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I  OVERSIKT OG ANALYSER

1.1 Innledning
Rådmannen legger med dette frem årsberetningen for 2005. Årsberetningen er utformet etter samme mønster
som tidligere.

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

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

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

Som vedlegg til årsberetningen, følger en oversikt over de utredninger og planer som var under arbeid pr
31.12.2005 samt status for administrasjonens oppfølging av utvalgte kommunestyrevedtak i 2005. I tillegg følger
vedlagt organisasjonskart for den administrative oppbyggingen pr årsskiftet.

1.2 Virksomheten i 2005

1.2.1 Måloppnåelse
Ringsaker kommunes hovedmålsetting er i henhold til kommuneplanen å “sikre en trivelig og attraktiv bokommune
med trygge arbeidsplasser og et godt utbygd servicetilbud”. I handlingsprogrammet for 2005 er dette konkretisert
i en rekke resultatmål. Resultatmålene skal nås gjennom den virksomhet som skjer i de ulike enhetene.
Resultatoppnåelsen er kommentert pr virksomhetsområde i del II av årsberetningen. Budsjett- og personellmessig
er det fortsatt virksomhetsområdene pleie og omsorg og undervisning som er de “tyngste” virksomhetene.

1.2.2 Regnskapsmessig resultat
Netto driftsresultat i 2005 er på 35,551 mill. kroner. Det regnskapsmessige resultatet ble kr 200.000. Dette skyldes
at det er foretatt en rekke avsetninger til disposisjonsfond i tråd med vedtak i f.sak 49/2006 (om årsoppgjørsdispo-
sisjoner). De enkelte resultatenheter får overført så vel overskudd som underskudd fra 2005 til 2006. Det er frem-
ført underskudd fra 12 resultatenheter med til sammen 5,269 mill. kroner, og det er avsatt overskudd fra de øvrige
enhetene og diverse felleskonti med til sammen 42,152 mill. kroner. Av enhetene med underskudd er ni av disse
inne pleie og omsorg med til sammen 4,128 mill. kroner. Aktivitetsnivået innen pleie og omsorg er for høyt i for-
hold til de tildelte rammer, og utviklingen må følges nøye fremover.

Organiseringen av kommunen etter to-nivå modellen, med et klart samsvar mellom det ansvar og den myndighet
de enkelte resultatenhetsledere har fått, har hatt positive effekter for styringen av kommunens økonomi. For de
fleste enheter viser regnskapstallene positive avvik i forhold til budsjett. Enhetsledernes kunnskap om og eierskap
til sine budsjetter kombinert med hyppig økonomirapportering antas å ha bidratt sterkt til resultatene.

1.2.3 Befolkningsutviklingen 
Befolkningen i Ringsaker er i følge foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå i løpet av 2005 økt med 99 fra 31.824 til
31.923. I oversikten over endringer pr kvartal vises at økningen kommer av et fødselsoverskudd (fødte - døde) på
minus 15 og netto innflytting på 116 hvorav 84 er netto innvandring. Økningen er 0,31 %. Landet under ett har i
2005 hatt en økning på 33.900 som betyr 0,74 %.
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Befolkningsutvikling 2005, med foreløpige tall pr kvartal
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Sum

År og kvartal 2005K1 2005K2 2005K3 2005K4 endringer

Folketallet ved inngangen av kvartalet 31 824 31 843 31 818 31 919

Fødte 72 73 93 75 313

Døde 90 91 78 69 328

Fødselsoverskudd -18 -18 15 6 -15

Innvandring 37 29 43 27 136

Utvandring 9 12 23 8 52

Innflytting, innenlandsk 217 195 403 260 1075

Fraflytting, innenlandsk 208 219 337 279 1043

Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring 37 -7 86 0 116

Folketilvekst 19 -25 101 4 99

Folketallet ved utgangen av kvartalet 31 843 31 818 31 919 31 923



1.2.4 Oversikt over kommunens personalressurser
Tabellen nedenfor viser omfang og fordeling av personalressursene etter gjeldende inndeling i virksomhetsområ-
der/resultatenheter.

Personalressurser, årsverk pr 31.12.2005

4

Virksomhetsområde/resultatenhet Årsverk Virksomhetsområde/resultatenhet Årsverk

11 Adm. og fellesutgifter 65,53 40 Pleie og omsorg 722,48
20 Barnehage 112,00 400 Omsorgsdistrikt Brøttum 50,31
200 Lismarka og Brøttum barnehager 12,50 401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn 43,05
201 Åsen barnehage 0,57 403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum 44,62
202 Fagernes barnehage 1,23 404 Omsorgsdistrikt Stavsjø 52,38
203 Moelv og Fossen barnehage 14,32 405 Omsorgsdistrikt Nes 49,43
204 Evenrud,Tingnes og Stavsjø barneh. 10,94 406 Omsorgsdistrikt Helgøya 53,27
205 Tømmerli barnehage 13,32 407 Omsorgsdistrikt Veldre 53,06
206 Hempa og Vesleparken barnehage 16,58 408 Omsorgsdistrikt Tømmerli 48,82
207 Fredheimveien og Buttekvern b.h. 17,42 409 Omsorgsdistrikt Br.dal nord 53,18
208 Kylstad, Kåtorp og Furnes barnehage 14,44 410 Omsorgsdistrikt Mørkved 52,37
249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter 10,68 411 Omsorgsdistrikt Furnes 52,43

420 Bjønnhaug avlastningssenter 11,35
30 Undervisning 524,20 421 Rehabilitering 45,18
300 Brøttum ungdomsskole 15,00 422 Demente 54,12
301 Moelv ungdomsskole 27,20 423 AO-sentrene 30,84
302 Nes ungdomsskole 20,71 430 Kjøkken/matproduksjon 28,07
303 Brumunddal ungdomsskole 37,67 449 Pleie- og omsorgsf. ikke fordelt 0,00
304 Furnes ungdomsskole 41,35
310 Brøttum skole 15,87 50 Barnevern 19,45
312 Messenlia og Lismarka skoler 19,85 51 Sosiale tjenester 26,35
313 Fagernes og åsen skoler 15,84 52 Helsestasjoner 20,63
314 Kilde og Fossen skole 34,81 55 Kultur og fritid 16,35
315 Skarpsno skole 19,12 56 Kulturskole 9,87
316 Jølstad og Saugstad skoler 17,39 57 Bibliotek 10,26
317 Dæhli og Stavsjø skoler 24,53 60 Brann 13,60
318 Årengen og Helgøya skoler 14,79 61 Landbruk 10,06
319 Kirkekretsen skole 13,44 62 Teknisk drift 42,65
320 Brumund og Mauset skoler 12,24 63 Kart og byggesak 13,94
321 Hempa skole 25,58 70 Kemnerkontoret 14,56
322 Fagerlund skole 36,34 71 Servicesenter 9,40
323 Mørkved skole 44,93 80 Renhold 93,74
324 Kirkenær skole 18,44 81 Bygg og eiendom 38,68
325 Kylstad skole 14,84
326 Stavsberg skole 15,25
340 Hagen skole 6,00
341 Tyrili skole 4,60
342 Voksenpedagogisk senter 11,28
343 PPT og RAUS 16,13
399 Undervisningsformål ikke fordelt 1,00

Sum årsverk 1 763,75
Årsverk lærlinger 21,00
Totalt antall årsverk 1 784,75



Tabellen nedenfor viser omfang og fordeling av personalressursene på virksomhetsområdenivå som sammenlikning
med tidligere etatsinndeling.

Personalressurser, årsverk, 2000 – 2005
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2000 2001 2002 2003 2004 2005

Sentraladministrasjonen mv 47,0 47,6 48,5
Skoleetaten 699,2 713,6 716,4
Helse- og sosialetaten 814,9 849,1 854,8
Bygge-/vedlikeholdsetaten 44,3 44,1 44,2
Kulturetaten 42,9 42,9 43,9
Teknisk etat 75,3 72,8 74,8
Kommunekassen 24,3 23,3 23,3
Landbruksetaten 11,0 10,6 10,6
11 Adm. og fellesutgifter 67,3 66,3 65,53
20 Barnehage 108,7 109,4 112
30 Undervisning 539,8 529,4 524,20
40 Pleie og omsorg 737,4 749,6 722,48
50 Barnevern 21,3 21,1 19,45
51 Sosiale tjenester 25,4 25,4 26,35
52 Helsestasjoner 21,4 21,2 20,63
55 Kultur og fritid 16,0 16,2 16,35
56 Kulturskole 9,9 9,9 9,87
57 Bibliotek 10,2 10,4 10,26
60 Brann 13,4 13,4 13,60
61 Landbruk 10,7 10,1 10,06
62 Teknisk drift 43,2 44,2 42,65
63 Kart og byggesak 13,9 13,9 13,94
70 Kemnerkontoret 15,1 15,1 14,56
71 Servicesenter 11,4 10,4 9,40
80 Renhold 84,1 91,2 93,74
81 Bygg og eiendom 39,0 40,0 38,68
Sum årsverk 1 758,9 1 804,0 1 816,5 1 788,2 1 797,1 1 763,75
Årsverk lærlinger 18,0 21,0 25,0 25,0 23,0 21,00
Totalt antall årsverk 1 776,9 1 825,0 1 841,5 1 813,2 1 820,1 1 784,75

Endringene i tabellene foran er kommentert i budsjett 2005 og videre under hvert virksomhetsområde i del II i
årsberetningen der hvor det er vedtatt endringer i forhold til budsjettet.

1.2.5 Organisasjonsstruktur 
Hvordan kommunens administrasjon og tjenesteproduserende virksomhet er organisert, fremgår av vedlegg 3.

I 2005 har det vært en endring av resultatenhetsinndelingen innen undervisning i nordre Ringsaker. Etter nedleg-
gelsen av Nordheim skole den 1.8.2004 ble Lismarka skole slått sammen med Messenlia barneskole til ny resulta-
tenhet fra 1.1.2005. Fra samme tidspunkt ble Fossen skole tillagt Kilde skole som egen resultatenhet, og Fagernes
og Åsen barneskole ble opprettet som egen resultatenhet.

Brumund og Mauset skoler ble nedlagt fra 1.1.2006 samtidig med at nye Fagerlund skole åpnet.

Servicesenteret åpnet den 1.3.2005 en filial ved Mjøssenteret i Moelv med samme åpningstid som trygdeetatens
kontorer. Dette for å gi et bedre tilbud til kommunens innbyggere.

I pleie og omsorg har omsorgsdistrikt Brøttum vært preget av en midlertidig løsning både for den institusjonsba-
serte og hjemmebaserte omsorgen. Sykehjemsavdelingen har i hele 2005 vært driftet i Kirkeveien i Brumunddal i
påvente av ferdigstillelse av et ombygd og utvidet bo- og aktivitetssenter med planlagt åpning 1.9.2006.



Det har i 2005 vært jobbet systematisk med sykefraværsarbeid i organisasjonen. Blant annet er det opprettet loka-
le HMS-utvalg i alle enheter, og i forbindelse med IA-arbeidet er det gjennomført en oppfølgingsrunde med gjen-
omgang av de utfordringene som enhetene står ovenfor med tilhørende utarbeidelse av lokale mål og handlingspla-
ner. Det har også vært stor fokus på arbeidsmiljø i forbindelse med medarbeidertilfredshetsmålingen høsten 2005.
De enkelte virksomhetsområdene har hatt sykefraværsutvikling slik det fremgår av neste tabell:

Sykefravær i prosent

I oktober 2004 ble det nye produksjonskjøkkenet på Tømmerli tatt i bruk, basert på produksjonsformen
”kok/kjøl”. På våren/sommeren 2005, ble det foretatt en evaluering av hele driften av matproduksjonen og utredet
om det skulle være to produksjonskjøkken i kommunen eller om all produksjon skulle samles på Tømmerli. Det
ble vedtatt å ha ett produksjonskjøkken på Tømmerli. Dette innebar at lokalene måtte bygges om og utvides, og
flere av kjøkkenene er omgjort til mottakskjøkken i 2005.

1.2.6 Likestilling
Blant kommunestyrets faste medlemmer er det 29 menn og 12 kvinner, dvs en kvinneandel på 29,2 %. I forhold til
2004 er antallet kvinner i kommunestyret redusert med 2. Formannskapet, komiteene, og kommunale nemnder og
råd er sammensatt med kjønnsfordeling i samsvar med reglene i lov om likestilling mellom kjønnene.

Pr 31.12.2005 er andelen av kvinner i rådmannens ledergruppe 14,3 % (kommunens ledergruppe består av 7 per-
soner). Andelen kvinner blant resultatenhetslederne er på 57,4 %.

Kommunen søker generelt å være oppmerksom på å unngå forskjellsbehandling av kvinner og menn, spesielt gjel-
der dette i sammenhenger vedrørende ansettelse og lønnsfastsettelse.

1.2.7 Sykefravær
I 2005 ble sykefraværet redusert med 0,1 prosentenheter, og samlet for organisasjonen var sykefraværet på 8,4
prosent.

Sykefravær i prosent
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Sykefravær 8,5 7,8 8,3 9,5 11,0 8,5 8,4

2003 2004 2005

11 Adm. og fellesutgifter 7,0 4,7 4,2
20 Barnehage 9,3 6,9 10,0
30 Undervisning 8,9 6,9 7,3
40 Pleie og omsorg 14,3 10,8 11,0
50 Barnevern 3,6 3,3 6,1
51 Sosiale tjenester 6,3 5,9 7,4
52 Helsestasjoner 10,7 3,2 5,4
55 Kultur og fritid 4,6 8,6 4,1
56 Kulturskole 10,1 2,4 4,4
57 Bibliotek 1,7 0,8 0,7
60 Brann 3,5 5,3 4,1
61 Landbruk 7,0 2,2 1,7
62 Teknisk drift 5,0 2,8 2,7
63 Kart og byggesak 7,1 4,2 7,1
70 Kemnerkontoret 13,1 9,0 5,3
71 Servicesenter 10,0 2,3 3,4
80 Renhold 17,6 11,4 9,8
81 Bygg og eiendom 7,2 2,4 4,0



I tillegg kommer bruk av delegert myndighet registrert i egne fagsystemene for barnevern jf. avsnitt 2.6.4 og sosiale
tjenester jf. avsnitt 2.7.4.

1.2.9 Rådmannens årslønn
Rådmannens årslønn pr 31.12.2005 utgjorde 640.000 kroner.

1.3 Økonomisk analyse

1.3.1 Generelt
Gjennom den økonomiske analysen redegjøres det for utviklingen i kommunens økonomi med grunnlag i de trans-
aksjoner som er registrert i 2005-regnskapet. Analysen tar utgangspunkt i hovedstørrelser og sentrale nøkkeltall
fra regnskapet. For bedre å kunne illustrere kommunens økonomiske utvikling og status ved utgangen av 2005 vises
sammenlignbare tallstørrelser for perioden 1999-2005. Som følge av endringer i kontoplan og regnskapsregler
siden 2000 har enkelte av de benyttede økonomiske begrepene et noe ulikt innhold før og etter 2000.

Kommunens regnskap består av balanseregnskapet og bevilgningsregnskapet. Balanseregnskapet er en oppstilling
over kommunens økonomiske status pr 31.12. for regnskapsåret. Balansen viser på den ene siden kommunens bok-
førte eiendeler og på den andre siden bokført gjeld og egenkapital. I bevilgningsregnskapet registreres all anskaf-
felse og all anvendelse av midler i løpet av året. Bevilgningsregnskapet består av et driftsregnskap og et investerings-
regnskap, hvorav det førstnevnte viser kommunens driftsutgifter/-inntekter i løpet av året, mens sistnevnte viser
årets investeringsutgifter med tilhørende finansiering. Bevilgningsregnskapet er i oppbygging og innhold samsva-
rende med budsjettet.

Årsregnskapsheftet inneholder obligatoriske regnskapsskjemaer og økonomiske oversikter for henholdsvis drifts-
regnskap, investeringsregnskap, bevilgningsregnskap og balanseregnskap.Videre følger i regnskapsheftet en rekke
noter over bl.a. endring arbeidskapital, pensjonskostnader, garantiansvar, kapitalkonto mv. Dessuten er det inntatt et
detaljert bevilgnings- og balanseregnskap.

1.2.8 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
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Delegerte økonomisaker 415 430 439 314 406 455 396 398
Delegerte personalsaker 167 207 276 266 296 342 364 388
Delegerte gjeldssaker 6 3 7 7 6 1 2 8
Delegerte barnehagesaker 209 217 127 18 19 21 26 17
Delegerte skolesaker 219 165 180 109 226 278 365 470
Delegerte helsesaker 42 25 54 6 16 21 19 9
Delegerte byggesaker inkl. utslippss. 822 730 801 841 752 720 806 809
Delegerte delingssaker 89 63 80 78 84 103 111 125
Delegerte plansaker 43 - - 1 - 1 1 1
Delegerte forurensingssak 18 5 8 62 116 65 97 105
Delegerte vegsaker 5 3 7 13 18 26 28 29
Delegerte brannsaker 18 28 22 30 10 41 53 35
Delegerte innkjøpssaker 10 17 14 28 46 43 87 80
Delegerte landbrukssaker 142 85 54 11 38 52 138 138
Delegerte saker – avskr. Restanse 24 61 33 24 18 11 12 51
Delegert motorferdselssak 1 - 6 7 4 - - -
Delegerte saker – endelig utgiftsføring - - 21 26 56 32 3 31



1.3.2 Sentrale forhold i 2005
Kommunen har hatt en stabil økonomiske utvikling i løpet av 2005. Inntektssiden utviklet seg noenlunde som for-
ventet. Skatteinntekter og rammetilskudd ble vel 1,7 mill. kroner høyere enn revidert budsjett, mens renteinntekter
og kursgevinster bidro positivt med i overkant av 3,5 mill. kroner På utgiftssiden registreres det et netto mindre
forbruk i virksomhetsområdene på til sammen 28,1 mill. kroner, som er avsatt til disposisjonsfond.
Balanseregnskapet viser at beholdningen av eiendeler så vel som gjeld og egenkapital har vokst med 223,5 mill. kro-
ner i løpet av fjoråret.Veksten har vært størst i anleggsmidler og langsiktig gjeld, noe som har sammenheng med at
det er investert for nesten 200 mill. kroner i 2005. Som følge av dette, har omløpsmidlene blitt redusert ved at
ubrukte lånemidler har blitt benyttet til finansiering av investeringene.Ved aksjeemisjonen i Eidsiva ble et tidligere
gitt eierlån på 76,0 mill. kroner til Eidiva (HrE) konvertert til aksjer. I tillegg ble det kjøpt i aksjer i Eidsiva for 15,8
mill. kroner finansiert av investeringsfondet.

1.3.3 Driftsregnskapet
Kommunen fikk et netto driftsresultat på 35,550 mill. kroner i 2005. I forhold til totale driftsinntekter på 1.280,112
mill. kroner utgjør dette 2,78 %. Normtallet for en sunn kommuneøkonomi er 4 %. Uten inntektsføring av utbytte
og renter fra Eidsiva i driftsregnskapet ville resultatgraden ligget på 0,64 %.

I det endelige (justerte) budsjettet var netto driftsresultat på -56,411 mill. kroner. I forhold til bokført netto drifts-
inntekt utgjorde dette et positivt budsjettavvik på 91,962 mill. kroner. Det er flere forhold som har bidratt til dette
avviket; herunder i betydelig grad rent regnskapstekniske forhold. Det oppstår et ”regnskapsteknisk” avvik på netto
driftsresultat når interne finanstransaksjoner blir utgifts-/inntektsført mens tilsvarende poster i budsjettet ligger
som ordinære driftsutgifter/-inntekter.

Avviket på 91,962 mill. kroner består av ulike elementer. I denne sammenheng nevnes at virksomhetsområdene fikk
samlet et positivt budsjettavvik på netto 31,890 mill. kroner, skatt og rammetilskudd ble 1,731 mill. kroner høyere
enn budsjettert og renteinntekter og kursgevinster viser et positivt budsjettavvik på 3,546 mill. kroner. Netto pre-
mieavvik bidrar negativt med 9,018 mill. kroner. Reserverte tilleggsbevilgninger står rent regnskapsteknisk for et
positivt avvik på 61,473 mill. kroner. Dette har sammenheng med at disse midlene etter økonomireglementets §
3.6 skal avsettes til egne disposisjonsfond.Vedtak om tilleggsbevilgninger regnskapsføres som bruk av disse disposi-
sjonsfondene. I tillegg er det en rekke mindre avvik som påvirker netto driftsresultat i begge retninger.

I de to påfølgende diagrammene er vist fordelingen av driftsregnskapet ved hjelp av arter; først inntektene og der-
etter utgiftene.

I figuren over er vist fordelingen av driftsregnskapets sum driftsinntekter med 1.280,112 mill. kroner.
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I figuren foran er vist fordelingen av driftsregnskapets sum driftsutgifter med 1.222,920 mill. kroner. En har da holdt
utenom KOSTRA-avskrivningene med 33,876 mill. kroner. Det er verdt å merke seg at lønn og sosiale utgifter
utgjør 69,4 % av totalen. Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen omfatter i hovedsak kjøp
av tjenester fra staten, fylkeskommuner, kommuner, interkommunale selskap og kommunale foretak. I tillegg inngår
kjøp av tjenester fra private, herunder driftstilskudd til leger og fysioterapeuter.

Hvis det i figuren over hadde vært regnet med de eksterne finansutgiftene (renter, avdrag og utlån), hadde totalt
beløp til fordeling vært 1.285.873 mill. kroner. Lønn og sosiale utgifter ville utgjort 66,0 % av et slikt beløp.

1.3.4 Investeringsregnskapet
Brutto investeringsutgifter (ekskl. utlån, renter og avdrag) ble på 199,054 mill. kroner i 2005. Av de prosjektene
hvor det er utgiftsført mest i 2005, kan nevnes:

Større investeringer (beløp i kr 1000)
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Kjøp av næringstomt på Rudshøgda 7 001
Nybygg Fagerlund skole 57 962
Ferdigstillelse Tømmerli bo- og aktivitetssenter 1 511
Ombygging Veldre bo- og aktivitetssenter 15 084
Ombygging av produksjonskjøkken Tømmerli 2 254
Ombygging av Brøttum bo- og aktivitetssenter 25 461
Nybygg Moelv bo- og aktivitetssenter 27 789
Nybygg Fagerlundhallen 14 785
Åsen høydebasseng 2 459
Utbygging Moelv renseanlegg 9 273

For nærmere informasjon om omfang av prosjektene i investeringsregnskapet, vises det til årsregnskapets detaljer-
te prosjektoversikt hvor medgått beløp med tilhørende finansiering er vist pr prosjekt.

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 mid-
lene er benyttet.



Det er to sentrale resultatbegreper i driftsregnskapet; brutto driftsresultat og netto driftsresultat. Brutto driftsre-
sultat forteller om det økonomiske resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet før det tas hensyn til
finansposter, dvs. renter, 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.

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.

Finansieringsanalyse (beløp i kr 1000)
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1999 2000 2001 2002 2 003 2004 2005

I. Drift

+ Driftsinntekter 941 052 979 518 1 075 807 1 145 088 1 175 840 1 224 511 1 280 112
- Driftsutgifter 892 962 909 875 1 027 159 1 120 378 1 175 679 1 193 247 1 256 849

= Brutto driftsresultat 48 090 69 643 48 648 24 710 161 31 264 23 263

+ Renteinntekter 22 896 40 433 55 057 56. 877 64 003 120 706 40 628
+ Mott. avdrag form.lån 1 539 1 696 453 622 494 432 737
- Renteutgifter 21 176 22 698 26 680 32 279 26 537 15 628 21 444
- Avdrag på lån mv 21 284 25 398 26 172 28 624 35 215 38 450 41 509
+ Motpost KOSTRA-avskr. 22 947 25 071 27 036 28 395 33 876

= Netto driftsresultat 30 065 63 675 74 253 46 378 29 942 126 719 35 551

- Avsetning gjeldsavdr.fond 404

II. Investeringer

+ Investeringsutg./overf. 53 434 72 816 60 654 75 381 149 705 164 825 199 054
+ Utlån og aksjekjøp 231 425 -732 3 207 21 412 15 744 33 028
+ Renter/avdrag form.lån 4 480 4 953 6 717 12 330 7 364
- Investeringsinntekter 9 444 15 958 20 269 8 042 9 635 46 601 19 848

= Netto finansieringsbehov1) 13 752 -6 392 -30 120 29 121 138 257 19 579 184 047

III. Finansiering

+ Bruk av lån 34 644 48 279 20 946 45 364 146 696 103 657 173 485
+ Bruk av arbeidskapital 10 562
- Økning i arbeidskapital2) 20 892 54 671 51 066 16 243 8 452 84 078

= Sum 13 752 -6 392 -30 120 29 121 138 244 19 579 184 047

1 Netto finansieringsbehov = Investeringsutgifter + Utlån + Renter/avdrag formidlingslån - Investeringsinntekter - Netto drifts-
resultat korrigert for eventuell avsetning til gjeldsavdragsfond.
2 Denne økningen i arbeidskapitalen er den del av endringen som er forårsaket av transaksjoner (utgifter, inntekter, utbetaling-
er og innbetalinger) i bevilgningsregnskapet.



