
mulige tiltak i Ringsaker kommune. Arbeidsgruppen besto av leger, sykepleiere, RE-ledere innenfor 
virksomhetsområdet, representant fra Sykehuset Innlandet, økonomer og tillitsvalgte. Arbeidsgruppens 
sluttrapport ble lagt frem 25.9.2011 

For å sikre et helhetlig grep om den videre utviklingen av helsetjenestene, er det i 2011 arbeidet med en 
overordnet strategi for helse- og omsorgstjenesten. Strategien skisserer hvilke helhetlige, strategiske mål og 
veivalg som Ringsaker kommune bør ta de neste tiårene for å sikre at kommunen fortsatt skal tilby effektive og 
målrettede tjenester til brukerne, samtidig som en sikrer god styring med tjenestenes ressursbruk. Strategien 
fremlegges for politisk behandling i 2012, og peker ut «forebygging og mestring» som hovedretning for videre 
utvikling av tjenestene. 

Til sammen 8 av 9 resultatenheter hadde med seg overskudd fra 2010 på totalt 2,319 mill. kroner inn i 2011. 
Omsorgsdistrikt Moelv hadde med seg et underskudd på 2,060 mill. kroner fra 2010. 

Ut i fra målet om større bevilgningsmessig kontroll var det i 2011 budsjettert med en reserve for å dekke nye 
ressurskrevende brukere. Sammensetningen av ressurskrevende brukere er ikke statisk, men endrer seg fra år 
til år. Utgiftene knyttet til disse brukerne er så store at de vanskelig kan dekkes innenfor den vedtatte 
budsjettrammen. Behovet som ble meldt inn knyttet til disse brukerne, var rekordstort i 2011. Som følge av de 
økonomiske konsekvensene av dette, ble det opprettet en arbeidsgruppe for ressurskrevende brukere som 
skulle vurdere tjenestenivået til hver bruker. Ved utgangen av 2011 var tjenestenivået til flere av brukerne 
redusert. 

Statstilskuddet fra tilskuddsordningen til ressurskrevende brukere har blitt en stadig viktigere faktor for å få 
virksomhetsområdet i balanse. Til sammen 27,808 mill. kroner er gjennom året omfordelt fra den nevnte reserve 
for å dekke nye ressurskrevende brukere i omsorgsdistriktene, Bjønnhaug avlastningssenter og innenfor enhet 
psykisk helse. 
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2.5.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2011 var vist i styringskortet i blå bok 2011.
 

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,1

Kvalitet på tjenestene 5,0 4,0 4,6

Avvikssystem 100 % 80 % 100 %

Andel ansatte med fagutdanning 100 % 95 % 94 %

Andel korttidsplass/avlastningsplass i instit. 20 % 15 % 15 %

Andel gyldige enkeltvedtak 100 % 100 % 100 %

System for internkontroll, Profil/Iplos 100 % 100 % 100 %

Andel plasser i institusjon reservert mentalt friske 20 % 15 % 15 %

Aktivt sosialt liv i institusjon (aktivitetsplan) 50 45 61

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,9

Informasjon 5,0 4,0 4,3

Resultatene for den enkelte enhet vises nedenfor.

Brukere Tilfredshet med 
tjenestene

Kvalitet på 
tjenestene

Samarbeid og 
medvirkning Informasjon

401 Omsorgsdistrikt Moelv 4,5 4,1 4,7 4,2

405 Omsorgsdistrikt Nes 5,2 4,8 5,1 4,8

407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 4,4 4,0 4,8 4,2

409 Omsorgsdistrikt Furnes 4,5 3,9 4,7 4,1

420 Bjønnhaug avlastningssenter 4,2 4,7 4,4 5,0

421 Rehabilitering 5,5 5,1 5,3 5,2

422 Demente 5,2 5,0 5,3 4,6

423 Ringsaker AO-senter 5,0 4,7 4,2 4,5

424 Psykisk helse 4,5 4,6 4,8 4,6

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011. Tallene er derfor fra 2010. 

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,5

Engasjement og kompetanse (ansatte) 5,0 4,0 4,6

Læring og fornyelse 5,0 4,0 4,3

Medarbeiderskap 5,0 4,0 4,7

Resultatene for den enkelte enhet vises nedenfor.

Medarbeidere
Engasjement 

og kompetanse 
(brukere)

Engasjement 
og kompetanse 

(ansatte)

Læring og 
fornyelse

Medarbeider-
skap

401 Omsorgsdistrikt Moelv 5,2 4,5 4,1 4,6

405 Omsorgsdistrikt Nes 5,5 4,8 4,1 4,9

407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 4,9 4,6 4,1 4,6

409 Omsorgsdistrikt Furnes 4,9 4,3 3,7 4,4

420 Bjønnhaug avlastningssenter 5,4 4,7 4,5 4,7

421 Rehabilitering 5,6 4,7 4,5 4,7

422 Demente 5,6 4,7 4,7 4,9

423 Ringsaker AO-senter 5,0 4,6 4,6 4,8

424 Psykisk helse 5,3 4,9 4,7 4,8
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Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Arbeidsmiljø 5,0 4,0 4,5

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 4,8

Sykefravær 10,0 % 11,5 % 13,0 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 4,3

Ledelse 5,0 4,0 4,7

Resultatene for den enkelte enhet vises nedenfor.

Organisasjon Arbeidsmiljø
Stolthet 

over egen 
arbeidsplass

Sykefravær
Tilfredshet 

med 
ledelsen

Ledelse

401 Omsorgsdistrikt Moelv 4,4 4,6 12,7 % 4,2 4,5

405 Omsorgsdistrikt Nes 4,5 5,0 11,9 % 4,4 4,8

407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 4,6 4,4 14,7 % 4,1 4,4

409 Omsorgsdistrikt Furnes 4,1 4,4 14,8 % 3,3 4,2

420 Bjønnhaug avlastningssenter 4,2 5,1 8,6 % 4,8 4,7

421 Rehabilitering 4,6 4,7 6,9 % 4,1 4,9

422 Demente 4,5 4,9 15,2 % 4,4 4,9

423 Ringsaker AO-senter 4,6 5,0 8,3 % 4,4 4,7

424 Psykisk helse 4,7 4,9 12,7 % 4,6 4,8

Personalinnsats

31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

401 Omsorgsdistrikt Moelv 160,36 157,45 157,95 157,95

405 Omsorgsdistrikt Nes 144,13 147,10 147,10 147,10

407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 113,57 118,30 124,64 124,64

409 Omsorgsdistrikt Furnes 136,61 136,71 135,83 135,83

420 Bjønnhaug avlastningssenter 18,38 18,38 18,38 18,38

421 Rehabilitering 27,86 28,36 28,35 28,35

422 Demente 65,67 66,27 66,27 66,27

423 Ringsaker AO-senter 29,54 29,54 29,54 29,54

424 Psykisk helse 35,17 32,17 32,17 32,17

Sum årsverk VO 40 Pleie og omsorg 731,29 734,29 740,23 740,23

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr 

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 531 134 569 396 552 684 585 556

Driftsinntekter 194 635 205 296 175 691 208 563

Netto driftsutgifter 336 499 364 100 376 993 376 993

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Investeringsutgift 7 720 3 428 7 270 3 471

Investeringsinntekt 2 032 300 0 0

Netto inv.utgift 5 688 3 128 7 270 3 471
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Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

401 Omsorgsdistrikt Moelv 88 976 93 281 -4 305 -4,8 %

405 Omsorgsdistrikt Nes 73 748 72 765 713 1,0 %

407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 72 689 75 275 -2 586 -3,6 %

409 Omsorgsdistrikt Furnes 80 099 80 521 -422 -0,5 %

420 Bjønnhaug avlastningssenter 13 904 13 798 106 0,8 %

421 Rehabilitering 13 329 12 904 425 3,2 %

422 Demente 32 940 32 921 18 0,1 %

423 Ringsaker AO-senter 13 497 13 403 94 0,7 %

424 Psykisk helse 32 008 30 094 1 914 6,0 %

449 Pleie og omsorg ufordelt -43 927 -50 899 6 972 15,9 %

Sum netto driftsutg. VO 40 376 993 374 064 2 929 0,8 %

Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på 2,929 mill. kroner etter avsetninger til bundne driftsfond, 
men før årsoppgjørsdisposisjoner i 2011. En av årsakene til dette er stipulerte merinntekter knyttet til 
ressurskrevende brukere for 2011 som ikke mottas før i 2012. Som det fremgår av tabellen over, er det store 
variasjoner i resultatene for de enkelte enhetene. Årsaken til budsjettavvikene varierer og kommenteres 
nærmere under det enkelte resultatområde.

401 Omsorgsdistrikt Moelv
Omsorgsdistriktet gjennomførte brukerundersøkelse ved langtidsavdelingene på Ringsaker og Brøttum bo- og 
aktivitetssentra våren 2011. På alle indikatorer er det resultater på akseptabelt nivå, men under målsettingen. 
Resultatet knyttet til kvaliteten på tjenestene varierte blant de brukere som har enerom mot de som har 
dobbeltrom. 

Det er utarbeidet kompetanseplan og gjennomført medarbeidersamtaler i løpet av året. 

Distriktet har i 2011 hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 12,7 %, en forbedring fra 13,8 % i 2010. Vedtatte 
prosedyrer følges for oppfølging av sykmeldte, og gjennomgang av sykmeldte er fast post på avdelingsmøtene. 
En medarbeider jobber spesielt med å bistå i oppfølgingssamtaler, drifte IA-kafé en dag i uken, delta i 
HMS-møter i avdelingene, holde ledergruppen orientert om sykeoppfølgingsarbeidet og bidra i arbeidet med å 
skrive oppfølgingsplaner i samarbeid med avdelingslederne. Nærværsprosjektet ved Brøttum bo- og 
aktivitetssenter er videreført, og det er iverksatt IA-kafé ved Ringsaker bo- og aktivitetssenter.

Det er 216 faste ansatte i omsorgsdistrikt Moelv, hvorav 54 fast ansatte i heltidsstillinger, og 162 fast ansatte i 
deltidsstillinger. Gjennom spørreskjema og medarbeidersamtaler oppgir 90 ansatte at de jobber frivillig deltid, 
mens 67 oppgir at de jobber ufrivillig deltid. Det er økt fokus på ufrivillig deltid, og stillinger slås sammen når det 
er muligheter for det. Dette vurderes i forbindelse med alle utlysninger av stillinger. Hjemmelsregisteret har vært 
nøye gjennomgått med tanke på å slå sammen hjemler for å få størst mulig stillinger.

Enheten fikk et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på 4,305 mill. kroner i 2011. Overført 
underskudd fra 2010 var på 2,060 mill. kroner. Driften i 2011 ga et negativt budsjettavvik på 2,245 mill. kroner. I 
løpet av 2011 ble enheten tilført 7,469 mill. kroner som kompensasjon for merutgifter til særlig ressurskrevende 
brukere. 

Distriktet har hatt merutgifter på til sammen 1,4 mill. kroner knyttet til endringene i Parkvegen 8 hvor nye brukere 
etter omdisponeringen av bofellesskapet Storgaten 44 og overtakelse av 8 leiligheter fra enhet Psykisk helse, har 
medført behov for bemanning både på kveld og helg. Distriktet har redusert overtidsbruken fra 2010 med kr 
513.000. I 2011 ble overtidsbudsjettet overskredet med kr 465.000. Innsparingstiltak knyttet til økt bruk av 
grupper i støttekontaktordningen er ikke realisert, og eventuelle effekter forventes ikke før i 2012. Distriktet har i 
tillegg hatt merutgifter knyttet til leie av vikarer som følge av nødvendig fagdekning på om lag kr 500.000.  
Disse vikarene er nå fast ansatt. 
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405 Omsorgsdistrikt Nes

I 2011 ble det gjennomført brukerundersøkelse knyttet til langtidsopphold i institusjon. Resultatene på de ulike 
indikatorer er enten over akseptabelt nivå eller over målnivå.  

Sykefraværet for hele 2011 var 11,9 %. Dette er over akseptabelt nivå. Alle sykemeldte får oppfølging iht. 
HMS-bestemmelsene. Mye av fraværet kan forklares med konkret sykdom, at ansatte står i operasjonskø o.l. 
Distriktet ønsker å ha fokus på de friske og hva som skal til for å skape et godt arbeidsmiljø. Det har vært jobbet 
mest i forhold til avdelingen med størst fravær for å tilrettelegge for at de sykmeldte enklere skal kunne komme 
tilbake i arbeid.  

Omsorgsdistrikt Nes har 64 heltidsstillinger og 192 deltidsstillinger. Noen av deltidsstillingene er vakante. Siste 
undersøkelse viser at det er 149 deltidsansatte, hvorav 74 har frivillig deltid og 75 oppgir at de har ufrivillig deltid. 
Fordi deltidsstillingene er knyttet mot helg, er det ikke mulig å redusere antallet stillinger. Det er derfor ikke 
iverksatt spesielle tiltak for å redusere antallet deltidsstillinger. Omsorgsdistriktet følger de regler som er satt, og 
det er mange deltidsansatte som i løpet av året har fått økt sin stillingsprosent.

Regnskapet i 2011 viser et positivt budsjettavvik på kr 713.000. Dette inkluderer et overført overskudd fra 2010 
på kr 514.000. Det positive resultatet har i hovedsak sammenheng med økte inntekter fra langtidsopphold og 
sykepengerefusjoner. Distriktet ble i tillegg tilført kr 186.000 knyttet til en ressurskrevende bruker. Ved utgangen 
av 2011 er driftsnivået i samsvar med budsjettrammen. 

407 Omsorgsdistrikt Brumunddal
Det er i 2011 gjennomført brukerundersøkelse i langtidsavdelingen. Resultatene fra undersøkelsen er over 
akseptabelt nivå, men under målnivå. 

Sykefraværet har gått ned fra 15,2 % i 2010 til 14,7 % i 2011. Måltallet på 10 % ble satt med bakgrunn i et 
IA-kaféprosjekt, som startet opp i september 2010, og som vil vare fram til september 2012. Det jobbes med tett 
oppfølging av sykmeldte herunder tilrettelegging, tiltak for å få sykmeldte raskt tilbake til arbeidsplassen, og 
utnytte restarbeidsevnen, parallelt med nærværstiltak for å forebygge sykmelding.    

Ved utgangen av året var det registrert 107 ansatte som jobbet deltid. Av disse jobbet 72 frivillig deltid og 35 
ufrivillig deltid. Det har vært fremmet fire krav om fast ansettelse etter 4-årsregelen og tre av disse sakene er løst 
ved at det er gitt tilbud om fast ansettelse i den stillingsprosenten som de ansatte ønsket, og en har gått av med 
pensjon. Ved ledige stillinger får deltidsansatte som ønsker å utvide sin stilling, tilbud om økt stilling. Er det utlyst 
stilling ved andre enheter, gjøres de som er aktuelle for stillingen oppmerksomme på dette. Oversikten over 
frivillig/ufrivillig deltid brukes aktivt i forhold til at de med ufrivillig deltid skal få økt opp sine stillinger.

Omsorgsdistriktet fikk i 2011 et underskudd på 2,586 mill. kroner. Dette inkluderer et overført overskudd fra 2010 
på kr 110.000. Det ble i tillegg tilført 6,533 mill. kroner til dekning av merutgifter til særlig ressurskrevende 
brukere. Overforbruket skyldes i hovedsak utgifter til sykevikarer, ekstrahjelp og overtid, samt innleie fra 
vikarbyråer. Det har vært et problem å få ansatt sykepleiere i langtidsavdelingen, og i perioder har det vært leid 
inn vikarer gjennom vikarbyrå for å få driften til å gå innen forsvarlige rammer. Gjennom hele året har det vært 
jobbet for å redusere overtid og ekstrahjelp, men et høyt sykefravær og lav grunnbemanning/
rekrutteringsproblemer i langtidsavdelingen har gjort at disse budsjettpostene har blitt overskredet.

Omsorgsdistriktet opplever økt pågang etter tjenester fra hjemmeboende, og antall timer hjemmesykepleie økte 
fra 738 til 780 timer pr. uke, fra august 2010 til april 2011. Denne økningen utgjør ca. 2 årsverk, og er en av 
årsakene til at det benyttes ekstrahjelp.

409 Omsorgsdistrikt Furnes
Kvalitet på tjenesten scorer under akseptabelt nivå. Resultatet fremkommer av en gjennomført 
brukerundersøkelse i langtidsavdelingen. Avdelingsledelsen har bearbeidet resultatene og satt opp tiltak til 
forbedringer. 

Omsorgsdistriktet har i 2011 arbeidet med å opprettholde resultatet fra 2010, både i forhold til økonomi og 
sykefravær. Dette arbeidet har til dels vært vellykket. Distriktet har i 2011 hatt et sykefravær på 14,8 %, noe som 
er en økning fra 10,9 % i 2010. Oppgangen kan ikke relateres til en konkret årsak. Til tross for fokus på 
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tilstedeværelse og gjennomgående arbeid med oppfølging av sykmeldte i 2011, har tilstedeværelsen vært lavere 
enn foregående år. Det ble bl.a. avholdt arbeidsmiljøkurs i ett bofellesskap og deler av langtidsavdelingen. Disse 
kursene vil bli gjennomført i flere avdelinger.  

Prosjekt årsarbeidstid ble innført i alle avdelinger, og medarbeiderne er fornøyd med denne arbeidstidsordningen. 

Distriktet har 135,83 årsverk fordelt på 233 stillingshjemler. Av 121 ansatte som arbeider deltid, har 57 svart at de 
arbeider frivillig deltid, mens 64 ønsker utvidet stilling. Distriktet skal gjennomgå alle turnuser for å vurdere om 
det er mulig å redusere antall hjemler for å redusere ufrivillig deltid. Utfordringen ligger i å få dekket helgene når 
antall hjemler reduseres. I bofellesskapene er det satt i gang utarbeidelse av nye turnuser med sikte på å 
redusere antallet ansatte med ufrivillig deltid. Arbeidet ble ikke ferdig i 2011, men vil bli sluttført tidlig i 2012. 

Omsorgsdistriktet har et underskudd på kr 422.000 i 2011. Dette inkluderer fjorårets overskudd på kr 473.000. 
Ved tilleggsbevilgninger etter 1. og 2. tertial 2011 ble distriktet tilført 2,052 mill. kroner til finansiering av 
merutgifter ved særlig ressurskrevende brukere. Noe av underskuddet skyldes et økt sykefravær samt overtid og 
ekstrahjelp for å sikre en god fagdekning. Det har også oppstått økte utgifter knyttet til vikarer ved kurs- og 
velferdspermisjoner. 

Distriktet har gjennomført flere tiltak for å få driften i balanse. Basen for hjemmebaserte tjenester var forutsatt 
flyttet til Furnes bo- og aktivitetssenter, men av praktiske og tekniske årsaker ble ikke denne flyttingen 
gjennomført. Den forutsatte innsparingen på 1,48 årsverk ble allikevel effektuert. Multidose ved 
langtidsavdelingen ble avsluttet med den forutsatte effekten, og distriktet har ved interne omdisponeringer og 
effektiviseringstiltak finansiert kjøp av brukerstyrt personlig assistent fra Uloba med kr 700.000. 

420 Bjønnhaug avlastingssenter
Avlastningssenteret har i 2011 hatt et prosjekt knyttet til midlertidig drift av bolig med heldøgns omsorg for en 
bruker. Det ble i desember 2011 gjennomført et omfattende planlagt tilsyn i enheten fra fylkesmannen. Det ble 
ikke avdekket avvik utover de fysiske forholdene ved bygningene. Rapporten ga en anmerkning i forhold til 
brukernes muligheter til å kunne delta på fritidsaktiviteter når de er på avlastning. Flere brukere av 
avlastningssenteret mangler støttekontakt, og dermed får brukerne ikke mulighet til å ta seg ut på aktiviteter 
som krever en voksen ledsager pr bruker. 

Brukerundersøkelsen i 2011 ligger gjennomgående på et akseptabelt nivå eller bedre. Brukerne er godt fornøyd 
med tjenestetilbudet. Det er lav tilfredshet ved de fysiske forholdene både innendørs og utendørs på 
avlastningsenheten. Det er stor variasjon i graden av tilfredshet med mengden avlastning. 

Sykefraværet var gjennomsnittlig 8,6 % i 2011, hvilket er innenfor målsettingen. Enheten følger opp sykemeldte, 
vurderer omplassering og arbeider kontinuerlig med å skape trivsel på arbeidsplassen.