Driftsstørrelser i % av driftsinntekter

Når kommunens driftssituasjon skal vurderes med utgangspunkt i de to tabellene over, er det viktig å være opp-
merksom på at 2000 var det første året hvor HrE, senere Eidsiva, utbetalte utbytte til Ringsaker kommune. Dette
gjenspeiles i så vel arbeidskapitalendringen som netto driftsresultat for årene fra og med 2000. For å kunne
sammenligne netto driftsresultat over tid er det også viktig å være klar over at regnskapsreglene for føring av kom-
munale pensjonsutgifter ble endret i 2002 ved at kommunens netto premieavvik ved pensjonsordningene i KLP og
STP er regnskapsført i driften.

Som andel av driftsinntektene utgjør netto driftsresultat 2,78 %. I tabellen under er netto driftsresultat vist både
uten og med korreksjoner for utbytte og renter fra Eidsiva og korreksjon for premieavviket ved kommunens pen-
sjonsordninger. Korrigert for utbytte på 25,3 mill. kroner og renteinntekter på i overkant av 2,0 mill. kroner fra
Eidsiva synker resultatgraden til 0,64 %.Ytterligere korreksjon for premieavviket innebærer en økning av netto
resultatgrad til 1,3 %. Nedenfor er vist utviklingen av korrigert netto driftsresultat over tid.

Netto driftsresultat (beløp i kr 1000)
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

+ Brutto driftsresultat 5,11 7,11 4,52 2,16 0,01 2,55 1,82
-  Netto renteutgifter -0,18 -1,81 -2,64 -2,15 -3,19 -8,58 -1,50
-  Netto avdrag 2,10 2,42 2,39 2,45 2,95 3,10 3,19
+ Motpost KOSTRA-avskr. 2,13 2,19 2,30 2,32 2,65

= Netto driftsresultat 3,19 6,50 6,90 4,05 2,55 10,35 2,78

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Netto driftsresultat 30 065 63 675 74 253 46 378 29 943 126 719 35 551
- Utbytte fra Eidsiva 0 11 400 22 800 22 800 34 200 110 792 25 337
- Renter fra Eidsiva 6 079 5 715 6 531 5 977 4 431 2 576 2 015

= Korrigert netto driftsresultat 23 986 46 560 44 922 17 601 -8 688 13 351 8 199
- Netto premieavvik 0 0 0 22 181 8 762 1 045 -9 018

=Korrigert netto driftsresultat 23 986 46 560 44 922 -4 580 -17 450 12 306 17 217

Et korrigert netto driftsresultat på 8,2 mill. kroner viser at de alminnelige driftsinntektene har vært tilstrekkelig til
både å dekke driftsutgiftene, til å overføre driftsmidler til dekning av deler av investeringsutgiftene og til avsetning-
er til fremtidige formål.

Omfanget av investeringene er vist i finansieringsanalysens del II. I tabellen under er aktuelle størrelser vist som
andeler av driftsinntektene.

Investeringstall i % av driftsinntekter

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Brutto investeringsutgifter 5,68 7,43 5,64 6,58 12,73 13,46 15,55
Netto finansieringsbehov1) 1,46 -0,65 -2,8 2,54 11,76 1,60 14,38

1 Netto finansieringsbehov = Investeringsutgifter + Utlån + Renter/avdrag formidlingslån - Investeringsinntekter - Netto drifts-
resultat korrigert for eventuell avsetning til gjeldsavdragsfond.

Investeringsnivået har ligget på et høyt nivå de tre siste årene. Rene investeringsprosjekter utgjorde til sammen
199,1 mill. kroner i 2005. Dette er det høyeste investeringsbeløpet på ett år noen sinne for kommunen. Store pro-
sjekter innenfor skole, pleie og omsorg, samt prosjekter innenfor veg, vann og avløp stod for den største andelen
av investeringene. For en detaljert oversikt over alle investeringer med finansiering henvises det til årsregnskaps-
heftet.



Størrelsen på netto driftsresultat har bidratt til at netto finansieringsbehov er vesentlig større i 2005 enn i 2004.
Dette har særlig sammenheng med at det i 2004 ble inntektsført 84,0 mill. kroner i fusjonsvederlag fra Eidsiva.

Evne til finansiering av netto investeringer1), andeler i %
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fremmedkapita 78,34 84,28 47,46 60,08 87,22 70,85 79,00
Egenkapital 21,66 15,72 52,54 39,92 12,78 29,15 21,00

1 Netto investeringer omfatter kommunens eget finansieringsbehov, dvs. investeringsutgifter + utlån fratrukket investeringsinn-
tekter. Fra og med 2001 har en i begrepet tatt med transaksjoner vedr. formidlingslån, mens disse tidligere ble ført i driftsregn-
skapet.

For å finansiere de samlede investeringsutgiftene på 239,4 mill. kroner i 2005 ble det brukt lånemidler for 173,5
mill. kroner, finansieringen med egne midler utgjorde 46,1 mill. kroner, mens investeringsinntekter i form av statstil-
skudd utgjorde 19,8 mill. kroner. Egenfinansieringsevnen har gått ned siden 2004. Lån binder en stadig større andel
av driftsinntektene til avdrag. Som finansieringsanalysen del I viser økte avdrag på lån med 3,1 mill. kroner. I løpet
av de siste tre årene har låneavdrag økt med 12,9 mill. kroner. Uten en gunstig renteutvikling og aktiv låneforvalt-
ning ville renteutgiftene, som følge av økningen i kommunens langsiktige gjeld, vært betydelig høyere.

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. Dette gir et bilde av kommunens likviditetssituasjon. Det er
viktig at den finansielle styringen er slik at arbeidskapitalen til en hver tid er stor nok til at kommunen kan betale
sine forpliktelser til rett tid. Selve arbeidskapitalbegrepet er nærmere omtalt i forbindelse med kommentarene til
balanseregnskapet.

Som det fremgår av finansieringsanalysens del III ble arbeidskapitalen redusert med 10,6 mill. kroner. Beløpet frem-
kommer som differansen mellom anskaffelse og anvendelse av midler i bevilgningsregnskapet.Ved beregning av
arbeidskapitalutviklingen må det også ta hensyn til endringer i beholdningen av ubrukte eksterne lånemidler da
disse ligger som en del av omløpsmidlene frem til de blir brukt. Denne endringen i ubrukte lånemidler bidro med
en reduksjon av arbeidskapitalen med 93,9 mill. kroner. Samlet er arbeidskapitalen redusert med hele 104,4 mill.
kroner i 2005.

1.3.6 Balanseregnskapet
I oversikten under presenteres hovedtall fra balanseregnskapet for de siste 7 årene. Hovedtallene for 2005 vises
detaljert i årsregnskapsheftet under kontoklasse 2. Eiendelene i balansen gjenfinnes på hovedkapitlene 2.1 (omløp-
smidler) 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 (”huskekonti”) for bl.a. ubrukte lånemidler. Hensikten med
slike konti er å holde rede på hvor stor andel av opptatte lån som fremdeles ikke er benyttet til finansiering av en
investeringsutgift. På grunn av forskjell i tid mellom budsjettering/finansiering og gjennomføring av investeringspro-
sjektene vil det 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 79,3 mill. kroner ved utgangen av 2005.

Endringer i sammensetningen av balanseregnskapets aktiva (eiendeler) og passiva (gjeld og egenkapital) pr
31.12.2005 er et resultat av kommunens økonomiske virksomhet i året som har gått. Med unntak av interne over-
føringer i bevilgningsregnskapet påvirkes balansen av alle andre regnskapstransaksjoner.



Hovedtall fra balanseregnskapet (beløp i kr 1000)

Nivå, utvikling og sammensetning av arbeidskapitalen er sentrale forhold i et kommunalt regnskap.
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. I bevilgnings-
regnskapet fremkommer endring i arbeidskapitalen som differansen mellom anskaffelse og anvendelse av midler
etter at en har foretatt korreksjon for endring i ubrukte midler av eksterne lån samt eventuelle transaksjoner
direkte mot likviditetsreserven i balansen.

Nøkkeltall fra balanseregnskapet (beløp i kr 1000)
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Eiendeler

Omløpsmidler
+ Totale likvide midler 282 444 357 643 450 905 518 701 556 224 652 259 548 086
+ Kortsiktige fordringer 26 787 34 409 46 190 63 720 56 000 57 269 78 508
+ Materialbeholdninger 108 110 0 0 0 0 0

= Sum omløpsmidler 309 340 392 162 497 095 582 421 612 224 709 528 626 594

Anleggsmidler
+ Pensjonsmidler 696 698 795 759 890 427 981 682
+ Aksjer og andeler 104 573 105 840 105 850 105 683 105 683 48 212 140 044
+ Utlån 116 886 116 811 116 351 119 121 140 243 156 314 96 290
+ Utstyr, maskiner,
transportm.m.v. 20 629 27 058 34 508 38 432 40 684 52 146 46 199
+ Faste eiendommer og anlegg 547 624 583 022 570 969 610 572 720 229 814 671 1 003 957

= Sum anleggsmidler 789 712 832 731 827 678 1 570 505 1 802 599 1 961 770 2 268 172

Sum eiendeler 1 099 052 1 224 893 1 324 773 2 152 926 2 414 822 2 671 298 2 894 766

Gjeld og egenkapital

Kortsiktig gjeld 116 755 137 349 145 932 172 281 182 228 190 771 212 258

Pensjonsforpliktelser 847 576 1 015 683 1 137 791 1 296 973
Ordinær langsiktig gjeld 505 374 626 071 687 399 721 888
Langsiktig gjeld 377 127 408 470 447 442 1 352 950 1 641 754 1 825 190 2 018 861

Sum gjeld 493 882 545 819 593 374 1 525 231 1 823 982 2 015 961 2 231 119

+ Fond 120 155 164 073 224 389 239 161 248 124 320 766 302 136
+ Regnskapsmessig overskudd 8 534 12 424 837 0 0 0 200
+ Fri egenkapital (kapitalkonto) 476 481 502 577 506 173 388 534 342.716 334 571 361 311
= Sum bokført egenkapital 605 170 679 074 731 399 627 695 590 842 655 337 663 647

Sum gjeld og egenkapital 1 099 052 1 224 893 1 324 773 2 152 926 2 414 822 2 671 298 2 894 766

Memo: Ubrukte lånemidler 60 924 68 480 114 326 157 061 168 478 173 161 79 301

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Arbeidskapital 192 585 254 813 351 163 410 140 429 996 518 757 414 336
Driftslikvider 101 366 125 097 112 189 122 479 139 104 158 333 166 649
Fondsmidler 120 155 164 066 224 389 239 161 248 124 320 766 302 136
Soliditet, egenkap.andel i % 1) 55,06 55,43 55,21 29,16 24,47 24,53 22,93

1 Med egenkapitalandel menes den bokførte egenkapitalen sett opp mot sum av gjeld og egenkapital (passiva). I vurderingen av
nøkkeltallet må en huske endringen (fra og med 2002) vedrørende balanseføring av pensjonsforpliktelsene.



I løpet av 2005 er arbeidskapitalen redusert med 104,4 mill. kroner. Av dette har transaksjoner i driftsregnskapet
(utgifter, inntekter, utbetalinger og innbetalinger) økt arbeidskapitalen med 18,9 mill. kroner, mens arbeidskapitalen
gjennom transaksjoner i investeringsregnskapet er redusert med 29,6 mill. kroner. Endring i beholdningen av ubruk-
te lånemidler har redusert arbeidskapitalen med 93,9 mill. kroner, mens et regnskapsmessig overskudd på kr
200.000 har bidratt til en styrking.

Som omtalt foran, er det viktig å være klar over at det i arbeidskapitalen ligger 79,3 mill. kroner i ubrukte lån. Når
disse lånemidlene som forutsatt blir brukt til finansiering av investeringsprosjekter, medfører dette en tilsvarende
reduksjon av arbeidskapitalen. Korrigert for nevnte forhold utgjør arbeidskapitalen 335,0 mill. kroner, en reduksjon
på 10,6 mill. kroner, jf. kommentarene til finansieringsanalysen foran.

Kommunens likvide midler ligger innenfor balansekapitlene 2.10 (kasse, postgiro og bankinnskudd), 2.11 (ihendeha-
verobligasjoner) og 2.12 (lånesertifikater).Ved å trekke ut fondsmidler 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.

Omløpsmidlene utgjør ved utgangen av 2005 626,6 mill. kroner. Av dette utgjør de totale likvide midler 548,1 mill.
kroner. Hvis det foretas korreksjoner som beskrevet over for å finne frem til driftslikviditeten, kommer en ut med
om lag 166,6 mill. kroner. Sammensetningen av kommunens likvide midler viser at en betydelig del av arbeidskapita-
len er tiltenkt bestemte formål, mens kun en begrenset andel er reell driftslikviditet.

Nøkkeltall vedr. likviditeten
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Arbeidskap. i % av driftsinnt. 20,50 26,01 32,64 35,82 36,57 42,36 32,37
Driftslikvider i % av driftsinnt. 10,80 12,77 10,43 10,70 11,88 12,93 13,02

I en sunn kommuneøkonomi bør arbeidskapitalen utgjøre minst 8-10 % av driftsinntektene. Ringsaker kommune
ligger ved utgangen av 2005 langt over dette normtallet. Så lenge en stor andel av arbeidskapitalen består av ubruk-
te lånemidler, er ikke den reelle arbeidskapitalsituasjonen så sterk som forholdstallet gir uttrykk for. Korrigert for
ubrukte lånemidler utgjør arbeidskapitalen 335,0 mill. kroner, som tilsvarer 26,2 % av driftsinntektene. Det må i til-
legg tas hensyn til at betydelige deler av fondsmidlene er knyttet til bestemte formål.

Av årsregnskapet fremgår det at likviditetsreserven i egenkapitalen (balansens kapittel 2.5980) utgjør 32,7 mill. kro-
ner pr 31.12.2005. Dette er en økning på 7,9 mill. kroner. Av en bokført egenkapital på 663,6 mill. kroner, utgjør
likviditetsreserven 4,9 %.Tilsvarende tall i 2004 var 3,8 %. Det finnes ikke noe normtall for hvor stor andel av
egenkapitalen som bør være knyttet til likviditetsformål. Sett i forhold til at en stor andel av egenkapitalen er fonds
som er planlagt brukt til investeringsprosjekter og driftsformål, er det i årene fremover nødvendig å reservere en
større andel av egenkapitalen til finansiering av kommunens likviditet.

I påvente av utbetaling av statstilskudd til investeringer og prosjekter med forsinket eller manglende finansiering er
likviditetsreserven midlertidig belastet med 7,7 mill. kroner.

Utviklingen av kommunens lånegjeld (beløp i kr 1000)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

+  Bruk av lån 34 644 48 279 20 949 45 364 146 696 103 657 173 485
+  Endring ubrukte lån 23 073 7 556 45 846 42 734 11 417 4 683 -93 859
-   Avdrag 20 880 24 492 27 751 30. 165 37 416 47 012 45 138
-   Husbankens tapsandel 73

=  Netto økning i gjeld 36 837 31 343 38 971 57 933 120 697 61 328 34 488

Langsiktig gjeld pr innb. (i kr) 11 919 12 875 14 086 15 888 19 735 21 599 22 613



Det er en norm at kommunene ikke bør ha langsiktig gjeld som utgjør mer enn 50 prosent av driftsinntektene.
Ringsaker kommunes langsiktige gjeld pr 31.12.2005 utgjør 721,9 mill. kroner, en økning på 34,5 mill. kroner i løpet
av 2005. Langsiktig gjeld tilsvarer 56,4 % av driftsinntektene. Nærmere oversikt over langsiktig gjeld kan gjenfinnes i
balanseregnskapet under hovedkapittel 2.4 i regnskapsheftet.

Fra og med 2002 føres pensjonsforpliktelsene sammen med den ordinære langsiktige gjelden.
Pensjonsforpliktelsene er bokført med 1.297,0 mill. kroner i balansen, og samlet langsiktig gjeld utgjør 2.018,9 mill.
kroner. Dette korrigerte uttrykket for langsiktig gjeld tilsvarer 157,7 % av driftsinntektene.

Pr 31.12.2005 har Ringsaker kommune en differanse (”i Husbankens favør”) på 13,51 mill. kroner mellom sine
utlån og udisponerte formidlingslån holdt opp mot låneforpliktelser i Husbanken. I forbindelse med regnskapsav-
slutningene er imidlertid innbetalinger til kommunen utover budsjett avsatt på fond i tillegg til at fondsavsetninger
er foretatt i forbindelse med tapsavskrivninger. Deler av disse fondene vil av rådmannen bli benyttet til reduksjon
av kommunens gjeld i Husbanken. Korrigeres det for nevnte fond står det tilbake en differanse (”i kommunens
favør”) på 10,7 mill. kroner pr 31.12.2005.

Utvikling av kommunens fonds (beløp i kr 1000)
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Disposisjonsfond 53 435 63 552 66 791 54 781 41 343 86 712 90 823
Bundne driftsfond 16 051 17 979 27 093 38 814 44 205 52 888 59 183
Ubundne investeringsfond 48 582 80 644 128 543 143 538 160 505 179 074 150 015
Bundne investeringsfond 2 087 1 898 1 961 2 028 2 071 2 092 2 115

Sum 120 155 164 073 224 389 239 161 248 124 320 766 302 136

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 øremerket
for bestemte formål. Totalt har kommunen ved årsskiftet i overkant av 90,8 mill. kroner i slike ubundne driftsfond.
Dette er en økning på 4,1 mill. kroner i forhold til regnskapet for 2004. Endringen har bl.a. sammenheng med
avsetning av positive budsjettavvik og inndekning av negative avvik i de ulike virksomhetsområder med netto 28,1
mill. kroner. Samtidig ble virksomhetenes over- og underskudd fra 2004 inntekts- og utgiftsført i regnskapet for
2005 med netto 25,4 mill. kroner. Dette er i tråd med den praksis som er innført etter omorganiseringen, hvor
intensjonen er at virksomhetsområdene/resultatenhetene skal få med seg sitt årsresultat, under forutsetning av
regnskapsresultatet er stort nok til å dekke slike avsetninger. Det vises for øvrig til omtale i kapittel 1.6.Total for-
deling 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.

Av øvrige større avsetninger kan nevnes avsetning av merinntekter ved momskompensasjon på 8,9 mill. kroner.
Ved behandlingen av k.sak 22/2005 ble det avsatt i underkant av 2,5 mill. kroner til det samme disposisjonsfondet,
slik at beholdningen på disposisjonsfond for momskompensasjon ved utgangen av året utgjør 14,1 mill. kroner.

I budsjettet for 2005 var det budsjettert med en avsetning til lønnsreserven på 61,0 mill kroner. Resultatet av
lønnsforhandlingene samt bokføringen av pensjonskostnadene i fjor førte til at det ble brukt 5,6 mill. kroner min-
dre enn det som var avsatt. Dette beløpet er avsatt lønnsreserven som pr 31.12.2005 står oppført med med 16,4
mill. kroner 

Kommunen mottok i 2004 en kompensasjon for svikt i skatteinntekter på 6,0 mill. kroner. Pengene ble avsatt til
disposisjonsfond i og med at kommunen selv allerede hadde innarbeidet tiltak for å dekke dette. I løpet av fjoråret
er fondet brukt opp til å finansiere innføring av eiendomsskatt med 2,0 mill. kroner og til delfinansiering av ny
skole i Gaupen med 4,0 mill. kroner.

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.

Totalt har kommunen ved årsskiftet 59,2 mill. kroner i slike bundne driftsfond. Dette er en økning på 6,3 mill. kro-
ner fra 2004, og er bl.a. knyttet til en økning i avsatte psykiatrimidler med 2,7 mill. kroner og en økning av nærings-
fondet med kr 552.000. Næringsfondet (reguleringsavgifter) har en beholdning ved utgangen av 2005 på 10,1 mill.
kroner. De tre avgiftsreguleringsfondene innen VAR-området utgjør til sammen 21,2 mill. kroner, en nedgang på 1,3
mill. kroner.Total fordeling vedrørende bundne driftsfonds fremgår av balansens kapittel 2.51.

Ubundne investeringsfond er avsatte midler av inntekter fra salg av fast eiendom eller andre anleggsmidler som
fritt kan nyttes av kommunen generelt til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet. Driftsmidler og tilskudd
til et investeringsprosjekt som budsjetteres et år, men ikke kommer til utbetaling før et senere år, vil i mellomtiden
bli plassert på et slikt ubundet investeringsfond. Kommunen har ved årsskiftet 150,0 mill. kroner i slike ubundne
investeringsfond. I forhold til 2004 er dette en reduksjon på 29,1 mill. kroner.Total fordeling fremgår av balansens
kapittel 2.53.

Investeringsfondet (tidligere benevnt kapitalfondet) utgjør 46,1 mill. kroner og fond jordkjøp utgjør i underkant av
22,5 mill. kroner. Det er imidlertid gjort vedtak om bruk av en vesentlig andel av begge disse fondene slik at de
reelle/disponible beløp er langt lavere. I tabellen nedenfor er dette vist:

Investeringsfondet og fond jordkjøp (beløp i kr 1000)
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Investeringsfondet Fond jordkjøp

Balanseført fondsstørrelse 31.12.2005 46 084 22 526
Bundet til prosjekter pr 31.12.2005 41 298 3 113
Bevilget i grå bok 2006 0 1 000
Bevilget i egne saker i 2006 701 0

Korrigert uttrykk for fondenes størrelse 4 085 18 413

Som en ser av tabellen over, er den reelt disponible delen av fondene liten. Hvor mye fondene vil bli tilført i 2006,
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
tilbakeføre midler til investeringsfondet.

Bundne investeringsfond er avsatte inntekter/innbetalinger i investeringsregnskapet som i henhold til lov eller for-
skrift eller etter nærmere bestemmelse av innbetaler er forutsatt nyttet til bestemte formål i investeringsregnska-
pet.

Kommunen har ved årsskiftet om lag 2,1 mill. kroner i slike bundne investeringsfond. Det største fondet er fond
tilfluktsrom med 1,1 mill. kroner.Total fordeling fremgår av balansens kapittel 2.55.

1.4 Kort om finansforvaltningen
Økonomireglementet legger opp til at en i årsberetningen skal rapportere kort hvordan kommunens likvider og
lånegjeld forvaltes. I årsberetningens kapittel 1.3 inngår en nærmere analyse av arbeidskapitalen, driftslikviditeten,
langsiktig gjeld mv. I dette kapitlet gis det en beskrivelse av kommunens finansforvaltning, både forvaltningen av
kommunens likviditet og langsiktige lån.

1.4.1 Generelt
Som en del av hovedbankavtalen er det i 2005 utviklet og tatt i bruk nye rapporter for oppfølging av formidlings-
lån. Dette gir bedre oversikt over blant annet forventede avdragsinnbetalinger og  renteinnbetalinger.

Når det gjelder plasseringer utenfor hovedbankavtalen, har en forsøkt å finne gode plasseringsmuligheter med
akseptabel risiko. Innenfor rammene for finansforvaltningen søker en avkastning på midlene som er noe høyere



enn hva en oppnår med å ha alle midlene plassert i kommunens hovedbankforbindelse.

Det er i 2005 gjennom f.sak 96/2005 lagt til rette for finansielt salg av kommunens konsesjonskraft. Det er gjort
avtale med Oppland Energi AS om kvartalsvise finansielle oppgjør basert på daglig avregning på kraftbørsen
Nordpool.

1.4.2 Aktiva
I tabellen under har en vist sammensetningen av de likvide midlene (innen omløpsmidlene) slik det fremgår av de
avlagte regnskapene i perioden 2002-2005. Utviklingen har for de ulike aktivaklassene vært slik:

Likvide midler (beløp i kr 1000)
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31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005

Kasse 156 122 92 195
Bank 492 599 542 868 639 138 519 009
Sertifikater og obligasjoner 15 273 0 0 16 881
Pengemarkeds- og obligasjonsfond 0 0 0 12 000
Aksjeindekserte obligasjoner 0 0 0 0
Verdipapirfond 10 673 13 156 13 028 0
Aksjer 0 0 0 0

Sum 518 701 556 150 652 258 548 085

Kommunen har en konsernkontoavtale med Sparebanken Hedmark, og det vesentlige av likvide midler er plassert
innen kategorien bankinnskudd slik at de følger avtalens vilkår om flytende rente basert på pengemarkedsrenten
NIBOR 1 måned korrigert for margin. Dette innbefatter også ikke-disponible bankinnskudd med 33,706 mill. kro-
ner.

Kommunen hadde dessuten bankinnskudd basert på aksjeavkastning innen avtalebanken med til sammen 5,0 mill.
kroner pr 31.12.2005. Av praktiske grunner hadde kommunen dessuten om lag 26,5 mill. kroner innen andre ban-
ker pr 31.12.2005.

Kommunen har i 2005 investert 12,0 mill. kroner i pengemarkedsfond, fordelt med 10,0 mill. kroner i fondet Terra
Pengemarked II og 2,0 mill. kroner i fondet DnB NOR lang likviditet. Det er i løpet av året kjøpt og solgt sertifika-
ter i ulike selskaper. Beholdningen av sertifikater er pr 31.12.2005 snaue 16,9 mill. kroner.

Kommunen solgte sine andeler i indeksfondene i Landkreditt forvaltning medio november. Dette salget ga en
gevinst på 1,420 mill. kroner i forhold til bokført verdi pr 31.12.2004. Det er også solgt en aksje i Hedmark Vaskeri
AS med en gevinst på 77.102 kroner.



I nedenstående tabell har en vist utviklingen gjennom året for de ulike kategoriene innenfor de likvide midlene.

Likvide midler pr utgangen av hver måned (beløp i kr 1000)
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Kasse Bank Sertifikater og Verdipapirfond Sum
pengemarkedsfond

Desember 2004 (inngående balanse) 92 639 138 0 13 028 652 258
Januar 2005 67 559 329 0 13 179 572 575
Februar 2005 197 562 040 7 677 13 131 583 045
Mars 2005 85 484 541 7 677 13 120 505 423
April 2005 110 683 135 14 686 12 817 710 748
Mai 2005 173 668 222 17 688 13 451 699 534
Juni 2005 215 631 758 17 688 14 095 663 756
Juli 2005 130 617 550 17 688 13 685 649 053
August 2005 81 604 997 16 688 13 885 635 651
September 2005 239 570 869 17 699 14 314 603 121
Oktober 2005 96 577 215 22 699 14 046 614 056 
November 2005 218 552 532 24 698 0 577 448

Desember 2005 (utgående balanse) 195 519 008 28 881 0 548 084

1.4.3 Passiva
Kommunens langsiktige gjeld utgjorde 721,9 mill. kroner pr 31.12.2005; hvorav lån til videreutlån utgjorde om lag
95,0 mill. kroner. Utviklingen av den langsiktige gjeldens sammensetning er vist i tabellen under.

Langsiktig lånegjeld (beløp i kr 1000)

31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005

Investeringslån Husbanken 74 956 69 202 34 131 32 274
Formidlingslån Husbanken 44 689 81 210 89 088 95 004
Lån i Kommunalbanken 0 118 111 147 210 208 764
Lån i Kommunekreditt 335 558 313 988 380 022 355 508
Lån i Sparebanken Hedmark 50 171 43 559 36 948 30 337 

Sum 505 374 626 070 687 399 721 887

Kommunen har hatt avtale om aktiv forvaltning av låneporteføljen fra ultimo april 2002. Dette betyr at forvalter
fortløpende foretar tilpasninger av porteføljen innen et gitt mandat. I tillegg vil forvalter etablere nye lån når nød-
vendige fullmakter foreligger med valg av finansieringskilde, valg av rentebinding, innhenting av tilbud osv. I kombina-
sjon med refererte sammensetning av gjelden benyttes fremtidige renteavtaler og rentebytteavtaler. Det er også i
2005 arbeidet aktivt med låneporteføljen. Kommunen vurderer også å etablere obligasjonslån når dette antas å
være billigere.

Den gjennomsnittlige renten på kommunens investeringslån er 3,48 % pr 31.12.2005. I forvaltningen av låneporte-
føljen søker en best mulig betingelser sammenholdt med ønsket om en stabil budsjettsituasjon. Det aller meste av
kommunens lån med flytende rente er knyttet opp mot 3 måneders NIBOR. Kommunens dyreste fastrentelån har
en rente på 6,50 %, mens det billigste flytende lånet har en rente på 2,05 %.



Det er foretatt mange tilpasninger i porteføljen. Forholdet mellom fast og flytende rente er ved årsskiftet 42/58.
Nedenfor følger en tabell som viser utløpsdato på kommunens fastrentelån:
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Forfall Lånevolum (mill. kroner)

Flytende 361
2008/2009 48
2012 68
2014/2015 150

Sum 627

For formidlingslånene i Husbanken er den gjennomsnittlige renten ved årsskiftet 3,4 %. Det vesentligste av formid-
lingslånene er basert på fast rente. Det er ikke foretatt ekstraordinære innbetalinger eller innfrielser til Husbanken
i 2005.

1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat
Ut fra tallene i årsregnskapet, som viser regnskap sammenholdt med revidert budsjett og budsjettavvik, er det van-
skelig å få et godt bilde av de reelle avvik som ligger i driftsregnskapet. Dette skyldes at det ved vurdering av
besparelser/overskridelser må tas hensyn til hvorvidt det er brukt av disposisjonsfonds (tidligere overførte bevilg-
ninger) fra tidligere år, eller avsatt midler til disposisjonsfonds (dvs. overført midler til bruk senere år) utover det
budsjetterte.Tilsvarende må det korrigeres for avsetninger til og bruk av bundne driftfonds utover det budsjetter-
te.
Dette er det tatt hensyn til i tabellen nedenfor, og denne gir et bedre uttrykk for det reelle resultatet og budsjet-
tavviket innenfor de enkelte virksomhetsområders og resultatenheters driftsregnskap.Tabellen viser også de dispo-
sisjoner som fører fram til et regnskapsmessig resultat lik kr 200.000.

Avviksanalyse regnskapet 2005 (beløp i kr1000)

Revidert Fondsavs. Fondsbruk Disp. Regnskap Avvik 
budsjett utover bud. utover bud. budsjett

Pol. styringsorg. mv 8 883 500 832 9 215 8 170 1 045
Adm. og fellesutgifter 79 603 9 301 3 832 74 134 73 654 480
Barnehage 10 263 3 441 663 7 485 7 485 0

200 Lismarka og Brøttum barnehage 296 167 139 268 268 0
201 Åsen barnehage 66 132 51 -15 -15 0
202 Fagernes barnehage 8 14 65 59 59 0
203 Moelv og Fossen barnehage 611 497 259 373 373 0
204 Evenrud,Tingnes og Stavsjø barnehage 627 30 0 597 597 0
205 Tømmerli barnehage 649 126 140 663 663 0
206 Hempa og Vesleparken barnehage 1 083 225 9 867 867 0
207 Fredheimveien, Buttekvern barnehage 655 92 563 563 0
208 Kylstad, Kåtorp og Furnes barnehage 762 43 719 719 0
249 Barnehageformål - ikke fordelt på enheter 5 506 2 115 3 391 3 391 0

Undervisning 229 218 21 294 4 317 212 241 212 241 0
300 Brøttum ungdomsskole 8 036 71 22 7 987 7 987 0
301 Moelv ungdomsskole 13 977 732 122 13 367 13 367 0
302 Nes ungdomsskole 9 941 166 197 9 972 9 972 0
303 Brumunddal ungdomsskole 18 695 444 159 18 410 18 410 0
304 Furnes ungdomsskole 19 608 303 196 19 501 9 501 0
310 Brøttum skole 6 178 260 20 5 938 5 938 0
312 Lissmarka og Messenlia skole 8 268 207 102 8 163 8 163 0
313 Åsen og Fagernes skole 6 953 239 93 6 807 6 807 0



Revidert Fondsavs. Fondsbruk Disp. Regnskap Avvik 
budsjett utover bud. utover bud. budsjett

314 Kilde og Fossen skole 13 981 397 466 14 051 14 051 0
315 Skarpsno skole 8 474 249 88 8 313 8 313 0
316 Saugstad og Jølstad skole 7 530 142 29 7 417 7 417 0
317 Stavsjø og Dæhli skole 10 963 302 76 10 737 10 737 0
318 Årengen og Helgøya skole 6 602 226 21 6 396 6 396 0
319 Kirkekretsen skole 5 983 489 245 5 739 5 739 0
320 Brumund og Mauset skole 6 700 180 35 6 555 6 555 0
321 Hempa skole 10 860 488 376 10 748 10 748 0
322 Fagerlund skole 11 381 8 924 257 2 714 2 714 0
323 Mørkved skole 17 412 350 175 17 237 17 237 0
324 Kirkenær skole 8 064 84 66 8 046 8 046 0
325 Kylstad skole 6 083 68 0 6 015 6 015 0
326 Stavsberg skole 6.665 198 71 6 538 6 538 0
340 Hagen skole -93 25 12 -106 -106 0
341 Tyrili -85 2 162 108 -2 139 -2 139 0
342 Voksenpedagogisk senter 4 070 795 323 3 598 3 598 0
343 Pedagogisk Psykologisk Tjeneste/RAUS 7 948 989 199 7 158 7 158 0
399 Undervisningsformål -ikke fordelt enh. 5 024 2 804 859 3 079 3 079 0

Pleie og omsorg 276 720 9 320 9 311 276 711 276 711 0
400 Omsorgsdistrikt Brøttum 17 122 0 706 17 828 17 828 0
401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn 16 342 370 573 16 545 16 545 0
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum 11 638 18 871 12 491 12 491 0
404 Omsorgsdistrikt Stavsjø 21 278 556 575 21 297 21 297 0
405 Omsorgsdistrikt Nes 19 887 41 586 20 432 20 432 0
406 Omsorgsdistrikt Helgøya 21 123 25 402 21 500 21 500 0
407 Omsorgsdistrikt Veldre 21 181 25 1 201 22 357 22 357 0
408 OmsorgsdistriktTømmerli 20 069 2 422 1 013 18 660 18 660 0
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal N. 23 175 10 617 23 782 23 782 0
410 Omsorgsdistrikt Mørkved 21 832 50 469 22 251 22 251 0
411 Omsorgsdistrikt Furnes 22 870 305 447 23 012 23 012 0
420 Bjønnhaug avlastningssenter 6 366 286 333 6 413 6 413 0
421 Rehabilitering 19 695 972 20 18 743 18 743 0
422 Demente 22 940 796 43 22.187 22 187 0
423 AO-sentrene 13 697 1 308 381 12.770 12 770 0
430 Kjøkken/matproduksjon 15 398 450 1 074 16.022 16 022 0
449 Pleie- og omsorgsformål -ikke fordelt enh. -17 893 1 686 0 -19 579 -19 579 0

500 Barnevern 26 610 1 504 373 25 479 25 479 0
510 Sosiale tjenester 39 679 3 037 952 37 594 37 567 26
520 Helsestasjoner 10 313 171 72 10 214 10 214 0
530 Rings. off. kjøttkontr. 0 0 0 0 -11 11
550 Kultur og fritid 10 267 148 64 10 183 10 183 0
560 Kulturskole 4 070 255 72 3 887 3 887 0
570 Bibliotek 5 105 269 20 4 856 4 856 0
600 Brann 13 241 168 0 13 073 13 073 0
610 Landbruk 4 050 397 0 3 653 3 653 0
620 Teknisk drift -2 073 956 351 -2 678 -2 678 0
630 Kart og byggesak 6 492 4 380 2 112 2 112 0
700 Kemnerkontoret  5 287 257 5 030 5 030 0
710 Servicesenter 5 231 2 656 1 810 4 385 4 457 -72
800 Renhold 34 015 0 143 34 158 34 158 0
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Revidert Fondsavs. Fondsbruk Disp. Regnskap Avvik 
budsjett utover bud. utover bud. budsjett

810 Bygg og eiendom 44 911 121 1 423 46 213 46 213 0
870 Overføringer 15 804 0 2 050 17 854 17 863 -9
880 Tilleggsbevilgninger1) 61 473 61 473 0 0 0 0

Felles i skjema B
890 Forvaltningshonorar 600 600 614 -14

Premieavvik og tilb.f. oversk. KLP/STP -7 575 965 9 983 1 443 1 089 354
Mindreinntekt kalkul. Kostn./avskr. 0 1 108 -1 108 -247 -861
Kostra avskrivninger 0 0 33 876 -33 876

900 Felles i skjema A
Rammetilskudd felles -320 493 1 731 -322 224 -326 853 4 629
Andre statlige overf. felles -39 792 189 -39 981 -39 981 0
Momskompensasjon -7 745 -7 745 -7 744 -1
Skatt felles -482 964 -482 964 -478 335 -4 629
Bruk av lønnsres. til underskuddsfond 2 500 2 500 0 2 500
Avsetning til underskuddsfond 0 2 500 -2 500 0 -2 500
Avsetning fra stillingsb, pol.styr og div 0 683 -683 0 -683
Regnskapsmessig overskudd 200 -200 0 -200
Aksjer Hedmark vaskeri 0 77 -77 0 -77

Brutto driftsresultat 31 193 126 901 38 768 -56 940 -23 264 -33 876

Renteinntekter og utbytte -37 081 3 546 -40 627 -40 627 0
Mott. avdrag på utlån -492 245 -737 -737 0
Renteutgifter 21 468 24 21 444 21 444 0
Avdrag på lån 41 000 -54 41 054 41 054 0
Utlån 323 -132 455 455 0
Kostra avskrivninger motpost -33 876 33 876

Netto driftsresultat 56 411 130 530 38 768 -35 351 -35 551 200

Tidligere års resultat 0 0 0 0 0 0
Fonds -72 719 -124 351 -38 768 12 864 12 864 0
Styrking av likviditetsreserve 0 -6 006 0 6 006 6 006 0
Overføring til investeringsbudsjett 16 308 -173 0 16 481 16 481 0
Regnskapsmessig overskudd 0 200 -200

Disp. netto driftsresultat -56 411 -130 530 -38 768 35 351 35 551 -200
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1 Reserverte tilleggsbevilgninger står for et positivt budsjettavvik på 61,473 mill. kroner av rent budsjetteknisk karakter. Dette
har sammenheng med at disse midlene etter økonomireglementets § 3.6 skal avsettes til egne disposisjonsfond.Vedtak om til-
leggsbevilgninger regnskapsføres som bruk av disse disposisjonsfondene.

I f.sak 49/2006 om årsoppgjørsdisposisjoner for 2005 er det vedtatt at virksomhetsområder med et samlet over-
skudd skal få beholde overskuddet avhengig av at kommunens samlede resultat er positivt.Tilsvarende ble det ved-
tatt at enheter med underskudd får dette til inndekning i påfølgende år. For å håndtere regnskapsføring av under-
skudd er det opprettet et eget disposisjonsfond (balansekonto 2.5600.08) for å avregne underskudd i de aktuelle
enheter. Enheter med underskudd er i 2005 tilført midler fra dette fondet for å få et regnskap i balanse. I 2005 er
fondet belastet med 5,269 mill. kroner for følgende VO/resultatenheter med underskudd:



(beløp i kr 1000)

Øvrige resultatenheter har alle et positivt budsjettavvik der overskuddet er avsatt til eget fond i 2005.

Virksomhetsområdene 10 til 87 viser et positivt avvik på 30,760 mill. kroner før avsetning av overskudd. Fordeling
av overskuddet kan vises i følgende tabell:

(beløp i kr 1000)
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324 Kirkenær skole 35
400 Omsorgsdistrikt Brøttum 491
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum 4
404 Omsorgsdistrikt Stavsjø 575
405 Omsorgsdistrikt Nes 586
406 Omsorgsdistrikt Helgøya 402
407 Omsorgsdistrikt Veldre 662
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal Nord 399
411 Omsorgsdistrikt Furnes 385
430 Kjøkken/matproduksjon 625
800 Renhold 143
810 Bygg og eiendom 962

Sum underskudd 2005 5 269

10 Pol. styringsorg. mv 1 545
11 Adm. og fellesutgifter 6 888
20 Barnehage 2 754
30 Undervisning 8 658
40 Pleie og omsorg 1 331
50 Barnevern 1 402
51 Sosiale tjenester 1 593
52 Helsestasjoner 51
53 Ringsaker kjøttkontroll 11
55 Kultur og fritid 84
56 Kulturskole 209
57 Bibliotek 86
60 Brann 168
61 Landbruk 316
62 Teknisk drift (var oversk 3641) 73
63 Kart og byggesak 4 379
70 Kemnerkontoret 257
71 Servicesenter 955

Sum overskudd VO 10 til 87 30 760

Ovennevnte resultat indikerer at det har vært en gjennomgående god økonomistyring i de fleste enhetene. I saken
om årsoppgjørsdisposisjoner er det for deler av overskuddet innenfor virksomhetsområde 10 politiske styringsor-
ganer mv. og 11 adm. og fellesutgifter foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond med felles formål. Av overskud-
det til politiske styringsorganer med 1,545 mill. kroner, er 0,3 mill. kroner vedtatt avsatt til å styrke formannskapets
tilleggsbevilgningspost i 2006 og 1,045 mill. kroner er vedtatt avsatt til å styrke likviditetsreserven. Resterende del
av overskuddet med 0,2 mill. kroner er avsatt til disposisjon innen virksomhetsområdet i 2006.

For virksomhetsområde 11 administrasjon og fellesutgifter føres en rekke fellesutgifter for hele kommunen. Av
overskuddet på 6,888 mill. kroner som er vist i tabellen over er det foretatt avsetninger til felles disposisjonsfond
med 4,432 mill. kroner. Dette er avsetninger til AFP med 1,338 mill. kroner, opplæringsplanen med 0,482 mill. kro-
ner og skadeforebyggende tiltak/forsikring med til sammen 1,042 mill. kroner. I tillegg er det avsatt 0,3 mill. kroner
til evaluering av to-nivåmodellen og 0,425 mill. kroner til e-handelsprosjektet. Stillingsbanken hadde en rest på



0,770 mill. kroner hvor 0,290 mill. kroner overføres Fagerlund barneskole og 0,480 mill. kroner avsettes til å styrke
likviditetsreserven. Resterende overskudd innen administrasjon og fellesutgifter er etter disse avsetningene 2,456
mill. kroner.

Investeringsnivået har vært høyt i 2005 bl.a. på grunn av bygging av nytt sykehjem, barnehage og skole på Tømmerli.
Dette har medført at bokført investeringsmoms i 2005 er 8,855 mill. kroner høyere enn budsjettert. Denne
merinntekten fra investeringsmomsen er avsatt på eget fond.

Budsjettavvikene for alle virksomhetsområder er kommentert pr virksomhetsområde i beretningen, og det henvi-
ses dit for mer detaljerte forklaringer til overskudd/underskudd.

Inntektene fra skatt og rammetilskudd ble 1,731 mill. kroner høyere enn det endelig vedtatte budsjett.

Renter og avdrag ga en merinntekt på 3,516 mill. kroner. Av dette beløpet er 1,497 mill. kroner gevinst etter salg
av andeler i indeksfondene i Landkreditt.

I takt med utviklingen av kommunens samlede omsetning bør også likviditeten styrkes. Dette har en i noen grad
fått til i 2005 ved at likviditetsreserven er styrket med 6,006 mill. kroner.

Anvendelse av netto driftsresultat i 2005 fremkommer også av tabellen foran. Disponeringen kan oppsummeres
slik:
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+ Netto driftsresultat kr 35 550 563,57
-  Overført til investeringsregnskapet kr 16 480 671,54
- Netto avsetninger i driftsregnskapet (bruk) kr 12 863 877,46
- Styrking av likviditetsreserve kr 6 006 014,57

= Årets regnskapsmessige resultat kr 200 000,00

I forbindelse med at kommunestyret skal behandle regnskapet tas det stilling til disponering av det regnskapsmessi-
ge resultatet. Regnskapet er for 2005 er gjort opp med et overskudd på kr 200.000.

Årsregnskapene for kommunale foretak vil bli behandlet i kommunestyret samtidig med kommuneregnskapet.



II  RAPPORT FOR VIRKSOMHETSOMRÅDENE

2.1 Politiske styringsorganer mv (VO 10)

2.1.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 100 politisk styring og kontrollorganer og 180 diverse fellesutgifter.

2.1.2 Hovedkommentar
Vesentlige endringer i den politiske strukturen var vedtatt i 2003 med full virkning i 2004.

2.1.3 Rapportering av resultatmål
Det er ikke fastsatt resultatmål for dette virksomhetsområdet.

2.1.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig

Saksbehandling 
Kommunestyret har i k.sak 25/2005 vedtatt reglement for saksbehandlingen i en rekke organer. Dette gjelder kom-
munestyret, formannskapet, planutvalget, administrasjonsutvalget, klagenemnda, komiteene, bygge- og utsmykkings-
utvalget, landbruksnemnda, ungdommens kommunestyre samt eldrerådet, flyktningerådet og funksjonshemmedes
råd.

Ved samme sak er også fastsatt bestemmelser om delegering av kommunestyrets myndighet.

Reglement for kontrollutvalget er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret ved k.sak 139/2005.

Møter i styrer råd og utvalg 
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2003 2004 2005
Møter Saker Møter Saker Møter Saker

Administrasjonsutvalget 17 69 11 32 7 22
Alkoholkontrollutvalget 1 3 1 3 1 3
Arbeidsmiljøutvalget 7 28 3 13 6 24
Eldrerådet 7 33 8 39 11 42
Flyktningerådet 1 2 2 6 7 13
Forhandlingsutvalget 2 2
Formannskapet 22 220 27 273 30 286
Funksjonshemmedes råd 9 39 9 50 8 29
Komité for fysisk miljø 9 16
Komité for kultur 8 25
Komité for omsorg 7 20
Komité for oppvekst 8 26
Komité 1 11 38 9 27
Komité 2 11 34 7 13
Komité 3 12 37 8 26
Kommunens klageorgan 5 10 3 27 5 22
Kommunestyret 11 122 10 127 10 147
Kontrollutvalget 7 36 12 64 8 50
Landbruksnemnda 10 96 8 68 8 53
Planutvalget 10 153 27 159 25 160
Valgstyret 8 23 5 10 8 21

Antall i alt 149 923 160 980 158 938



Kommunerevisjon – Hedmark revisjon IKS
Ved k.sak 38/2005 ble vedtatt at Ringsaker kommune deltar i det interkommunale revisjonsselskapet Hedmark
Revisjon IKS med virkning fra 1.1.2005.

Gjennom bestemmelsene i selskapsavtalen er kommunen, som medeier i selskapet, forpliktet til å kjøpe regnskaps-
revisjonstjenestene der.

2.1.5 Ressursbruk

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr
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Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 4 719 9 174 9 548 9 162
Driftsinntekter 1 447 658 922 1 581
Netto driftsutg. 3 272 8 516 8 626 7 581

Virksomhetsområdet har et mindreforbruk på kr 1.545.028 før avsetninger til disposisjonsfond. Det er ved årsopp-
gjøret avsatt kr 300.000 for å styrke formannskapets tilleggsbevilgningspost, og kr 200.000 i overskudd som overfø-
res til 2006. Resterende mindreforbruk på kr 1.045.028 er i sin helhet tilført likviditetsreserven.

Utgifter knyttet til politisk aktivitet i kommunen har en besparelse på ca kr 402.000 i forhold til budsjett.
Besparelser på tapt arbeidsfortjeneste og trykking/kopiering er i stor grad årsaken til dette. I tillegg har godtgjøring
til folkevalgte i styrer, råd utvalg, mv samt ad-hoc-komitéer vært mindre enn budsjettert. I tillegg viser regnskapet
for overføringer til interkommunale/regionale råd og samarbeidstiltak et mindreforbruk på kr 75.000.

Utgifter i forbindelse med valget høsten 2005 viser i forhold til budsjett en besparelse på kr 304.000. Besparelsen
skyldes mindre bruk av engasjement i forbindelse med valgavviklingen og en innsparing på kommunikasjonsutgifter.

Regnskapet for brukerrådene viser et mindreforbruk på kr 241.000 i 2005.

Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr 

Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

10 Pol styringsorg 8 626 7 081 500 -500 7 581

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 145 0 0 0
Investeringsinntekt 145 0 0 0
Netto inv.utgift 0 0 0 0



2.2 Adm. og fellestjenester (VO 11)

Rådmann: Arne Olav Loeng
Kommunalsjef: Kjell Magne Brobakken
Kommunalsjef: Ole Martin Hermansen
Kommunalsjef: Anne Kari Thorsrud
Organisasjonssjef: Hilmar Skår
Utviklingssjef: Ole Roger Strandbakke
Økonomisjef: Jørn Strand

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

Personellmessig omfattes rådmannen, kommunalsjefene og støtteenhetene (organisasjonsseksjonen, utviklingsseksjo-
nen og økonomiseksjonen).

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

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

2.2.3 Rapportering av resultatmål

Økonomi
• Sørge for at drift samsvarer med økonomiske rammer.

- Målet er nådd. Driftsregnskapet er nærmere kommentert i kapittel 2.2.5.
• Tilskudds- og refusjonsordninger gjennomgås med sikte på rutineforbedringer.

- Målet er ikke nådd. Arbeidet videreføres i 2006.
• Gjennomføre salg av tjenesteboliger.

- Målet er nådd. Formannskapet har i f.sak 236/2004 vedtatt at kommunen skal selge tjenesteboliger i 2005 og 2006
for i alt 10 mill. kroner. I 2005 ble det solgt tjenesteboliger for til sammen ca 5 mill. kroner. I 2006 er det bl.a. planlagt
solgt 8 tjenesteboliger på Stavsjø og 2 eller 3 i Nydal.

Brukere
• Gjennomføre minst en brukerundersøkelse.

- Målet er nådd. Det er gjennomført tre brukerundersøkelser, en for hver av støtteenhetene.