Enheten har 28 fast ansatte, av disse er fire ansatte registrert med ufrivillig deltid. Turnusavtalen «Årsarbeidstid» 
brukes aktivt for å gi ansatte muligheten til å jobbe i ønsket stillingsstørrelse.

Regnskapet for 2011 viser et positivt budsjettavvik på kr 106.000. Dette inkluderer et overskudd på kr 257.000 fra 
2010. Enheten fikk i 2011 tilført kr 960.000 til to særlig ressurskrevende brukere. Inkludert i dette beløpet var en 
egenandel på kr 200.000 for den ene brukeren. Det ble gjennomført innsparingstiltak for å komme i balanse ved 
bl.a. annet mindre bruk av vikar ved sykdom og annet fravær, kjøring av brukere i enhetens egen bil i skolens 
ferier, samt mindre kjøp av tjenester fra «Inn på tunet»-gårder.  

421 Rehabilitering
I forbindelse med terrorhandlingen den 22. juli 2011 ble det iverksatt mange tiltak gjennom den kommunale og 
interkommunale psykososiale krisegruppa. Enhetslederen var kontaktperson i kommunen for berørte og 
pårørende og rapportert fortløpende til fylkesmannen.

Det avholdes fellestrim på bo- og aktivitetssentrene for bl.a. KOLS-, slag-, hjerte- og MS-grupper. Med stor 
søkning og ca. 150-200 brukere hver uke, vurderes det utvidelse i samarbeid med privatpraktiserende 
fysioterapeuter.

Resultatene fra brukerundersøkelsen i 2011 viser at samtlige indikatorer er over målnivå. 
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Sykefraværet i 2011 var på 6,9 %. Langtidsfravær utgjør mesteparten av dette. 

Av totalt 33 hjemler er 18 deltid, og enheten har ingen ansatte med ufrivillig deltid.  

Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr 425.000. Dette inkluderer et overskudd fra 2010 på kr 419.000. 

422 Demente
Gjennom året 2011 har enheten deltatt i prosjekt SAMAKS. Prosjektet er et samarbeid mellom alderspsykiatrisk 
avdeling ved Sykehuset Innlandet (SI), Sanderud og 25 kommuner i Hedmark og Oppland. Formålet er å bedre 
samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester, samt å bedre 
undersøkelse og behandling av pasienter i sykehjem. 

Enheten mottar stadig yngre brukere med psykiatrisk grunnlidelse som har utviklet demens. Dette er brukere 
som kunne greid seg med et tilpasset tilbud i bofellesskap, men som i mangel av dette må tilbys plass i 
sykehjem. 

Resultatene fra brukerundersøkelsene i 2011 viser gode resultater, og alle indikatorer er over akseptabelt nivå. 
Sykefraværet ved enheten var på 15,2 %, noe som er en økning fra 2010. Dette skyldes i hovedsak 
langtidssykemeldinger med diagnoser hvor det er vanskelig å stå i arbeid. Enheten samarbeider med bl.a. 
HMS-rådgiver, HMS Øst og Tepas i sykefraværsoppfølgingen.

Til sammen 17 av 59 deltidsansatte har uønsket deltid. For å redusere uønsket deltid, er det satt i gang arbeid 
med å utarbeide ny turnus. Ansettelsesrutiner følges ved at stillinger utlyses internt før eksternt.

Regnskapet for 2011 viser et positivt avvik på kr 18.000. Enheten hadde med seg et overskudd på kr 188.000 fra 
2010.

423 Ringsaker AO-senter
Gjennom året har enheten skrevet 142 vedtak om dagaktivitet eller voksenopplæring. Det har i løpet av året vært 
avholdt seks voksenopplæringskurs for funksjonshemmede.

Enheten sluttførte i 2011 arbeidet med virksomhetsbeskrivelse. Beskrivelsen har bl.a. som mål å sikre at 
virksomheten skal preges av høy kvalitet og være synlig i lokalsamfunnet. Enheten ønsker samtidig å være en 
god arbeidsarena for funksjonshemmede i Ringsaker.

Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2011 viser at alle indikatorer er over akseptabelt nivå. 

Sykefraværet er på 8,3 % og innenfor målsettingen på 11,0 %. Mesteparten av sykefraværet er 
langtidssykefravær. 

Ved enheten er det sju ansatte i åtte deltidshjemler. Av disse har to ansatte ufrivillig deltid. Som et tiltak for å 
redusere ufrivillig deltid er det planlagt at frigjort hjemmel ved avtalefestet pensjon skal brukes til å øke 
stillingsprosenten til andre deltidsansatte.

Regnskapet for 2011 viser et positivt avvik på kr 94.000. Enheten hadde fra 2010 med seg et overskudd på kr 
108.000.

424 Enhet for psykisk helse 
Enheten møter stadig en mer sammensatt og krevende brukergruppe. Dette utløser behov for personale med 
spisskompetanse på en rekke fagområder. Med bakgrunn i dette er det gjennomført kompetansesamlinger for 
ansatte i regi av Ko-Rus Øst og Sykehuset Innlandet. I løpet av 2011 har innhold og kvalitet i tjenestetilbudet vært 
et kontinuerlig satsingsområde, og en har gjennom samarbeidet med Distriktspsykiatrisk senter satt fokus på 
dette.

Resultatene fra enhetens brukerundersøkelse viser jevnt over akseptable nivåer på de forskjellige indikatorene. 
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Sykefraværet er redusert sammenlignet med 2010, men er med 12,7 % høyere enn akseptabelt nivå. I hovedsak 
er sykefraværet langtidsfravær i turnustjeneste som ikke er arbeidsplassrelatert. Det er søkt og innvilget tilskudd 
til tilretteleggingstiltak for noen av de berørte. De ansatte får mulighet til å komme med innspill til forbedringer 
som kan gjennomføres for å få ned sykefraværet.

Pr 31.12.2011 var det 15 deltidsansatte, hvorav to har ufrivillig deltid. Det er vanskelig å endre dette på grunn av 
turnus på helg. Enheten har i 2011 kombinert fire deltidshjemler for å gi én hjemmel med heltid.

Regnskapet for 2011 viser et overskudd på 1,914 mill. kroner. Enheten hadde fra 2010 med seg et overskudd på 
kr 249.000. Enheten fikk tilført 10,432 mill. kroner knyttet til fire særlig ressurskrevende brukere i 2011. I tillegg 
måtte enheten dekke en egenandel på kr 653.000 til nevnte brukere. Hovedårsaken til den positive økonomiske 
utviklingen ligger i endring av enhetens drift fra institusjonstjenester til hjemmetjenester. I tillegg har 
samlokalisering av alle ansatte økt fleksibiliteten og medført mindre behov for vikarer. Videre har økt fokus på 
målrettede kortvarige tjenestevedtak vært medvirkende til resultatet. 

449 Pleie- og omsorgsformål – ufordelt
Ved inngangen til 2011 hadde virksomhetsområdet en disponibel reserve til ressurskrevende brukere på 
budsjettposten 449 ufordelt på 18,533 mill. kroner. Merinntekter tilknyttet statstilskudd for ressurskrevende 
brukere utgjorde 9,276 mill. kroner. Dette utgjorde til sammen en reserve på 27,808 mill. kroner, og ble fordelt ut 
i sin helhet i 2011. 

Restreserven på 6,972 mill. kroner, som overføres til 2012, vil bli benyttet til å dekke fremtidige utgifter til 
brukergruppen. Kr 368.000 er benyttet til å dekke underdekning på andre budsjettarter under nevnte 
budsjettpost. 

2.5.4  Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Det elektroniske kvalitetssystemet EQS ble implementert i helse- og omsorgstjenesten i 2010/2011. Systemet 
ivaretar elektronisk sending og behandling av avvik. I tillegg gir systemet en enkel tilgang til samlingen av 
prosedyrer og andre styrende dokumenter med viktighet for tjenestekvaliteten i helse- og omsorgstjenesten.

I 2011 ble rutiner rundt sykepengeområdet gjennomgått, og det ble gjennomført opplæring i rutinene. Det ble 
også foretatt en gjennomgang av retningslinjer for vederlagsberegning og rutiner tilknyttet denne prosessen. 

For å øke kompetansen hos lederne i virksomhetsområdet, er det gjennomført et toårig internt 
lederutviklingsprogram i fire moduler; økonomistyring, personforvaltning og tjenestetildeling/kvalitet. 
Lederopplæringen vil bli videreført i 2012. 

Kommunestyret behandlet en utredning om framtidig forvaltning og tjenestetildeling i september 2010, jf. k.sak 
44/2010. Det er utarbeidet en håndbok i forvaltning samt gjennomført et opplæringsprogram for å øke 
kompetansen på området. Stikkprøver viser at praksisen er bedret, men at det fortsatt er forbedringspotensial 
knyttet til dette. 
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2.6 Barne- og ungdomsvern (VO 50)

Barnevernsjef: Lisbet Gjønnes

2.6.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter barneverntjeneste, barneverntiltak i og utenfor familien, aktivitetstilbud for barn og 
unge, ungdomskontakten og bosettingstiltak for enslige mindreårige flyktninger.

2.6.2 Hovedkommentar
Kommunen har i 2011 tatt tak i barnevernets utfordringer og startet arbeidet med en barnevernplan. Planforslaget 
har vært lagt ut til intern og offentlig høring med sikte på politisk behandling i 2012.

Ringsaker kommune ble ilagt mulkt fra fylkesmannen for fristbrudd i tre enkeltsaker i 2011. Ved hjelp av 
stillingsøkning og en ekstraordinær innsats i barneverntjenesten ble overskridelsene på undersøkelsesfristene 
avviklet fra 3. kvartal 2011.

Antallet bekymringsmeldinger fortsatte å øke i 2011. Høy henleggelsesprosent vurderes å ha sammenheng med 
mangel på effektive hjelpetiltak. Det vanligste hjelpetiltaket er vedtak om råd og veiledning. I praksis blir 
oppfølging av foreldreveiledning nedprioritert til fordel for overholdelse av undersøkelsesfrister når tiden ikke 
strekker til.

2.6.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelse i 2011. Aktuelle måltall viser til 
undersøkelser fra 2010.

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,0

Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 4,5

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,6

Informasjon 5,0 4,0 4,8

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 4,9

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 4,9

Læring og fornyelse 5,0 4,0 4,9

Medarbeiderskap 5,0 4,0 5,0

Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Arbeidsmiljø 5,0 4,0 4,8

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 4,6

Sykefravær 7,6 % 10,0 % 4,9 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 4,6

Ledelse 5,0 4,0 4,8

Sykefraværstallene er bedre enn målsettingen. I 2010 var sykefraværet 5,6 % og i 2009 7,3 %. Det er 
gjennomført arbeidsplassvurdering og forebyggende veiledning i ergometrisk tilrettelegging i regi av 
bedriftshelsetjenesten for medarbeiderne i barneverntjenesten og ungdomskontakten. Alle medarbeidere er 
kurset i konfliktdempende kommunikasjon og håndtering av mennesker som truer.

Personalinnsats

31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk 31,25   42,75 45,75 48,75

Det ble opprettet tre årsverk miljøterapeut i bosettingstiltak for enslige mindreårige for å dekke opp turnus fra 
1.8.2011. I tillegg mottok Ringsaker midler fra staten på 2,5 årsverk saksbehandlere med virkning fra 1.4.2011.  
I forbindelse med 1. tertial 2011 ble det opprettet 0,5 årsverk tilsynsfører for fosterbarn, som er underlagt 
helsestasjonslederen, men lønnes fra barne- og ungdomsvern.
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Enheten hadde pr 31.12.2011 fire medarbeidere med kartlagt ufrivillig deltid (en av disse er formelt underlagt en 
annen enhet, og kan ikke ha større stilling i barne- og ungdomsvern pga. kontrolloppgaver). I løpet av 2011 ble 
uønsket deltid avviklet for to medarbeidere. Fem medarbeidere har frivillig deltid. Seks nyansatte aktivitetsledere 
var ikke kartlagt pr 31.12.2011.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 44 403 50 836                 56 020 63 403

Driftsinntekter 10 960             13 805            19 183 26 566

Netto driftsutgifter 33 443 37 031             36 837 36 837

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Investeringsutgift 0 3 725 0 93

Investeringsinntekt 0 1 431 0 0

Netto inv.utgift 0 2 294 0 93

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

500 Barnevern 36 837 43 819 -6.982 -19,0 %

Regnskapet for 2011 viser et underskudd på 6,982 mill. kroner, inklusiv underskudd på kr 988.000 fra 2010. 
Enheten fikk ved 1. tertial 2011 tilleggsbevilget kr 800.000 for å dekke økte utgifter til fosterhjem. Enhetens 
merforbruk skyldes i all hovedsak merutgifter til fosterhjem, beredskapshjem og barneverninstitusjon, samt 
merutgifter til advokat og psykologisk sakkyndig. 

2.6.4  Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer virksomhetsområde barnevern 

Barneverntjenesten – antall meldinger                                                                                                                

2000 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Barn meldt 107 127 157 152 177 233 260 283 342

Antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten har økt over flere år, og fortsatte å øke i 2011.

Hvem melder til barneverntjenesten i Ringsaker

Type melder 2008 2009 2010 2011 Type melder  2008 2009 2010 2011
Barnet selv 3 1 3 0 Skole 29 33 32 48
Mor/far 21 27 33 40 PP-tjenesten 0 0 1 0
Familie for øvrig 6 8 8 23 Politi 55 66 64 58
Nabo 0 7 3 9 BUP/voksenpsykiatri 19 18 14 19
Sosialtjenesten 1 4 10 10 Andre off. instanser 4 3 6 5
Barneverntjeneste 22 26 32 53 Asylmottak, udi, imdi 0 0 0 5
Barnevernvakt 13 16 15 18 Krisesenter 0 0 2 1
Barnehage 3 3 11 8 Frivillige, idrettslag 0 0 0 0
Helsestasjon 18 14 20 17 UK, fritidsklubber 0 3 1 1
Lege/sykehus 14 10 25 24 Andre 25 21 7 29
Sum 233 260 2871) 3681) 

1) Antall er høyere enn i forrige tabell fordi noen barn ble meldt av flere instanser

Meldinger fra slekt, barnevern, skoler og andre er kategoriene som har økt mest. Når familier som det er 
barnevernssak på kommer flyttende til kommunen, vil andre barneverntjenester melde fra. Hvis en skole melder 
om bekymring for en elev, og barnevernets undersøkelse avdekker at det er risiko også for andre barn i familien, 
vil barneverntjenesten stå som melder på meldingen på søsknene. 
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I 2011 var 23 av melderne anonyme. Siden det ikke er en egen kategori i SSB-statistikken for anonyme 
meldinger, registreres disse under «andre». Det er trolig at flertallet av de anonyme melderne er fra privat 
nettverk eller naboer. Samlet har altså meldingene fra privat nettverk økt. Meldinger fra private har 
gjennomgående like alvorlig bekymringsinnhold som fra offentlige meldere.

Andel fristoverskridelser og henleggelser av undersøkelser i Ringsaker – i %

2008 2009 2010 2011

Fristbrudd Henlagte Fristbrudd Henlagte Fristbrudd Henlagte Fristbrudd Henlagte

1. kvartal 0 (15) 83 (64) 9 (23,5) 43 (61) 38 (29) 44 (59,5) 46 (30,5) 61 (61)

2. kvartal 2 (14) 47 (56) 27,5 (28) 57 (50) 28 (22) 63 (61) 12 (17) 67 (66)

3. kvartal  4 (16,5) 62 (58) 32 (36) 64 (57) 54,5 (27) 50 (51,5) 0 (17) 70 (60)

4. kvartal 29 (23) 47 (58) 62,5 (40,5) 61 (51) 49 (21) 67 (65) 0 (17) 52,5 (66)
Kilde: Fylkesmannens fristkontroll, tall i parentes viser gjennomsnittstall for Hedmark

En bekymringsmelding skal være undersøkt innen tre måneder. I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder. 
Fylkesmannen fører kontroll med at fristene overholdes, og åpnet tilsynssak på Ringsaker kommune i 2011. Selv 
om ventelisten for undersøkelser ble avviklet høsten 2010, var en klar over at det ville ta tid å avslutte alle 
løpende undersøkelsene. Fra 3. kvartal 2011 ble fristoverskridelsene avviklet.

Antall barn med tiltak fra barneverntjenesten 

Barn i tiltak pr 31.12 2005 2007 2009 2010 2011

Barn plassert utenfor hjemmet 47 52 58 66 71

Barn med hjelpetiltak i hjemmet 127 107 111 99 124

Sum antall barn med tiltak ved utgangen av året 174 159 169 165 195

        – Herav unge over 18 år 21 19 16 14 9

Barn med undersøkelse pr 31.12 29 50 65 93 95

Totalt antall barn med aktiv sak pr 31.12 203 209 234 258 290

Til tross for økende meldingstall sank antall barn med hjelpetiltak fra 2005. Det ble vurdert nødvendig å møte 
økende utgifter til plasseringstiltak utenfor hjemmet med strengere vurderinger av hjelpetiltak, på tross av at det 
ikke er noen god løsning å bremse forebyggingstiltak når problemene øker. I 2011 økte antallet barn som mottok 
hjelpetiltak.

Type hjelpetiltak igangsatt i løpet av året, et utvalg tiltakskategorier

Type tiltak 2009 2010 2011

Barnehage 9 5 9

Besøkshjem 20 16 23

Fritidstiltak 7 2 2

MST 4 7 4

SFO 2 2 3

Tilsyn 12 6 15

Vedtak om råd og veiledning 70 71 118

Herav hovedtiltak 40 41 75

Råd og veiledning er det tiltaket som benyttes mest. Tiltakets effekt er helt avhengig av at den enkelte 
barnevernkonsulent har tid til å følge opp veiledningen jevnlig og i henhold til tiltaksplanen.

Arbeidstilsynets tilsynsbesøk 2011
Barneverntjenesten hadde tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2011 som et ledd i tilsynskampanjen «Arbeid for helse» 
med fokus på organisatoriske forhold og psykososialt arbeidsmiljø i bl.a. barneverntjenester. Arbeidstilsynet 
oppsummerte med at det er et misforhold mellom ressurser og oppgaver, med en generell frustrasjon over ikke 
å få gjort arbeidet godt nok. Til tross for stort arbeidspress og mange krevende saker, hadde en et godt 
arbeidsmiljø med medarbeidere og ledere som tar vare på hverandre. Tilsynet ble gjennomført uten 
anmerkninger.
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Familieveiledere Familiens Hus – antall saker

2008 2009 2010 2011

Familier med oppfølging av familieveileder v/ Familiens hus 24 21 13 25

Oppfølging fra familieveileder av familier med barnevernsak - - 31 7

Foreldrekurset «De utrolige årene», antall familier 11 4 14 11

Barn i familier som deltok på foreldrekurset «De utrolige årene» 16 9 33 20

Familier veiledet ved «RUF» 51 42 53 63

Ungdom omfattet av veiledningssamtalene ved «RUF» 74 61 67 79

        – herav nye barn siste år 33 32 49

Foreldremekling vedr samvær og hvor barn skal bo (antall saker/familier) 61 49 60 50

Foreldremekling vedr samvær og hvor barn skal bo (antall barn) 85 89 104 77

Familieveilederne er ansatt i barneverntjenesten, med arbeidssted i Familiens hus. De yter tidlig hjelp og 
oppfølging til familier med spesielle behov, med eller uten barnevernsak. Familieveiledernes tilgjengelighet i 
Familiens hus øker samarbeidet på tvers og skaper felles forståelse og fokus i arbeidet. 

Fra våren 2011 ble en 60 % familieveileder omgjort til tiltakskonsulent i barneverntjenesten.

RUF (rådgivningstjenesten for ungdomsfamilier)er et lavterskeltiltak som tilbyr foreldreveiledning og 
familiesamtaler til ungdomsfamilier. 40 % av sakene handler om konfliktfylt foreldresamarbeid, 55 % om 
konfliktfylt foreldre og barn kommunikasjon, 5 % annet. Familieveileder RUF er godkjent mekler etter barneloven, 
når det gjelder hvor barn skal bo og samvær etter samlivsbrudd.

Aktivitet Ungdomskontakten («UK») 2011

Type tiltak Antall 2009 Antall 2010 Antall 2011

Registrerte besøk i trefftid 1 491 874 586

Registrerte besøk i trefftid pr mnd, gjennomsnitt 124 73 49

Familier med familiesamtaler 22 26 29

Ungdom med individuell oppfølging 52 62 68

Ungdom i lukkede gruppetiltak *) 44 55 63

Registrerte Åpen kveld 212 150 353

Registrerte Åpen kveld i gjennomsnitt 8 5 12
*) «lukkede gruppetiltak» omfatter «jentesnakk», gruppe for trening av sosial kompetanse, fritidsgrupper for ungdom i ungdomsskolealder og 

for ungdom 16 – 19, samtalegruppe for unge homofile og gruppetiltaket «SMART» for forebygging av psykososiale problemer hos ungdom

Ombyggings- og anleggsarbeid utenfor ungdomskontaktens lokaler har redusert antallet «stikk-innom-kontakter» 
med ungdom i 2010 og 2011, men har ikke redusert den totale aktiviteten. UK har i stedet prioritert 
gruppeaktivitetene.  Det har vært økt fokus på tiltaket «Åpen kveld». Dessuten har antallet individuelle 
oppfølginger økt. UK har overtatt noen oppfølginger av ungdom for barneverntjenesten. Disse oppdragene krever 
mer oppfølging enn de individuelle oppfølgingene UK rekrutterer selv.

Psykologtjenester – Familiens hus

Type brukerrettede psykologtjenester Antall 2010 Antall 2011

Familier med oppfølging fra psykolog*) 106 123

Gjennomførte konsultasjoner*) 472 366

Stressmestringskurs for mødre, antall deltakere **) 19 13
*)  Felles tall for begge psykologer
**)  2 kurs à 6 – 8 uker i 2010, ett kurs à 8 uker i 2011

Samarbeidstiltaket Familiens hus har to psykologer. En er ansatt i barne- og ungdomsvern og en i PP-tjenesten. 
De yter lavterskel helsehjelp uten legehenvising. I tillegg til helsehjelp overfor barn og deres foreldre, bistår 
psykologene med veiledning/drøfting til kommunalt ansatte i bl.a. barnevernet, PP-tjenesten, helsestasjonene, 
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skoler, barnehager osv. Psykologen fra barne- og ungdomsvern tilbyr kurs i stressmestring for mødre, og har i 
tillegg gjennomført kurs for foreldre til barn med risiko for overvektsproblematikk i samarbeid med andre aktører i 
Familiens hus. Psykolog ansatt i barne- og ungdomsvern har som sin primære målgruppe barn i alderen 0– 6 år, 
og deres foreldre. 

Bosettingstiltak for enslige mindreårige
Færre enslige mindreårige søker asyl i Norge enn tidligere. Mottaksplasser bygges ned. Statlige myndigheter har 
varslet at de ønsker å direkteplassere i kommunene. Ringsaker kommune fikk i 2011 forespørsel om 
direkteplassering, som ble akseptert. Det er til den unges beste å unngå usikkerhet som følger av midlertidig 
opphold i mottak. Samtidig gir det personalgruppa nye utfordringer å ta imot ungdom som verken kan norsk eller 
engelsk, og som ikke har noen kunnskap om Norge. At Ringsaker kommune ble bedt om å ta imot en flyktning 
for direkteplassering tas til inntekt for at IMDI vurderer at Ringsaker kommunes bosettingstiltak er godt drevet 
og særlig egnet til direkteplassering.

Rapport om bruk av delegert myndighet, klager samt behandling i fylkesnemnd og rettsapparat

2008 2009 2010 2011

Delegert personalsak 13 21 25 19

Delegert økonomisak 1 3 3 -

Delegert innkjøpssak 2 2 2 -

Enkeltvedtak i hht lov om barneverntjenester 507 645 643 779

Klagesaker til fylkesmannen 0 2 11 5

Saker behandlet i fylkesnemnda eller tingretten, med rettsmøte 13 16 16 12

Barn tatt hånd om midlertidig (bvl § 4-6, 1. ledd) 5 12 3 10

Barn m foreløpig plassering akutt, uten samtykke (bvl § 4-6, 2.) 6 14 11 7

Det ble ført 12 saker i fylkesnemnd og rettsapparat i 2011, med til sammen 27,5 rettsdager. 

Fylkesmannens klagebehandling:

Antall

Tilsynssaker 2

Klage enkeltvedtak 2

Tvistesak oppholdskommune 1
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2.7 Sosiale tjenester (VO 51)

Leder NAV-Ringsaker: Roy Carstens

2.7.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter sosial rådgivning og veiledning, tilbud til personer med rusproblemer, sosiale 
boliger, introduksjonsordningen, kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp. Enheten inngår som en del av 
NAV Ringsaker.

2.7.2 Hovedkommentar
Sammenliknet med 2010, hvor sosialhjelpsutbetalingene ble redusert i forhold til foregående år, viser resultatet i 
2011 en økning i utbetalingene. Dette har sammenheng med en økning i antall mottakere med 3 % året sett 
under ett. I tillegg har hver sosialhjelpsmottaker mottatt hjelp over lengre periode enn i 2010. I motsetning til 
2010 kan det vises til positive tall når det gjelder brukere i alderen 18–24 år med en nedgang på 4,8 %. Satsing 
på denne aldersgruppa med økt bruk av statlige tiltaksmidler og opprettelse av eget ungdomsmottak i NAV 
høsten 2011, har gitt resultat. 

En kartlegging av enhetens brukere viser at kun et fåtall av sosialhjelpsmottakerne har sosialhjelp som eneste 
inntektskilde. En måling gjennomført 31.10.2011 viser at denne gruppa utgjør 13,2 % av totalt antall brukere. Det 
vil si at 86,8 % av brukerne har en statlig ytelse eller lønnsinntekt som hovedinntektskilde. Dette betyr at mange 
statlige ytelser ikke er tilstrekkelig til å dekke nødvendige livsoppholdsutgifter, og at kommunen må yte 
supplerende økonomisk støtte til disse brukerne.  

2.7.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 3,8

Andel søknader behandlet innen to uker 80 % 70 % 68 %

Andel klagesaker omgjort av fylkesmannen 0 % 10 % 17 %

Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 4,3

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,4

Informasjon 5,0 4,0 4,1

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2011. Neste undersøkelse gjennomføres i 2012. 28 saker ble 
oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse, en økning på 17 % fra 2010. Kommunens vedtak ble opprettholdt i 
71 % av sakene mot 83 % i 2010. Andel søknader behandlet innen to uker er den samme som i 2010, dvs. 68 % i 
2011. Gjennomsnittlig behandlingstid for alle saker er 16,8 dager. Andel saker behandlet innen fire uker, var 87 %.

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,0

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 4,6

Læring og fornyelse 5,0 4,0 4,5

Medarbeiderskap 5,0 4,0 4,8

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011. Neste undersøkelse gjennomføres i 2012. 

Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Arbeidsmiljø 5,0 4,0 4,6

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 3,9

Sykefravær 6,0 % 7,0 % 8,8 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 4,5

Ledelse 5,0 4,0 4,4
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Sykefraværet er høyere enn akseptabelt nivå og har en oppgang fra 7,5 % i 2010. Fraværet gjaldt i all hovedsak 
langtidssykemeldte og var i liten grad relatert til arbeidsplassen. I 2011 ble det laget en handlingsplan for 
IA-arbeidet i NAV Ringsaker. 

Personalinnsats

31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk 32,35 35,35 35,35 35,35

Av 35,35 årsverk er det seks deltidsstillinger som utgjør totalt 3,3 årsverk, hvorav en ansatt har to 50 % stillinger. 
En ansatt har ufrivillig deltidsstilling. Ansatte med ufrivillig deltid blir alltid vurdert i forhold til fortrinnsrett ved 
ledighet i stillinger.  

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 69 104 74 536 69 637 80 382

Driftsinntekter 19 744 25 165 9 064 19 809

Netto driftsutgifter 49 360 49 371 60 573 60 573

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Investeringsutgift 1 938 1 355 11 210 884

Investeringsinntekt 798 0 4 064 289

Netto inv.utgift 1 140 1 355 7 146 595

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

510 Sosiale tjenester  60 573 66 704 -6 131 -10,1 %

For regnskapsåret 2011 har enheten et underskudd på 6,131 mill. kroner. Dette inkluderer underskuddet i  
2010 på 3,462 mill. kroner. Driftsmessig underskudd i 2011 utgjør dermed 2,669 mill. kroner. Enheten fikk ved  
1. tertial 2011 tilført kr 800.000 for å dekke økte utgifter til sosialhjelp. Underskuddet er i hovedsak knyttet til 
merforbruk på sosialhjelpsytelser. Dette merforbruket må også ses i sammenheng med en økning i antall 
sosialhjelpsmottakere, jf. kommentar under punkt 2.7.2. I tillegg ble kjøp av plasser i private rusinstitusjoner 
overskredet med kr 600.000.  

2.7.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer 

Sosialhjelpsutgifter og boutgifter 2009 – 2011, beløp i 1.000 kr (regnskapstall)

2009 2010 2011 Endr i % 2010 - 2011

Livsopphold 11 522 9 273 10 303 + 11,1 %

Boutgifter 17 023 14 560 15 414     + 5,9 %

Tilleggsytelser 7 375 6 078 5 565      - 8,4 %

KVP-stønad 1 971 7 700 9 149                   + 18,8 %

KVP-supplerende sosialhjelp 0 707 518     - 26,7 %

Introduksjonsstønad 4 948 5 706 5 457 - 4,4 %

Introstønad supplerende sosialhjelp 469

Kategorien «tilleggsytelser» innbefatter ytelser som kommer i tillegg til veiledende livsoppholdssats.  
Dette er utgifter som skal vurderes ut i fra den enkeltes situasjon, og som brukeren har krav på ut ifra dennes 
livssituasjon. Dette er utgifter til lege, psykolog, medisiner, tannbehandling, briller, flytting, innbo, bilhold mv. 
Tallene speiler den utvikling som er beskrevet under hovedkommentarer.
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«Solsia»
Prosjekt «Koordinerende tillitspersoner» som ble startet i 2009 i regi av Helsedirektoratet, ble  
avsluttet 31.12.2011. Et sentralt lokalt tiltak i dette prosjektet har vært etablering og drift av en aktivitets- og 
sysselsettingsarena for rusmisbrukere – «Solsia». I 2011 har gjennomsnittlig 33 ulike brukere besøkt «Solsia» 
hver måned. Det er søkt om nye tilskuddsmidler for kommunalt rusarbeid for 2012 som en forlengelse av 
tillitspersonforsøket,.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
Gjennomsnittlig antall deltakere pr måned var i 2011 56 deltakere mot 51 i 2010. Pr 31.12.2011 var det 40 
deltakere på KVP med tilhørende stønad. I 2011 ble det avsluttet 30 personer til jobb, utdanning, AAP eller 
uførepensjon.

Introduksjonsprogrammet (INTRO)
I 2011 har det totalt vært 51 personer på introduksjonsprogrammet.  Pr 31.12.2011 var det 37 deltakere. 14 nye 
personer har fått introduksjonsprogrammet i 2011, og 14 personer har blitt avsluttet til jobb, utdanning eller 
arbeidsrettede tiltak.

Sosiale lån
Gjennomgang og opprydding av låneporteføljen knyttet til sosiale lån som startet opp i 2010, fortsatte i 2011. 
Dette har resultert i at en større andel av lånene har blitt avskrevet i 2011 enn tidligere år. Til sammen for 2011 
utgjør dette kr 496.000. 

Boligsosialt prosjekt
Med midler fra arbeids- og velferdsdirektoratet ble et boligsosialt prosjekt videreført fra 2010 og ut 2011. 
Prosjektet har vært organisatorisk tilknyttet rustjenesten, men med egen prosjektleder og prosjektmedarbeider. 
Prosjektet har blitt fulgt opp av en styringsgruppe med representanter fra NAV, fylkesmannen og RIO 
(rusmisbrukernes interesseorganisasjon). Prosjektet har i 2011 hatt særskilt fokus på å skaffe boliger, samt 
bo-oppfølging, aktivitets-/miljøgruppe, bruk av treningsleilighet og boligskole. Det er søkt om midler for 2012. 

Rapport om bruk av delegert myndighet

Type sak 2009 2010 2011

Delegert personalsak     17 15 13

Delegert økonomisak      4      1 0

Enkeltvedtak i sosialavdelingen 5 562 4 846 4 926

Antall enkeltvedtak har gått opp med 1,7 % fra 2010. 
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2.8 Helsestasjoner (VO 52)

Resultatenhetsleder: Ingeborg Nordbryhn Wien 

2.8.1 Ansvarsområde
Helsestasjonens ansvarsområde omfatter svangerskapsomsorg, helsestasjonstjenester for barn 0-6 år, 
skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, helsetjenesten for flyktninger og asylsøkere, fysioterapi for barn og 
unge, og driften av Familiens hus. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har vært hjemlet i kommunehelseloven 
fram til utgangen av 2011, og skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk, psykisk og sosial helse 
hos blivende foreldre og hos barn 0-20 år og deres familier. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er lokalisert i 
Brumunddal, Moelv, Nes og Brøttum, samt helsestasjon for ungdom i Brumunddal. Nytt for 2011 er ansvaret for 
tilsynsfører i 50 % stilling for fosterhjemsplasserte barn og ungdommer.

2.8.2 Hovedkommentar
Fødselstallet for 2011 var 346 og viste en liten nedgang fra 2010. Ved helsestasjonene jobber en etter et  
nasjonalt program i forhold til alle barn. Ved behov utvides programmet og tilrettelegges individuelt til brukerne. 
Dette gjelder et stort antall barn og deres familier og betyr ekstra tidsbruk. 

Nasjonalt program anbefaler at helsesøster har fast tilstedeværelse på alle skoler. I Ringsaker tillater  
ressursene tilstedeværelse ved skoler med over 90 elever. Deler av arbeidet gjelder helsefremmende arbeid som 
kostveiledning, undervisning om egenomsorg og grupperelaterte tilbud, men blir prioritert i liten grad på grunn av 
stor pågang av henvendelser vedrørende alvorlige individuelle saker. Totalt er 18 barn meldt til barnevernet fra 
helsestasjon og skolehelsetjeneste. 

Gjennom tilgang på helsestasjonslege i 100 % stilling fra 2010 har en bedret kvalitetssikringen og fått større 
fleksibilitet og bedre trygghet for helsesøstre og fysioterapeuter i arbeidsutførelsen. Legen har hospitering ved 
barneavdelingene i Sykehuset Innlandet og sikrer bedre rutiner i samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten. 
Resultatet er bedre helsestasjonstjenester til barn og ungdom i Ringsaker.

2.8.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk 

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,5

Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,3

6 ukers kontroll dekningsgrad 99 % 95 % 98,5 %

2 års kontroll dekningsgrad 95 % 90 % 100,0 %

7 års kontroll dekningsgrad 91 % 90 % 95,6 %

10. kl. med orientering om HFU 100 % 100 % 87,0 %

Poliovaksine 2 åringer dekningsgrad 96 % 95 % 98,4 %

Poliovaksine 16 åringer dekningsgrad 98 % 90 % 92,3 %

Svangerskapskontroll dekningsgrad 93 % 80 % 94,7 %

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,2

Informasjon 5,0 4,0 5,1

Resultatene fra brukerundersøkelsen viste at alle målsettingene ble nådd, bortsett fra orientering om 
helsestasjon for ungdom til tiendeklassinger. På grunn av sykefravær i en stilling over tid er slik orientering ikke 
gjennomført etter intensjonen ved en skole. 

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,5

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 5,0

Læring og fornyelse 5,0 4,0 5,1

Medarbeiderskap 5,0 4,0 4,9
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Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med arbeidsmiljøet 5,0 4,0 5,0

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 5,0

Sykefravær 6,0 %                          7,5 % 6,5 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 4,7

Ledelse 5,0 4,0 5,1

Sykefravær har i gjennomsnitt vært på 6,5 % i 2011, noe som er innenfor akseptabelt nivå. Deler av sykefravær 
har vært arbeidsplassrelatert. Tilretteleggingstilskudd fra NAV og faglig veiledning har vært benyttet som 
virkemidler for å redusere fraværet. Det har vært gjennomført sykefraværsoppfølging iht. nye retningslinjer fra 
NAV. 

Personalinnsats

31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk             24,16 24,16 24,16 24,66

Antallet ansatte i ufrivillig deltidsstilling er redusert fra åtte til fire ved ny godkjenning av organisasjonsplan  
med bemanningsplan. Enheten har økt antallet heltidsstillinger med to, og redusert tilsvarende på antallet 
deltidsstillinger siden første registering i 2011. Siden enheten består av fem lokasjoner, sju tjenesteområder og 
seks ulike yrkesgrupper, medfører dette oppstykking av stillinger. Flere ansatte ønsker deltidsstilling på grunn av 
livssituasjon.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter           14 769 16 420 16 623 16 942

Driftsinntekter             2 431              3 316 3 063 3 382

Netto driftsutgifter           12 338 13 104 13 560 13 560

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

520 Helsestasjoner 13 560 13 434 126 0,94 %

Enhetens samlede regnskap viser overskudd på kr 126.000 for 2011. Overføring av overskudd fra 2010 var på  
kr 188.000, noe som betyr at driften i 2011 isolert sett hadde et underskudd. Ekstra utgifter har gått til utstyr i 
forbindelse med nye lokaler for helsestasjon/Familiens hus i Moelv og for helsestasjon for ungdom i Mølla i 
Brumunddal, og det har vært merforbruk på diverse forbruksvarer.

2.8.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer (virksomhetsområde) 
I k.sak 45/2011 ble det vedtatt å opprette 50 % stilling som tilsynsfører for fosterhjemsbarn. Stillingen 
er lagt til enhetens ansvarsområde, men lønnes fra enheten barne- og ungdomsvernet. fordi 
inntjening relatert til fosterhjemsbesøkene regnskapsføres der.

Helsestasjonen/Familiens hus i Moelv fikk utvidet areal i 2011 med en økt årlig husleie på kr 240.000. Økte areal 
har gitt møterom/grupperom inkludert bedre mulighet for arbeid med individuell plan. En har økt areal for åpen 
barnehage, foreldreveiledningsprogram og kurs. Endringen inkluderte oppgradering av lokalene.

Helsestasjon for ungdom i Brumunddal var samlokalisert med Ungdomskontakten i Mølla. I forbindelse med 
ombygging av senteret ble helsestasjonens lokaler forringet. Leieavtalen er endret grunnet  nye oppgraderte 
lokaler i samme bygg, med ekstra kontor for fleksibelt bruk. Endringen har medført økt husleie på kr 54.000, men 
forbedret fysisk arbeidsmiljø- tiltak for ansatte, og gitt bedre muligheter for samarbeid med øvrige instanser 
inkludert Ungdomskontakten og fleksible tjenester for brukerne.
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Antall konsultasjoner hos jordmor har gått noe ned fra 2010, og en har ikke hatt tilbud om ekstra konsultasjoner. 
Hovedårsaken ligger i at en ikke har fått videreført ressurser fra drift av prosjektet «Gravid og i jobb». Dette 
skyldes delvis igjen noe lavere antall gravide.

Antall konsultasjoner hos helsesøster vedrørende barn 0-5 år er noe lavere enn 2010. Imidlertid har antall barn 
med strukturert samarbeid økt, og dette har krevd tid fra helsesøsterstillingene. 

Oversikter i tabellform

År 2009 2010 2011

Antall konsultasjoner hos jordmor 2 235 2 315 2 175

Antall konsultasjoner hos helsesøster 0–5 år 5 430 5 512 5 149

Antall barn med tverrfaglig samarbeid hvor helsesøster deltar 0 – 16 år 135 133 176

Antall barn som får tilbud fra fysioterapeut i RE helsestasjoner 0 – 18 år 329 329 346

Antall konsultasjoner i HFU 1 543 1 446 1 537

En av mange svangerskapskontroller som ble gjennomført på helsestasjonen. 
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2.9 Kultur og fritid (VO 55)

Kultursjef: Asle Berteig 

2.9.1 Ansvarsområde
Kultur og fritid skal tilrettelegge for kulturvirksomhet hvor alle kan få mulighet til å delta og oppleve et mangfold 
av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon omfatter aktivitetstilbud for barn og unge, aktivisering av eldre, 
psykisk syke og funksjonshemmede, forvaltning av friluftsområder, idrett, friluftsliv og folkehelse, 
kulturminnevern og kunstformidling, tilrettelegging for allmennkulturaktivitet og administrasjon. Enheten skal 
fremme kulturell aktivitet i samspill mellom lag og foreninger, offentlige instanser og private ressurser. Barn og 
unges oppvekstkår er prioritert innsatsområde.