Medarbeidere
• Gjennomføre medarbeidertilfredshetsmåling for hele kommunens virksomhet.

- Målet er nådd. Det er gjennomført en ny måling i 2005 for alle enheter. Snittet for kommunen viser en fremgang på de
aller fleste måleindikatorer. Resultatene på noen indikatorer ligger også over snittet i referansebasen det sammenlignes
med. Det er variasjoner fra enhet til enhet, men fremgangen er god, og dette tyder på at iverksatte tiltak etter 2004
målingen har hatt en effekt. Det området kommunen skårer dårligst på, er på firmafølelse og stolthet over å arbeide i
kommunen. Det er også et forbedringspotensiale på området utvikling og læringsmiljø.

• Følge opp resultat av medarbeidertilfredshetsmåling for virksomhetsområdets del.
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- Målet er nådd. Målingene er fulgt opp gjennom egne handlingsplaner.
• Sykefraværet holdes under 5 %.

- Målet er nådd. Sykefraværet for 2005 var 4,0 %.

Organisasjon
• Det lages nye modeller for ressursfordelingen mellom enhetene innen virksomhetsområde 20 barnehage, 30

undervisning og 40 pleie og omsorg
- Målet er ikke nådd. Ny ressursfordelingsmodell er etablert som ledd i budsjettet for 2006 for virksomhetsområde 30 og
40. For virksomhetsområde 20 ble arbeidet med ny modell ikke fullført i 2005. Barnehageområdet er i endring og en har
prioritert å avklare forholdet til private barnehager.

• Det utarbeides et arbeidsgiverpolitisk dokument som skal erstatte nåværende personalpolitiske retningslinjer og
som skal integreres med nåværende lønnspolitisk plan 
- Målet er ikke nådd. Lønnsstrategisk handlingsplan vil bli sluttbehandlet våren 2006.

2.2.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig

Økonomi
De økonomiske rutinene tilpasses fortløpende og ved økonomiseksjonen er det brukt mye tid på å støtte resulta-
tenhetene i deres økonomistyring.

Det er i løpet av 2005 tatt i bruk system for avstemning av kommunale aktiva og passivakonti. Elektronisk fakturabe-
handling benyttes ved alle virksomhetsområder i kommunen.

Ordningen med kompensasjon for merverdiavgift, som trådte i kraft fra 1.1.2004, har i 2005 fortsatt nødvendiggjort
betydelige ressurser for å kontrollere kommunens krav overfor skattemyndighetene.

Bruk av lønnsbudsjetteringsmodulen har også medført mye arbeid, men dette har bedret mulighetene for kontroll
med den største utgiftsarten i budsjettet.

Balansert målstyring
Et pilotprosjekt for balansert målstyring (BMS) ble gjennomført i 2004. BMS-arbeidet er videreført i 2005 slik at en i
sammenheng med kommunestyrets budsjettvedtak for 2006 har etablert målekart for alle virksomhetsområdene.

Innkjøpsområdet
Kommunen har et omfattende system med ramme- og rabattavtaler som enhetene benytter i sine innkjøp. Avtalene
er dels egne for Ringsaker, dels interkommunale.

Når det gjelder interkommunale avtaler, er det inngått avtale med Medeco AS om levering av medisinsk forbruksma-
teriell. Avtalen gjelder fra 1.1.2006 med kommunene Hamar, Elverum, Stange og Løten foruten Ringsaker som par-
ter. Ringsaker kommune er avtaleansvarlig. Det er også inngått en rekke nye interkommunale rammeavtaler innenfor
vareområdet storhusholdning. Avtalene gjelder for de samme kommunene som over med Elverum kommune som
avtaleansvarlig. Det er inngått avtale med Bergen Energi AS for meglertjenester for strømkjøp og fakturaadministra-
sjon. Denne avtalen er også interkommunal og er i samarbeid med Gjøvik, Land og Toten kommunene.

Det er i samarbeid med Ringsaker ASVO AS utviklet en nettløsning for bestilling av matvarer for barnehager og sko-
ler. Avtalen innebærer også utkjøring av varene og månedlig samlefaktura.

Innkjøpsområdets intranettsider er ajourført. Det er også laget innkjøpssider på kommunens internett hvor det
blant annet fremgår løpende informasjon om utlysinger og mulighet for nedlasting av konkurransegrunnlag. Sidene
inneholder også oversikt over hvilke leverandører Ringsaker kommune har avtaler med.

Det ble ultimo 2005 inngått avtale med Visma Unique AS om levering og installasjon av et elektronisk innkjøpssy-
stem for Ringsaker kommune. Systemet vil bli installert og tatt i bruk i løpet av 2006 og er en videreføring av faktu-
raprosjektet med scanning.
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IKT-området
I 2005 ble det ikke gjennomført vesentlige endringer i hovedsystemer og løsninger for kommunens kjernesystemer
utover vanlige oppdateringer og tilpasninger. På utstyrsiden ble det gjennomført flere prosjekter for utfasing av gam-
melt uhensiktsmessig utstyr. Innen pleie og omsorg og helse er det skiftet ut ca 150 gamle pc-er med tynne klienter
og for VO 30 ble det skiftet ut ca 500 gamle pc-er med nyere brukt. I tillegg kommer ordinære utskiftninger og
nyanskaffelser.

Det er gjennomført en rekke IKT-kurs i 2005 i henhold til kurskatalogen. En stor del av IKT-opplæringen gjelder fag-
systemer og fellessystemer der opplæring er gjennomført av systemansvarlig for det enkelte system. I tillegg er det
gjennomført nybegynnerkurs, kurs i grunnleggende IKT og modulkurs innenfor Datakortet.

Fra august 2005 ble ressurs for driftstøtte (elev/lærernett) til skolene (1 årsverk) overført til sentral IKT-avdeling. I
forbindelse med denne omorganiseringen er det gjennomført vesentlige endringer i driftskonseptet for skolene.
Elevløsningen for skolene baserer seg nå på løsning med lokal server, pc-er med gjennopprettingsprogramvare samt
løsning for fjerndrift. I løpet av høsten ble over 500 pc-er og et 30 talls servere installert. Det ble også gjennomført
en generell gjennomgang og oppgradering av lokale datanettverk. Det jobbes nå videre for en tilsvarende løsning for
skolenes lærernett. Bruken av biblioteksystemet i kommunen (Bibliofil) ble utvidet og benyttes nå også på 8 skolebi-
bliotek.Videre er det anskaffet løsning for ”læringsplattform” for elever og lærere (Fronter).

På løsningssiden har kommunen jobbet videre med integrasjonsprosjektet for direkte overføring av lønnsdata fra
turnussystemet innen pleie og omsorg til kommunens lønnssystem. Pleie og omsorg bruker nå Notus Turnusplan til
all turnusplanlegging og fravær/vikarregistrering slik at ”elektronisk” timeliste blir et produkt av dette arbeidet. Pr
31.12.2005 var dette gjennomført for alle enheter innen pleie og omsorg.Av nye IKT-løsninger kan nevnes at det er
anskaffet nye moduler i personalsystemet for å effektivisere arbeidet med kompetanse/rekruttering og forhandling.
Det ble også installert dataløsning for innkjøp/e-handel ved slutten av året. For løsninger innen GIS området (kart,
veg, vann og avløp) har kommunen jobbet i et interkommunalt (+ kartverket) prosjekt for å få styrket fagmiljøet i
regionen. Samarbeid vil fra 2006 blant annet medføre etablering av felles plattform og driftsløsning for dette områ-
det. Det ble i løpet av året også lagt til rette for egne hjemmesider for den enkelte enhet samt gjennomført opplæ-
ring i bruk av disse.

Status ved utgangen av 2005 er at kommunen har en godt utbygget infrastruktur, og at det for de aller fleste områ-
der innen kommunens virksomhet finnes hensiktsmessige, stabile og moderne/oppdaterte systemer og løsninger.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Tiltakene i overordnet IA-avtale (Inkluderende Arbeidsliv) er i ferd med å bli gjennomført. Det er foretatt to opplæ-
ringsrunder, de lokale HMS-utvalgene er på plass og har avgitt sine første årsrapporter. Rapportene viser at det
arbeides godt med helse, miljø og sikkerhet ute i enhetene. Svært mange enheter har utarbeidet lokal IA-plan med
tiltak som de er i ferd med å gjennomføre.

Det arbeides med å videreutvikle rutinene for oppfølgning av sykemeldte. Kommunen har mål om et samlet sykefra-
vær under landsgjennomsnittet. Samlet sykefravær blant ansatte i Ringsaker kommune i 2005 var 8,4 %. Snittet for
kommunene i landet er foreløpig ikke kjent, men det er grunn til å regne med at det ligger ca 1 % under vårt resul-
tat. Likeledes arbeides det med en seniorpolitisk handlingsplan hvor et av siktemålene er å få gjort noe med den sta-
dig synkende pensjonsalderen. Her ligger Ringsaker bedre an enn landsgjennomsnittet for kommuner. Den gjennom-
snittlige avgangsalder i Ringsaker var i 2004 på 58,96 år (samlet for uføretrygdede, AFP og ordinær avgang).
Tilsvarende tall på landsbasis var litt i underkant av 55 år.

Opplæring/kompetanseforvaltning
Arbeidet med å følge opp det sentralt initierte Kompetanseløftet i skolesektoren er godt i gang. Kommunestyret
behandlet i k.sak 101/2005 overordnede retningslinjer for en kompetanseutviklingsplan for VO 30. Planen er fulgt
opp med en søknad om midler over Kunnskapsløftet. Dette resulterte i statlige midler på 1,4 mill. kroner for 2005.
Den enkelte skoleenhet har så utarbeidet lokal kompetanseutviklingsplan, og har til gjennomføring av denne fått
overført sin andel av de statlige midlene. Det er laget en mal for dette kompetanseutviklingsarbeidet i VO 30 som
senere kan brukes som mal gjennomgående i alle enheter i kommunen. Det kan videre nevnes at kommunen har
anskaffet programvare for registrering av kommunens kompetansebeholdning og senere endringer i denne.
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Barnehager
Saksbehandling i forbindelse med barnehagereformen har medført betydelig merarbeid i 2005. På grunn av endring-
en av forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd fra 1.8.2005, har det vært nød-
vendig å saksbehandle utmåling av kommunale tilskudd både for våren og høsten.Videreformidling av statstilskudd til
private barnehager representerer også en del arbeid.

Helsetjenester
Fysioterapitjenesten ble styrket med ytterligere to halve driftsavtaler i 2005. De to driftsavtalene ble øremerket en
oppfølgningsenhet for sykmeldte som det er tatt initiativet til i Moelv. Enheten ble åpnet i februar 2006, og fokus vil
være vurdering av restarbeidsevne (funksjonsvurdering) og arbeidsplasstilrettelegging, samt rask oppfølgning av syk-
meldte med sikte på å få dem tilbake i jobb så snart som forsvarlig.

Fastlegeordningen, herunder legevakttjenesten, fungerer tilfredsstillende. Når det gjelder legevakttjenesten, ble det i
2005 gjennomført tilsyn fra Helsetilsynet. Det ble bare gitt mindre anmerkninger til tjenesten.

Ny stillingsinstruks for sykehjemslegene er på plass.

Miljøvern og miljørettet helsevern 
Innenfor miljørettet helsevern registreres hvert år en økning av sakstilfanget innen forurensning av privat drikke-
vannsforsyning. Rådgivning og samarbeid med andre kommunale enheter, særlig landbruk og kart og byggesak, har
vært ressurskrevende. For å kvalitetssikre håndteringen av slike saker, og sikre koordinering mellom de berørte
enhetene, er det i 2005 utarbeidet en tjenestebeskrivelse om temaet forurensning av private drikkevannskilder.
Kommunen har også kontakt med Mattilsynet når det gjelde drikkevannskontroll for godkjenningspliktige vannverk.

HIAS og kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker har gjennom 2005 arbeidet med ny avfallsplan for kommu-
nene i HIAS-området. Planen skal behandles av kommunestyret i 2006.

Etter legionellautbruddene i Østfold våren 2005 ble det fra sentrale helsemyndigheter utarbeidet nytt hasteregelverk
for melding og forebygging av legionellasmitte fra tekniske installasjoner. Hasteregelverket og tilhørende veiledninger
er endret en rekke ganger i løpet av året. Rådgivning om smitteforebygging og mottak av meldinger om tekniske
installasjoner som kan spre legionella har vært en sentral kommunal oppgave.

Det er gjennomført tilsyn ved åtte av de barneskoler i Ringsaker som ikke er godkjent etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler mv, og som ikke er vedtatt nedlagt.To vedtak om godkjenning av skoler er truffet.
I kommunen er det nå seks skoler som er godkjent etter forskriften.

Arealplanlegging
Kommuneplan 2001-2004 (2012) er en samlet plan med samfunnsdel og arealdel. Den ble godkjent av
Miljøverndepartementet 11.10.2005, med unntak av enkelte punkter i arealdelen, der det forelå innsigelser. Arbeidet
med revisjon av kommuneplanen ble startet i 2005, og forslag til planprogram for arealdelen ble lagt ut til offentlig
ettersyn.

Ringsaker og Hamar kommuner har i samarbeid utarbeidet forslag til felles kommunedelplan for Stavsberg, som
omfatter areal i begge kommuner.

Det ble i 2005 vedtatt i alt 25 regulerings- og bebyggelsesplaner. Dette er vesentlig flere enn tidligere. I tillegg ble 3
reguleringsforslag lagt ut til offentlig ettersyn. For status i planarbeidet pr 31.12.2005, se vedlegg 1.

Private reguleringsforslag utgjør en betydelig andel av de planforslag som behandles. Arbeidet med veiledning ved
utarbeiding av forslag og saksbehandling ved offentlig ettersyn og sluttbehandling, er ressurskrevende.

Miljø- og naturvern 
I 2005 som i 2004, har det vært mye oppmerksomhet på miljøgifter i ferskvann, både lokalt og nasjonalt. Kommunen
har deltatt i kartlegging av kilder til miljøgifter og metaller i Mjøsa, og har gjennomført en miljøundersøkelse med uttak
av vann- og slamprøver fra den nedlagte søppelfyllinga på Tandeskogen. Prøveresultatene er oversendt fylkesmannen.
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Kommunens geologi har også vært satt i fokus i 2005. I samarbeid med Hedmark geologiforening og Fylkesmannen
arbeides det med vern av enkelte geologiske lokaliteter av stor nasjonal (så vel som regional og lokal) verdi.

Tre bedrifter i Ringsaker er re-sertifisert i henhold til krav fra stiftelsen Miljøfyrtårn.

Næring og næringstilrettelegging
Rådmannen v/næringsavdelingen har i følge avtale med selskapet Ringsaker Vekst AS utført de funksjoner som tillig-
ger selskapets daglige leder. Foruten oppfølging av eksisterende engasjement, har selskapet i 2005 gått inn med kapi-
tal i tre nye prosjekter.

I 2005 er det fra næringsfondets renteavkastning og næringsavdelingens budsjett, brukt til sammen kr 789.390 i støt-
te til nyetableringer og bedriftsutviklingsprosjekter.

Det har vært mange forespørsler etter byggeklare tomter langs E6, særlig fra handels- og servicevirksomheter, og
etter lokaler for ulik type næringsvirksomheter i Brumunddal, Moelv og Rudshøgda.

Næringsavdelingen jobbet i siste halvdel av 2004 aktivt med forespørselen fra Sykehuset Innlandets HF om å bistå
de med å finne egnede lokaler for nytt service- og administrasjonssenter. Dette arbeidet resulterte i at 130 ansatte i
Sykehuset Innlandet HF, fra sommeren 2005, kunne flytte inn i tidligere Hotel Hedemarken i Brumunddal som ble
bygget om til moderne kontorlokaler.

Tidlig på året 2005 ble markedsundersøkelsen om etablering av et regionalt/nasjonalt innovasjons-/utviklingssenter i
Brumunddal for næringsmiddelindustrien ferdigstilt. Denne anbefalte at ideen ble lagt på is til fordel for etablering av
et nettverk blant de store, tunge næringsmiddelbedriftene rundt Mjøsa. Et slikt nettverk, foreløpig uformelt, ble eta-
blert med næringsavdelingen som sekretær/koordinator. Nettverkets videre skjebne vil bero på resultatet fra evalue-
ringen som skal gjøres sommeren 2006.

Ny strategisk næringsplan for kommunen ble vedtatt i kommunestyret 15. juni 2005. Allerede høsten 2005 ble noen
tiltak gjennomført, mens en del andre ble påbegynt og føres videre i 2006.

2.2.5 Ressursbruk

Personalinnsats

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr

Virksomhetsområdet har etter årsoppgjørsdisposisjoner et overskudd på kr 2.936.261. Av dette er det i saken om
årsoppgjørsdisposisjoner (f.sak 49/2006) vedtatt å styrke likviditetsreserven med kr 480.074. Dette tilsvarer restbe-
løpet i stillingsbanken ved årets utløp.Virksomhetsområdets mindreforbruk utgjør etter dette kr 2.456.186.
Forklaringer til dette er i hovedsak:

IKT-virksomheten har en besparelse på kr 1.005.000. Hovedgrunnen til dette er periodisering (levetid og avtaleperi-
oder ut over ett år) av innkjøp av sentralt datautstyr og brukerlisenser. Det var forholdsvis lite anskaffelser av nye
sentrale maskiner i 2005, og videre heller ikke nytegning av lisenser.
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Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

Antall årsverk 67,26 66,33 65,53 65,53

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 48 691 99 331 94 463 100 602
Driftsinntekter 15 316 26 150 19 029 25 648
Netto driftsutg. 33 375 73 181 75 434 74 954



Lærlingeordningen har et mindreforbruk på kr 359.000. Dette har sammenheng med sykelønnsrefusjoner og
avbrudd i lærekontrakter.

Arealplanlegging har hatt større gebyrinntekter enn budsjettert. I tillegg ble det overført et overskudd fra 2004.
Mindreforbruket utgjør til sammen kr 596.000.

Næringsstøtte fikk overført kr 388.000 fra 2004. Deler av dette overskuddet ble brukt til næringsstøtte.
Mindreforbruket utgjør kr 228.000 ved utløpet av 2005.

Administrasjonen har i tillegg en del besparelser på lønn i forbindelse med vakante stillinger deler av året. I tillegg
har det vært inntekter på sykelønnsrefusjoner. Besparelsen utgjør netto kr 150.000.

Kommunens utgifter til bankomkostninger føres på virksomhetsområdet. Det er en besparelse på kr 46.000 i for-
hold til budsjett.

Diverse mindre avvik utgjør til sammen kr 72.000.

Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr
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Fra IKT-avdelingen

Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

11 Adm og fellesutgifter 75 434 71 002 3 952 -3 952 74 954

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 2 049 5 200 9 528 18 543
Investeringsinntekt 1 851 17 665 7 793 10 422
Netto inv.utgift 198 -12 465 1 735 8 121



2.3 Barnehage (VO 20)

200 Brøttum og Lismarka barnehager Resultatenhetsleder: Gry Hanne Edvardsen
201 Fagernes og Åsen barnehager Resultatenhetsleder: Per Lunde
203 Fossen og Moelv barnehager Resultatenhetsleder: Gunn Bjerke
204 Evenrud, Stavsjø og Tingnes barneh. Resultatenhetsleder: Anita Ihle Steen
205 Tømmerli barnehage Resultatenhetsleder: Liv Skåland Lauritzen
206 Hempa og Vesleparken barnehager Resultatenhetsleder: Ingrid Sveberg
207 Buttekvern og Fredheimvn barneh. Resultatenhetsleder: Ivy Misterosen Ludvigsen
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barneh. Resultatenhetsleder: Kari Lauritzen

2.3.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 201 førskole og 211 styrket tilbud til førskolebarn. Kommunen driver
17 barnehager organisert innen 8 resultatenheter, og yter service til 30 private barnehager (veiledning, godkjenning,
tilsyn og formidling av statlig tilskudd). I tillegg behandles søknader fra samtlige private barnehager om kommunalt
tilskudd i henhold til forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Det behandles
også søknader om ekstra styrkingstiltak til barnehagene i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne og søknader
om tildeling av spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder. Etter § 12 i barnehageloven skal alle god-
kjente barnehager i kommunen samarbeide om opptak av barn, og kommunen har ansvaret for å legge til rette for
dette. Mye av dette arbeidet er tillagt resultatenhetene innen VO 20.

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

2.3.2 Hovedkommentar 
73,6 % av barnegruppa 1-5 år i kommunen hadde pr 20.9.2005 et barnehagetilbud.Ved samme tidspunkt var det ca
50 barn på venteliste i hele kommunen. Det er i 2005 etablert et større barnehagetilbud på Brøttum. Samtidig er
det igangsatt konkrete prosjekter for å øke antall plasser på Nes og i Moelv.

Fase 1 av barnehagereformen er videreført i 2005. Forskrift om likebehandling av barnehager i forhold til offentlig
tilskudd ble endret med virkning fra 1.8.2005. Det er gjort vedtak om kommunalt tilskudd i to omganger. I mai fikk
14 private barnehager kommunalt tilskudd etter kostnadsdekningsprinsippet. I desember fikk 29 private barnehager
kommunalt tilskudd som følge av endret forskrift (85 % -regelen). Kommunens forpliktelse som følge av endret for-
skrift er vesentlig større enn tidligere.

Brukerundersøkelser som ble gjennomført for de kommunale barnehagene våren og høsten 2005, viste at bruker-
ne var gjennomgående svært godt fornøyd.

Ny plan for barnehagesektoren, ”Barnehagene i Ringsaker på vei mot 2012”, ble vedtatt i k.sak 113/2005.

Balansert målstyring (BMS) er etablert og iverksatt fra 1.1.2005.

2.3.3 Rapportering av resultatmål
Utviklingen av resultatmål for VO 20 har vært en integrert del av pilotprosjektet med balansert målstyring (BMS).
Målekart for virksomhetsområdet barnehage har erstattet resultatmålene som hittil har vært benyttet. Målekartet
viser sammenhengen mellom mål, kritiske suksessfaktorer, styringsparametre, nøkkeltall, fastsatt resultatmål og opp-
nådd resultat for hver enkelt enhet. Nedenfor vises samlet resultat for virksomhetsområdet under ett.
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Økonomi
• Barnehagene skal kjennetegnes av effektiv ressursbruk

• Barnehagene skal ha samsvar mellom forbruk og tilgjengelige økonomiske rammer

• Barnehagen skal fremstå som stabil og trygg med gode inne- og uteområder

Brukere
• Barnehagetilbudet skal være brukertilpasset i tråd med barn og foreldres behov, med barnehageplass til alle som
ønsker, når man ønsker det
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Kritiske Styringsparametere Nøkkeltall Resultatmål 2005 Resultat 
suksessfaktorer

Bevisst Ressursutnyttelse Korrigert brutto Ønsket:
ressursutnyttelse driftsutgift pr 35,- eller bedre 39,68 pr
med synlige korrigert oppholdstime
effekter av handling oppholdstime

Kritiske Styringsparametere Nøkkeltall Resultatmål 2005 Resultat 
suksessfaktorer

God økonomisk Faktiske utgifter Faktisk forbruk Ønsket: 100 % 52,7 %.
styring i forhold til delt på budsjettert Se kommentar 
og planlegging tilgjengelig forbruk under 2.3.5 

utgiftsramme Ressursbruk

Kritiske Styringsparametere Nøkkeltall Resultatmål 2005 Resultat 
suksessfaktorer

Tilstrekkelig antall Barnehageplasser Andel søkere Ønsket: Minimum: Hovedopptak 
barnehageplasser tilpasset som har fått 80 %               65 % for 2005/2006

søknadsmengden ønsket 76,8 %
plasstørrelse

Planlegging av Barnehagedekning Dekningsgrad Ønsket: Minimum: Pr  20.9.2005
barnehageplasser i i kommunen 1-2 år 60 %               42 % 47,1 %
forhold til behov 3-5 år 90 %               75 % 90,1 %

0-5 år 70 %               60 % 62,6 %

Effektivt samarbeid Foreldres vurdering Klager per Ønsket: Maksimum: Hovedopptak 
og informasjon mot av opptaksprosessen familie i 3,5 %              4,5 % 2005/2006
foreldre om opptaks- forbindelse med 3,4 %
prosess, ventetid opptak. Prosent
og andre muligheter av totalt antall

søknader

Kritiske Styringsparametere Nøkkeltall Resultatmål 2005 Resultat 
suksessfaktorer

Stabilt/fast personale

Tilrettelagte lokaler og
utearealer

Sikkerhet

Faste ansatte

Trygge uteområder og
inne arealer

Skader

Andel dagsverk utført
av faste ansatte 

Andel positive svar på
sjekklisten 

Skader rapportert til
lege/tannlege.
Prosentvis andel
berørte barn.

Ønsket: Minimum:
90 %        85 %

Ønsket: Minimum:
100 %       80 %

Ønsket: Maksimum:
1,5 %            2,8 %

94,4 %

95,0 %

2,0 %



Medarbeidere
• Ringsaker kommunes barnehager skal kjennetegnes av et arbeidsmiljø de ansatte selv opplever som godt

• Ringsaker kommunes barnehager skal kjennetegnes av kompetent og dyktig personale som opptrer ansvarsfullt
og tillitsvekkende  

• Sektoren skal kjennetegnes av gode informasjonsrutiner som klargjør både interne og eksterne forventinger

Organisatoriske prosesser
• Kommunens barnehager skal kjennetegnes av et godt pedagogisk opplegg som ivaretar hvert enkelt barns
omsorgsbehov og stimulerer til utvikling og lyst til å lære
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Kritiske Styringsparametere Nøkkeltall Resultatmål 2005 Resultat 
suksessfaktorer

Godt sosialt og fysisk
arbeidsmiljø

God ledelse med klar
ansvars fordeling

Sykefravær

Turnover

Medarbeidere som er
motiverte og trives

Sykefravær statistikk

Antall ansatte som
slutter pr år

Medarbeider-tilfreds-
hets måling

Ønsket: 7 %            

Ønsket: 4 eller færre

Ønsket: >50 på skala
fra -100 til +100

9,8 %

7 stk

Score: 74

Kritiske Styringsparametere Nøkkeltall Resultatmål 2005 Resultat 
suksessfaktorer

Profesjonelle og 
kvalifiserte 
medarbeidere

Tilstrekkelig 
bemanning

Tillitsfulle og ansvars-
fulle medarbeidere

Antall pedagoger

Antall ansatte

Brukervurdering

Andel førskolelærere i
% av totalt antall
ansatte  

Antall barn pr ansatt
(årsverk)

Bruker-
undersøkelse

Ønsket: Minimum:
60 %       43,4 %

Ønsket: Minimum:
3,5 stk    4 stk

Ønsket: Minimum:
5,5       5,4

44,2 %

4,47 stk

Score: 5,4 

Kritiske Styringsparametere Nøkkeltall Resultatmål 2005 Resultat 
suksessfaktorer

Godt pedagogisk opp-
legg tilpasset alder og
barn

Gi tilpasset opplæring
til barn med spesielle
behov

Videreutvikling av
pedagogisk plattform

Barns utvikling

Ressurser til barn
med spesielle behov

Utveksling av kompe-
tanse

BO EGE test

Ekstra resurser brukt
på barn med spesielle
behov

Antall ansatte i 
hospitering

Resultatmål 2005
Ikke fastsatt

Ønsket:
23 322 kroner eller
lavere

Ønsket: Minimum:
8 stk    5 stk

Foreligger ikke

Ikke registrert slik
resultatmålet var
satt

3 stk

Kritiske Styringsparametere Nøkkeltall Resultatmål 2005 Resultat 
suksessfaktorer

Kjennskap til foresat-
tes krav og behov

Brukertilpasset, rele-
vant og målrettet
informasjon

Gjennomføring av plan-
lagte foreldremøter

Informasjonspraksis

Andel av planlagte
møter med foresatte
pr år som er
gjennomført

Bruker-undersøkelse

Ønsket: Minimum:
100 %      90 %

Ønsket: Minimum:
5,5         5,0

100 %

Score: 5,2



2.3.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig

Behovsdekning
Det er fra og med barnehageåret 2005/2006 etablert 16 nye barnehageplasser i Brøttum barnehage (kommunal)
og 7 barnehageplasser i Gaupen barnehage (privat). I Brumunddal-området er det en reduksjon i antall plasser i og
med at Tuva Naturbarnehage la ned driften fra august. Pr september 2005 er det om lag 50 barn på venteliste for-
delt over hele kommunen. Det er påbegynt planer for å øke antall plasser i forbindelse med utvidelse av Fossen
barnehage i Moelv (fra 2007) og samlokalisering av de kommunale barnehagene på Årengen (fra 2008).

Barnehagereformen
Saksbehandling av kommunalt tilskudd til private barnehager har medført stor arbeidsmengde for administrasjonen.
Med innføringen av barnehagereformen fra 1.5.2004 ble det vedtatt to forskrifter som omhandlet henholdsvis like-
behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd og foreldrebetaling.

Forskriften om likebehandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd ble endret med virkning fra 1.8.2005.
Kommunale tilskudd har derfor blitt saksbehandlet i to omganger. Det ble for våren 2005 gjort vedtak om tilskudd
til 14 private barnehager. Kommunen har mottatt til sammen tre klager. Fylkesmannen har opprettholdt kommu-
nens vedtak i alle sakene.

Etter saksbehandling av kommunale tilskudd etter endret forskrift og innføringen av 85 % -regelen, var det kun én
privat barnehage som ikke mottok kommunalt tilskudd. Det er ingen barnehager som har påklaget vedtak som er
gjort etter endringen av forskriften. Med forskriftsendringen har kommunen fått en betydelig større økonomisk
forpliktelse i forhold til private barnehager.Til og med 2005 er kommunale tilskudd dekket av statlige skjønnsmid-
ler. Det hersker imidlertid betydelig usikkerhet rundt nivået videre framover.

Brukerundersøkelser
De kommunale barnehagene valgte å gjennomføre to typer brukerundersøkelser. Fem resultatenheter gjennomfør-
te fullstendig brukerundersøkelse tilsvarende den som ble gjort i 2004. Gjennomsnittsresultatet for disse fem viste
5,15 mot 4,89 året før. De øvrige tre resultatenhetene valgte i stedet en forenklet brukerundersøkelse basert på
kriteriene innen BMS. Gjennomsnittsresultatet for disse tre enhetene ble 5,44.

Plan for barnehagesektoren.
Kommunestyret vedtok i k.sak 113/2005 ny plan for barnehagesektoren. Hovedinnholdet i denne planen er målset-
ting om full barnehagedekning i løpet av 2006/2007, Moelv skal prioriteres ved utbygging av nye barnehageplasser,
det skal fortsatt satses på kvalitet i tjenestetilbudet og barnehagesektoren skal preges av samarbeid mellom kom-
munale og private barnehager.

Balansert målstyring (BMS) 
Målekartet er vedtatt som en del av budsjettet for 2005. Dette har vært fulgt opp med rapportering fra alle barne-
hagene på aktuelle nøkkeltall i forbindelse med de ordinære tertialrapportene.

Kompetanseheving og kvalitetsarbeid
De kommunale barnehagene i Ringsaker har gjennom mange år jobbet systematisk med kompetanseheving og kva-
litetsarbeid. Når det gjelder kompetanseheving i 2005, er arbeidet hovedsakelig knyttet til Prosjekt Tilpasset
Opplæring (PTO) med delprosjektene:TRAS (tidlig registrering av språkutvikling),TIVOPH (tidlig identifisering av
vansker med oppmerksomhet og hyperaktivitet hos barnehagebarn), relasjonskompetanse og SSH (arbeid rundt
barn med store sammensatte hjelpebehov). Arbeidet i disse prosjektene har foregått i nært samarbeid med PPT,
og i nettverk med bl.a. private barnehager. I tillegg deltar flere barnehager i et prosjekt om relasjonsarbeid, en pro-
sessorientert etterutdanning om anerkjennelse, i samarbeid med høgskolen i Oslo.

Det har også vært kurs og opplæring innen ulike felt og temaer som flere av de ansatte i barnehagene har deltatt
på, som bl.a. lederopplæring, kurs i kommunens rutiner og systemer, brannvernkurs, kurs for tillitsvalgte og verne-
ombud.
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Medarbeidertilfredshetsmålinger
Den gjennomførte medarbeidertilfredshetsmålingen i 2005 viste at det er stor tilfredshet hos medarbeiderne i alle
barnehager. Målingene blir fulgt opp innenfor hver resultatenhet.

Rapport om bruk av delegert myndighet
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Type sak

Delegerte barnehagesaker
Delegerte saker om tildeling av tilsk. til priv. barnehager 
Delegerte økonomisaker
Delegerte personalsaker barnehage
Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage

Antall 2003

221)
-
3

192)
19

Antall 2004

341)
28
3

13
30

Antall 2005

171)
62
4

13
37

1 Hovedopptaket for barnehager er skrevet som delegerte saker pr barnehageenhet.
2 Tallene er for perioden 1.8.-31.12.2003.

Rapport fra resultatenhetene

200 Brøttum og Lismarka barnehager
Enheten ble utvidet med en småbarnsavdeling på Brøttum fra 1.8.2005. På grunn av forsinkelser i byggeprosessen
drives småbarnsavdelingen og en liten gruppe av de store barna i eksisterende barnehage, mens resten av stor-
barnsavdelingen drives i leide lokaler. Enheten har et godt samarbeid med foreldrene til speidergruppa på Brøttum
og RE bygg og eiendom som har lagt til rette for barnehagedrift på Høgvang inntil ny avdeling står ferdig. I forbin-
delse med utvidelse av barnehagen har enheten fått flere ansatte. Antall dagsverk har økt fra 8,3 til 12,5. Noe av
utfordringen i 2005 har vært å bli kjent med hverandre og innlemme nyansatte i enhetens fokusområder. Det er
arbeidet med å finne et felles ståsted og enes om satsningsområder videre fremover.

201 Åsen og Fagernes barnehager
Åsen barnehage hadde drift kun i vårhalvåret 2005. Da det for barnehageåret 2005/2006 bare var to aktuelle
søkere, ble det besluttet å legge ned driften midlertidig for barnehageåret 2005/2006. Samtidig ble ressursene fra
Åsen delvis omfordelt til Fagernes barnehage fra høsten 2005.Ved Fagernes barnehage var det korttidsdrift i vår-
halvåret. Fra høsten ble det gitt tilbud om inntil tre hele dager pr uke. Daglig benytter 10 til 12 barn seg av tilbu-
det. Samlokalisering med SFO har gjort at en har kunnet bruke felles personale på en rasjonell måte. Resultatet av
brukerundersøkelsen var god for begge barnehagene. Blant foreldrene ved Fagernes er det et uttalt ønske å få et
5-dagers tilbud. Planene om å investere i ventilasjonsanlegg er ikke realisert i 2005.

203 Fossen og Moelv barnehager
Enheten har i 2005 gitt tilbud til 84 barn i alderen 1-6 år. Begge barnehagene har hatt mange barn på deltidstilbud.
Flere har etter ønske fått utvidet oppholdsalternativ i løpet året, uten at alle behov er møtekommet.
Korttidstilbudet i Moelv barnehage ble avviklet fra august. Kjøkkenet på Kløverstua ble renovert etter en omfat-
tende vannlekkasje i høst. Barnehagene har gjennom hele året jobbet bevisst for å bidra til utvikling av et positivt
selvbilde hos alle barn, ved å gi god omsorg, økt kunnskapsnivå og god sosial kompetanse.

204 Evenrud, Stavsjø og Tingnes barnehager
De tre barnehagene har i 2005 gitt tilbud til ca 69 barn i alderen 1–6 år. Det gis et fleksibelt barnehagetilbud med
fokus på foreldrenes og familiens ønske/behov. Uansett type barnehageplass skal kvalitet stå i fokus, dvs. at barne-
hageenhetens pedagogiske innhold tilpasses barnas alder og utviklingsbehov.Ved aktiv jobbing med enhetens peda-
gogiske plattform har de ansatte enkeltindividet og dets behov i fokus. I 2005 har alle ansatte fått opplæring i
TRAS-metoden (tidlig registrering av språkutvikling) og de har lært seg bruk av kompetanseanalysen. Enheten har
også begynt å sette fokus på temaet ”Mobbing i barnehagen”. Da de tre barnehagebyggene på Nes skal samlokali-
seres fra ca 1.2.2008, er dette allerede nå med og legger føringer for måten det tenkes og arbeides på. Det skal i
perioden fremover arbeides videre med ulike planer for å kunne etablere et spennende, kvalitativt og fleksibelt
barnehagetilbud til barn og foreldre på Nes.



205 Tømmerli barnehage
Tømmerli barnehage har hatt full barnegruppe og også dette året hatt en avdeling vesentlig med 1- og 2-åringer.
De fleste har fått sine ønsker vedrørende oppholdsalternativer innfridd. Det er gjennom året lagt vekt på å gjøre
seg kjent i nærområdet. Barna har hatt jevnlige utflukter til bl.a. skogen og Tømmerli bo- og aktivitetssenter.
Uteområdet i barnehagen er beriket med egen kjøkkenhage og diverse sittegrupper. Det er jobbet med å utnytte
de mulighetene som ligger i barnehagetomta. Det er utarbeidet kvalitetsdokumenter for barnehagen.

206 Hempa og Vesleparken barnehager
Barnehagen har i 2005 gitt tilbud til 94 barn i alder 0 – 6 år. Det tilbys heldagsplasser og kortidsplasser. Behovet
for heldagsplasser er økende. I 2005 er det lagt vekt på å øke kompetanse og inspirasjon hos personalet. Språklig
utvikling og bevissthet hos barn og voksne er vektlagt i begge barnehagene.Vesleparken barnehage har fokus på det
flerkulturelle miljøet og har hatt barn fra fem ulike språkgrupper. Særskilt norskopplæring har derfor vært et viktig
satsningsområde.Vesleparken barnehage er også fokusbarnehage i regi av NAFO (nasjonalt senter for flerkulturell
opplæring). Senteret bistår med veiledning og opplæring, og innhenter barnehagens erfaringer i arbeidet med barn
og familier. Overskuddet fra 2004 ga muligheter for utbygging av veranda, stellerom og garderobe.

207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehager
Året 2005 har inneholdt en del forandringer for enhetens 90 barn og 31 ansatte. Kontorene er utvidet i begge
barnehagene for å kunne møte dagens krav til arbeidsplasser for merkantilt ansatt og barnehagenes ledere.
Utelekeplassen på Buttekvern er utvidet slik at barnehagen har fått akebakke på eget område. Dette har ført til at
barna har fått en helt ny utfordring innenfor sikre rammer. Fredheimvegen jobber mye med utegrupper, og sammen
med foreldrene er det satt opp ei grillhytte. Denne brukes daglig og er et bra tilskudd til barnehagens uteområde.
Enheten jobber med mange av de samme utfordringene innenfor anerkjennende kommunikasjon og språk, og job-
ber derfor med bruk av TRAS, utvikling av rollelek og bruk av Snakkepakken. Enheten har gode resultater på
gjennomført brukerundersøkelse.

208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehager
Enheten har i 2005 gitt barnehageplass til 74 barn i alderen 0-6 år. Foreldrenes ønsker om oppholdsalternativ er i
stor grad blitt imøtekommet. Personalgruppene på de tre byggene er preget av stabilitet, engasjement og ønske om
faglig utvikling. Humor og glede er høyt verdsatt og bidrar til et godt arbeidsmiljø. I påskeuka, to uker i juli og i jula
holdt Kårtorp barnehage åpent for de barna i enheten som ønsket et tilbud. Kylstad og Furnes barnehage holdt da
stengt. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger på denne ordningen som vil bli videreført i 2006. Når det
gjelder det bygningsmessige, er det gjort store utbedringer. Furnes barnehage framstår som ny utvendig, men treng-
er oppussing innvendig. Også på Kylstad og Kårtorp barnehager er det utført viktige vedlikeholdsarbeider. Alle tre
bygg framstår nå som hyggelige barnehager med hvert sitt særpreg.

2.3.5 Ressursbruk

Personalinnsats, antall årsverk
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Ansvarsgruppe – resultatenhet

200 Brøttum og Lismarka barnehager
201 Åsen barnehage
202 Fagernes barnehage
203 Fossen og Moelv barnehager
204 Evenrud, Stavsjø og Tingnes barnehager
205 Tømmerli barnehage
206 Hempa og Vesleparken barnehager
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehager
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage
249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter

Sum årsverk VO 20 Barnehage

Regnskap
2003

8,30
0,57
0,89
14,32
10,94
13,32
16,58
17,42
14,44
12,61

109,39

Regnskap
2004

8,30
0,57
0,89
14,32
10,94
13,32
16,58
17,42
14,44
12,61

109,39

Budsjett 2005

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

112,00

31.12.2005

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

112,00



Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr
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Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 27 349 84 496 94 952 98 928
Driftsinntekter 24 910 79 569 89 140 93 116
Netto driftsutg. 2 439 4 927 5 812 5 812

Ansvarsgruppe – resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

200 Brøttum og Lismarka barnehager 2 -164 166 -166 2
200 Brøttum og Lismarka barnehage 2 -164 164 -166 2
201 Åsen og Fagernes barnehager 47 -99 146 -146 47
203 Fossen og Moelv barnehager 279 -186 465 -465 279
204 Evenrud, Stavsjø og Tingnes barnehager 174 168 6 -6 174
205 Tømmerli barnehage 296 171 125 -125 296
206 Hempa og Vesleparken barnehager 378 163 215 -215 378
207 Buttekvern og Fredheimsvn. Barnehager 130 39 91 -91 130
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehager 357 314 43 -43 357
249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter 4 149 2 653 1 496 -1 496 4 149

Sum 5 812 3 059 2 753 -2 753 5 812

Virksomhetsområdet hadde i 2005 et netto mindreforbruk på 2,753 mill. kroner mot budsjett, som fordeler seg
med 1,257 mill. kroner på resultatenhetene for barnehagedrift og 1,496 mill. kroner på ansvarsgruppe 249
Barnehageformål – ikke fordelt enheter. Avvikene for de enkelte enheter kan forklares slik:

200 Brøttum og Lismarka barnehager
Det positive avviket skyldes høyere refusjoner av sykelønn og fødselspenger enn antatt.Videre har bruken av vikar
vært begrenset ved sykdom for noen stillinger.Vikarenes lønn har gjennomsnittlig vært lavere enn sykelønnsrefu-
sjonen.

201 Åsen og Fagernes barnehager 
Enheten har hatt reduserte lønnsutgifter i forhold til budsjett på grunn av færre barn ved Åsen og midlertidig ned-
legging fra høsten 2005. Det er også besparelser i driftsbudsjettet på grunn av lavt barnetall.Ved Fagernes er det
økt statstilskudd som følge av merinntak av barn.

203 Fossen og Moelv barnehager 
En vesentlig årsak til overskuddet på kr 465.000 er at overskuddet fra 2004 på kr 227.000 ikke er brukt. Når det
gjelder det resterende beløpet på kr 238.000, er årsakene bl.a. større inntekt av refusjon sykelønn enn budsjettert,
og lavere lønn til vikarer enn for stillingsinnehavere. Enheten hadde også merinntekt på brukerbetaling og statstil-
skudd med til sammen kr 194.000. Dette har sammenheng med mange deltidsplasser og utvidelse av plasser
gjennom året. Det er også solgt en del enkeltdager.

204 Evenrud, Stavsjø og Tingnes barnehager 
Enheten har merinntekt på sykelønnsrefusjoner i forhold til faktisk vikarbruk.

205 Tømmerli barnehage
Barnehagen hadde i året et positivt avvik på kr 125.000. Dette skyldes i stor grad overskuddet fra 2004.
Barnehagen har bestilt uteleke-apparater til kr 80.000. På grunn av at leverandøren ikke klarte å levere dette i
2005, har dette hatt stor betydning for årets resultat. Dette er for øvrig en utgift som kommer våren 2006. I tillegg
er det spart lønnmidler.

206 Hempa og Vesleparken barnehager
Enheten har et overskudd på kr 215.000. Dette har sammenheng med store sykelønnsrefusjoner. Det har også



vært større inntekter på foreldrebetaling i Vesleparken ved at det er åpnet for flere hele plasser. Bruk av vikarer
har gjennom året vært restriktiv.

207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehager
Enheten har et positivt avvik på kr 91.000 som skyldes større sykefravær enn beregnet, samtidig som vikarene er
lavere lønnet enn de faste ansatte som er sykmeldte. I tillegg er det refundert feriepenger for de sykmeldte.

208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehager 
Enheten kom ut med et positivt avvik på kr 43.000. Dette skyldes særlig at refusjon sykelønn har vært høyere enn
utgifter til sykevikar.

249 Barnehageformål – ikke fordelt
Denne ansvarsgruppen har en samlet besparelse på kr 1.496.000. Dette mindreforbruket skyldes særlig tre forhold.

For det første gjelder dette statstilskudd og kommunalt tilskudd til private barnehager som dekkes av skjønnsmid-
ler fra staten. Fra innføringen av barnehagereformen i 2004 og til utgangen av 2005 har kommunen en rest på kr
616.223 i ubrukte skjønnsmidler. Da dette er øremerkede midler knyttet til likebehandling av kommunale og priva-
te barnehager, er restbeløpet avsatt til bundne fond. I budsjettet har kommunen i tillegg budsjettert med en egenfi-
nansiering til dette formålet. På grunn av at skjønnsmidlene fra staten så langt har vært tilstrekkelig til å dekke
kommunale tilskudd, er denne egenandelen ikke benyttet. Dette er gjør at denne tjenesten har et mindreforbruk
på kr 859.000.

Ekstra assistanse til førskolebarn har et mindreforbruk på kr 444.000. Behovet for slike ressurser er vanskelig å
forutse, da antall barn med særskilte behov varierer.Vedtak om tildelinger fattes løpende gjennom hele året, og det
vil derfor være behov for å ha igjen ressurser til søknader mot slutten av året. Det ble her overført kr 1.377.000 i
overskudd fra 2004. Det er dermed i 2005 gjort vedtak som overstiger et normalbudsjett.

Ekstra assistanse til fremmedspråklige barn har et mindreforbruk på kr 193.000. Mindreforbruket skyldes vansker
med å ansette kvalifiserte tospråklige assistenter innen enkelte språkgrupper. I tillegg har det vært inntekter fra
sykelønnsrefusjoner.

Investeringsregnskapet

39

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 6 11 941 2 455 1 517
Investeringsinntekt 0 764 1 457 2 074
Netto inv.utgift 6 11 177 998 -557
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Fra Tingnes barnehage



2.4 Undervisning (VO 30)

300 Brøttum ungdomsskole Resultatenhetsleder: Einar Graff Hugo
301 Moelv ungdomsskole Resultatenhetsleder: Borger Enemo
302 Nes ungdomsskole Resultatenhetsleder: Oddvar Jensen
303 Brumunddal ungdomsskole Resultatenhetsleder: Randi Berit Landgraff
304 Furnes ungdomsskole Resultatenhetsleder: Ole Christian Hem
310 Brøttum skole Resultatenhetsleder: Einar Graff Hugo
312 Messenlia og Lismarka skole Resultatenhetsleder: Brite Kandal
313 Fagernes og Åsen skole Resultatenhetsleder: Per Lunde
314 Kilde og Fossen skole Resultatenhetsleder: Solvor Holmen
315 Skarpsno skole Resultatenhetsleder: Bjørn Myhrvold
316 Jølstad og Saugstad skole Resultatenhetsleder: Laila Mærde
317 Dæhli og Stavsjø skole Resultatenhetsleder: Per Moen
318 Helgøya og Årengen skole Resultatenhetsleder: Jan Kornerud
319 Kirkekretsen skole Resultatenhetsleder: Else Karin Nordli
320 Brumund og Mauset skole Resultatenhetsleder: Leif Gunnar Sørlien
321 Hempa skole Resultatenhetsleder: Berit Johanne Ohrvik
322 Fagerlund skole Resultatenhetsleder: Kari Storihle Ødegaard
323 Mørkved skole Resultatenhetsleder: Arnstein Nærlie
324 Kirkenær skole Resultatenhetsleder: Tove Nygård
325 Kylstad skole Resultatenhetsleder: Randi Kjøbstad
326 Stavsberg skole Resultatenhetsleder: Else Margrethe Holst
340 Hagen skole Resultatenhetsleder: Line Osmo
341 Tyrili Resultatenhetsleder: Anne Margaret Hauge
342 Voksenpedagogisk senter Resultatenhetsleder: Svein Kåre Rydland
343 PPT/RAUS Resultatenhetsleder: Turid Fauske

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

Barneskole: 15 resultatenheter med til sammen 22 skoler
Kombinert: 1 resultatenhet med både barne- og ungdomsskole (Brøttum)
Ungdomsskole: 4 resultatenheter
Andre: 4 resultatenheter (PPT/RAUS,Voksenpedagogisk senter,Tyrili, Hagen)
SUM 4 resultatenheter

2.4.2 Hovedkommentar
Antallet elever i de kommunale grunnskolene ved offisiell telledato 1.10.2005 var 4.336 elever. Dette var 53 elever
flere enn i 2004.

SFO-tilbud ble gitt ved barneskoler der minst 14 søkere hadde meldt interesse for fast plass. Antallet brukere av
skolefritidsordningene var 839 ved telledato 1.10.2005. Dette var en økning på 9 elever fra året før.

Kommunen gir voksenopplæring til de som har rettigheter i henhold til opplæringsloven.

PP-tjenesten samarbeider med barnehager og skoler på både individ- og systemnivå.

Fra høsten 2005 ble timetallet på første til og med fjerde årstrinn økt med en time på hvert trinn. Første til fjerde
trinn har med dette gjennomsnittlig 23 timer undervisning pr uke i skoleåret 2005-2006. Femte til og med sjuende
trinn har 27 timer pr uke, og ungdomsskolen har 30 timer pr uke.