2.9.2 Hovedkommentar
Gjennom 2011 har Ringsaker kommune igjen fått mye positiv oppmerksomhet for sin rolle som aktør og 
tilrettelegger innenfor kulturarrangement og opplevelser. Høydepunktene i 2011 har vært mange, her nevnes 
RingsakerGallaen, Vinternatt på Mjøsisen, Byfest i Moelv, digital julekalender med over 70 arrangement, åpning 
av en Teatersalen i Brumunddal med RingsakerOperaens urpremiere, og julekonsert i Ringsaker kirke i samarbeid 
med Kulturskolen, Mari Silje og Håkon Samuelsen og Trondheimssolistene. Det må også nevnes Thor Gotaas sin 
historiebok om Brumunddal «Fra bygd til by» som ble en salgssuksess. Kultursatsingen har gitt ønsket effekt i 
forhold til et sterkere folkelig engasjement og et tydeligere positivt omdømme for Ringsaker kommune.

Fritidsklubbene har gjennom 2011 hatt en stabil oppslutning, men en nedgang i forhold til 2010. Det er i 2011 
gjennomført en kartlegging av fritidsbehov til ungdom i Brumunddal. Ungdommens kulturmønstring 2011 ble 
arrangert som samarbeidsprosjekt mellom alle fritidsklubbene.

Opprettelsen av en hel stilling som folkehelsekoordinator i 2010 har bidratt sterkt til forebyggende folkehelse i 
Ringsaker gjennom bl.a. «Ti Topper -prosjektet».  «Åpen hall» for ungdom fortsatte i 2011 med gjennomsnitt om 
lag 100 registrerte brukere på fredagskvelder i Fagerlundhallen.

Innen tilrettelagte kulturtilbud ble det etablert ei teatergruppe for utviklingshemmede og en kreativ hobbykafe 
innen psykisk helse.  

Åpen hall trakk mange ungdommer til idrettshallene i Brumunddal og på Nes. 
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2.9.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,5

Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,0

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,0

Informasjon 5,0 4,0 4,2

Brukere fritidsklubber i % av forutgående år 105 % 100 % 83 %

Brukere psykisk helse i % av forutgående år                 105 % 100 % 98 %

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2011. Neste undersøkelse gjennomføres i februar 2012. 

Det holdes årlige oppsummeringsmøter etter endt sesong med leietakere av idrettshallene. Forhold av betydning 
blir fulgt opp.

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 4,7

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 4,8

Læring og fornyelse 5,0 4,0 4,4

Medarbeiderskap 5,0 4,0 4,8

Tall fra medarbeiderundersøkelsen er fra 2010. 

Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med arbeidsmiljøet 5,0 4,0 4,4

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 4,5

Sykefravær  5,0 % 6,5 % 10,2 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 4,4

Ledelse (samlet resultat) 5,0 4,0 4,5

Sykefraværet er på 10,2 %, en økning fra 6,3 % i 2010. Det høye sykefraværet er i hovedsak langtidsfravær og er 
ikke relatert til arbeidsplassen. 

Personalinnsats

 31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk 19,54 22,42 23,42 24,96

Ved k.sak 45/2011 ble det opprettet 1,54 årsverk som tilsynsvakter i idrettshaller og kulturhus.

Innenfor kultur og fritid er det 29 deltidsstillinger. Av disse er det 8 som ønsker utvidelse av stilling. Enheten 
arbeider bevisst med å tilby ansatte i små stillinger utvidelse av sine stillinger ved intern utlysning av ledige 
stillingshjemler.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 28 129 33 323 27 345 31 388

Driftsinntekter 10 274 13 467 5 291 9 334

Netto driftsutgifter 17 855 19 856 22 054 22 054
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Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr      

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Investeringsutgift 26 219 174 9 250 14 174

Investeringsinntekt 2 489 425 0 2 000

Netto inv.utgift 26 219 -251 9 250 12 174

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

550 Kultur og fritid 22 054 19 920 2 134 9,68 %

Før årsoppgjørsdisposisjoner har enheten et positivt avvik på kr 2.134.000 i forhold til budsjettet. Av dette utgjør 
overskudd fra 2010 kr 993.000. Det har gjennom hele 2011 vært en stram budsjettstyring for å kunne avsette 
midler til utvikling av nye kulturtiltak. Det har ikke vært satt inn vikar ved sykdom samt at stillinger i perioder har 
stått ledige.

Av overskuddet avsettes kr 500.000 til utvikling av manuskript og musikk til Birkebeinerspill i 2014, kr 300.000 
RingsakerGallaen i 2012 og kr 300.000 til kulturårshjulet.

2.9.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Under vises registrerte brukere av utvalgte tjenestetilbud innenfor kultur og fritid.

2008 2009 2010 2011

Fritidsklubber 16 733 22 782 20 800 17 300

Tilrettelagte kulturtilbud 614 657 756 739

Sang og musikk 1 192 1 210 1 075 1 114

Antall brukere i fritidsklubbene er sum registrerte frammøtte på klubbkvelder. I fritidsklubbene var det 17 300 
besøkende i 2011. Dette er fordelt på fritidsklubbene i Brumunddal, Moelv, Nes og Brumunddal Motor og 
Aktivitetssenter. Dette er en nedgang på 17 % i forhold til 2010. Brumunddal fritidsklubb og Brumunddal motor- 
og aktivitetssenter har gjennom 2011 hatt lavere oppslutning enn de øvrige klubbene. En del av dette skyldes at 
klubben i Brumunddal var uten leder en lang periode, og at dette da gikk utover tilbudet ved klubben.

For tilrettelagte kulturtilbud er det ført opp antall registrerte brukere. Antall brukere i 2011 er 739, en nedgang på 
17 brukere.

Utleietimer utenom skoletid i idrettshallene 2008 2009 2010 2011

Brumunddalshallen 1 337 1 353 1 278 1 273

Fagerlundhallen 1 050 1 255 1 156 1 174

Moelvhallen 1 013    951    865 1 041

Neshallen (fra september 2009) –    355  1 070 1 111

Tabellen over viser utleietimer pr år utenom skoletid, samt skolebruk på kveldstid, som for eksempel 
skoleforestillinger. Det er en økning i utleietimer i tre av fire haller sammenlignet med foregående år, totalt en 
økning på 230 utleietimer. Stillingen som konsulent idrettshaller og kulturbygg ble besatt i 2010, og har vært et 
nødvendig bidrag i forbindelse med økt utleievolum i idretts- og kulturbyggene samt satsing på flere 
arrangementer totalt sett i kommunen. I tillegg har tilsynsvaktressursen totalt sett blitt økt for å tilfredsstille 
tilstedeværelse i hallen ved økt utleievolum.  
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Nøkkeltall tilrettelagte tilbud 2008 2009 2010      2011

Funksjonshemmede 373            332 355       357

Psykisk helsearbeid  241 325 401       382

Sum brukere 614 657 756       739

Aktivitet funksjonshemmede:

- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter 222 222 224      175

- Deltakere ferietilbud 86 62 71      106

Aktiviteter psykisk helsearbeid:

- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter 226 284 247     268

- Deltakere ferietilbud 15 28 44       40

Sum aktivitet funksjonshemmede og psykisk helsearbeid 549 596 586     589

Det er en liten økning i antall brukere innen tilrettelagte kulturtilbud. Antall brukere som deltar i fast organisert 
aktivitet er økende innen psykisk helse og minkende innen funksjonshemmede. Under aktivitet 
funksjonshemmede og aktivitet psykisk helsearbeid i tabellen over kan samme person delta på flere grupper. 

Av andre aktivitets- og standarsendringer nevnes renoveringen av Teatersalen i Brumunddal til en samlet kostnad 
på om lag 14 mill. kroner. I 2011 ble det gitt tilsagn om spillemidler til tre ordinære anlegg og ett nærmiljøanlegg i 
Ringsaker kommune. Totalt ble det utbetalt 3,043 millioner kroner i spillemidler til ordinære anlegg og 
nærmiljøanlegg i 2011, mot 4,953 millioner kroner i 2010.  

Opprusting av informasjonstavler på frilufts- og badeplasser ble startet opp i 2011, og vil fortsette i 2012. 

Kultursjef Asle Berteig overrekker Barneidrettsprisen til Moelven IL Allidrett under historiens første RingsakerGalla.
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2.10 Kulturskole (VO 56)

Leder kulturskole: Benedicta Gray 

2.10.1 Ansvarsområde
Kommunen er pålagt å drive kulturskole etter opplæringsloven § 13-6. Kulturskolen gir tilbud om undervisning til 
barn og unge innenfor musikkbarnehage, musikkførskole, instrumental og vokal musikk, barne- og 
ungdomsteater, visuell kunst, barnedans, klassisk ballett, jazzballett og street dance. Tilbudet gis både individuelt 
og til grupper av elever. I tillegg kommer tilbud til elever knyttet til det organiserte fritidsmusikklivet, barnehage 
og grunnskole. 

2.10.2 Hovedkommentar
2011 ble innledet med vellykket konsert i Veldre kirke og avsluttet med to julekonserter i Ringsaker kirke. I løpet 
av året har kulturskolens elever deltatt på mer enn 40 forskjellige arrangementer. 

Kulturskolens tilbud om kurs og timer til barnehager og skoler i samarbeid med SFO har vært svært populært.  
Omtrent 380 barn har deltatt på disse tilbudene. Dette kommer i tillegg til om lag 125 korpselever som har fått 
instrumental undervisning gjennom kulturskolen. 

2.10.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk

Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,3

Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,1

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,7

Informasjon 5,0 4,0 4,6

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,1

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 5,1

Læring og fornyelse 5,0 4,0 4,1

Medarbeiderskap 5,0 4,0 4,6

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med arbeidsmiljøet 5,0 4,0 4,8

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 5,0

Sykefravær 4,0 % 5,0 % 10,9 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 4,3

Ledelse (samlet resultat) 5,0 4,0 4,8

Det høye sykefraværet skyldes at flere av de ansatte er 55 år eller eldre og har kroniske helseplager grunnet 
fysisk slitasje. Kulturskolen jobber tett med NAV og HMS-rådgiver for å finne løsninger.

Kulturskolen har 15 fast ansatte med deltidsstillinger, hvorav tre har meldt ufrivillig deltid. Det er forventet at i 
løpet av 2012 vil to av disse få den stillingsstørrelsen som de ønsker, gjennom omdisponering av noe ledig 
stillingsressurs. 

Personalinnsats

31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk 11,69 11,69 11,69 11,69
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Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 7 219 7 906 7 480 8 284

Driftsinntekter 2 031 2 557 1 980 2 784

Netto driftsutgifter 5 188 5 349 5 500 5 500

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Investeringsutgift 0 0 0 0

Investeringsinntekt 0 0 0 0

Netto inv.utgift 0 0 0 0

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

560 Kulturskole 5 500 5 320 180 3,27 %

Overskuddet i 2011 skyldes i stor grad lønnsforskjeller mellom vikarer og langtidssykemeldte lærere med lang 
ansiennitet. I tillegg hadde enheten med et overskudd fra 2010.

2.10.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
I 2011 har kulturskolen i samarbeid med kultur og fritid gjentatt et vellykket konsertsamarbeid med Mari Silje og 
Håkon Samuelsen i Ringsaker kirke. Strykeinstrument-elevene fikk igjen spille sammen med TrondheimSolistene, 
og en gruppe viderekomne messingblåserelever spilte med Tine Thing Helseth. Billettinntektene fra konserten, 
sammen med gaver fra Sparebanken Hedmark og Eidsiva Energi AS, bidro til innkjøp av flere nye barnefioliner. 
Disse instrumentene brukes til å sette i gang et nytt SFO-tilbud på Kilde skole fra våren 2012.

Gruppen Inflamado fra skolens danseavdeling gikk helt til topps i Ungdommens kulturmønstring og ble dermed 
invitert til en 4-dagers festival i Trondheim i juni.

Danseavdelingen fikk et stort løft med installering av nytt spesialtilpasset gulv i dansesalen i juli. 

Høsten 2011 kom kulturskolen med et nytt samspilltilbud rettet mot el-gitar-, tromme-, piano- og sangelever. 
Disse elevene har stort sett vært uten fast tilbud om gruppespill. Gruppespill er pedagogisk sett veldig viktig for 
elevenes videreutvikling. 

Antall elever ved kulturskolen

År 2009 2010 2011

Avdeling dans 150 143 127

Avdeling musikk 233 224 231

Avdeling teater 35 51 57

Avdeling visuell kunst 51 48 49

Kurs innenfor SFO-tiden 156 152 107

Salg av tjenester til barnehage 128 130 180

Salg av tjenester til korps (ca. tall) 204 199 200

Salg av tjenester til grunnskoler 76 78 100

Sum 1 033 1 025 1 051

Rapport om bruk av delegert myndighet

2009 2010 2011

Delegert personalsak 2 0 1
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2.11 Bibliotek (VO 57)

Resultatenhetsleder: Mette Westgaard 

2.11.1 Ansvarsområde
Ringsaker bibliotek er desentralisert med avdelinger i Brumunddal, Moelv, Furnes, Nes, Brøttum og Mesnali. 
Bibliotek er en lovpålagt tjeneste og skal sikre innbyggerne fri og offentlig tilgang til alle typer medier, digitale 
ressurser og tilgjengelig teknologi. Gjennom aktiv formidling av kunnskap og kultur fremmes opplysning, 
utdanning og kulturell aktivitet. 

2.11.2 Hovedkommentar
Biblioteket er kommunens mest besøkte kulturinstitusjon, et lavterskeltilbud og et samlingspunkt for mange 
mennesker. I 2011 hadde biblioteket en økning i utlåns- og besøkstallene. Gjennom en rekke arrangement er 
biblioteket et møtepunkt mellom kultur og befolkning. For det voksne publikum tilbys lokalhistoriske tema, 
samtalemøter, poesikvelder og forfatterbesøk. 

I et lesekrevende samfunn er gode leseferdigheter en nødvendighet. Arbeidet med barn og unges leselyst er 
bibliotekets hovedsatsingsområde. Prosjektmidler er et viktig tilskudd til den årlige litteraturuka, som ga tilbud til 
om lag 2.000 elever. 

Leselyst skapes gjennom formidling. For barn skjer dette gjennom bokprat, litteraturblogg, eventyrtimer, 
bokpakker og barnehagebibliotek, for voksne blant annet gjennom lesesirkler, anbefalinger på Twitter, strikketreff 
og leseombudsordningen. Utjevning av digitale klasseskiller er en oppgave for biblioteket. Datakurs holdes i 
samarbeid med ulike aktører. 

2.11.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk

Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene  
Besøk pr. innbygger
Utlån pr. innbygger

5,0
4,7
5,2

4,0    
4,4 
4,9                                                        

5,4
4,8
5,2

Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,0

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,5

Informasjon 5,0 4,0 5,1

Det ble lånt ut 15.000 titler mer enn i 2010, slik at det totale utlånet havnet på 173.000. Besøkstallene har en 
tilsvarende økning, i 2011 hadde biblioteket 158.000 besøk. Brukertilfredsheten ved biblioteket er høy. 

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,5

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 5,0

Læring og fornyelse 5,0 4,0 5,3

Medarbeiderskap 5,0 4,0 4,9

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med arbeidsmiljøet 5,0 4,0 5,0

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 5,2

Sykefravær 4,5 % 5,0 % 5,9 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 5,1

Ledelse (samlet resultat) 5,0 4,0 5,0

Sykefraværet er høyt. Dette skyldes en langtidssykemelding som ikke er knyttet til forhold på arbeidsplassen. 
Det er iverksatt oppfølgingstiltak. 
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Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i oktober med fokus på virksomhetens forebyggende HMS- aktiviteter og 
rutiner for tilrettelegging og oppfølging ved sykefravær. Tilsynet konkluderte med at biblioteket har et godt og 
inkluderende arbeidsmiljø.

Personalinnsats

31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk 10,36 11,36 11,36 11,36

Biblioteket har 13 ansatte hvorav 4 har deltidsstillinger. De deltidsansatte jobber frivillig deltid. 

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 
2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 7 198 7 919 7 354 8 284

Driftsinntekter 1 463 1 472    808 1 738

Netto driftsutgifter 5 735 6 447 6 546 6 546

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 
2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Investeringsutgift 0 0 0 0

Investeringsinntekt 0 0 0 0

Netto inv.utgift 0 0 0 0

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

6 546 6 404 142 2,17

Biblioteket, RingsakerOperaen og Hamar Catering samarbeidet om en kulinarisk aften i Cancelliraadens ånd.
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Før årsoppgjørsdisposisjoner har biblioteket et positivt avvik på kr 141.911 i forhold til budsjett. 
Biblioteket hadde i 2011 et merforbruk blant annet på lønn, sykevikar og lisenser. Merforbruket ble dekket av 
overskuddet fra 2010 og ved redusert innkjøp av materiell og bøker. 

2.11.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer

Generelt
Bibliotekprisen for Hedmark 2010 ble tildelt Ringsaker bibliotek for «nyskapende og helhetlig satsing». Videre ble 
hjemmesiden til biblioteket lansert i oktober. Denne høstet nasjonal oppmerksomhet for design og innhold. 
Biblioteket har en aktiv formidlingsrolle med mange arrangement. Samarbeidet med RingsakerOperaen om 
Cancelliraadens gjestebud og lanseringen av Thor Gotaas «Fra bygd til by» skilte seg ut som høydepunkter blant 
arrangementene. 

Barn og unges leselyst
Prosjektmidler gjorde det mulig å arrangere kompetanshevingskurs i formidling for folke- og skolebibliotekarer. 
Tilsvarende finansiering har et samarbeidsprosjekt med filosofiske samtaler på tre skoler.   

Rapport om bruk av delegert myndighet

År 2009 2010 2011

Delegert økonomisak 0 1 1

Delegert personalsak 2 6 3

Delegert innkjøpssak 0 0 0

Teatersalen i Brumunddal gjennomgikk en omfattende ombygging og modernisering. Uttrekkbart amfi og regionens 
største orkestergrav har gjort Teatersalen til Ringsakers nye storstue.
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2.12 Brann (VO 60)

Brannsjef: Ragnar Sund 

2.12.1 Ansvarsområde
Virksomheten reguleres vesentlig av brann- og eksplosjonsvernsloven med forskrifter, plan- og bygningsloven 
med forskrifter og forurensningsloven. Utrykningsstyrkens oppgaver er først og fremst å redde mennesker og 
dyr og å begrense skader på miljø, bygninger og materiell. Beredskapen omfatter slokking, restverdiredning, 
bistand ved vannskader, redning ved ulykker og begrensing av skade ved akutt forurensing og andre 
redningsoppgaver. Andre gjøremål er brannforebyggende arbeid, inkludert feiing av piper og ildsteder. Enheten 
ivaretar også oppgaven med å føre tilsyn og etablering av register over nedgravde oljetanker større enn 3.200 
liter. Det er fire brannstasjoner i Ringsaker kommune. Det er Mesnali, Nes, Moelv og Brumunddal hvor også 
administrasjonen er plassert.

2.12.2 Hovedkommentar
Kommunestyret fattet i k.sak 4/2010 vedtak om brannordningen. Det ble vedtatt å beholde Ringsaker brannvesen 
som en kommunal enhet og innføre dagkasernering i tråd med dimensjoneringsforskriften. 

De mest ressurskrevende brannene i 2011 var to gårdsbranner i Furnes der flere dyr omkom, men de fleste ble 
reddet ut. Ved disse brannene deltok også mannskaper fra Hamar og Stange.

2.12.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene var vist i styringskortet i blå bok 2011. 

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,6

Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,4

Andel utførte brannsyn for A-objekter 100 % 100 % 100 %

And. av feiernes år medgått til feiing 40 % 50 % 64 %

Antall utarbeidede eller rev. innsatsplaner 20 15 22

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,6

Informasjon 5,0 4,0 5,6

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,7

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 5,0

Læring og fornyelse 5,0 4,0 4,2

Medarbeiderskap 5,0 4,0 5,1

Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med arbeidsmiljøet 5,0 4,0 4,1

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 5,4

Sykefravær 5,0 % 6,0 % 8,9 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 4,6

Ledelse (samlet resultat) 5,0 4,0 5,1

Måloppnåelsen i 2011 er med to unntak svært god for enheten. Unntakene er et større sykefravær enn 
målsettingen, samt at feierne brukte mer tid på å feie enn planlagt. Disse to forholdene henger sammen i og 
med at sykefraværet stort sett var blant feierne i tillegg til permisjonsfravær på avdelingen. Mye regn bidro til å 
gjøre feiingen mindre effektiv, men det er fortsatt rom for forbedring av effektiviteten. Dette arbeidet vil bli 
prioritert i 2012. 
Sykefraværet i 2011 var 8,9 %. 95 % av fraværet skyldes langtidsfravær blant de heltidsansatte. Ikke noe av 
fraværet skyldes forhold ved arbeidsplassen. Vedtatte rutiner for sykefraværsoppfølging er fulgt. Enheten har hatt 
samarbeid med bedriftshelsetjenesten og NAV når det gjelder oppfølgingen. 
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Personalinnsats

31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk 14,81 14,81 18,79 18,79

Innføring av dagkasernering i 2011 medførte endring i personalressursen.