Åpningstida i SFO er utvidet med en halv time hver morgen fra 1.8.2005.Vanlig åpningstid er dermed fra kl 07.00
til 16.30.
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Den nye Fagerlund skole ble tatt i bruk fra desember 2005. Fra årsskiftet 2005/2006 ble skolene Brumund og
Mauset lagt ned.

2.4.3 Rapportering av resultatmål 

Økonomi
• Sørge for at drift samsvarer med økonomiske rammer.

- Målet er nådd. Se kapittel 2.4.5 for nærmere omtale.
• Det vurderes en ny utregningsmodell for timetildeling for skoleåret 2005/2006.

- Målet er nådd. Ny modell ble tatt i bruk for 2005/2006. Denne modellen er så utviklet videre for bruk fra og med
skoleåret 2006/2007.

Brukere
• Gjennomføre minimum en brukerundersøkelse ved hver enhet.

- Målet er nådd. Gjennomsnitt for Ringsaker er 4,8 på en skala fra 1 til 6. Gjennomsnitt for landet er 4.6.
• Antall elever med spesialundervisning skoleåret 2005/2006 skal være lavere enn 4 %.

- Målet er nådd. 3,32 % av elevene får spesialundervisning skoleåret 2005/2006.
• Skoleenhetens resultater på www.skoleporten.no skal være bedre enn landsgjennomsnittet.

- Målet er ikke nådd. Resultatene for læringsutbytte ligger fremdeles lavere enn ønsket.
• 80 % av de foresatte sier seg fornøyde med samarbeidet med skolen.

- Målet er nådd. Foresatte er spesielt fornøyd med samarbeidet med kontaktlærerne.

Medarbeidere
• Følge opp resultatet av medarbeidertilfredshetsmåling.

- Målet er nådd. Skolene har satt i gang tiltak der det anses nødvendig.
• 80 % av medarbeiderne er fornøyd med det psykososiale miljøet.

- Målet er nådd.
• Skoleledere og lærere deltar i kompetanseutvikling innenfor området tilpasset opplæring.

- Målet er nådd. Alle skoler har gjennomført egne tiltak.
• Lærerpersonalets kompetanse styrkes innenfor fag (spesielt norsk, engelsk, matematikk og IKT).

- Målet er nådd. Skolenes lokale kompetanseplaner ivaretar faglig oppdatering.
• Det samlede sykefraværet skal ikke overstige 9 %.

- Målet er nådd. Samlet sykefravær for VO 30 var 7,3 %.

Organisasjon
• Det skal legges en plan for etablering av godkjente arbeidsplasser for personalet og fleksibel romløsning.

- Målet er ikke nådd. Helhetlig rehabiliterings- og utbyggingsplan blir lagt fram i 2006 slik som bestemt av kommunesty-
ret ved vedtak av budsjett 2006.

• Få godkjent to skolebygg i tråd med forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.
- Målet er nådd, Stavsberg og Lismarka ble godkjent i 2005.

• Det utarbeides en plan for godkjenning av samtlige skoler etter forskrift for miljørettet helsevern i skoler og
barnehager, herunder kostnadsberegning av tiltak.
- Målet er ikke nådd. Helhetlig rehabiliterings- og utbyggingsplan blir lagt fram i 2006.

• Det utarbeides en felles strategi for IKT i skolene i tråd med f.sak 174/2004, Oppfølging av kvalitet i grunn-
skolen.
- Målet er nådd. Det vises til k.sak 101/2005 Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 - 2008 i
Ringsaker kommune.

2.4.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig

Skolestruktur
Brumund og Mauset skoler ble nedlagt pr 31.12.2005.
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Fritidstilbud
Furnes ungdomsskole har for skoleåret 2005/2006 et fritidstilbud for en liten gruppe elever knyttet til forsterket
skole to timer etter vanlig skoletid alle skoledager.Tilbudet er kommet i stand på bakgrunn av et samarbeid
mellom skolen og pleie- og omsorgsdistriktene elevene er hjemmehørende i.

Kompetanse- og kvalitetsutviklingsarbeid 
Brukerundersøkelsene og medarbeidertilfredshetsmålingene i 2005 er fulgt opp med ulike kvalitetsforbedrende til-
tak ut fra behov ved enhetene.

Innføring av Kunnskapsløftet og nye læreplaner er gjort i samarbeid med foreldreutvalgene og gjennom fagarbeids-
grupper for de ulike fag bestående av til sammen over 40 lærere fra forskjellige skoler. Innspillene fra fagarbeids-
gruppene har vært utgangspunkt for videre arbeid med læreplaner i den enkelte skole. Alle skoler har utarbeidet
lokal kompetanseplan for perioden 2005-2008. Planene har også vært en forutsetning for fordeling av statlige kom-
petanseutviklingsmidler til skolene.

Det er i 2005 blant annet gjennomført etter- og videreutdanning i ulike fag, og tilrettelagt ulike tiltak innenfor spe-
sialpedagogikk, læringsstiler, IKT, læringsmiljø, klasseledelse, verdier, kollegabasert veiledning og nettverksarbeid i
matematikk og norsk. Kommunen har hatt stor nytte av interkommunalt samarbeid med Hamar, Stange og Løten
med hensyn til samarbeid med ulike faginstitusjoner og oppdragsgivere i forhold til oppfølging av Kunnskapsløftet.
Videreutdanningstilbud i felles regi innen fremmedspråk og det nye KRL-faget er eksempler på dette.

Ved å tilsette en koordinator i 50 % stilling for å følge opp Kunnskapsløftet, er det lagt til rette for at resultatenhe-
tene ut fra egne behov enkeltvis, lokale nettverk kommunalt, i interkommunale nettverk og i forhold til utdannings-
institusjoner, skal kunne dekke ulike forutsetninger for å gjennomføre nødvendig kompetanseheving. Forståelsen for
at Kunnskapsløftet representerer mer enn kompetanseheving, synliggjøres også gjennom skoleeiers arbeid for å
følge opp læringsplakaten. En viktig del av dette arbeidet er analyse av styringsinformasjon for virksomhetsområdet.
Grunnlagsarbeid er gjort gjennom deltakelse i elevinspektørene, nasjonale prøver, brukerundersøkelser og medar-
beidertilfredshetsundersøkelser i 2005. Et viktig utviklingsområde i denne sammenhengen er arbeidet som er gjort
med utformingen av en mal for virksomhetsplaner.

Rapport fra resultatenhetene 

300/310 Brøttum barne- og ungdomsskole
Skolens bygningsmessige behov har vært gjenstand for omfattende drøfting, utredning og mediefokus i 2005.
Skoleleder har utarbeidet en ”Plan for dimensjonering av Brøttum barne- og ungdomsskole” som oppfølging av
f.sak 133/2004. I forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling for 2006-2009 ble det i økonomiplanen ført
opp investeringsmidler til rehabilitering og nytt barneskolebygg på Brøttum.

Som en 1-10 skole utgjør Brøttum en fleksibel administrativ enhet hvor ressurser kan utnyttes effektivt og pedago-
gisk kompetanse på barne- og ungdomstrinnet kan utveksles i tett kollegasamarbeid. Skolens nye logo markerer at
det er en ”vi-skole”. Nytt satsingsområde fra skoleåret 2005/2006 er fysisk aktivitet og måltider, der skolen har fått
prosjekttilskudd fra fylket.

301 Moelv ungdomsskole
Skolen har hatt en vesentlig oppgradering utstyrsmessig, spesielt innen IKT. Det er brukt mye tid på forberedende
planarbeid og kompetanseutvikling knyttet til Kunnskapsløftet. Ulike målinger og brukerundersøkelser gir positive
tilbakemeldinger. Handlingsplaner er utarbeidet på flere områder: IA-arbeid, takling av trusler og vold, handlingsplan
mot mobbing.

Befaringer er foretatt, og kostnadsoverslag er utarbeidet, både i forhold til å få skolen godkjent etter forskrift om
miljørettet helsevern og å få skaffet skolen større og mer hensiktsmessige arbeidsplasser for lærerne. Skolen har
stor mangel på gruppe- og møterom, samt lite fleksibel romløsning. Det er grunn til å nevne at skolen har et godt
samarbeid med det lokale næringsliv.
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302 Nes ungdomsskole
Nes ungdomsskole har de siste fire årene hatt en økning i elevtall, og har i følge prognoser nådd toppen med 202
elever. For å møte økningen i elevmassen har en omdisponert og tatt i bruk spesialrom til tradisjonell undervis-
ning, hvilket igjen har ført til utfordringer både for elever og lærer når det gjelder fleksibilitet.Virksomheten har
vært preget av omstillinger i forhold til innføring av ny læreplan høsten 2006, og avklaring forhold til om skolen
skal være 1-10 skole, jf. k.sak 145/2005.

303 Brumunddal ungdomsskole
Elevtallet ved skolen har økt, og det er svært trangt ved skolen.Ved årets slutt hadde skolen 408 elever fordelt på
14 klasser. På 8. trinn er det 30 elever i hver klasse og i løpet av høsten har skolen sluttet å ta inn elever på grunn
av plassmangel. Høsten 2005 startet alle elever på 8. trinn med Kunnskapsløftet. Det har vært en spennende pro-
sess. Både elever og lærere er engasjerte og fornøyde. Det blir gitt undervisning i fremmedspråkene tysk, fransk,
spansk og italiensk. Alle elevene får også systematisk dataopplæring hver uke. Skolen har i 2005 deltatt i prosjektet
”Gi rom for lesing!”.

304 Furnes ungdomsskole
Skolen hadde ved utgangen av året 347 elever, herunder forsterket skoleplass til 22 elever. Med dette er skolens
kapasitet svært stramt utnyttet, noe som setter preg på hverdagen både for elever og ansatte. Det er satt i gang
tiltak for å skaffe alternative læringsarenaer utenfor skolens lokaler, blant annet gjennom bruk av Mauset skole.

To elever og en lærer reiste i juni til Zambia, sammen med en gruppe i regi av EduSport. Det er over to år samlet
inn kr 50.000 til skolebygg og vannboring i landsbyen Kabangalala. Skolens samarbeid med Helene-Lange Schule i
Wiesbaden er videreført med utveksling av 12 elever over en tre ukers periode.

Deler av skolens uteområder er rustet opp, blant annet gjennom tilrettelegging av sykkelparkering, sandvolleybal-
lanlegg og hinderløype finansiert gjennom spleiselag mellom elevråd, foreldreråd, nærmiljømidler og skolen.

312 Messenlia og Lismarka skole
Både Messenlia og Lismarka skole er godkjent i forhold til kravene om miljørettet helsevern. Begge skolene er bar-
neskoler med elever på alle årstrinn og skolefritidsordning. Høsten 2005 er det brukt mye tid på begge skolene for
å tilrettelegge for Kunnskapsløftet i aldersblanda grupper. I arbeidet med Kunnskapsløftet på Messenlia skole legges
det opp til mye uteaktiviteter i opplæringa. Dette innebærer at naturen/uteområdet i stor grad blir brukt som
læringsarena. Skolen er i full gang med å legge til rette for pedagogiske prosesser i uteområdet. Fast trimøkt på 30
minutter fire dager i uka har hatt positiv innvirkning på lek og trivsel. Ellers jobbes det med læringsmiljøet. Lærerne
har blant annet fått opplæring i kollegabasert veiledning.

Også Lismarka skole bruker mye tid på lokale læreplaner basert på Kunnskapsløftet. Ellers arbeides det med
læringsmiljøet. Organiseringen av skolen i tre paralleller (1.-4.kl, A, B, C og 5.-7. kl. A, B, C) gir muligheter for flek-
sibilitet som gir større handlingsrom for å utnytte ressursen optimalt. Det legges til rette for intensive lese-/skrive-
kurs, og det blir utarbeidet konkretiseringsmateriell i forbindelse med tilrettelegging for ulike læringsstiler.

313 Fagernes og Åsen skole
Fagernes og Åsen skole legger stor vekt på naturopplevelser og læring gjennom aktiviteter utendørs som en del av
den tilpassede opplæringen. Områdene rundt begge skolene er meget godt egnet og blir brukt regelmessig. De to
skolene skårer over gjennomsnittet både på ”Elevinspektørene” og brukerundersøkelsen 2005. På brukerundersø-
kelsen har begge skolene nådd akseptabelt nivå på alle hovedspørsmål. Ønsket nivå (5,0 eller mer) er nådd på 8 av
9 hovedspørsmål på Fagernes og på 6 av 9 på Åsen. På medarbeidertilfredshetsundersøkelsen skårer enheten like i
overkant av middels for skolene i kommunen. Fra høsten 2005 har en stor del av det pedagogiske utviklingsarbei-
det ved skolene foregått i fellesskap. Det gjør at begge skoler drar nytte av kompetansen fra de ansatte i hele
enheten. I november hadde personalet felles ekskursjon til to demonstrasjonsskoler. Bearbeiding av kunnskaper og
erfaringer herfra har startet, og de viktigste emnene for utvikling i 2006 er valgt.

314 Kilde og Fossen skole
2005 var det første hele året hvor Kilde og Fossen skole var samlet som én resultatenhet. Det er lagt ned et bety-
delig arbeid i forhold til å ”sveise” de to kollegiene sammen, og skape en felles plattform. Blant annet er det eta-
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blert felles samarbeidstid og møtepunkt en dag i uka. I tillegg ble det på vårparten arrangert to dager med felles
planlegging og samarbeid, og skolene er nå på vei mot et godt felles ståsted. Enheten har gått til innkjøp av nytt
datasystem for biblioteket. I tillegg er enheten tilført 29 nye datamaskiner som er satt i nettverk. Deler av over-
skuddet fra 2004 på henholdsvis kr 396.000 for Kilde, og ca kr 60.000 for Fossen ble brukt til dette formålet. Som
en følge av rapport fra Lek og sikkerhet er alle farlige lekeapparater fjernet fra Fossens uteområde, og nye lekeap-
parater er kjøpt inn. Uteområdet er betydelig renovert, og det har vært gjennomført stor dugnadsinnsats for å få
dette til.

Brukerundersøkelsen i 2005 viste at gjennomsnittet for begge skolene lå godt over gjennomsnittet for Ringsaker
kommune. Elevinspektørene lå på kommunenes gjennomsnitt eller over. Skolenes rådsorganer fungerte meget godt.
Medarbeidertilfredshetsmålingen viste godt arbeidsmiljø på enheten, og undersøkelsen er gjennomgått i plenum og
diskutert. Skolen har et arbeidsmiljø preget av dialog med et velfungerende HMS-utvalg.

315 Skarpsno skole
Det ble våren 2005 utarbeidet ny pedagogisk plattform for skolen i samarbeid mellom foreldre, elever og lærere.
Det arbeides for et skolemiljø som preges av de 4 L-er: Læring, Likeverd, Lojalitet og Latter. I Grunnskolens Uke
fikk skolen stor positiv medieoppmerksomhet både i TV, radio og aviser gjennom ”Den latterlige uken” som var
godt planlagt av en komité av elever, foreldre og lærere. I 2005 ble det lagt stor vekt på å styrke lærerens klassele-
delse og hvordan være en tydelig voksen. Prosjektet ”Verdier i skolehverdagen”, som Skarpsno gjennomførte sam-
men med Moelv ungdomsskole og Kilde skole med midler fra fylkesmannen i Hedmark, er etter prosjektperioden
lagt inn i ordinær drift for samorganisering mellom skolene. Ellers har Skarpsno kjøpt mye konkretiseringsmateriell
siste året og oppjustert data-, video- og fotoutstyr for lærere og elever. Skolen fikk nytt brannvarslingsanlegg i
2005, men det er fortsatt store mangler for å få godkjent skolen etter forskrift for miljørettet helsevern for skoler
og barnehager, samt få tilfredsstillende arbeidsplasser for lærere.

316 Jølstad og Saugstad skole
I tillegg til etablerte tiltak for samarbeid mellom hjem og skole, ble det satt i gang flere tiltak for å få til tettere
kontakt med foreldrene; fyldig informasjon på skolenes hjemmesider, månedsinfo og flere varierte møtepunkt. På
Saugstad skole fortsetter arbeidet med aldersblandede grupper for å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev.
Skoleåret 2005/2006 har Jølstad skole basisgrupper for hvert alderstrinn. Arbeidet med lokale læreplaner knyttet
til Kunnskapsløftet ble startet opp.Våren 2005 vedtok kommunestyret rom- og funksjonsplanen for ny skole i
Gaupen. Skolens ledelse og tillitsvalgt har deltatt i arbeidet med forprosjekt, og den nye skolen planlegges med
sikte på innflytting i oktober 2007.

317 Dæhli og Stavsjø skole
Enheten satser mye på å skape et felles kollegium med mange felles møtepunkter både faglig og sosialt. Lærerne
har fullført nettbasert kurs i ”digital kompetanse”. Enheten har fra august 2005 organisert seg med kontaktlærere,
og det er brukt mye tid på å få kompetanse i læringsstiler og innsikt i elevenes ulike læringsstiler, samt forsøke å
overføre dette til en praktisk skolehverdag. Det har også vært stort fokus på læreren som leder. For de barna
som har spesielle behov, er det etablert et sansemotorisk tilbud. Enheten har vært involvert i planlegging av den
nye barneskolen på Nes.

318 Helgøya og Årengen skole
Skolene har arbeidet mye med det sosiale miljøet, og har benyttet et opplegg som heter Hjertevekst. Dette er et
samarbeidsprosjekt mellom ansatte, elever og foreldre som har fungert meget bra. IKT har vært et satsningsområ-
de dette året. Lærerne har fått bærbare pc-er og skolenes datarom har blitt oppgradert. Overgangen til den nye
skolen som er beregnet ferdig på Stavsjø 1.8.2007, er et tema som er tatt opp i aktuelle sammenhenger.

319 Kirkekretsen skole
Alle klasserom er pusset opp og har fått god ventilasjon i tillegg til at toalettene er renovert. Oppussing og ventila-
sjonsanlegg i gymnastikkavdelingen gjenstår. Med bakgrunn i IKT-satsingen ved skolen er alle lærerne utstyrt med
bærbar pc koblet opp i trådløst nettverk. Det er innkjøpt 17 nye elevmaskiner og videoprosjektør. Skolen er orga-
nisert i team på småskoletrinn og mellomtrinn.Teamene har hatt spesiell fokus på tilpasset opplæring og norskfa-
get. Samarbeidet med foreldrene er svært godt. Foreldrene er aktive deltagere i utbedringer både av inne- og ute-
miljø, og brukerundersøkelsen viser stor grad av tilfredshet.
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320 Brumund og Mauset skole
Brumund og Mauset hadde sitt siste driftsår i 2005. Brumund og Mauset skole ble nedlagt 31.12.2005, og de fleste
elever og ansatte fra denne enheten er flyttet over til den nye Fagerlund. Noen av elevene valgte å flytte over til
andre skoler som Hempa, Kirkekretsen og Kylstad.

321 Hempa skole
Hempa skole har i 2005 nådd de mål som var satt i forhold til undervisingen, men skolen er ennå ikke godkjent
etter forskrift om miljørettet helsevern pga av at ventilasjonsanlegget er for dårlig. Det har vært stor satsing på
IKT i 2005. Alle lærerne er utstyrt med bærbar pc koblet opp i trådløst nettverk, og det er kjøpt 18 elevmaskiner
i trådløst nettverk til bruk i klasserommene. Organisering av skolen videreføres etter tidligere gode erfaringer,
hvor hovedfokuset er tilpasset opplæring. Foreldresamarbeidet er godt og de forskjellige rådsorganene er aktive.

322 Fagerlund skole
2005 har vært preget av bygging av ny barneskole, og bygget var ferdigstilt i oktober 2005. Det har blitt lagt vekt
på en god overgang til ny skole for elever, foresatte og ansatte. Bygget fremstår som moderne og framtidsrettet
med mange muligheter. Satsingsområder har vært læringsstiler og læringsstrategier, IKT, teamarbeid, og det er sam-
arbeidet med SEFS (Senter for kompetanseutvikling i den flerkulturelle skolen) i forbindelse med at skolen har
tospråklige elever. Elevene tok den nye skolen i bruk 8.12.2005. Brumund og Mauset skole ble nedlagt 31.12.2005,
og de fleste elever og ansatte fra denne enheten flyttet over til den nye skolen ved årsskiftet.

323 Mørkved skole
Mørkved skole har i 2005 utarbeidet et tydelig verdigrunnlag i samarbeid med FAU. Skolens pedagogiske plattform
er ferdigstilt og skolens utviklingsområder bygger på denne plattformen. En presentasjonsfolder, utformet som en
serviceerklæring, er trykket og delt ut til alle hjem. Skolen er organisert i faste samarbeidsteam.Teamene ledes av
teamleder som møter skolens ledelse jevnlig i koordineringsteamet. Skolens kriseplan og skolens plan mot mob-
bing er revidert. Alle barn har jevnlige, planlagte veiledningssamtaler med sin kontaktlærer og kontakten mellom
skolen og hjemmene er god.

324 Kirkenær skole
Ved skolen har det vært arbeidet med kompetanseheving og kvalitetsutviklingsarbeid for å møte Kunnskapsløftet.
Standarden på IKT- siden er god, men det ligger en utfordring i nyanskaffelser. Det er behov for flere bærbare pc-
er for ansatte og en ny datamaskin på biblioteket. Når det gjelder kompetanseheving, har det vært holdt enkeltse-
minarer for teamledere og teamledelse. Hele personalet har avsluttet et toårig kurs i relasjonskompetanse. Én
lærer har fullført videreutdanning i KRL, og én lærer har fullført videreutdanning i spesial pedagogikk. Leder har
deltatt i fire ulike seminarer utenom kommunen. På elevinspektørene skårer skolen over landsgjennomsnittet på
trivsel, motivasjon, elevråd, elevmedvirkning og fysisk læringsmiljø. Det vil bli et mål å få bedret kvaliteten på det
faglige og sosiale arbeidsmiljøet for elevene og samhandling med foreldre/foresatte. Organisering av teamsamarbeid
er vellykket overfor brukerne og medarbeiderne. Personalet har høy fagkompetanse, men ønsker økt/ny kompe-
tanse mot Kunnskapsløftet og skoleutvikling. Enheten er godkjent etter forskriften om miljørettet helsevern.
Utearealet ved skolen er stort, og tilsyn med elevene er av denne grunn en utfordring.Trafikkforholdene er uover-
siktlige og skolen jobber med skolepatrulje og trafikksikring med tilsyn ved av- og påstigning.

325 Kylstad skole
Skolebygningen er rustet opp med nye markiser i øverste etasje, og hallen og trappa ned til kjellerstua har fått nytt
gulvbelegg. I tillegg er det investert i ny telefonsentral. Alle lærerne har hevet sin IKT-kompetanse og er nå utstyrt
med bærbar pc. Datautstyret til elevene er betydelig oppgradert.

326 Stavsberg skole
Våren 2005 ble solavskjerming og tavlebelysning installert, slik at Stavsberg nå er godkjent etter forskrift om miljø-
rettet helsevern. I løpet av 2005 er skolen betydelig oppgradert i forhold til tekstiler, møbler, utstyr og inventar. På
fellesarealene er stillearbeidsplasser innredet for elevene og hensiktmessige møbler er innkjøpt til dette. I fellesare-
alet er det også innredet IKT- arbeidsplasser for elevene som supplement til det allerede eksisterende IKT- rom-
met. Ny komfyr og ny vaskemaskin er innkjøpt i tilknytning til heimkunnskapsavdelingen. Lærernes arbeidsrom er
ferdigstilt ved at den fjerde og siste avskjermede enheten er innkjøpt og montert. Hva IKT angår, er det investert i
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36 skolelisenser, 17 nye pc-er, én router for skille av elev- og lærernett samt én printserver. Utearealet er beriket
med det mye omtalte ”Fortet” som ble brukt i barne- TV serien Pysj pop baluba. Nye sykkelstativ er innkjøpt.

340 Hagen skole
Hagen skole er en institusjonsskole for elever innlagt på Hagen behandlingsenhet, etter § 2.1, fjerde ledd i lov om
psykisk helsevern. Hagen behandlingsenhet er en enhet under BUP- døgnavdeling, divisjon Psykisk helsevern ved
Sykehuset Innlandet HF. Ringsaker kommune er vertskommune for Hagen skole, og mottar et administrasjonstil-
skudd på 3 % av skolens budsjett. For 2005 var administrasjonstilskuddet på kr 93.000. Driften dekkes i sin helhet
av Hedmark fylkeskommune. I løpet av året 2005 fikk totalt 17 elever ulike former for tilbud ved Hagen skole. 6 av
elevene kom fra Ringsaker kommune.

341 Tyrili
2005 har vært et turbulent og svært usikkert år for skolen.Tyrilistiftelsen sa opp avtalen med Ringsaker kommune
(f.sak 201/2004) fordi stiftelsen ikke klarte sine økonomiske forpliktelser. Helse- og omsorgsdepartementet ved
Sosial- og helsedirektoratet stilte økonomiske midler til disposisjon for våren 2005 og skoleåret 2005/2006 mot at
Tyrilistiftelsen og Ringsaker kommune i samarbeid søker refusjon av utgifter til opplæring i elevens hjemkommune
og hjemfylkeskommuner. Resultatet av arbeidet skal rapporteres til direktoratet. Driften av skolen er sikret fram til
31.7.2006, og det er skrevet ny avtale med Tyrilistiftelsen for samme periode. Forlengelse av avtaler med Folldal
kommune og Telemark fylkeskommune er inngått med samme opphørsdato også uten oppsigelsestid.