Personellstyrken består av 17 heltidsstillinger og en 50 % stilling. Vedkommende i 50 % kan tenke seg utvidelse, 
og fra 1. januar 2012 økes stillingen til 60 %.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 22 707 23 544 2 771 26 064

Driftsinntekter 7 203 7 019 6 521 7 814

Netto driftsutgifter 15 504 16 525 18 250 18 250

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Investeringsutgift 1 046 818 3 822 2 653

Investeringsinntekt 600 818 552 552

Netto inv.utgift 446 0 3 270 2 101

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

600 Brann 18 250 17 857 393 2,2

Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr 393.000. Dette tilsvarer omtrent det som ble overført av overskudd 
fra 2010. 

2.12.4  Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer 

Forebyggende brannvern

Særskilte brannobjekter 2009 2010 2011 2011
utført utført registrert utført

A-objekter (overnattings-/publikumsbygg) 166 90 165 165

B-objekter (større industri-/lagerbygg) 14 14 42 28

C-objekter (verneverdige-/fredede bygg)1) 0 0 15 2
1) C-objekter har kun krav om tilsyn hvert fjerde år.

I antall utførte tilsyn er også tematilsyn og egenmeldinger inkludert. I 2011 gjennomførte brannvesenet 
systemrevisjon av Ringsaker kommune med bra resultat.

Totalt har ca. 2.600 personer i Ringsaker kommune gjennom ulike tiltak på for eksempel skoler, institusjoner, 
foreninger og bedrifter fått brannverninformasjon direkte fra brannvesenet. Blant annet deltok brannvesenet på 
aksjon boligbrann og brannvernuka med åpen dag på Moelv, Brumunddal, Nes og Mesnali brannstasjoner. 
Brannvesenet deltok også i aksjon «Trygg hyttekos». 325 personer fikk også praktisk slukkeøvelse hos 
brannvesenet.

Feiing
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Feiing 2008 2009 2010 2011

Feide piper helårsbolig 5 969 6 641 6 280 5 628

Feide piper fritidsbolig 38 76 83 46

Elektronisk reg. av nedgravde oljetanker 79 65 55 17

Utførte tilsyn av fyringsanlegg 1) 1 527 1 688 1 369 1 258

Tilbudte tilsyn av fyringsanlegg 2 062 2 420 1 920 1 813

Tilsyn i aksjon boligbrann 115 50 104 20

Antall søknad./meldinger om ildsted behandl. 146 95 100 160
1)  Fyringsanlegg som er registrert som tilbudt, men ikke utført skyldes at huseier ikke har møtt fram til avtalt tid, eller meldt avbud samme dag 

slik at det ikke har vært mulig å gjøre en avtale med noen andre.

I 2011 ble det ut fra behov feid om lag 130 flere piper enn budsjettert. Dette samt skifte av datasystem, gikk på 
bekostning av antall tilsyn på fyringsanlegg. Høyt sykefravær bidro til at den totale produksjonen ble lavere enn 
forventet. Noe av sykefraværet ble kompensert med vikar, men samlet mistet feiervesenet omtrent 0,55 årsverk 
pga. sykdom og permisjon i 2011.

Beredskap 

Utrykninger 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Gj. snitt

Unødvendig/falsk alarm 145 167 136 90 158 184 196 165 174 174 139 157,09

Grasbrann/skogbrann 8 10 3 9 9 8 7 9 7 5 7 7,45

Bil-/båt-/vognbrann 18 13 13 13 17 16 17 9 10 15 7 13,45

Pipebrann 30 32 50 39 39 32 34 29 30 37 19 33,72

Annen brann 3 17 21 28 20 26 12 21 12 7 15 16,54

Brannhindrende tiltak 19 13 12 10 14 21 21 23 23 24 24 18,55

Trafikk ulykke/ulykke 25 23 33 41 41 67 49 48 49 46 54 43,27

Vannskade/oversvøm. 28 41 13 8 17 20 24 16 20 24 57 24,36

Akutt forurensing 7 5 7 3 7 12 11 11 13 0 10 7,82

Annen assistanse 31 20 19 29 22 32 25 23 22 27 27 25,18

Innbruddsalarm 1) 8 3 3 4 12 16 14 13 9,13

Ambulanseoppdrag 5 21 9 15 14 14 12 12,86

Hus/hytte/bygn 39 32 34 24 27 23 21 27 25 26 31 28,09

Sum 353 373 341 302 379 465 430 408 415 413 415 397,51

Kontrolloppdrag 2) 55 52 30 9 15 24 22 15 25 11 12 24,55

Utrykning fra Hamar brannstasjon (avtale) 11 8 11 6 18 17 21 24 13 28 28 16,82

Rekvirert assistanse HIB 3 2 0 0 1 2 2 2 1,50
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.

I 2011 bidro Ringsaker med hjelp til Gjøvik ved tre branner og to trafikkulykker. Lillehammer og Øyer brannvesen 
rykket ut i grenseområdene mot Lillehammer fire ganger. Laget ved Nortura rykket ut tre ganger i løpet av året 
utenfor bedriften.

Blant innsatsene er 8 andre ulykker enn trafikkulykker. Den mest dramatiske var da en gutt ble tatt av den 
flomstore Brumunda og holdt seg fast midt i elva i en fastkilt tømmerstokk. Redningsaksjonen endte godt både 
for gutten og brannmannskapene som ble dratt under vann i redningsarbeidet.

Nye tiltak
Ordningen med dagkasernering ble iverksatt for fullt fra 1. august 2011 med et vaktlag på fire personer i arbeid på 
brannstasjonen i Brumunddal i normalarbeidstiden. Utover brannrelatert arbeid ble tiden benyttet til oppussing av 
stasjonen i Brumunddal. Blant annet ble det laget nye garderober. 

Rapport om bruk av delegert myndighet
I løpet av 2011 ble det behandlet 20 delegerte brannsaker. Tilsvarende tall for 2010 var ni.
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2.13 Landbruk (VO 61)

Landbrukssjef: Stein Inge Wien

2.13.1 Ansvarsområde
Landbrukskontoret har ansvar for den kommunale landbruksforvaltningen. Dette omfatter administrasjon av 
økonomiske og juridiske virkemidler som regulerer landbruket. Enheten skal ha en aktiv profil i forhold til 
næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk med tilleggsnæringer, samt øvrige næringer med tilknytning til 
primærlandbruket i kommunen. Enheten har ansvar for landbruksvikarer, klinisk veterinærvaktordning i 
kommunen, kommunalt rovviltlag, viltforvaltning samt naturforvaltning og friluftsliv. 

2.13.2 Hovedkommentar
Tabellen under viser en oversikt over tilskuddsordningene som forvaltes av landbrukskontoret og hvilke beløp 
som er tilført brukerne i Ringsaker kommune i 2011.

Tilskuddsordninger

Mill. kroner

Produksjons- og avløsertilskudd/sykdomsavløsning 124,0

Investeringer gjennom Innovasjon Norge 8,0

Spesielle miljøtiltak i jordbruket* 1,7

Regionalt miljøprogram 3,9

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 2,4

Finansiering av skogflisråstoffproduksjon 1,4

Skogkultur 0,6
*) Midlene har gått til verneverdige bygninger, kulturminner, vedlikehold av kulturmark, sykkelsti og biologisk mangfold.

I 2011 var det noe mindre investeringer innen tradisjonelt landbruk, relatert til Innovasjon Norge sine ordninger, 
enn hva som har vært forholdet de senere årene. Noe av forklaringen ligger i at mange valgte å søke/investere i 
2010 på bakgrunn av investeringspakke i forbindelse med finanskrisen. Ringsaker hadde imidlertid en betydelig 
økning i investeringer i forhold til ulike tilleggsnæringer i landbruket i 2011.    

Langvarige nedbørsperioder ga store utfordringer med innhøstingen og resulterte i 25 søknader om erstatning 
for klimarelaterte avlingsskader.

Det var også i 2011 stort tap av sau på beite, forårsaket av rovvilt. Totalt ble det gitt erstatning for 650 småfe. 
Gjennomsnittlig tap var på 6,7 %, mens enkeltbesetninger har hatt opptil 20 % i tap. Det kommunale 
fellingslaget besto av 21 mann, og det ble nedlagt 689 timer i forbindelse med fellingsforsøk. Kommunen fikk 
også i store deler av 2011 ansvaret for å koordinere fellingsforsøkene i regionen. Det ble ikke felt rovvilt i 
forbindelse med betinget skadefelling i Ringsaker i 2011. 

Forhold i tømmermarkedet bidro i løpet av året til en relativ styrking i massevirkeprisene sett opp mot 
sagtømmerprisene. Dette bidro til at hogsten ble konsentrert mot tynninger og massevirke. Det ble totalt 
avvirket 187.384 m3 for salg i ringsakerskogene i 2011, mot 206.518 m3 året før. Førstehåndsverdien av dette 
tømmeret var ca. 68 mill. kroner. Avvirkningen er i følge eksisterende beregninger for balansekvantum fortsatt for 
høyt, og betydelig over gjennomsnittet. 

Det ble plantet 724.100 skogsplanter i 2011, mot 664.140 året før. Behandlet areal for ungskogpleie utgjorde 
2.944 dekar i 2011, en nedgang fra 2010. Det var derimot økt innsats innen markberedning med behandling av 
1.775 dekar. Skogsprøytingen endte på 707 dekar. Det ble også gjennomført tiltak som markberedning før 
planting og hogst av skadd skog på vårparten og forsommeren for å redusere skader som følge av en økende 
bestand av granbark- og gransnutebille.  

Av en tildelt kvote på 449, ble 431 elger felt i 2011, og av hjort ble det tildelt 12 og felt 5 dyr. Elgstammen i 
Ringsaker er svakt minkende, men med lokale variasjoner, mens det for hjort synes å være en økning. Våren 
2011 ble det utarbeidet ny bestandsplan for både elg og hjort for perioden 2011-2013. Dette er første 
bestandsplan for hjort i Ringsaker. 
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Det ble felt 167 rådyr av en kvote på 349. Rådyrstammen varierer mye innad i kommunen. Av bever ble det felt 9 
dyr av en kvote på 12, 8 i fjellområdene og 1 gardsskogene.

 Av fallvilt ble det levert 39 elger som ga en inntekt på kr 98.000.

2.13.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Kvaliteten på tjenestene 5,0 4,0 5,5

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,3

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,6

Tilfredshet med informasjon 5,0 4,0 5,0

Brukerundersøkelsen omfatter brukernes tilfredshet med landbruksvikarordningen, og resultater er fra 2009. 
Neste brukerundersøkelse gjennomføres i 2012.

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,6

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 5,2

Læring og fornyelse 5,0 4,0 4,8

Medarbeiderskap 5,0 4,0 5,2

Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med arbeidsmiljø 5,0 4,0 4,9

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 4,7

Sykefravær 3,0 % 5,0 % 11,6 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 5,0

Ledelse 5,0 4,0 5,1

Medarbeiderundersøkelsen viser resultatene fra gjennomføringen i 2010. Sykefraværet på 11,6 % er dårligere 
enn målsettingen, og er knyttet til to langtidssykemeldte og er ikke arbeidsplassrelatert. 

Personalinnsats

31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk 10,09 10,09 10,09 10,09

Enheten har 5 deltidsansatte, ingen av disse er ufrivillig deltid.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 9 061 9 266 8 231 11 315

Driftsinntekter 4 776 4 498 3 382 6 466

Netto driftsutgifter 4 285 4 768 4 849 4 849

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

610 Landbruk 4 849 3 703 1 146 23,63 %

Regnskapet viser et overskudd på 1,146 mill. kroner i 2011, og inkluderer et overført overskudd fra 2010 på  
kr 427.000. Overskuddet har oppstått på bakgrunn av ekstraordinær hogst i kommuneskogen i forbindelse  
med opparbeidelse av næringsareal. Dette har gitt en inntekt på om lag kr 750.000 over budsjett på kommunal 
skogsdrift. Deler av overskuddet som ble overført fra 2010 har blitt benyttet til aktiviteter knyttet til 
næringsutvikling og økt engasjement innen landbruket som Landbrukstinget, kartlegging av fremtiden for 
mjølkeprodusenter i kommunen m.m. 
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2.13.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer 
Arbeidet med skogbruksplaner for skogarealet i Ringsaker fortsatte i 2011, og skogeierne vil i løpet av våren 2012 
motta planer/oversikter over sine eiendommer. Ut fra disse ferske skogregistreringene utarbeides 
kommuneoversikter, hvor behovet for skogplanting, suppleringsplanting og ungskogpleie systematiseres. Dette 
blir bakgrunnsmateriale for å legge strategier for å øke innsatsen innen skogkulturen. I 2010 og 2011 er det sendt 
brev til aktuelle skogeiere med påminnelse om foryngelsesplikten i skog, jfr. Skogbruksloven § 6. Dette vil også 
bli gjennomført i 2012. En vil også sette fokus på skogsbilveganlegg. Målet er å heve standarden på eksisterende 
skogsveger samt øke innsatsen innen vegvedlikehold. 

Det ble i 2011 arrangert to møter i Landbrukstinget med gjennomsnittlig 140 fremmøtte pr. møte, hvorav statsråd 
Brekk presenterte landbruksmeldinga på et av møtene. 

Landbrukskontoret har opprettholdt fokuset i forhold til økt næringsutvikling innen tradisjonelt jordbruk, skogbruk 
og ulike tilleggsnæringer. Det kan nevnes at det forberedes en satsing innen grønnsaker, frukt og bær i 
kommunen.

Ringsaker kommune har en prosjektkoordinator for Inn på tunet i 40 % stilling. Kommunen har fått finansiert et 
ettårig prosjekt knyttet opp mot kvinner med rusproblemer. Prosjektet er et samarbeid mellom enhetene Kultur 
og fritid, Psykisk helse og NAV rusteam og Landbrukskontoret og er delvis finansiert av Landbruks- og 
matdepartementet. Prosjektstillingen for Inn på tunet i Ringsaker går ut i oktober 2012.    

Ringsaker kommune hadde stand på Innlandsmarkedet i Moelv.
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Et utvalg av behandlede saker

2008 2009 2010 2011

Prod.tilskudd antall søknader januar/august 470/629 460/608 450/599 436/580

Konsesjonssaker 21 30 22 17

Bo-/drivepliktsaker, søknader 5 13 1 0

Jordlovsaker 73 70 43 61

Klagesaker 10 6 3 4

Bu-midler, tradisjonelt landb. – søknader 25 22 32 18

Bu-midler, tilleggsnæring – søknader 7 11 9 11

Trad. landbruk omsøkte investeringer 68 mill. 69 mill. 85 mill. 90 mill.

Gjødslingsplaner 80 76 74 74

Regionalt miljøprogram 291 284 244 231

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 199 217 217 204

Spesielle miljøtiltak i jordbruket 36 30 28 40

Landbruksveier 6 9 8 2

Vernskogsaker 2 6 3 2

Skogfondbilag 484 449 387 370

Søknader om tynningstilskudd 3 5 4 2

Sykeavløsertilskudd 120 112 98 81

Ferieavløsertilskudd 400 395 385 370

Nydyrking 17 10 10 30

Prisvurdering v/tvangssalg 1 3 1 1

Viltlovsaker 7 7 8 10

Elg – tillatt felt/felt 432/418 434/407 413/397 449/431

Hjort – tillatt felt/felt 6/1 6/1 9/5 12/5

Rådyr – tillatt felt/felt 362/164 346/147 349/152 349/167

Fallvilt hjort/elg/rådyr 0/71/91 0/65/62 0/67/59 1/83/47
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2.14 Teknisk drift (VO 62)

Teknisk sjef: Per Even Johansen

2.14.1 Ansvarsområde
Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen 
renovasjon av husholdningsavfall, tettstedsutvikling, tomteutvikling og tilrettelegging av bolig- og næringstomter.

2.14.2 Hovedkommentar
Det leveres vann med tilfredsstillende hygienisk og bruksmessig god kvalitet til alle abonnenter. Det har 
forekommet tilfeller med for høyt bakterietall i noen vannforsyningsområder som har medført ekstra kloring. 
Sikkerheten i vannforsyningen er god. Det er høyt fokus på reduksjon av vannlekkasjer og antall lekkasjesøk som 
utføres er økt. Kapasitetsbehovet i Moelv og Brumunddal nærmer seg produksjonsgrensen ved vannverkene. 
Store utbyggingsprosjekter og gradvis økning de neste årene kan utløse behov for økt forsyningskapasitet. 

Avløpsrenseanleggene har oppnådd sine rensekrav. Innlekksprosenten på ledningsnettet er for høy. «Prosjekt 
drep innlekk» for å redusere innlekkingen i Brumunddal og Moelv ble videreført i 2011, og prosjektet videreføres i 
alle områder. Dette er sammen med kontroll på utlekk på vannledningsnettet viktige bidrag både til en 
kvalitetsheving på tjenestene og til kontroll med kostnadene for produksjon av drikkevann og rensing av 
avløpsvann. Det er behov for å øke satsingen på både vann og avløpsledningsnettet. Dette gjelder både på 
investeringssiden gjennom å øke saneringstakten og på driftssiden gjennom økt innsats og satsing på å finne og 
utbedre innlekk, utlekk og på sikkerhet. Dette er ressurskrevende, men det er svært viktig at så viktig og kostbar 
infrastruktur ikke forfaller. Alt sommer- og høstregnet i 2011 viste at Brumunddal har mangelfull 
overvannshåndtering med tanke på våtere og villere klima i framtiden. Kommunen har fått flere krav om 
erstatning pga. kjelleroversvømmelser.

Parkavdelingen sørget for at byene stod i full blomst. 
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Arbeid med kvalitetsheving på det kommunale vegnettet har vært prioritert i 2011 med økt utskifting og 
dimensjonering av stikkrenner for bedre overvanns håndtering og forhindre skader på vegnettet. Innføring av 
nettjenesten «Vegen min» sørger for en brukervennlig måte å registrere saker på, raskere saksgang og mere 
fornøyde brukere. 

Førjuls- og etterjulsvinteren 2011 var spesiell med mye frost og stort behov for tining og fjerning av is, men bedre 
drenerte veger har medvirket til at utgiftene har vært holdt under kontroll. Det ble avholdt anbudskonkurranse for 
vintervedlikehold av kommunale veger og bygdeveger 2011-2014. Utfordringen er å få tilbud på sentrumsnært 
vedlikehold hvor det kreves tilpasset utstyr. Behovet for brøyting og strøing er økende.

Vedlikehold og skjøtsel av alle grøntanlegg i kommunen er lagt til teknisk drift. Store arealer skal vedlikeholdes, 
og det har vært jobbet med dimensjonering av produksjonskapasiteten for å kunne tilpasse denne til 
arbeidsomfanget. Det er satt i gang en omorganiseringsprosess i parkavdelingen for å styrke denne både faglig 
og ressursmessig. Det er videre lagt vekt på estetisk opprusting og skjøtsel av de nye bysentra hvor en har 
jobbet med å tilpasse kvalitet av installasjoner og anlegg. Den oppgraderte estetiske standarden har fått positiv 
oppmerksomhet i media og hos publikum.

I Brumunddal er opprusting av Gammelgata/Øvregate/Nygata fullført. Gågata, med unntak av det kommende 
torgområde, har gjennomgått en estetisk opprusting og framstår nå som innbydende og med høy standard. 
Ringsakervegen har blitt oppgradert til miljøgatestandard. Det er oppgradert 280 meter mellom Nordåskrysset 
og Svestadkrysset. Området ved NAV-bygget er gitt en estetisk opprusting i form av et mindre parkanlegg. 
Før jul ble sentrumsgater i Moelv og Brumunddal pyntet med julebelysning. Kongle, det første av tre kunstverk 
som skal inn i rundkjøringene i miljøgata i Brumunddal, kom på plass før jul. I Moelv er det første av flere 
opprustingsprosjekter nær fullført med ny rundkjøring og miljøgate opp Møllergata. 

Mye arbeid er lagt ned for å planlegge forskjellige kulturelle innslag og aktiviteter. Takket være godt samarbeid 
mellom teknisk drift og kultur og fritid ble disse gjennomført med høy kvalitet og presisjon. Tilbakemeldingene 
har vært svært gode. Folk er engasjerte, spente og ikke minst stolte. 

Det ble solgt 18 tomter som er 3 mer enn i 2010. Markedsføring og salg av kommunale tomter er viktig for å 
lykkes med befolkningsvekst. Derfor var denne delen av tomteutviklingen viet stor oppmerksomhet i 2011. Det 
ble lagt ut 20 nye boligtomter på Lille Almerud i Brumunddal og 17 nye tomter på Fjølstadmarka II i Moelv. 

Revidert avtale om VA-anlegg Sjusjøen-Moelv ble vedtatt og utbyggingen har startet opp. Det er stor aktivitet 
innen utbygging av kommunaltekniske anlegg og teknisk drift har i tillegg til nevnte sentrumsprosjekter bygd/
startet opp flere store og mindre prosjekter. Av disse nevnes:
•	 Lille	Almerud	I	og	Børkevegen,	boligfelt	i	Brumunddal
•	 Fjølstadmarka	II,	boligfelt	i	Moelv
•	 Sangheim-Solheim,	2.000	meter	nye	VA-ledninger
•	 Moelva,	sanering	VA
•	 Sanering	Møllergata,	parsell	1	i	Moelv
•	 Stavsberg,	parkering,	fortau	og	VA
•	 Helgøya,	trykkøker
•	 Diverse	trafikksikkerhetstiltak
•	 Elveforbygning	Brumunda
•	 Sanering	Selandsgutua	på	Tingnes,	990	meter	VA	–	ledninger	

Ved siden av bygging av prosjektene har det vært stor aktivitet med planlegging og prosjektering av nye 
prosjekter som skal bygges i 2012.
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2.14.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2011 framkommer av styringskort i blå bok 2011. 

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,7

Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 4,3

Bakterielle vannprøver 100 % 98 % 97 %

Utslippskrav avløp 100 % 96 % 100 %

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,4

Informasjon 5,0 4,0 4,5

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 4,5

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 4,8

Læring og fornyelse 5,0 4,0 4,5

Medarbeiderskap 5,0 4,0 4,6

Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med arbeidsmiljøet 5,0 4,0 4,7

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 4,7

Sykefravær 5,0 % 6,0 % 6,7 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 4,5

Ledelse (samlet resultat) 5,0 4,0 4,6

Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse eller medarbeiderundersøkelse i 2011. Dette vil bli gjennomført i 
2012.

Det ble målt avvik på 3,5 % av de ordinære drikkevannsprøvene, på rent vann og distribusjon. I totalt 15 av 328 
prøver ble det påvist koliforme bakterier (stort sett én) og to E.coli. Driftsassistansen for Hedmark har levert 
årsrapport for avløpsrensingen. I 2011 er alle utslippskravene oppfylt ved avløpsanleggene.

Sykefraværet siste 12 måneder er på 6,7 % og er høyere enn akseptabelt resultat. Korttidsfraværet for enheten 
ligger lavt, mens langtidsfraværet er forholdsvis høyt. Det er iverksatt tiltak for å fremme trivsel og godt 
arbeidsmiljø i enheten. Enheten har ikke planlagte andre tiltak for å få redusert sykefraværet. 

Personalinnsats

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk 50,00 52,00 54,00 54,00

Det ble opprettet en fagarbeiderstilling som følge av vann- og avløpsutbyggingen i fjellet fra 1.1.2011, jf. vedtak i 
k.sak 95/2008 og 141/2008. Videre ble det opprettet en stilling som prosjektingeniør i utbyggingsavdelingen. 

Enheten har ingen deltidsstillinger. 

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 133 818 142 705 155 265 155 631

Driftsinntekter 110 193 113 332 129 014 128 401

Netto driftsutgifter 23 625 29 373 26 251 27 230
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Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Investeringsutgift 63 163 84 164 145 890 77 318

Investeringsinntekt 8 048 4 806 16 550 19 763

Netto inv.utgift 55 115 79 358 129 340 57 555

Avvik i netto investeringsutgift mellom budsjett 2011 og regnskap 2011skyldes i hovedsak utsettelse av utbygging 
av VA-anlegg Sjusjøen-Moelv.

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

620 Teknisk drift 26 251 27 275 -1 024 -3,9 %

Før årsoppgjørsdisposisjoner har teknisk drift et negativt avvik på om lag 1,024 mill. kroner i forhold til budsjett. 
Dette skyldes i hovedsak et underskudd på kr 979.000 innenfor hovedområde renovasjon. For teknisk drift 
utenfor VAR er det for 2011 et underskudd på kr 45.000.

2.14.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer 

Generelt
De siste 10 årene er kravet til IK-systemer, beredskapsplaner og dokumentasjon for vann- og avløpsanlegg blitt 
betydelig mer omfattende. Mattilsynet har gjennomført tilsyn med vannforsyningen. Mattilsynets merknader er 
fulgt opp. Ved Moelv vannverk ble det oppdaget et avvik som er rapportert, fulgt opp og lukket.

Dekningsgrader for vann, avløp, septik og renovasjon, beløp i 1.000 kr

2008 2009 2010 2011

Dekningsgrad vann (funksjon 340,345)

Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 23 303 24 521 27 698 31 837

Inntekter 21 482 23 780 25 281 32 149

Prosentvis dekning 92 97 91 101

Dekningsgrad avløp (funksjon 350,353)

Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 41 748 41 841 44 729 48 343

Inntekter 38 841 40 700 39 967 49 982

Prosentvis dekning 93 97 89 103

Dekningsgrad septik (funksjon 354)

Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 5 812 5 618 5 600 5 382

Inntekter 5 034 5 568 6 437 6 712

Prosentvis dekning 86 99 115 125

Dekningsgrad renovasjon (funksjon 355,357)

Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 25 904 29 057 31 423 35 321

Inntekter 2 3787 27 680 30 460 34 341

Prosentvis dekning 91 95 97 97

Dekningsgraden angir hvor stor andel av utgiftene som dekkes ved inntekter. Når dekningsgraden er over 100 %, 
avsettes overskytende på VAR-fond for å få avgiftsregnskapet i balanse. Når dekningsgraden er under 100 %, 
brukes VAR-fond for å få avgiftsregnskapet i balanse eller tjenesten har et underskudd. Fra 2008 er septik skilt ut 
med egne kostnader til slambehandling, kapitalkostnader og avsetning/bruk av fond.

Ved beregning av kapitalkostnadene er det benyttet gjennomsnittlig rente for norske statsobligasjoner med 3 års 
gjenstående løpetid + 1 prosentpoeng. Det er brukt en rente på 3,24 % i regnskapet for 2011. I opprinnelig 
budsjett for 2011 var det lagt til grunn en rente på 3,50 %.
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Oversikt over bundne fond innen VAR-området siste 5 år, beløp i 1.000 kr

År
Vann Avløp

IB Bruk Avsetn. UB IB Bruk Avsetn. UB

2007 2 878 635 827 3 070 11 979 5 913 2 474 8 540

2008 3 070 1 848 111 1 333 8 540 6 631 3 216 5 125

2009 1 333 3 893 3 173 613 5 124 7 062 6 070 4 132

2010 613 711 98 0 4 132 5 938 1 806 0

2011 0 447 769 322 0 601 2 293 1 692

År

2007 1 548 1 042 99 605 0 0 0 0

2008 605 605 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 796 796 0 0 0 866 866

2011 0 0 0 0 866 0 1 401 2 267

Pr 31.12.2010 var VAR-fondene på til sammen kr 866.000. Fra 2010 til 2011 er det en nettoøkning på VAR-fondene 
med 3,415 mill. kroner.

Teknisk drift VAR (vann, avløp, septik og renovasjon) har til sammen netto avsetning av bundne driftsfond med 
3,415 mill. kroner for 2011. Det var ikke budsjettert med bruk av fond i 2011. Pr 31.12.2011 er saldo for fondene 
4,281 mill. kroner.

Hovedområde vann har kr 308.000 lavere inntekter fra tilknytningsgebyrer enn budsjettert. Dette skyldes i 
hovedsak effekten av utsettelsen av utbygging av VA-nett på Sjusjøen, men også en stagnasjon av byggesaker 
som har utløst tilknytningsgebyr generelt i kommunen. Kalkulatoriske kapitalkostnader ble 2,912 mill. kroner 
lavere enn budsjett. Avviket på kalkulatoriske kapitalkostnader skyldes lavere rente og investeringsutgifter enn 
det som ble lagt til grunn ved budsjettering. Hovedområde vann har en netto avsetning til bundne driftsfond på  
kr 322.000.

Hovedområde avløp har 1,758 mill. kroner i lavere inntekter fra tilknytningsgebyrer enn budsjettert. Dette skyldes 
i hovedsak utsettelse av utbygging av VA-nett på Sjusjøen, men også en stagnasjon av byggesaker som har utløst 
tilknytningsgebyr generelt i kommunen. Kalkulatoriske kapitalkostnader ble 3,713 mill. kroner lavere enn budsjett. 
Avviket på kalkulatoriske kapitalkostnader skyldes lavere rente og investeringsutgifter enn det som ble lagt til 
grunn i budsjettet. Hovedområde avløp har en netto avsetning til bundne driftsfond på 1,692 mill. kroner. 

Hovedområde septik har et overskudd på 1,401 mill. kroner i 2011. Avviket skyldes lavere pris på tømming og 
transport av septik og mindre leverte mengder til Hias IKS enn det som var lagt til grunn i budsjettet. 
Hovedområde septik har for 2011 netto avsetning til bundne driftsfond på 2,267 mill. kroner

Hovedområde renovasjon har et underskudd på kr 979.0000 i 2011. Årsaken til avviket er knyttet til bl.a. at 
fjellrenovasjon ble kr 370.000 høyere enn budsjett. Dette har sammenheng med at det største returpunktet på 
Sjusjøen, Benstigen, har en stor økning i usortert avfall, noe som er vesentlig dyrere å levere enn sortert avfall. 
Økningen skyldes også at containerne benyttes av andre enn hytteeierne. Utgifter ved at Hias ivaretar 
kommunens myndighet på renovasjonsområde kostet i 2011 kr 210.000, noe som ikke var budsjettert. 
Kommunen hadde også en ordning med frivillig papirlevering som kostet kr 300.000 som ikke var budsjettert. 
Det var også internkostnader på kr 99.000. Hovedområde renovasjon hadde ved inngangen til 2011 udekket 
underskudd på 1,953 mill. kroner, og i løpet av 2011 ble kr 800.000 av dette underskuddet dekket. Hovedtjeneste 
renovasjon har ved utgangen av 2011 dermed et udekket underskudd på 2,132 mill. kroner. Gjenstående 
underskudd må dekkes inn de kommende år.
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Nye tiltak
De største investeringsprosjektene i 2011 var:
•	 Lille	Almerud	I	og	Børkevegen,	boligfelt	i	Brumunddal.
•	 Fjølstadmarka	II,	boligfelt	i	Moelv.
•	 Sangheim-Solheim,	2.000	meter	nye	VA-ledninger.
•	 Moelva,	sanering	VA.
•	 Sanering	Møllergata,	parsell	1	i	Moelv.
•	 Stavsberg,	parkering,	fortau	og	VA.
•	 Elveforbygning	Brumunda.
•	 Sanering	Selandsgutua	på	Tingnes,	990	meter	VA-ledninger.

Rapport om bruk av delegert myndighet

Type sak Antall 2009 Antall 2010 Antall 2011

Delegert vegsak 12 14 11

Delegert økonomisak 21 30 55

Delegert innkjøpssak 75 47 26

Delegert personalsak 13 15 16

Delegert forurensningssak 47 4 0

Endring i antall delegerte forurensningssaker skyldes delegering av myndighet til Hias IKS.

I juni ble den fargerike kunstveggen på Moelven-bygget i Brumunddal åpnet. 
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2.15 Kart og byggesak (VO 63)

Kart og byggesakssjef: Atle Ruud

2.15.1  Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter bygge-, delings- og seksjoneringssaker, kart og oppmåling, avløp fra spredt 
bebyggelse og eiendomsskatt. 

2.15.2  Hovedkommentar
Det var en økning i aktiviteten i 2011 både med hensyn til byggesak og kart og oppmåling. Totalt ble det godkjent 
nybygging av ca. 66.000 m² mot vel 87.000 m² i snitt foregående 5-års periode. Det er gjennomført 58 tilsyn av 
foretak etter plan- og bygningsloven. I 2011 ble det opprettet 319 nye eiendommer, mot 211 i 2010. I tillegg ble 
det opprettet 15 nye festetomter og 109 nye seksjoner. Det ble opprettet 338 nye adresser mot 137 i 2010. Ved 
utgangen av 2011 var det vel 19.000 eiendomsskatteeiendommer.

2.15.3  Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2011 var vist i styringskortet i blå bok 2011 

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,8

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,7

Informasjon 5,0 4,0 3,9

Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 4,4

Antall klagesaker omgjort pga. saksbehandlingsfeil 0 0 2

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 4,2

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 4,7

Læring og fornyelse 5,0 4,0 4,9

Medarbeiderskap 5,0 4,0 4,8

Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med arbeidsmiljøet 5,0 4,0 4,6

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 4,7

Sykefravær 5,0 % 6,0 % 3,2 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 4,7

Ledelse (samlet resultat) 5,0 4,0 4,6

Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse eller medarbeiderundersøkelse i 2011. Et av målene for å vurdere 
kvaliteten på tjenesten er at ingen klagesaker mht. bygge og fradelingssaker skal omgjøres av Fylkesmannen.  
I 2011 ble 2 saker omgjort.

Sykefraværet i 2011 var 3,2 %, og er bedre enn målet på 5 %, og er i hovedsak langtidsfravær som ikke er 
arbeidsplassrelatert. Noe korttidsfravær er relatert til inneklimaet. 

Personalinnsats

31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk 17,50 17,50 16,50 16,50

Bemanningsreduksjonen gjelder inndragning av ett årsverk som følge av lavere aktivitet. Ved utgangen av 2011 
var det tre deltidsstillinger i enheten hvorav en er ufrivillig i 90 % stilling. 
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Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 13 805 11 617 11 932 13 410

Driftsinntekter 11 356 8 788 9 803 11 281

Netto driftsutgifter 2 449 2 829 2 129 2 129

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Investeringsutgift 369 235 150 233

Investeringsinntekt 307 0 0 0

Netto inv.utgift 62 235 150 233

Investeringene ble finansiert ved overføring fra driftsbudsjettet.

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

630 Kart og byggesak 2 129 1 107 1 022 48,0 %

Enheten har et overskudd på 1,022 mill. kroner i 2011. Dette inkluderer et overført overskudd fra 2010 på  
kr 321.000. Overskuddet skyldes økte inntekter pga. mange fradelingssaker.

2.15.4  Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer 

Generelt
Det ble behandlet ca. 10 % flere byggesaker i 2011 enn 2010. Antall nye boenheter og fritidsboliger viser en liten 
økning fra 2010, men ligger noe lavere enn gjennomsnittet 2006-2010. En vesentlig økning i antall nye 
eiendommer skyldes dels nye feltutbygginger og innløsning av festetomter i fjellet.

Nye tiltak
Nytt lovverk både mht. byggesak (plan- og bygningsloven) og kart og oppmåling (matrikkelsloven) ble innført i 
2011. En har også i 2011 hatt en del innkjøringer i forhold til dette. Når det gjelder plan- og bygningsloven, var det 
en del overgangsregler fram til 1.7.2011. I tillegg har det også foregått noen justeringer på forskriftsnivå mht. 
denne loven gjennom 2011.

Hovedtrekk i årsproduksjonen

År 2009 2010 2011

Byggetillatelser for nye boenheter (antall) 69 103 113

Tillatelse forretning/industribygg (m² areal) 22 312 15 038 17 614

Tillatelse institusjonsbygg (m² areal) 3 947 793 1 945

Tillatelse landbruksbygg (m² areal) 15 53 14 138 10 545

Tillatelse hytter (antall) 43 62 65

Nye eiendommer 217 211 311

Nye seksjoner 67 9 109

Registrering av spredte avløpsanlegg 350 270 130

Rapport om bruk av delegert myndighet

År 2009 2010 2011

Delegerte byggesaker 744 741 818

Delegerte delingssaker 172 135 204

Delegerte dispensasjonssaker 80 104 144

Delegerte utslippssaker 57 76 44

Godkjenning av avfallsplaner* 66 39 -
* Ny lov fra 1.7.2010 medfører at dette ikke lenger krever egen saksbehandling i kommunen.
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2.16 Kemnerkontoret (VO 70)

Resultatenhetsleder: Per Kollstrøm 

2.16.1 Ansvarsområde
Kemnerkontoret har ansvaret for alle kommunale oppgaver som er relatert til skatt m.v. og kommunal  
fakturering. For skatteområdet omfatter dette innfordring, kontrollvirksomhet, skatteregnskap, skatteoppgjør og 
saksbehandling overfor det regionale skatteutvalget. Kommunal fakturering omfatter fakturering, innfordring av 
kommunale krav/lån og merkantile oppgaver.  

2.16.2 Hovedkommentar
Kemnerkontorets driftsbudsjett for 2011 var, med unntak av korrigeringer for kjente endringer, en framskriving av 
budsjettet for 2010.

Kemnerkontoret i stor grad ajour med sine hovedarbeidsoppgaver og har ingen uløste publikumsorienterte 
oppgaver av betydning. Det benyttes gode og ajourførte rutinebeskrivelser/virksomhetsplaner i organisasjonen 
og saksbehandlingen.    

2.16.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,6

Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 4,6

Innbetalt restskatt 2009 pr. 30.06.11 i %              85,00 83,00 87,20

Innbetalt forskuddsskatt 2010 pr. 30.06.11 i % 96,20 95,00 96,48

Innbetalt forskuddstrekk 2010 pr. 30.06.11 i % 99,00 98,00 99,91

Innbetalt arb.giv.avgift 2010 pr. 30.06.11 i % 99,00 97,00 99,00

Antall regnskapskontroller pr. 31.12.11 30 25 23

Restanse kommunale krav pr. 31.12.11 5 mill. 6 mill. 6,8 mill.

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,9

Informasjon 5,0 4,0 4,2

Målgruppen for brukerundersøkelsen var arbeidsgivere som har vært i kontakt med skatteavdelingen. 
Resultatene er hentet fra brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2009. Neste brukerundersøkelse 
gjennomføres i 2012.

Manglende måloppnåelse vedrørende arbeidsgiverkontrollen skyldes blant annet at 0,5 (av 1,5) årsverk sto  
ledig i perioden 1. januar – 31. august 2011. Antall konkurser i Ringsaker er høyt. Det blir gjennomført 
arbeidsgiverkontroll i alle større konkursboer. Mange av disse er meget uoversiktlige og mangelfulle 
regnskapsmessig med påfølgende lang og ressurskrevende behandlingstid. I tillegg er det gjennomført kontroller 
hos flere større arbeidsgivere enn opprinnelig planlagt. Denne type kontroller krever mer tid og arbeid enn hos 
mindre arbeidsgivere med få ansatte og enklere regnskapsforhold.

Manglende måloppnåelse vedrørende restanse kommunale krav skyldes i hovedsak konvertering til en nyere 
versjon av innfordringssystemet. Konverteringen har tatt lang tid, inneholdt mange tekniske utfordringer og krevd 
mye ressurser. Kontinuiteten og intensiteten i innfordringsarbeidet har blitt skadelidende og den løpende 
innfordringen har periodevis vært på etterskudd i forhold til gjeldende rutiner. Redusert bemanning over tid har 
også vært en medvirkende årsak til manglende måloppnåelse. I tillegg er kommunen involvert i 
gjeldsordningssaker der innfordringstiltak er stilt i bero inntil videre.

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,0

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 4,8

Læring og fornyelse 5,0 4,0 4,8

Medarbeiderskap 5,0 4,0 5,1
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Resultatene er hentet fra motivasjonsmålingen blant de ansatte ved kemnerkontoret som ble gjennomført i 2010. 
Neste motivasjonsmåling gjennomføres i 2012.

Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med arbeidsmiljøet 5,0 4,0 4,5

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 4,9

Sykefravær 7,0 % 8,5 % 4,3 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 4,8

Ledelse (samlet resultat) 5,0 4,0 4,7

Sykefraværet ligger med 4,3 % under målsettingen og er en forbedring fra 2010. Mesteparten av dette er 
langtidsfravær.

Personalinnsats

31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk                15,06         15,06 15,06 15,06

Ved kemnerkontoret er det 12 heltidsstillinger og 4 deltidsstillinger hvorav alle er ufrivillig.