Det pedagogiske utviklingsarbeidet innad har vært preget av den usikre skolesituasjonen, utfordringer med elevgrup-
pa, vakanse i stillinger pga skolesaken, nytilsetting, tilsetting av vikar og usikkerhet om framtida. Ansatte har deltatt
på rådgiverkonferanser og informasjon om Kunnskapsløftet innen videregående opplæring, og prøver å oppdatere
seg om aktuelle problemstillinger. Elevgruppa generelt trenger faglige basisferdigheter innen enkelte fag; lese- og skri-
vetrening, matematikk, IKT, oppdatering i engelsk og samfunnskunnskap, tørre å nærme seg en ordinær skolehverdag
”ute” og gjenvinne troen på egne muligheter. Skolen har samarbeidet med OPUS Lillehammer om datakurs. I høst
har mange elever vært plassert etter lov om barnevern, og flere elever sliter med stor grad av skolevegring.Totalt
har skolen hatt 110 elever i løpet av året fordelt på Tyrili Mesnali,Tyrili Sør, Skien og Frankmotunet i Folldal.

342 Voksenpedagogisk senter
Ny lov om rett og eller plikt til norskopplæring for innvandrere tok til å gjelde fra 1.9.2005. Samtidig ble finansie-
ringsordningen lagt om til pr capita-tilskudd og resultattilskudd, og ny læreplan ble innført. Det statlig støttede
samarbeidsprosjektet med Kvinneuniversitetet, ”Engelsk på tvers” av grunnskole- og grunnkurs videregående nivå,
ble videreført. I tillegg ble prosjektet utvidet til å gjelde faget matematikk. Det nye UDI-støttede prosjektet ”Mål
Middel Mestring” ble gjennomført sammen med enheten sosiale tjenester, med vekt på språkpraksisplass med fad-
derordning for nyankomne innvandrere. Samarbeidsprosjektet med Hedemarken-kommunene, fylkesmannen, fylkes-
kommunen og Hamar katedralskole om grunnskoleopplæring for innvandrerungdom i alderen 16-20, ble videreført
våren 2005.

343 PPT/RAUS
I tillegg til de lovpålagte oppgavene på individ- og systemnivå, har PPT i 2005 hatt fokus på å fullføre prosjekt
”Tilpasset Opplæring – PTO”. Det overordnede målet for PTO har vært å utvikle ny og tjenelig praksis som hever
kvaliteten på tilbudet i barnehager og skoler. Evaluering av PTO skjer i vårsemesteret 2006. Det vil da evalueres
om områdene det har vært opplæring innenfor, og som har vært satsningsområder på de ulike enhetene, har blitt
en del av hverdagen til de skoler og barnehager det gjelder. Det er også et mål å bidra til at de ulike nettverk som
er opprettet, blir videreført. I 2005 har det i regi av PTO også vært rettet et enda tydeligere blikk mot læringsmiljø
for barn/elever i Ringsaker. I tillegg har det vært fokus på når tilpasset opplæring blir spesialundervisning, hva som
utløser rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning og saksbehandlingsregler.Temaer som tverrfaglig samar-
beid og psykisk helse for barn og unge, er fortsatt viktige områder for PTT/RAUS. PPT har deltatt i forebyggende
arbeid gjennom bl.a. familiesenteret, gjennom ressursteamene for ungdomsskolene og i VIP-prosjektet i videregå-
ende opplæring. I 2005 startet PPT/RAUS et prosjekt i samarbeid med ungdomskolene, hvor målet er kompetanse-
heving innenfor det sosialpedagogiske området – samhandlingsvansker, jf. k.sak 93/2002. I regi av prosjektet er det
gjennomført første del av ART-utdanning av lærere og tilsatte i PPT (sosial ferdighetstrening, sinnekontrollering og
moralsk resonneringstrening), og en prosjektplan er utarbeidet for arbeidet videre i 2006.
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2.4.5 Ressursbruk

Personalinnsats, antall årsverk 
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Resultatenhet Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

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

Sum årsverk VO 30 Undervisning 529,44 524,20 524,20

I kolonnen Budsjett 2005 er det tatt utgangspunkt i timetildeling til skolene pr 1.9.2005, samt all merkantil beman-
ning og bemanning i SFO. Inkludert i årsverkene er ressurser tildelt fra andre kommuner i forhold til gjesteelever
og andre variable personalressurser i forhold til minoritets¬språklige elever. Personalressursene i skolen er varie-
rende da de beregnes ut fra en elevmasse som stadig endrer seg både i skole og SFO.

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr 

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 133 757 288 629 284 413 307 703
Driftsinntekter 47 681 75 188 62 178 85 468
Netto driftsutg. 86 076 213 441 222 235 222 235

Virksomhetsområde undervisning har et positivt avvik i forhold til budsjett på 8,658 mill. kroner etter avsetning og
bruk av fond. Resultatenheter med overskudd får med seg overskuddet til disposisjon i 2006, og resultatenheten
med underskudd på 0,034 mill. kroner får belastet budsjettet i 2006 med et beløp tilvarende underskuddet.



For de enkelte resultatenheter ser den økonomiske situasjonen slik ut for 2005:
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Ansvarsgruppe – resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

300 Brøttum u-skole 7 779 7 768 11 -11 7 779
301 Moelv u-skole 13 188 12 573 615 -615 13 188
302 Nes u-skole 9 633 9 621 12 -12 9 633
303 Br.dal u-skole 18 319 17 997 322 -322 18 319
304 Furnes u-skole 19 136 18 995 141 -141 19 136
310 Brøttum skole 5 891 5 670 221 -221 5 891
312 Lismarka/Messenlia skole 8 025 7 970 55 -55 8 025
313 Åsen/Fagernes skole 6 762 6 571 191 -191 6 762
314 Kilde/Fossen skole 13 519 13 288 231 -231 13 519
315 Skarpsno skole 8 215 8 050 165 -165 8 215
316 Saugstad/Jølstad skole 7 261 7 221 40 -40 7 261
317 Stavsjø/Dæhli skole 10 555 10 386 169 -169 10 555
318 Årengen/Helgøya 6 282 6 106 176 -176 6 282
319 Kirkekretsen skole 5 837 5 440 397 -397 5 837
320 Brumund/Mauset skole 6 157 6 027 130 -130 6 157
321 Hempa skole 10 519 10 148 371 -371 10 519
322 Fagerlund skole 11 406 11 403 3 -3 11 406
323 Mørkved skole 17 192 16 964 228 -228 17 192
324 Kirkenær skole 7 787 7 821 -34 34 7 787
325 Kylstad skole 5 834 5 825 9 -9 5 834
326 Stavsberg skole 6 617 6 572 45 -45 6 617
340 Hagen skole 0 0 0 0 0
341 Tyrilistiftelsen 0 -2 147 2 147 -2 147 0
342 Voksenpedagogisk s. 3 787 3 267 520 -520 3 787
343 Ped.psyk.tjeneste/RAUS 7 379 6 458 921 -921 7 379
399 Underv.formål ikke fordelt 5 155 3 583 1 572 -1 572 5 155

Sum VO 30 Undervisning 222 235 213 577 8 658 -8 658 222 235

Grunnskole
Grunnskoleundervisning (unntatt ufordelt reserve) har et netto mindreforbruk på 2,8 mill. kroner. Dette skyldes et
netto mindreforbruk på 5,4 mill. kroner på lønnsutgifter inklusive sykelønnsrefusjoner. Mindreforbruket ved barne-
og ungdomsskolene skyldes hovedsakelig mindre bruk av vikarer ved sykefravær og høyere sykelønnsrefusjoner
enn antatt. Noen av skolene hadde overskudd fra 2004 som ikke er brukt ennå, og dette gir et tilsvarende godt
resultat i 2005. Det er samtidig et merforbruk på 4,3 mill. kroner på kjøp av varer og tjenester og andre driftsutgif-
ter, og det har slik vært en omfordeling fra lønn til annen drift. Andre driftsinntekter og refusjoner utgjør til sam-
men en merinntekt på 0,1 mill. kroner

Kirkenær skole hadde et underskudd på ca kr 40.000 fra 2004 som det har vært vanskelig å få dekket inn i 2005.
Underskuddet i 2005 er på kr 34.576, og det vil bli iverksatt tiltak for å dekke inn dette i 2006.

SFO
Samlet netto mindreforbruk for skolefritidsordningen er 0,745 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak at antall
barn i skolefritidsordningen er redusert i 2005. Færre barn i skolefritidsordningen enn budsjettert har gitt en inn-
tektssvikt på brukerbetaling med 0,788 mill. kroner. Skolene reduserte bemanningen i forhold til denne inntekts-
svikten, og det førte til besparelse på lønnsutgifter inklusive sykelønnsrefusjoner.

Tyrili 
Tyrili har et positivt avvik på 2,1 mill. kroner og inngår som en del av det samlede overskuddet til virksomhetsom-
råde undervisning. Avviket skyldes at tilskudd til driften av skolen for våren 2006 er inntektsført i 2005, samt
besparelse på lønnsutgifter.



Voksenopplæring
Voksenopplæringen har et netto mindreforbruk på 0,52 mill. kroner og skyldes i hovedsak at det er gitt opplæring
til flere fremmedspråklige enn forventet, nedleggelse av avdeling for enslige mindreårige som medførte forsiktig
budsjettering pga inntektsbortfall, og merinntekter fra sykelønnsrefusjon

PPT/RAUS
Resultatenhet PPT/ RAUS hadde et mindreforbruk på 0,921 mill. kroner og skyldes mindreutgifter på 0,630 mill.
kroner til lønn på grunn av at det har vært vanskelig å rekruttere vikarer i forbindelse med sykefravær. I tillegg er
det en merinntekt på 0,291 mill kroner i forhold til budsjett pga merinntekter på refusjon fra staten til prosjekt
”Familiesenteret”, refusjoner fra andre kommuner og udisponert overskudd fra 2004.

Ufordelt reserve
Innen virksomhetsområdet budsjetteres det med en ufordelt reserve til fordeling av midler i løpet av kalenderåret.
Det vil si at endringer i timetildelingsressurser for grunnskolen og skolefritidsordningen gjennom året kompense-
res ved å hente midler fra denne reserven så langt den rekker. I tillegg føres utgifter til tillitsvalgte, skyssutgifter,
kjøp av tjenester fra andre kommuner og refusjonskrav til staten her. I 2005 er det en samlet besparelse på ufor-
delt på 1,572 mill. kroner. Besparelsen skyldes mindreforbruk av lønn (inklusive refusjon sykelønn) med 0,449 mill.
kroner og har vært en buffer i forhold til særskilte behov. Det har vært en merinntekt i refusjonskrav som er
sendt til andre kommuner for opplæringstiltak for barn som er fosterhjemsplasserte i Ringsaker kommune og barn
fra nabokommuner som får skoletilbud i Ringsaker. I forhold til budsjett utgjør kravene en merinntekt på 0,368
mill. kroner. Det har også vært et merforbruk på 0,294 mill. kroner til spesialundervisning som gis til elever fra
Ringsaker som er elever ved private skoler. Kursbudsjettet har en rest på 0,373 mill. kroner, og det har vært en
besparelse i utgifter til kontormaskiner med 0,371 mill. kroner og andre driftsposter med 0,079 mill. kroner. Det
har ikke vært bevegelse i 2005 på budsjettert beløp til tap på fordringer med 0,142 mill. kroner. Undervisning sær-
skilt tilrettelagt for asylanter har et mindreforbruk på 0,064 mill. kroner. Resterende avvik på 0,290 mill. kroner
fordeler seg på flere poster hvor det er positive og negative avvik.

Utgifter til transport av elever i forbindelse med skoleskyss har et merforbruk på 0,432 mill. kroner. Det negative
avviket skyldes hovedsakelig økte utgifter til skoleskyss i forbindelse med særlig farlig skoleveg.

Leirskoletjenesten har et netto mindreforbruk på 0,158 mill. kroner og skyldes at færre elever enn budsjettert har
deltatt på leirskoleopphold, samt merinntekt på sykelønnsrefusjoner.

Overskuddet på 1,572 mill. kroner vil bli inntektsført i 2006, og fordelt som vedtatt i f.sak 049/2006 i saken om
årsoppgjørsdisposisjoner for 2005. I denne saken ble det vedtatt å avsette 0,500 mill. kroner til Fagerlund skole for
kjøp av inventar og utstyr til den nye skolen. Kirkenær skole får tilført 0,089 mill. kroner og Mørkved skole 0,280
mill. kroner til assistenttimer for elever med spesielle behov. I forbindelse med ekstra tiltak ved Furnes ungdoms-
skole (jf. delegert økonomisak 369/2005) brukes 0,460 mill. kroner av overskuddet til én engasjementsstilling.
Resterende del av overskuddet med 0,243 mill kroner inntektsføres ansvaret ufordelt i 2006.

Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr
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Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 1 566 2 414 37 130 59 713
Investeringsinntekt 1 859 2 056 2 740 3 012
Netto inv.utgift -293 358 34 390 56 701

Investeringene innenfor undervisning er i hovedsak knyttet til 4 prosjekter. Det største prosjektet er nybygg
Fagerlund skole hvor det brutto er investert for 87,882 mill. kroner tom 2005 (hvorav 55,748 mill. kroner i 2005).
Det er bevilget til sammen 95,566 mill. kroner til prosjektet (inklusive inventar).

Til ny skole i Gaupen er det medgått 0,125 mill. kroner i 2005 av en samlet bevilgning til prosjektet på 
35 mill. kroner.



Det er medgått 0,128 mill kroner til utbygging av Kirkekretsen skole i 2005. Samlet bevilgning til prosjektet er 9,3
mill. kroner.

For prosjektet investeringer i grunnskole er det medgått 0,664 mill. kroner i 2005 til bygningsmessig tilrettelegging
for elever med spesielle behov og andre uforutsette investeringsutgifter.
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Den nye barneskolen i Brumunddal var ferdigstilt i oktober 2005 og tatt i bruk 8.12.2005



2.5 Pleie og omsorg (VO 40)

400 Omsorgsdistrikt Brøttum Resultatenhetsleder: Karin M. Randgaard
401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn Resultatenhetsleder: Hege T. Nysveen
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum Resultatenhetsleder: Tordis Strand Hansen
404 Omsorgsdistrikt Stavsjø Resultatenhetsleder: Kjell Erik Bjurling
405 Omsorgsdistrikt Nes Resultatenhetsleder: Grete Scheffler
406 Omsorgsdistrikt Helgøya Resultatenhetsleder: Sven Erik Bekkelund
407 Omsorgsdistrikt Veldre Resultatenhetsleder: Emil Iversen
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli Resultatenhetsleder: Oddvar Johannessen
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal Resultatenhetsleder: Grethe Myhre
410 Omsorgsdistrikt Mørkved Resultatenhetsleder: Lise Tronstad
411 Omsorgsdistrikt Furnes Resultatenhetsleder: Ingjerd Olstad
420 Bjønnhaug avlastingssenter Resultatenhetsleder: Ann Kristin Hagelund
421 Rehabilitering Resultatenhetsleder: Gro Medlien
422 Demente Resultatenhetsleder: Ane Wenche Moen
423 Ringsaker AO-senter Resultatenhetsleder: Rune Øygarden
430 Matproduksjon Resultatenhetsleder: Torstein Antonsen

2.5.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet er regulert i lov om sosiale tjenester m.v. samt lov om helsetjenester i kommunene, og
omfatter funksjonene 213 voksenopplæring, inkl. AO-senter, 234 aktivisering eldre og funksjonshemmede, 253
pleie, omsorg, hjelp i institusjon, 254 pleie, omsorg, hjelp i hjemmet og 265 kommunalt disponerte boliger (botilbud
utenfor institusjon). Målgruppen er alle med behov for pleie og omsorg: Eldre, funksjonshemmede, brukere med
psykiske lidelser samt barn og unge.

2.5.2 Hovedkommentar
2005 var det første hele driftsåret for virksomhetsområdet etter omorganiseringen 1.10.2004. Det har tatt noe tid
å få tilpasset organisasjonen i forhold til den vedtatte inndelingen i omsorgsdistrikter, spesialenheter og felles-
enheter i forhold til innholdet av oppgaver og tjenester innenfor de enkelte resultatenheter. Den nye organisasjo-
nen fremstår oversiktelig og med et håndterlig kontrollspenn for lederne.

Virksomhetsområdet fikk samlet et positivt budsjettavvik på 1,331 mill. kroner. De økonomiske resultatene varier-
te imidlertid mellom resultatenhetene og mellom omsorgsdistriktene og spesialenhetene/fellesenhetene.
Regnskapet viser at flertallet av omsorgdistriktene fikk underskudd, mens det motsatte var tilfelle for spesial-
enhetene/fellesenhetene. Dette kan ha sammenheng med at behovene innenfor omsorgsdistriktene er mindre 
forutsigbare og vanskeligere å styre, mens virksomheten innenfor spesialenhetene/fellesenhetene i større grad kan 
planlegges.

Alle omsorgsdistriktene rapporterer om en sterkt økende etterspørsel etter hjemmetjenester fra ulike alderskate-
gorier av befolkningen. Behovene varierer fra praktisk bistand i hjemmet til avansert sykepleie i etterkant av en
sykehusbehandling. Ofte er behovene sammensatt, og det registreres stadig flere tilfeller av rusproblemer og psyki-
atriske lidelser blant brukerne av pleie- og omsorgstjenestene. Et vedvarende press på sykehjemsplasser kombinert
med trange budsjettrammer gjør det vanskelig å dekke etterspørselen etter hjemmetjenester uten at dette går på
bekostning av omfang og kvalitet på tjenestene.

2.5.3 Rapportering av resultatmål
Rapporteringen i forhold til resultatmål gjelder for virksomhetsområdet samlet. Hvis en resulatenhet av til sammen
15 enheter innenfor virksomhetsområdet ikke har nådd målet, har heller ikke virksomhetsområdet samlet nådd
målet. Det er gitt utfyllende kommentarer til enkelte resultater.
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Økonomi
• Resultatenhetene skal gjennom aktiv handling og løpende økonomisk oppfølging sikre at aktivitetsnivå og res-

sursbruk er i samsvar med vedtatte økonomiske rammer, slik at det ikke skal være avvik mellom gjeldende bud-
sjett og regnskap ved årets slutt.
- Målet er ikke nådd.Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på 1,331 mill. kroner. Resultatene i de enkelte
resultatenhetene varierer imidlertid stort, åtte av 15 resultatenheter fikk et underskudd, jf. økonomitabell under 
kapittel 2.5.5 

• Det skal utredes et system som har til hensikt å sikre en ressursfordeling mellom resultatenhetene innenfor
virksomhetsområdet som reflekterer tjenestebehovet i den enkelte enhet.
- Målet er nådd. Ressursfordelingsmodellen ble tatt i bruk ved fordelingen av budsjettrammer til omsorgsdistriktene 
for 2006.

Brukere
• Av kommunens institusjonsplasser, med unntak av plassene innenfor enhetene rehabilitering og demente,

skal 10 % være korttidsplasser.
- Målet er ikke nådd. Ni av elleve omsorgsdistrikter oppgir at andelen korttidsplasser er 10 %.

• Gjennom 2005 skal overbelegget ved sykehjemsavdelingene fjernes.
- Målet er ikke nådd. Bare to av elleve omsorgsdistrikter har unngått overbelegg i løpet av 2005. Det var fortsatt overbe-
legg på noen sykehjemsavdelinger ved utgangen av året.

• Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse i hver resultatenhet i løpet av 2005. Undersøkelsene skal ende
opp med minst to forbedringstiltak i løpet av 2005.
- Målet er ikke nådd.Tre resultatenheter har gjennomført brukerundersøkelse i egen regi, fire enheter har deltatt i en
brukerundersøkelse i regi av Norsk Pensjonistforbund, mens 8 enheter har utsatt undersøkelsen til 2006. Fire resultaten-
heter har iverksatt to eller flere forbedringstiltak i etterkant av brukerundersøkelsen.

Medarbeidere
• HMS-arbeidet og de tiltak som følger av dette skal gjennomføres årlig.

- Målet er nådd.
• Sykefraværet i pleie og omsorg skal ikke overstige 12 %.

- Målet er nådd. Sykefraværet for virksomhetsområdet samlet ble på 11 %. Sykefraværet varierte mellom 7 % og 16 % i
de ulike resultatenheter.

• Følge opp resultatet av medarbeidertilfredshetsmåling.
- Målet er ikke nådd. 14 av 15 resultatenheter har utarbeidet handlingsplaner og iverksatt tiltak.

• Hver resultatenhetsleder skal i samarbeid med sine ansatte utarbeide en opplæringsplan i løpet av 
1. kvartal 2005.
- Målet er ikke nådd. Det er gjennomført omfattende opplæring av de ansatte innenfor virksomhetsområdet, men bare
seks av 15 resultatenheter har utarbeidet opplæringsplaner.

• Alle ufaglærte ansatte skal motiveres til å skaffe seg fagutdanning. Om lag 20 % av disse skal ha påbegynt en slik
utdannelse i løpet av 2005.
- Målet er ikke nådd.Til sammen er det sju resultatenheter som har minst 20 % ufaglærte ansatte under utdannelse. I
noen enheter er prosentandelen lavere, mens det i andre enheter drives oppmuntring av ufaglærte for å ta utdannelse.
For spesialenhetene er ikke dette målet relevant.

• Det gjennomføres praktisk økonomiopplæring for resultatenhetslederne.
- Målet er ikke nådd. Det er gjennomført opplæring i økonomirapporteringsverktøy for flere av lederne. Noen ledere har
fått opplæring og veiledning i budsjettoppfølging og rapportering.

Organisasjon
• All dokumentasjon, herunder mål og pleieplan, for brukerne skal registreres elektronisk i pleie- og omsorgssy-

stemet Profil i løpet av 1. halvår 2005.
- Målet er ikke nådd. Alle resultatenhetene har tatt i bruk systemet, mens det for enkelte enheter gjenstår noe registre-
ring ved årsskiftet. Brukere i boliger for utviklingshemmede har p.g.a. manglende datatilknytning ikke blitt registrert.

• Alle enheter skal ha tatt i bruk det elektroniske turnusplanleggingssystemet Notus Turnus i løpet av 
1. halvår 2005.
- Målet er nådd.
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• Alle brukere skal være registrert med sine hjelpebehov i det nasjonale systemet IPLOS i løpet av 1. halvår 2005.
- Målet er ikke nådd. Enkelte enheter var ikke à jour med registreringen før på høsten 2005. Dette innebærer at infor-
masjon fra IPLOS kan vurderes brukt ved beregning av omsorgsdistriktenes budsjettrammer for 2007 og utover.

2.5.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig
Tjenesteproduksjonen kan oppsummeres i nøkkeltall.

Institusjonsbaserte tjenester
Tabellene under viser utviklingen for en del sentrale måleparametere for tjenesteproduksjonen innenfor pleie- og
omsorgstjenesten.
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Institusjon Antall liggedøgn totalt Utnyttelsesgrad i prosent
(dvs. både langtids- og korttidsplasser)

2003 2004 2005 2003 2004 2005
Brumunddal bo/akt.senter 43 445 42 278 39 598 104,4 84,4 95,2
Ringsaker bo/akt. senter 37 031 36 531 33 069 105,7 104,5 97,4
Brøttum bo/akt.senter 13 350 13 998 12 595 101,6 106,2 101,5
Nes bo/akt.senter 13 818 12 429 12 495 126,2 113,2 114,1
Sundheimen - enhet dement 2 911 2 666 2 807 99,7 91,3 96,1
Tømmerli bo/akt.senter 2 708 20 164 55,7 92,1
Rusletun 4 406 3 229 80,5 59,0
Sundheimen 5 708 6 195 97,5 92,1

Sum 116 594 125 573 130 152 105,4 94,2 96,4

Kilde: Pleie- og omsorgssystemet Profil

Hjemmebaserte tjenester
Tabellen under viser omfanget av noen utvalgte tjenester innenfor hjemmebasert omsorg de siste tre årene. For
hjemmetjenesten er det fra 2004 rapportert timer og ikke besøk. I tillegg omfatter tallene for 2004 10 måneder
som følge av omorganiseringen pr 1.10.2004. Disse forholdene gjør det umulig å foreta sammenligning av aktiviteten.