Alle deltidsansatte har i 2011 fungert i heltidsstillinger gjennom vikariater. Deltidsansatte har blitt oppfordret til å 
søke på ledige deltidsstillinger i kommunen med tanke på å oppnå til sammen hel stilling. 

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr 

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 7 990 8 506 9 181 9 072

Driftsinntekter 2 822 3 154 3 731                3 622

Netto driftsutgifter 5 168 5 352  5 450                5 450   

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

700 Kemnerkontoret  5 450 4 846 604      11,07 %

Kemnerkontoret har et driftsresultat som viser et positivt budsjettavvik på kr 604.000. Overført overskudd fra 
2010 var kr 548.000. Overskuddet utover dette skyldes i hovedsak reduserte lønnsutgifter som følge av vakanse. 
I tillegg har de totale driftsutgiftene vært mindre enn forutsatt.
 
2.16.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer  

År 2009 2010 2011

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

1 913,8 mill. kr
945,1 mill. kr
560,3 mill. kr

94 stk.
5 stk.
1 stk.
0 stk.

34 stk.
5 stk.

118 763 stk.
261,9 mill. kr

6 stk.
16 stk.

1 959,1 mill. kr
932,9 mill. kr
607,6 mill. kr

 170 stk.
3 stk.
 4 stk.
1 stk.

32 stk.
 9 stk.

123 915 stk.
291,1 mill. kr

8 stk.
12 stk.

2 018,9 mill. kr
966,3 mill. kr
547,9 mill. kr

201 stk.
5 stk.

13 stk.
4 stk.

23 stk.
4 stk.

125 575 stk.
313,8 mill. kr

5 stk.
14 stk.
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Rapport om bruk av delegert myndighet

Type sak 2009 2010 2011

Gjeldssak (delegeringsreglementets pkt. 5.28) 10 4 5

Innfordring av kommunale krav:

Økonomireglementets § 8.5.1 (foreldelse) 11 0 0

Endelig utgiftsført beløp, kr 92 291 0 0

Økonomireglementets § 8.5.2 (konkurs) 3 0 0

Avskrevet beløp, kr 10 733 0 0

Økonomireglementets § 8.5.3 (misligholdte krav) 18 3 28

Avskrevet beløp, kr 267 777 127 236 336 521

Økonomireglementets § 8.5.4 (langsiktig innf.) 12 7 37

Endelig utgiftsført beløp, kr 124 163 95 257 503 430

Økonomireglementets § 8.5.6 (gjeldsordn.loven) 3 0 0

Avskrevet beløp, kr 47 907 0 0

Bading i Mjøsa er toppen! 
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2.17 Servicesenteret (VO 71)

Leder servicesenter: Gerd Anne Ansnes

2.17.1 Ansvarsområde
Servicesenterets oppgaver spenner fra resepsjonstjeneste og regelstyrt saksbehandling til skjønnsmessig 
myndighetsutøvelse. Målgruppe for senteret er kunder som trenger en kommunal tjeneste som helt eller delvis 
kan leveres «over disk». Senteret bistår publikum med å finne informasjon og skjema som ligger på internett og 
har skjema og brosjyrer for ulike offentlige tjenester som finnes på papir. Servicesenteret driver i tillegg 
veiledning for Skatteetaten og for politiet i sivile saker. Servicesenteret har ansvar for kommunens 
hovedsentralbord. Servicesenteret er lokalisert i Kommunebygget i Brumunddal og i Herredshuset i Moelv.

2.17.2 Hovedkommentar
Enheten har i 2011 ved siden av løpende drift, hatt spesielt fokus på arbeidet med ny nettside, deltakelse i 
arbeidet med Husbankens boligsosiale program (BOSO) samt deltakelse i Hamarregionen Reiselivs 
vertskapsprosjekt.

2.17.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2011 var vist i styringskort i blå bok 2011. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av 
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Kvaliteten på tjenestene 5,0 4,0 5,5

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,5

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,6

Informasjon 5,0 4,0 5,5

Andel av oppdrag løst ift. mottatte oppdrag 85 % 80 % 93 %

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,6

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 5,2

Læring og fornyelse 5,0 4,0 5,5

Medarbeiderskap 5,0 4,0 5,4

Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Arbeidsmiljø 5,0 4,0 5,3

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 5,6

Sykefravær 5 % 7 % 2,3 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 5,3

Ledelse 5,0 4,0 5,5

Personalinnsats

31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk 10,15 10,15 10,15 10,15

 
Enheten har ingen ansatte i ufrivillige deltidsstillinger

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 12 765 12 961 8 700 15 606

Driftsinntekter   6 894   7 118 2 942   9 848

Netto driftsutgifter   5 871    5 843 5 758   5 758
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Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

710 Servicesenteret 5 758  5 345 413 7,2 %

Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr 413.000. Overført overskudd fra 2010 utgjorde kr 288.000. 
Overskuddet skyldes ubrukte lønnsmidler, reduksjon i bruk av overtid samt merinntekter fra salg av informasjon 
til eiendomsmeglere. I løpet av året er det brukt kr 40.000 til oppgradering av telefonistøttesystemet Trio og  
kr 115.000 til oppgradering av telefonsentralen. 

2.17.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer 

Henvendelser
Servicesenteret logger årlig antall henvendelser i ukene 13-24 og 40-44. Loggen viser et gjennomsnittlig antall 
henvendelser pr uke på 898 i 2011, mot 837 i 2010. Henvendelsene er fordelt med 44 % på telefon, 36 % besøk 
og 20 % brev/e-post. Antall telefonhenvendelser er redusert med 5 % fra året før mens antall skriftlige 
henvendelser, særlig e-post, økte tilsvarende. Antall besøk er det samme som foregående år. 

Enheten besvarer henvendelser med spørsmål om kommunen fra inn- og utland. I 2011 er 149 forespørsler 
besvart, noe som er en økning på 30 fra 2010. Det er henvendelser fra utlandet som øker, særlig fra land i 
Øst-Europa.

Informasjon
Høsten 2011 fikk Ringsaker kommune ny nettside. Nettsiden har bidratt til at servicesenteret kan gi bedre kvalitet 
på informasjonen enn før. Tjenesten «Vegen min» har ført til at antall henvendelser om vegvedlikehold er sterkt 
redusert. Tjenesten har også vært positiv for kommunens omdømme fordi det er enklere å melde fra om behov 
for vedlikehold, og kan føre til at tjenesten blir utført raskere enn før. 

Det ble sendt ut informasjonsbrosjyre til 1.477 nye innbyggere. 

Godt vertskap
Sammen med biblioteket har enheten i 2011 deltatt i Hamarregionen Reiselivs vertskapsprosjekt. For å øke 
brukerfokuset og yte bedre service til innbyggerne, er det i løpet av prosjektperioden utarbeidet standarder, og 
rutiner er satt i system. Etter avslutning av prosjektet ble enheten sertifisert som «Hjertelig velkommen» bedrift.

Kart og byggesak
Enheten gir opplysninger til eiendomsmeglere i henhold til lov om eiendomsmegling i forbindelse med 
omsetning av eiendommer. I 2011 omfattet det 713 eiendommer, en økning på 42 fra 2010. Økningen ligger 
omtrent på samme nivå som økningen fra året før.

Sosial rådgivning og veiledning
Omkring 900 husstander har i 2011 samlet mottatt 20 mill. kroner i bostøtte. Enheten gjennomfører hvert år 
informasjonsmøter med NAV Ringsaker og bruker lokale medier for å informere om ordningen.

Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig
Ringsaker kommune lånte 30 mill. kroner fra Husbanken i 2011 til videre utlån i form av startlån. I tillegg ble 
ubrukte lånemidler fra 2010 disponert. I 2011 er det utbetalt 22,1 mill. kroner til kjøp og utbedring av boliger og 
10,2 mill. kroner er gitt som forhåndstilsagn. Det er ingen bokførte tap i 2011.

I 2011 fikk kommunen 4 mill. kroner fra Husbanken til etablerings- og utbedringstilskudd fra Husbanken.  
I tillegg ble det overført 7,6 mill. kroner fra 2010. Av dette er tilskudd på 7,3 mill. kroner øremerket til bygging av 6 
leiligheter for vanskeligstilte ungdommer. I 2011 er det utbetalt 8,2 mill. kroner i etableringstilskudd til 16 
husstander og 14 husstander fikk innvilget vel 1 mill. kroner i tilskudd til utbedringer.

Enheten har deltatt i arbeidet med det boligsosiale programmet BOSO. I løpet av det arbeidet som er utført i 
2011, er det spesielt sett på muligheten for at servicesenteret kan få ansvar for å koordinere tildeling av 
kommunale utleieboliger, framleie av boliger og personalboliger.  
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Rapport om bruk av delegert myndighet

2009 2010 2011

Serveringsbevilling 14 10 11

Skjenkebevillinger for enkeltanledning 106 217 116

Startlån 57 40 50

Boligtilskudd til utbedring mv. 20 25 14

Delegert boligsak 133 85 68

Parkeringslettelser for forflytningshemmede 88 92 120

Skoleskyss 105 97 94

Motorferdsel i utmark 11 13 12

Konsesjon for omsetning av videogram 1 1 0

Teknisk forhåndsgodkjenning av

idrettsanlegg/nærmiljøanlegg 6 10 5

Delegert personalsak 3 5 10

Av 120 søknader om parkeringslettelser for forflytningshemmede, ble 109 innvilget og 11 avslått. Ingen av 
avslagene ble påklaget. Skoleskyss gjelder søknader om fri skoleskyss på grunn av særlig farlig eller særlig 
vanskelig skoleveg og søknader om tilsyn i forbindelse med skoleskyss. 68 søknader ble innvilget og 26 avslått. 
Tre saker er klagebehandlet av Fylkesmannen og Ringsaker kommunes vedtak ble opprettholdt i samtlige. Lov 
om film og videogram ble endret med virkning fra 1.1.2011. Konsesjon gjelder etter dette kun for visning og ikke 
for omsetning av videogram. Bygdekinoen hadde i 2011 to visningssteder i Ringsaker, Tingnes kulturhus på Nes 
og Nærvang i Næroset.

En høstmorgen i vakker natur.
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2.18 Renhold (VO 80)

Konstituert resultatenhetsleder: Else A Solvang 

2.18.1 Ansvarsområde
Enheten utfører renhold på om lag 122.000 m² i over 100 kommunale bygg over hele Ringsaker. Renhold er en 
enhet med om lag 104 årsverk fordelt på om lag 160 ansatte. Ledelse og administrasjon består av renholdssjef 
og tre avdelingsledere, økonomikonsulent og renholdsfaglig konsulent. Det er i tillegg en arbeidsleder i hvert 
distrikt. Enheten har også ansvar for tøyvaskeriene ved sykehjemmene. 

2.18.2 Hovedkommentar
Enheten måtte som følge av redusert budsjettramme redusere sitt mobile ressursteam med 1,5 årsverk. Dette 
har gitt mindre fleksibilitet til å sette inn vikarer. En har gjennom lengre tid hatt fokus på reduksjon av ufrivillig 
deltid. Reduksjonen byr samtidig på utfordringer da større stillinger betyr ansvar for flere bygninger og dermed 
mer medgått tid til reising og mindre tid til renhold. Samtidig utløses økte reiseutgifter.

Det er ved enheten utarbeidet en driftshåndbok som ivaretar de interne rutiner i en godt innarbeidet og fleksibel 
organisasjon. Opplæring har vært et prioritert område gjennom interne og eksterne kurs. Det følges en rullerende 
kursplan i tett samarbeid med kommunene som omfattes av innkjøpsavtalen med NorEngros med tanke på et 
best mulig kursopplegg.

2.18.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,6

Kvaliteten på tjenesten* 75 % 70 % 100 %

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,2

Informasjon 5,0 4,0 4,7
* Det er foretatt kvalitetskontroll på 82 % av alle bygg i 2011. Alle kontrollerte bygg ble godkjent. 

Resultatene fra brukerundersøkelsen i 2011 viser at brukerne er godt fornøyde med tjenestene. 

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,0

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 4,9

Læring og fornyelse 5,0 4,0 4,6

Medarbeiderskap 5,0 4,0 5,1

Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Arbeidsmiljø 5,0 4,0 4,6

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 4,8

Sykefravær 11,0 % 11,5 % 12,0 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 4,8

Ledelse 5,0 4,0 4,8

Sykefraværet har vært noe høyere enn målsettingen, og det er mest langtidsfravær. Det er sammensatte årsaker 
til fraværet. Det jobbes sammen med bedriftshelsetjenesten i forhold til forskjellige fysiske plager blant de 
ansatte. Med ca. 160 ansatte fordelt på tre geografiske avdelinger er IA-arbeidet tidkrevende og utfordrende å 
følge opp.



 ÅRSBERETNING 2011      129                 

Personalinnsats

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk 102,04 104,24 103,83 103,83

Pr. 31.12.2011 var det ved enheten 94 personer i deltidsstillinger. Av disse har 30 personer status med ufrivillig 
deltid. For å oppfylle ønsket stillingsstørrelse for disse vil det være behov for ca. 8 årsverk. Det arbeides aktivt 
ved ledighet i stillinger for å vurdere muligheter til å kombinere stillinger ved intern utlysning. 

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 52 377 54 384 54 922 55 844

Driftsinntekter -8 340 -8 650 -7 668  -8 590

Netto driftsutgifter 44 037 45 734 47 254 47 254

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

800 Renhold 47 254 46 822 432 0,91 %

Renholdsenheten gjennomførte prosjektet Frisk i Renhold med mål om å bedre livsstilen til renholdsarbeiderne i 
kommunen. Unni Lien og Aina Kvaalshagen deltok i prosjektet og mente det hadde gitt gode resultater.
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Effektiv ressursbruk

Ønsket resultat Akseptabelt resultat Resultat

Kostnad i året pr rengjort kvadratmeter 335 340 340

Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr 432.000. Dette inkluderer disponering av overskudd fra 2010 på kr 
565.000. Dette betyr at enheten har et driftsmessig merforbruk på kr 133.000 i 2011. Disponering av overskuddet 
fra 2010 har gått til inndekning av driftsposter med underdekning. Enheten hadde frem til august en merutgift 
knyttet til delt dagsverk, men iverksatte tilpasninger i driften for å redusere disse utgiftene. Merutgiften til delt 
dagsverk var ikke budsjettert i 2011 og beløp seg til kr 250.000. En har gjennom vurdering av vikarbehovet hentet 
inn noe av merutgiftene.

2.18.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer 
Prosjektet Frisk i resultatenhet renhold ble avsluttet sommeren 2011. Resultatene er presentert i egen rapport og 
har fått positive tilbakemeldinger fra eksterne bidragsytere som KLP og NAV.

Rapport om bruk av delegert myndighet

Type sak 2009 2010 2011

Delegert personalsak 9 11 6

Delegert økonomisak 1 2 5
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2.19 Bygg og eiendom (VO 81)

Bygg og eiendomssjef: Kjetil Wold Henriksen 

2.19.1 Ansvarsområde
Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens totale bygningsmasse, vaktmesterkorps, større 
vedlikehold av kommunale bygg, bygge-/prosjektledelse ved kommunale nybygg og større ombyggings- og 
rehabiliteringsarbeid. Unntaket er bygg som tilhører enhet for teknisk drift. Enheten er tillagt sekretærfunksjon 
for utsmykningsutvalget. Energiledelse og energiøkonomisering for alle kommunale bygg er også viktige 
oppgaver. 

2.19.2 Hovedkommentar
Alle tilgjengelige vedlikeholdsmidler ble brukt i 2011. Behovet for vedlikehold er stort og det er vanskelig å stoppe 
forfallet i den kommunale bygningsmassen.  

I 2011 ble det prioritert å få en fullstendig kompetanseplan på plass. Det er foretatt styrking av den enkeltes 
kompetanse og det faglige miljøet, og det er opprettet grupper innen spesialfelter som toppsystem (overordnet 
system for styring av sentral driftskontroll ved tekniske anlegg) og V-pro (elektronisk forvaltningssystem). 
Gruppene blir såkalte superbrukere innen feltene og skal dele opparbeidet kunnskap med resten av 
vaktmesterkorpset.

Fra å ha et hydrologisk underskudd i forhold til normalen på 50 TWh ved inngangen av 2011, hadde Norge ved 
utgangen av året et overskudd på 12 TWh. Det kalde væ ret før årsskiftet fortsatte i 2011, og det var en økende 
usikkerhet knyttet til lokal for syningssikkerhet flere steder. Utover våren og sommeren endret imidlertid 
værsituasjonen seg, med flere måneder med store ned børsmengder og høyere temperaturer enn normalt. Fra å 
ligge an til budsjettunderskudd på strøm etter 1. tertial 2011, snudde utviklingen i løpet av sommeren/høsten, og 
strømutgiftene ble omlag som budsjett. 

2.19.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,7

Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 4,8

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,0

Informasjon 5,0 4,0 4,9

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,0

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 4,5

Læring og fornyelse 5,0 4,0 4,1

Medarbeiderskap 5,0 4,0 4,3

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011. 

Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Arbeidsmiljø 5,0 4,0 4,5

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 4,0

Sykefravær 5 % 6 % 11,3 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 3,5

Ledelse 5,0 4,0 4,5

Sykefraværet har økt fra 5,1 % i 2010 % til 11,3 % i 2011. Økningen skyldes langtidssykemeldte. Flere av disse 
har hatt sykdom som ikke har vært mulig å kombinere med tilrettelegging. De sykemeldte har vært til jevnlige 
samtaler og oppfølging av leder og bedriftshelsetjeneste. 
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Personalinnsats

31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk 43,68 44,68 44,98 44,98

Ved 1. tertial 2011 ble det opprettet 0,3 årsverk kvalitetsleder for å få samsvar mellom bemanningsplan og 
stillingsstørrelse. 

I 2011 hadde enheten 5 deltidsstillinger, hvorav en i ufrivillig deltid. Det er foretatt tiltak slik at denne stillingen vil 
øke til 100 % fra 1.3.2012. 

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 101 269 91 838 83 631 87 733

Driftsinntekter 16 832 24 618 14 320 18 422

Netto driftsutgifter 84 437 67 220 69 311 69 311

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Investeringsutgift 8 659 10 837 4 050 7 461

Investeringsinntekt 672 2 194 0 148

Netto inv.utgift 7 987 8 613 4 050 7 313

Investeringsregnskapet presenterer prosjekter som kun har bygg og eiendoms ansvarsnummer.  Øvrige 
investeringsprosjekter som enheten har gjennomføringsansvar for, regnskapsføres på tilhørende resultatenheter 
med bygg og eiendoms prosjektserie. Mange prosjekter har bevilgning over flere år og avsluttes når prosjektet er 
ferdigstilt. Dette vises derfor som avvik mellom budsjett og regnskap.

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

810 Bygg og eiendom 69 311 70 208 -897 -1,3 %

Regnskapet viser et negativt avvik på kr 897.000 i forhold til budsjett.  Avviket fordeles på energi med et 
merforbruk på kr 332.000 og kommunale avgifter/avfallshåndtering med et merforbruk på kr 595.000. Dette 
dekkes med bruk av disposisjonsfond energi og kommunale avgifter. Øvrig drift og vedlikehold har et 
mindreforbruk på kr 30.000.

2.19.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer (virksomhetsområde) 

Drift og vedlikehold
I 2011 ble det bevilget 14,3 mill. kroner til drift og vedlikehold av 200.000 m2 bygningsmasse. 62 % av midlene 
ble brukt til drift, mens den resterende del av bevilgningen ble benyttet til vedlikehold. Større 
vedlikeholdsprosjekt som ble gjennomført i 2011 er nye tak ved Mørkved skole, Moelv bo- og aktivitetssenter og 
låven ved Prøysenstua. Det ble foretatt utbedring av heis og installert ny oljekjele på Holo, gjennomført 
oppussing av 6 klasserom ved Kylstad skole og Furnes ungdomsskole, satt opp nye gjerder ved Åsen skole og 
Lismarka barnehage, installert ny grunnvannspumpe ved Nes ungdomsskole, foretatt etterisolering ved Brøttum 
bo- og aktivitetssenter, Fagernes barnehage og Kilde skole, skiftet en del vinduer i kommunebygget, montert nytt 
ventilasjonsanlegg på deler av Buttekvern barnehage, samt foretatt ombygging av tak på Hempa barnehage.

Energi  
Totalt energiforbruk for kommunens tjenestebygg og boliger i 2011 var 33,05 mill. kWh. Samlede utgifter utgjorde 
25,937 mill. kroner og medførte en budsjettmessig overskridelse på kr 332.000.
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I 2011 ble ytterligere to bygg i Brumunddal tilknyttet fjernvarme. Dette er gymbygget på ungdomsskolen og 
Teatersalen /fritidsklubben. Det ble levert 3,6 mill. kWh til disse byggene i 2011. Dette tilsvarer 75,2 øre /kWh 
(eks. mva). Tilsvarende pris for elektrisk kraft ble 78,5 øre/kWh (eks. mva.). Porteføljeprisen for elkraft i 2011 ble 
på 38,87 øre/kWh, ca 1,4 øre over spotprisen i 2011. Porteføljeprisen ble 3,1 øre/kWh lavere enn budsjettert.

Kommunale avgifter og avfallshåndtering
Totalt ble det levert 530 tonn avfall i 2011 fra egne bygg, en nedgang på 8 % fra forrige år. Sortert papir utgjorde 
130 tonn.  Ut fra antall årsverk i kommunen, betyr det at hvert årsverk produserte om lag 62 kg papiravfall. 

Sorteringsgraden for avfallshåndtering 2011 i kommunale tjenestebygg er 68 %. Dette ligger innenfor  
målet som var 65-70 %. Dette er et resultat av aktivt miljøarbeid i skoler og barnehager og ønsker om 
miljøfyrtårnsertifisering av sine bygg. Alle virksomheter har økt fokus på sortering av flere fraksjoner.

ENØK
Energioppfølging er en forutsetning for et godt ENØK-arbeid. Innføring av registreringsprogrammet EOS ble gjort 
høsten 2010. Dette har medført at vaktmester raskere oppdager avvik og kan optimalisere driftstider på tekniske 
anlegg der det er mulig. Erfaringsoverføringer mellom bygg som er sammenliknbare gir positive ringvirkninger i 
ENØK- arbeidet.

Det er inngått en rammeavtale om felles toppsystem som skal gi felles styring av bygningsmassen. Det gjenstår 
derimot å få automatisert bygningsmassen og å få styring inn i dette systemet. Dette er en jobb som krever 
investeringer. 

Det ble i 2011 etablert et energiovervåkingssystem på Sund energisentral, som styrer energiflyten til 10 bygg. 
Investeringskostnaden var kr 140.000. 

Energimerking
Forskriften om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg som ble vedtatt i desember 
2009, la opp til en to års overgangsperiode for energimerking av yrkesbygg. Den er fjernet i det nye forslaget til 
energimerkeordning. NVE har valgt å ha fokus på å få ordningen i gang hos alle aktører. Status for yrkesbygg i 
Norge var at det i 2010 forelå 1.703 attester og 6.303 i 2011. Det forventes minimum en tidobling i 2012.

Ringsaker kommune har energiattest på to yrkesbygg utført av eksterne fagkonsulenter
Beregningsprogrammet «Simien» er innkjøpt i enheten for energimerking av yrkesbygg og boliger.
Energimerking av fem boliger samt et yrkesbygg og to salgsobjekter er gjort i egen regi. I tillegg er 
energimerking av Ringsaker bo- og aktivitetssenter gjennomført som pilotprosjekt i egen regi. Det er stor gevinst 
i å gjennomføre energimerkingen i egen regi. Dette gir i tillegg en helhetlig energistatus på byggene som kan 
brukes i det videre ENØK-arbeidet.

Miljørettet helsevern
Bevilgningen for 2011 var på 1 mill. kroner og ble benyttet til utbedring av akuttinngang til Herredshuset 
legesenter, nytt dansegulv til kulturskolen, nytt flisavsug på sløydsalen ved Brumunddal ungdomsskole, samt 
opprusting av skoleplassen ved Nes ungdomsskole. 

Diverse rehabilitering pleie og omsorg
For 2011 ble det bevilget kr 750.000 til rehabiliteringer innenfor pleie- og omsorgssektoren. Hovedheisen på 
Ringsaker bo- og aktivitetssenter ble modernisert etter over 32 års drift. Heisen har fått ny maskin, nye tablåer og 
overhaling av dører. Videre er Hagebakken 8A rehabilitert.

Skoleinvesteringer
Bevilgningen for 2011 var på kr 500.000. Det ble ikke gjennomført noen prosjekter i 2011. Planarbeidet med å 
forbedre arbeidssituasjonen for ansatte, og etablering av ventilasjonsanlegg ved Fagernes skole ble påbegynt. 

Branntiltak
For 2011 ble det bevilget kr 250.000 til diverse branntiltak. Midlene ble benyttet til nye ledelys og markeringslys i 
aktivitetsbygget på Holo, samt nytt brannvarslingsanlegg ved omsorgsboligene i Bakkevegen 2 og 14 i Moelv og 
Fagerlundvegen 53 i Brumunddal.
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Låssystem/adgangskontroll
Det er montert nytt adgangskontrollanlegg ved følgende bygg:

Brumunddal bo og akt.senter Installasjon og montasje kr 400 000

Nes barnehage Installasjon og montasje kr 159 167

Bakkehaugen barnehage Installasjon og montasje kr 145 851

Nes renseanlegg Installasjon og montasje Bet. av teknisk

Administrasjonsbygget Utvidelse av adgangskontroll på møterom og kantine kr 74 288

Herredshuset Ny pc og skjerm for adgangskontrollsystemet kr 15 000

Kommunebygget Oppgradering av server og software + 10 nye lisenser kr 27 900

Oppgraderinger skoler
For 2011 ble det bevilget 1 mill. kroner til diverse oppgraderinger av skoler.  Midlene ble benyttet til skifting av en 
fjerdedel av vinduene samt to dører på Åsen skole. Det ble også montert ny inngangsrampe ved Kirkekretsen 
skole.

Organisasjon
Det er i 2011 foretatt endringer i organisasjonen. Driftsavdelingen, som har ansvar for samlet drift og vedlikehold 
av all eksisterende bygningsmasse, har fått en styrket ledelse med klarere fordelte roller og ansvar. Dette er et 
arbeid som vil fortsette i 2012. Antallet distrikter er redusert fra tre til to og hvor fordelingen av arbeidsoppgaver 
skjer på bakgrunn av fag og ikke geografi. Samtidig er det i 2011 igangsatt prosjekter innen kvalitetssikring og 
arbeidsmetodikk.

Rapport om bruk av delegert myndighet

Type sak 2009 2010 2011

Delegert innkjøpssak 17 31 12

Delegert personalsak 5 2 13

Delegert økonomisak 0 1 1
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2.20 Matproduksjon (VO 82)

Resultatenhetsleder: Vidar Sveadalen

2.20.1 Ansvarsområde
Resultatenheten produserer og leverer frokost, toretters middag og kveldsmat til kommunens institusjoner, 
boliger for funksjonshemmede og hjemmeboende brukere i hele kommunen. Enheten bestiller, sorterer og 
kvalitetssikrer maten ved alle institusjonene. Det vil si at enheten har en tilretteleggerrolle for 43 postkjøkken 
fordelt på de åtte bo- og aktivitetssentrene. I tillegg drifter enheten ni kantiner og tilbyr catering internt i 
kommunen. 

2.20.2 Hovedkommentar 
Fra 1. januar 2011 overtok enheten all logistikk og utkjøring av mat til institusjoner og hjemmeboende med egen 
bil og sjåfør. Høsten har vært brukt til å oppgradere produksjons- og logistikkprogrammet Gastromeny for å 
optimalisere logistikk og kjøreruter i riktig rekkefølge for hjemmeboende. Dette har medført at kjørerutene 
utføres mer effektivt og kostnadsbesparende. 

2.20.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk

Brukere Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,1

Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,1

Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,1

Informasjon 5,0 4,0 4,8

Brukerundersøkelsen viser gjennomgående gode resultater. En ser positive resultater av tiltak med utgangspunkt 
i tidligere brukerundersøkelser.

Medarbeidere Mål Akseptabelt Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,4

Engasjement og kompetanse 5,0 4,0 5,1

Læring og fornyelse 5,0 4,0 4,3

Medarbeiderskap 5,0 4,0 5,3

Organisasjon Mål Akseptabelt Resultat

Tilfredshet med arbeidsmiljøet 5,0 4,0 5,1

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,0 5,3

Sykefravær 8,5 % 10,0 % 10,3 %

Tilfredshet med ledelsen 5,0 4,0 5,0

Ledelse (samlet resultat) 5,0 4,0 5,1

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2011. Enheten har tidligere nådd målsettingen på alle 
indikatorer med unntak av læring og fornyelse. Det jobbes langsiktig på dette området og en ser gradvis 
forbedring i form av høyere score. Fokusområder i 2011 har vært kompetanseheving innenfor ernæring og helse, 
utvikling av fiskeretter, utvikling av kantiner og IKT-opplæring. 

Sykefraværet var 10,3 %, noe som er høyere enn målsettingene. Det meste av fraværet er langtidssykefravær. 
Årsakene til økende fravær er sammensatt. Det er gjennomført prosesser og forebyggende tiltak i samarbeid 
med bedriftshelsetjenesten.

Personalinnsats

31.12.2009 31.12.2010 Budsjett 2011 31.12.2011

Antall årsverk 20,28 20,33 21,33 21,33
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Enheten har totalt 30 ansatte, der 11 har heltidsstilling, 19 har deltidsstilling, hvorav 15 har frivillig og fire ufrivillig 
deltidsstilling. Ved ledige stillinger har en det vært fokus på at kvalifiserte ansatte har fått forhøyet sin stilling. 
Ansatte i ufrivillig deltidsstilling blir oppfordret til å søke. 

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 23 206 24 851 22 994 24 974

Driftsinntekter 8 755 10 186 8 291 10 271

Netto driftsutgifter 14 451 14 665 14 703 14 703

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Investeringsutgift 454 623 575 575

Investeringsinntekt 235 623 575 575

Netto inv.utgift 219 0 0 0

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner) 

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

820 Matproduksjon 14 703 13 643 1 060 7,21 %

2011 viser et positivt avvik på 1,060 mill. kroner. Av dette er 1,624 mill. kroner overført overskudd fra 2010. 
Korrigert for overføring fra driftsbudsjett til investering på kr 575.000 i forbindelse med takoverbygg ved 
varemottak ved tre bo- og aktivitetssentre, ender driften i 2011 med et overskudd på kr 11.000.

2.20.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer 
Sett i forhold til 2010 har det vært en økning på ca 2.200 porsjoner i 2011 til hjemmeboende brukere. Antall 
porsjoner levert til bo- og aktivitetssentrene er relativt stabilt. Enheten leverte også noe mer catering internt i 
kommunen. Omsetningen i kantinene var på samme nivå som i 2010. 

Enheten har tatt tilbake tjenesten for utkjøring av mat. En vurderte at oppdraget kunne utføres rimeligere 
innenfor egen enhet. Det ble i budsjett 2011 opprettet en 100 % sjåførstilling som ble finansiert innenfor 
budsjettrammen. Enheten sparte ca kr 250.000 på å utføre oppdraget selv. 

Det ble besluttet å bygge takoverbygg ved varemottakene ved sentrene på Nes, Tømmerli og Brumunddal bo- og 
aktvitetsssentra. Prosjektering ble gjennomført av Tegra og ble konkurranseutsatt blant de entreprenørene 
kommunen har rammeavtale med. Enheten har selv hatt ansvaret for gjennomføring av prosjektet som ble 
finansiert med kr 575.000 av enhetens tidligere års overskudd. 

Produksjonskjøkkenet på Tømmerli har utviklet flere egenproduserte retter som har blitt godt mottatt. I 
utviklingsarbeidet brukes resultater fra brukerundersøkelser aktivt for å forbedre og utvikle retter som savnes 
eller ønskes forandret. Dette ses i sammenheng med utvikling av produksjonsmetoder for å bevare smak, 
konsistens, farger og ernæringsinnhold på en best mulig måte. Dette er også et viktig område i forhold til 
motivasjon, læring og fornyelse blant de ansatte. Det har også vært fokus på å beholde de gamle 
tradisjonsrettene med særpreg som tilhører distriktet.

Rapport om bruk av delegert myndighet

2009 2010            2011

Delegert personalsak 9 11 6

Delegert økonomisak 1 2 2

Delegert innkjøpssak 3 3 1
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2.21 Overføringer (VO 87)

2.21.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter overføringer og tilskudd fra Ringsaker kommune. Det er overføringer til bl.a. 
kirkelig fellesråd, museer, arbeidsmarkedsbedrifter, regionale reiselivsorganisasjoner, frivillighetssentraler/
eldresenter og natteravner.

2.21.2 Hovedkommentar
Hedmark fylkesmuseum AS fikk i løpet av 2011 overført til sammen kr 3.000.000 i tilskudd. Beløpet omfatter drift 
og forvaltning av Prøysenhuset med kr 2.747.000. I tillegg gis det kompensasjon for regnskapsførsel, utlønning 
og fakturering med kr 103.000, samt kr 150.000 i bidrag til det årlige Prøysenspillet. 

Til Ringsaker kirkelige fellesråd ble det i løpet av 2011 overført til sammen kr 14.999.000. Av dette utgjør  
kr 574.000 kompensasjon for lønnsoppgjør og reguleringspremie i 2011. Inkludert i beløpet er kr 150.000 til 
dekning av avdrag på et lån på inntil kr 3.000.000 til utbedring av taket på Ringsaker kirke. Fellesrådet valgte å 
benytte disse midlene til en grundig utredning av skader på takkonstruksjoner i Ringsaker og Nes kirker.

Frivilligsentralene i Brumunddal og Moelv samt Stiftelsen Buttekverntunet eldresenter mottok til sammen  
kr 547.000 i driftstilskudd fra kommunen. Nattravnene i Ringsaker ble støttet med til sammen kr 25.000.

Det ble gitt driftstilskudd og transportstøtte til Providor AS på kr 940.000. MjøsAnker AS mottok et kommunalt 
tilskudd på kr 288.765. 

Hamar-regionen Reiseliv fikk overført kr 443.953 i 2011. Hamar-regionen Reiseliv fikk også overført kr 155.000 til 
drift av Hamar-regionen Turistkontor. 

I k.sak 106/2008 ble det vedtatt at kommunen skulle bidra med et investeringstilskudd på 13,440 mill. kroner til 
parkeringshus i tilknytning til Mølla kjøpesenter. I 2010 er det utbetalt til sammen 7,5 mill. kroner av kommunens 
andel til parkeringshuset. Resterende beløp på 5,940 mill. kroner ble utbetalt i 2011.

Det ble også foretatt utbetalinger til Jønsberg 4H-gård på kr 41.000 og Norsk kulturarv på kr 15.000.

2.21.3 Ressursbruk

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Driftsutgifter 37 664 28 512 20 414 26 395

Driftsinntekter 520 7 500 0 5 940

Netto driftsutgifter 37 144 21 012 20 414 20 455

Netto driftsutgifter, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)

Resultatenhet Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Avvik i %

870 Overføringer 20 414 20 455 -41 -0,2 % 
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Magisk stemning på tidenes første Vinternatt på Mjøsisen
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   Espen Hvalby
   Økonomisjef

Jørn Strand 

III Avslutning 
3.1 Avslutning

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

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. Jevnt over er det god grunn til å være godt 
fornøyd med resultatene som er oppnådd. 

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

Kommunens medarbeidere gjør en verdifull innsats for å ivareta kommunens oppgaver og imøtekomme 
innbyggernes behov. Alle medarbeiderne er samtidig viktige bidragsytere i arbeidet med vekst og utvikling i 
Ringsaker. Rådmannen takker alle ansatte for helhjertet innsats i 2011! 

Rådmannen i Ringsaker, den 15.3.2012     
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Vedlegg 1: Plan- og utredningsarbeid 
Plan- og utredningsarbeid behandlet av kommunestyret i 2011

Arealplaner jf. også beskrivelse nedenfor
Reguleringsplan for Framtunet, Krogstadvegen 32 i Nydal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sak  3/2011
Reguleringsplan Brøttumsvegen 64, gnr 412/bnr 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sak  7/2011
Reguleringsplan for Høyby massetak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sak 10/2011
Reguleringsplan for Fv 2 Lismarka – Fiskerisvingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sak 27/2011
Reguleringsplan for Rudshøgda massetak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sak 28/2011
Reguleringsplan for Werven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sak 38/2011
Reguleringsplan for Moelv sentrum; Storgata- Åsmarkvegen- jernbanen  . . . . . . . . . . . . . . . .  sak 39/2011
Reguleringsplan for Vindju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sak 92/2011
Reguleringsplan for Dalby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sak 93/2011
Reguleringsplan for Årengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sak 94/2011

Andre planer
Kommunedelplan for Ringsakerfjellet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sak 62/2011

Arealplaner behandlet i 2011, status pr 31.12.2011

Reguleringsplaner 

Planer vedtatt 
Framtunet, Krogstadvegen 32, Nydal Boligområde   
Brøttumsvegen 64, Brøttum Boligområde   
Høyby massetak, Brumunddal   Massetak   
Fv 2 Lismarka – Fiskerisvingen,   Utbedring av veg   
Rudshøgda massetak Massetak  
Werven, Brumunddal Næringsområde 
Moelv sentrum; Storgata- Åsmarkvegen- jernbanen Bolig/forretning/kontor
Reguleringsplan for Vindju, Moelv Fritidsbebyggelse og småbåthavn  
Reguleringsplan for Dalby, Brumunddal Boligområde    
Reguleringsplan for Årengen, Tingnes Boligområde og barnehage    

Planer utlagt til offentlig ettersyn
Kjerringhaugen, Brumunddal Omsorgsboliger  
Brumunddal sentrum Sentrumsområde 
Stavsberg, Lund Boligområde 
Øvre Harstad, Rudshøgda Fritidsbebyggelse, kolonihager
Lilleløkken B40, Stavsjø Boligområde
G/S- veg Fv 60 Gjerlu – Røset, Furnes G/S-veg
Vogngutua – Thore Bjerkes veg, Br.dal Boligområde
Øvre Harstad, Rudshøgda (Vedtatt i PU) Fritidsbebyggelse, kolonihager
Moelv skole (ikke vedtatt lagt ut) Skole m.m.
Storåsen hytteområde, Sjusjøen Fritidsbebyggelse, fortetting
Fv 84, Olrudkrysset, Furnes Kryssomlegging, g/s veg 
Brumund skole, Brumunddal Boligområde og barnehage
Tingvang, Gaupen Nytt fortau
Kråkvik, Gaupen G/S-veg
Hersougkrysset, Gaupen G/S-veg
Fv 20 Herram – Solheim Utbedring av veg
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Planer under utarbeidelse/oppstart

E6 Tjernli – Botsenden,  4 felt E6
E6 Arnkvern – Tjernli 4 felt E6 
E6 Botsenden – Moelv 4 felt E6
Mørkved skole, Brumunddal Skole og avlastningssenter  
G/s-veg Narudvegen, Brumunddal G/S-veg
Øverkvern B5, Brumunddal Boligområde
Ervervsområde E20, Rudshøgda Næringsområde
Fjølstad, ny del, Moelv Boligområde
Mengshol brygge, Nes Fritidsbebyggelse
Jemtland - Ånnerud, Brumunddal Industriområde
Breskerudjordet – Grilstad Industriområde og friområde
Natrudstilen 5 Fritidsbebyggelse
Larsåsvegen B81, Åsmarka Boligområde
Graatenlia, Sjusjøen Fritidsbebyggelse og servicefunksjoner 
Verven – Pardis, Brumunddal Boligområde
Enggutua – Parkvegen – Th. Berkesveg Boligområde, fortetting og g/s- veg
Husegrenda B41, Stavsjø Boligområde
Øverkvern B8, Brumunddal Boligområd
Skulivangen – Småsætra, Sjusjøen Fritidsbebyggelse, oppdatering 
Parkvegen – Strandvegen, Brumunddal G/S-veg 
Fv 2 Brøttum G/S-veg, forlengelse/videreføring
Fv 3 Brøttum G/S-veg, forlengelse/videreføring
Fv 5 Brøttum G/S-veg, forlengelse/videreføring
 
Annet planarbeid 
Kommunedelplan E6, Moelv -Biri Kryssing av Mjøsa 
Kommuneplanens arealdel, planprogram Program for planrevisjon
Handlingsprogram for klima og energiplan Tiltaksplan for klima og energi
Kirkegårdsplan, Brumunddal kirke Tilrettelegge for utvidelse av kirkegård 
Brumunddal Torg, bistand til Tekn. drift Byggeplan for torg og torgpaviljong
Moelv, gatetun ved stasjonen, bistand Tekn. drift Byggeplan for gatetun  
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