Tjeneste 2003 2004 2005

Hjemmesykepleie Antall brukere 1 209 1 058 1 129
Antall besøk/timer 234 467 48 500 89 951
Besøk/timer pr mnd 16,2 4,6 6,6

Hjemmehjelp– personlig bistand Antall brukere 393 386 343
Antall besøk/timer 79 807 31 388 38 149
Besøk/timer pr mnd. 16,9 8,1

Hjemmehjelp – praktisk bistand Antall brukere 951 865 760
Antall besøk/timer 99 873 52 465 73 299
Besøk/timer pr mnd. 8,8 6,1 8,0

Kilde: Pleie- og omsorgssystemet Profil

Rapport om bruk av delegert myndighet

Type sak Antall 2003 Antall 2004 Antall 2005

Delegert personalsak 92 121
Delegert økonomisak 7 7
Enkeltvedtak 3 343 2 907 5 322



Rapport fra resultatenhetene

400 Omsorgsdistrikt Brøttum
Det største utfordringen for omsorgsdistriktet i 2005 har vært å drive en tjeneste basert på midlertidige løsninger
både for den institusjonsbaserte og hjemmebaserte omsorgen.Til tross for innsparingstiltak i alle deler av tjenesten
og styrking av budsjettrammen med til sammen kr 850.000 etter 1. og 2. tertial, har det ikke latt seg gjøre å få til-
passet aktiviteten til vedtatte økonomiske rammer.

Sykehjemsavdelingen har i hele fjor vært driftet i Kirkeveien i Brumunddal. Overbelegget som omsorgsdistriktet
hadde i 2004, har også vært til stede i store deler av 2005. Først i september var belegget nede på det antallet
sykehjemsplasser som omsorgsdistriktet disponerer.

I hjemmesykepleien bedret situasjonen seg på våren i 2005. Utfordringen i hjemmebasert omsorg på Brøttum er
lange avstander og spredt bebyggelse, og mulighetene for å avlegge dårlige brukere hyppige besøk er vanskelig. Det
medfører at innleggelse på institusjon velges som alternativt pleie- og omsorgstilbud, noe som ofte fører til over-
belegg.

Dagtilbudet for hjemmeboende brukere har vært drevet tre dager pr uke ved Moelv bo- og aktivitetssenter. I et
forsøk på å redusere utgifter til transport av brukere til dagtilbudet valgte omsorgsdistriktet på høsten å drifte
transporten selv framfor å benytte drosje.

Omsorgsdistriktet har totalansvar for to bofellesskap for funksjonshemmede i Moelv. Mangel på kvalifisert perso-
nell har vært og er fortsatt en utfordring i bofellesskapene.

Når nybygget ved Brøttum bo- og aktivitetssenter er innflytningsklart 1.9.2006, vil driften normaliseres og de eks-
trautgifter som distriktet har hatt i forbindelse med transport, beredskapsvakt i hjemmesykepleien og drift av dag-
tilbud i Moelv, vil bortfalle.

I den midlertidige situasjonen, som omsorgsdistriktet har vært og fortsatt er i, har det også vært en stor utfordring
å opprettholde et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær til tross for lang arbeidsvei og tungvinn arbeidsplass. Det
har vært drevet aktivt informasjonsarbeid overfor de ansatte i forhold til den pågående byggeprosessen på
Brøttum. Medarbeidertilfredshetsmålingen ga et meget godt resultat.

401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
Det har vært en stor økning i antall brukere i hjemmesykepleien i 2005. Hovedårsaken til dette er at brukere
utskrives stadig raskere fra sykehus. Det vurderes fortløpende om disse brukerne er best tjent med et pleie- og
omsorgstilbud hjemme eller om det er mer formålstjenlig med tett oppfølging på sykehjem. Reiseavstand til bru-
kerne kan være avgjørende for om tjenesten ytes hjemme eller i institusjon.

Omsorgsdistriktet synes å registre en økning av brukere med en eller annen form for mental svikt som gjør at de
ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Så selv om brukernes fysiske tilstand ikke skulle tilsi behov for innleggelse
på sykehjem, er dette ofte det eneste tilbudet omsorgsdistriktet har å gi til brukere som er i en forvirringstilstand.
Dette har medført et økt press på sykehjemsplasser, og distriktet har i perioder hatt overbelegg.

Distriktet har flere yngre brukere som har behov for omsorgstjenester og som skal følges opp i ansvarsgrupper. En
utfordring i forhold til disse brukerne har vært oppfølging av individuelle planer og ivareta koordinatorfunksjon.
Det har også til tider vært vanskelig å skaffe støttekontakter til unge brukere.

I løpet av 2005 har all dokumentasjon blitt lagt inn i dataprogrammet Profil. Det har vært gjennomført en omfat-
tende brukeropplæring av de ansatte. IPLOS- registrering har også vært er stor jobb og er nå innarbeidet som en
rutine. 5-dagers AO-tilbud til utviklingshemmede i boliger har vært en stor sak og tatt mye tid i året som har gått.

Sykefraværet har gått ned og medarbeidertilfredshetsmålingen viser at de ansatte trives i omsorgsdistriktet.
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403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
Omsorgsdistriktet har hatt stor pågang av nye brukere i løpet av fjoråret. Den største økningen har vært innenfor
hjemmebasert omsorg. Mange eldre velger å flytte fra andre distrikter og inn i lettstelte leiligheter i sentrum. Det
er en sterk utbygging av slike leiligheter i Moelv. Flere av disse innbyggerne har et omsorgsbehov og søker om å få
dekket dette gjennom hjemmetjenesten.

Det er mange brukere som kunne greie seg hjemme lengre dersom de fikk flere besøk av hjemmesykepleier/hjem-
mehjelp enn det omsorgsdistriktet har kapasitet til å gi i pr i dag. Det ligger godt til rette for dette med mange
lettstelte, små leiligheter og kort avstander. Omsorgsdistriktet ønsker muligheten til å bruke noe mer ressurser på
hjemmetjeneste i stedet for sykehjemsplasser.

Det har gått med mye tid til å planlegge driften av 21 nybygde leiligheter ved Moelv bo- og aktivitetssenter.
Foreløpig er det avklart at et bofellesskap på 8 leiligheter skal benyttes til brukere med psykiatriske lidelser, og det
ble satt i gang en prosess for å få vurdert aktuelle brukere av disse leilighetene samt rekruttering av medarbeidere
til bofellesskapet. Driften av disse er finansiert med psykiatritilskudd.

404 Omsorgsdistrikt Stavsjø
Fjoråret har vært preget av underskuddet på kr 552.000 som omsorgsdistriktet pådro seg i 2004. Dette har med-
ført et høyt fokus på økonomi, og det har vært arbeidet med ulike effektviseringstiltak for å dekke inn underskud-
det og komme i balanse ved utgangen av 2005. Det har vært høstet mye nyttig erfaring med dette effektiviserings-
arbeidet. Ett av tiltakene som er gjennomført, handler om å få til en mer effektiv vikarbruk. I dette arbeidet har
edb-programmet Notus vært et godt hjelpemiddel.

Omsorgsdistriktet har også i 2005 hatt en aktiv innsats rettet mot utvikling av individuelt tilpassede brukertjenes-
ter. Det er fortsatt vært fokus mot hjemmetjenester, men det har ikke vært mulig å hindre overbelegg på syke-
hjemmet. For hele året er det en gjennomsnittlig beleggsprosent på 116 på Nes bo- og aktivitetssenter.

Det har vært stor aktivitet knyttet til nye it-løsninger. Både fagsystemet Profil og turnus/økonomisystemet Notus
er tatt i bruk. All journalføring av pasientopplysninger skjer nå i fagsystemet Profil, og alle brukere er registrert i
IPLOS.Vikarinnleie og lønnsregistrering skjer i Ansatt/Notus. Dette er med på å sikre kvalitet på tjenestene.

Sykefraværet har vært økende utover høsten, uten at det kan påvises at dette har sammenheng med effektivise-
ringstiltakene. Sykefraværet er økt fra 5,4 % i første kvartal til 12 % i fjerde kvartal.Totalt for året har det vært et
sykefravær på 8 %. Det har vært mye oppmerksomhet mot å forsøke begrense sykefravær, både gjennom aktiv
bruk av samtaler med sykmeldte, samarbeid med Trygdeetatens arbeidslivssenter på Hamar ved å bruke HMS-
utvalget i dette arbeidet.

405 Omsorgsdistrikt Nes
Et av målene for omsorgsdistriktet var å styrke hjemmetjenestene og redusere overbelegget på sykehjemmet.
Dette målet ble ikke nådd. Gjennom hele fjoråret har det vært et overbelegg på to til tre brukere. Av den grunn
var det nødvendig å omdisponere ressurser fra hjemmebaserte tjenester til sykehjemmet. Dette har igjen ført til
økt belastning på ansatte i hjemmetjenesten.Ved utgangen av 2005 var overbelegget fjernet. For å unngå overbelegg
i fremtiden, er det nødvendig å få anledning til å disponere flere sykehjemsplasser.

Omsorgsdistriktet har fram til årsskiftet hatt ansvar for driften ved fire bofellesskap for utviklingshemmede med til
sammen 12 beboere. En av beboerne har store adferdsproblemer, noe som har ført til stor slitasje på personalet
og et økt sykefravær. Dette har gjort det nødvendig å bytte på arbeidsoppgaver mellom de ansatte.

For å møte en reduksjon av vertskommunetilskuddet som følge av frafall av brukere ble det i budsjettet for 2006
lagt opp til at bofellesskapet Vika med fire brukere skulle legges ned. I samarbeid med distriktene Stavsjø og
Helgøya ble det utover høsten arbeidet for å flytte tre av brukerne til Rusletun og en av brukerne til Holotoppen.
Dette førte til en reduksjon av seks årsverk i distrikt Nes. De fleste av de ansatte har fått nye oppgaver i omsorgs-
distrikt Nes, et fåtall har flyttet over i distriktene Stavsjø og Helgøya.
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406 Omsorgsdistrikt Helgøya
Fordi omsorgsdistriktet har svært få sykehjemsplasser til disposisjon, er distriktet helt avhengig av et nært og godt
samarbeid med omsorgsdistriktene Nes og Stavsjø for å kunne tilby innbyggerne alle typer tjenester. Dette samar-
beidet fungerer veldig godt.

Omsorgsdistrikt har i hele fjor forsøkt å styrke hjemmetjenestene slik at brukerne skal kunne bo hjemme så lenge
de ønsker. Dette har distriktet langt på vei lykkes med.
Reduksjonen i vertskommunetilskuddet gjorde det nødvendig med utgiftsreduserende tiltak. Omsorgsdistriktene på
Nes har utover høsten forberedt nedleggelse av to bofellesskap. For Helgøyas vedkommende omfattet en slik
nedleggelse Heimly bofellesskap fra januar 2006. Brukerne har flyttet inn på Rusletun aldershjem. Dette har ført til
mange utfordringer både for brukere og personell.Til tross for disse utfordringene har det vært stort engasjement
og optimisme i organisasjonen.

407 Omsorgsdistrikt Veldre
Veldre kom raskt i gang med drift av 30 nye sykehjemsplasser på Tømmerli bo- og aktivitetssenter. Av disse plas-
sene er det fire korttidsplasser. Det var en stor utfordring å skaffe nok personell og gi nødvendig opplæring til
disse. I tillegg var det nødvendig å etablere funksjonelle rutiner og systemer for den daglige driften av sykehjem-
met, og fjoråret har gått med til å få dette på plass. Drift av postkjøkken var en ny erfaring. Så langt tyder det på at
postkjøkken er en god serveringsløsning for brukerne.

Personalgruppa fra bofellesskapene i Østgårdsveien/Vesselbakkveien ble splittet og fire ansatte ble innlemmet i
bofellesskapet i Mausetveien. Det har vært nødvendig å ansette personell på engasjement for å dekke behovet til
ny beboer som ble overflyttet fra Holotoppen.

Omsorgsdistriktet vil få 11 nye leiligheter i løpet av februar 2006 og ytterligere 15 leiligheter inne på Veldre bo- og
aktivitetssenter i løpet av våren. Det har gått med mye tid til å følge byggeprosessen og til å forberede innflytting. I
og med at de tidligere beboerne på senteret har flyttet permanent til omsorgsboliger på Tømmerli vil det på kort
sikt være vanskelig å få fylt opp alle leilighetene med nye beboere.

Det har vært et høyt sykefravær i distriktet, 16 % på årsbasis. Det må derfor jobbes målrettet for å få sykefraværet
ned.

408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
Omsorgsdistrikt Tømmerli, som ble etablert høsten 2004, har i løpet av første halvår 2005 hatt fokus på å få alle
sykehjemsplasser belagt og få etablert hjemmetjenestetilbud. Det har vært arbeidet med å få på plass en ny organi-
sasjon med nye rutiner/systemer, turnus, ansettelser, samt ta imot og lære opp ansatte. Dette pågikk samtidig som
nye brukere skulle tas i mot. Det gikk med mye tid til brukervurderinger og vedtaksskriving.

Det har vært stor etterspørsel etter tjenester, både hjemmebaserte og sykehjemsplasser.Totalt er det registrert og
behandlet om lag 300 søknader om tjenester i løpet av året.

Utfordringene ved etableringen av et nytt omsorgsdistrikt har vært mange, og det gjenstår mye arbeid før alle ruti-
ner er på plass og organisasjonen har satt seg. Distriktet har imidlertid fått ansatt mange dyktige medarbeidere og
har fått en flott bygningsmasse med mye hjelpemidler som gjør det fysiske arbeidet lettere. Ny turnus er utarbei-
det og tilpasset aktivitetsnivået.

Omsorgsdistriktet har også ansvar for en del av psykiatritjenesten. I utgangspunktet skulle det vært etablert et
botilbud for mennesker med psykiske lidelser i den nye boligen i Kirkeveien, men denne er utlånt til midlertidig
sykehjem for omsorgsdistrikt Brøttum frem til høsten 2006. Distriktet har imidlertid ansvar for boligen i
Vesselbakkveien og en gruppe på Brumunddal bo- og aktivitetssenter. Distriktet overtok disse enhetene fra hhv
distrikt Mørkved og spesialenhet demente, og det er i løpet av året gjennomført en samordnet turnus mellom
disse enhetene. Planlegging med bl.a. inntak av brukere til leilighetene i Kirkeveien er i gang.
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409 Omsorgsdistrikt Brumunddal
Gjennom hele 2005 har omsorgsdistriktet vært preget av et stort press på hjemmetjenestene. Distriktet har stor
pågang av nye brukere med behov for tjenester og personalgruppa har derfor en presset arbeidshverdag. I tillegg
får en slik etterspørsel etter hjemmetjenester også innvirkning i form av økt tidsbruk til saksbehandling for ledere
og merkantilt personell. Også økonomien har vært satt under press som følge av den økte etterspørselen.

Som en oppfølging av budsjettvedtaket, er antallet årsverk redusert i 2005. Samtidig som antall brukere har økt har
dette medført at et noe lavere nivå på tjenestene og terskelen for å yte tjeneste har blitt høyere.

Distriktet har 30 sykehjemsplasser, og har i hele 2005 benyttet 3 av disse plassene til korttidsopphold. Dette er
positivt i forhold til at flere brukere får tilbud om opphold i perioder, samt at mange brukere klarer seg lengre
hjemme uten å ha behov for langtidsplass i sykehjem.

Omsorgsdistriktet har også jobbet mye med å få på plass et 5-dagers AO-tilbud til funksjonshemmede. Dette har
vært et omfattende arbeid der personalgruppen som jobber rundt brukerne har deltatt i arbeidet sammen med
ledelsen i distriktet. Det er samarbeidet tett med AO-senteret i denne saken.

På Brumunddal bo- og aktivitetssenter har distriktene Furnes, Mørkved og Brumunddal i løpet av 2005 samarbei-
det om felles medisinrom for disse distriktene. Dette har positive konsekvenser for arbeidssituasjonen til sykeplei-
erne, og det forventes også en positiv effekt i forhold til reduserte utgifter til medikamenter. Distriktet har
gjennom bruk av arvede midler gått til innkjøp av noen nye senger. Dette er positivt for det fysiske arbeidemiljøet i
sykehjemsavdelingen.

Til tross for en presset arbeidshverdag for de ansatte har sykefraværet i distriktet gått ned fra 14,3 % i 2004 til
12,8 % i 2005.

410 Omsorgsdistrikt Mørkved
I omsorgsdistriktet har det i fjor vært jobbet mye med økt dagtilbud for utviklingshemmede. Dette er et arbeid
som vil ha fokus også i 2006. Distriktet har store utfordringer knyttet til yngre utviklingshemmede, men også andre
med funksjonshemning som har behov for tilrettelagt bolig og stor grad av bemanning rundt seg. Det er stadig stor
pågang av nye brukere, mange med store hjelpebehov. Spesielt brukere med demensproblematikk er en stor utfor-
dring. Det er ressurskrevende brukere i hjemmetjenesten som er så pleietrengende at de er avhengig av nærmest
døgnkontinuerlig hjelp og tilsyn. Distriktet har lagt stor vekt på å kunne tilby flere korttidsplasser. Dette er et
svært godt tiltak for hjemmeboende brukere. I hovedsak ytes det en god tjeneste til brukerne, noe personalet får
mange tilbakemeldinger på. Det har vært utført brukerundersøkelse i forhold til beboere på sykehjem som ga spe-
sielt positiv tilbakemelding til ansatte. Distriktet bruker mye ressurser på å jobbe grundig og faglig godt med saks-
behandlingen, noe en mener gir rett nivå på tjenestetilbudet.

Samarbeidet om et stort og godt tilrettelagt felles medisinrom på sykehjemmet har gitt sykepleierne bedre
arbeidsforhold.Vaktrommet er pusset opp slik at dette framstår som et lyst og mer funksjonelt arbeidsrom. En
stor pengegave etter en tidligere bruker har blitt benyttet til å kjøpe inn både personløfter og flere moderne seng-
er. Dette er hjelpemidler som er viktig i det forebyggende arbeidet med å unngå belastningslidelser for ansatte.
Distriktet har i tillegg fokus på personaloppfølging.

For øvrig er bygningsmassen på Brumunddal bo- og aktivitetssenter preget av slitasje etter 23 års bruk, og det er
stadig behov for oppussing. Avdelingen fungerer ikke optimalt etter dagens behov, spesielt i forholt til håndtering
av skittentøy og søppel. Det er også tre brukerrom hvor det bor to sammen og hvor tre må dele på bad/toalett.
Det er positivt at det etableres postkjøkken hvor det også vil bli oppholdsrom for brukerne.

Det har vært gjennomført opplæring i bruk av omsorgsprogrammet Profil. Det vil fortsatt være fokus på dataopp-
læring.

411 Omsorgsdistrikt Furnes
Gjennom hele 2005 har det vært oppmerksomhet på den vanskelige økonomiske situasjonen i omsorgsdistriktet.
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Til tross for at det ble iverksatt en rekke innsparingstiltak utviklet økonomien seg allikevel i negativ retning, og det
var nødvendig med en styrking av budsjettrammen både etter første og andre tertial med til sammen 2,450 mill.
kroner.

Fram til oktober i fjor hadde omsorgsdistrikt Furnes to baser å drifte, med personell dag og natt på Brumunddal
bo- og aktivitetssenter og Furnes bo- og aktivitetssenter. Slik organisering er ressurskrevende, både administrativt
og økonomisk. Fra oktober 2005 ble basen for hjemmetjenester på Furnes bo- og aktivitetssenter flyttet til syke-
hjemmet, noe som forenklet den helhetlige driften noe. Dette lot seg gjøre ved å flytte de mest pleietrengende
brukerne til Brumunddal bo- og aktivitetssenter.

Fra mai 2005 har ingen leiligheter blitt leid ut igjen ved Furnes bo- og aktivitetssenter på grunn av den økonomiske
situasjonen distriktet har vært i.Ved utgangen av året stod 11 leiligheter tomme. Fra oktober var det heller ikke
mulig å tilby korttidsplasser da kjøkkendriften ved senteret ble lagt om og ressursene til mattilberedning ble redu-
sert. Dette medførte at tid og ressurser fra hjemmesykepleien ble brukt til bestilling og handling av tørrmat, tilbe-
redning og bortrydding. Det å ikke kunne tilby korttidsplasser har ført til et økt tjenestebehov ute i hjemmesyke-
pleien og større press på sykehjemsplasser.

Omsorgsdistriktet registrerer et økende tjenestebehov hos eldre og yngre brukere. Mange av disse er klare syke-
hjemskandidater, men på grunn av overbelegg på sykehjemmet har de fått sitt pleiebehov dekket av hjemmetjenes-
ten. Omsorgsdistriktet merker også i økende grad brukere med rus/psykiatriproblematikk som krever spesiell
kompetanse, ressurser og tid for å bli tatt godt hånd om.

De tre omsorgsdistriktene ved Brumunddal bo-og aktivitetssenter har i år tilrettelagt et felles medisinrom i loka-
litetene til distrikt Furnes. Dette tilfredsstiller dagens krav og behov, ikke minst til en god arbeidsplass. På sikt vil
også et felles medisinrom og felles bestillinger gi økonomisk gevinst.

420 Bjønnhaug avlastingssenter
Det ble i 2005 satt fokus på god og jevnlig kontakt med pårørende gjennom minst et samarbeidsmøte i året, bru-
kersamtaler, individuelle planer for alle brukere og deltakelse på ansvarsgruppemøter. Bjønnhaug har 7 sengeplasser,
og har i 2005 har gitt tilbud til 32 familier med brukere i aldersgruppen 2 til 39 år.Tilbud om privat avlastning ble
gitt til 22 familier, med vedtak på 2 til 7 døgn i måneden.

Behovet for avlastning er økende. Dette har bl.a. sammenheng med at flere svært syke/skadede nyfødte overlever.
Disse vil under oppveksten og i voksen alder ofte få et stort hjelpebehov. Det har vært en økning i antall søknader
knyttet til atferdsproblematikk og psykiatri, samt søknader knyttet til svært syke barn og brukere med gamle forel-
dre som ikke makter å ha sin voksne sønn/datter hjemme. En stadig større utfordring blir å sette sammen bruker-
grupper av voksne og barn, der gjerne flere brukere trenger 1 til 2 ansatte rundt seg hele tiden. Reduksjonen i
budsjettet forsterket de nevnte utfordringene i 2005.

Bygningen på Bjønnhaug er dårlig tilpasset mange av de pleietrengende, og antallet sengeplasser setter begrensning-
er. Utnyttelsesgraden av plassene må derfor sees i sammenheng med brukergruppens alderssammensetning og
pleiebehovet for de som er inne. Behovet for nye lokaliteter tilpasset nye utfordringer er klart til stede, herunder å
kunne tilby egne barneleiligheter.

421 Rehabilitering
Rehabilitering sengepost har klart å prioritere brukere som har nytte av et tidsbegrenset, tverrfaglig og målrettet
treningsopplegg.Tverrfaglig samarbeidsråd bestemmer på tvers av alle distrikter hvem som skal prioriteres.
Distriktene har klart å ta imot brukere som skrives ut fra rehabiliteringsenheten etter nært samarbeid mens bru-
keren har vært inne. Det jobbes med rehabilitering/trening i alle distrikt gjennom fysio-/ergoterapeuter som gir tje-
nester til brukere inne i institusjon, på dagplass eller i egne hjem. Det er blitt stadig flere brukere som krever opp-
følging over lengre tid blant annet barn i skolealder. Det er en utfordring å kunne gi et godt nok tilbud til alle
aldersgrupper.

Psykiatrienheten, som er en del av spesialenhet rehabilitering, har stor etterspørsel etter tjenester. Det gjøres en
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vurdering av alle som søker, men det kan gå flere måneder før en behandling kan starte. Det er flere søkere fra
asylmottakene som har alvorlig psykisk syke beboere med store traumer.Ved behandling av disse må det som regel
være med tolk, noe som det ikke er budsjettert med utgifter til.

Ved hjelpemiddellageret har det vært økende aktivitet. I tillegg til å kjøre ut og hente tilbake hjelpemidler fra bru-
kerne kreves det nå at de ansatte må montere og justere mange flere hjelpemidler enn tidligere.

Ved fysioterapiavdelingene er det kjøpt inn nytt treningsutstyr. Det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet anses som
bra, og de ansatte trives stort sett med å gå på jobb.

422 Demente
Etter et noe vanskelig driftsår i 2004 hvor mye tid ble brukt på å tilpasse aktiviteten til budsjettrammen ble fjorå-
ret et stabilt driftsår for enheten. Styrkingen av budsjettrammen for 2005 med 1,0 mill. kroner var et vesentlig
bidrag til at fokus kunne flyttes til organisering, rutiner og systemer for den daglige drift. Det har i tillegg vært en
sterk satsing på kompetanseheving, både innenfor fagområdet og administrasjon/ledelse. Utvidet bruk av IT har
vært et satsingsområde.

Det er i samarbeid med omsorgsdistriktene opprettet demenskontakter. Dette er et viktig tiltak for å føre fagkom-
petanse ut i distriktene, samtidig som det har styrket samarbeidet mellom spesialenheten og distriktene.

Faglig sett er enhetens største utfordring å arbeide for opprettelse av en forsterket skjermet enhet. Dette er ikke
et tilbud som kommunen har i dag, noe som går utover den ordinære demensomsorgen i spesialenheten, samt i
distriktene. Det blir stadig flere yngre personer med demens som også har store atferdsavvik. Disse vil ha behov
for helt spesielt tilrettelagte tilbud, skjermet bort fra de øvrige brukere. For at disse personene skal være sammen
med de øvrige brukerne, slik situasjonen er i dag, er det nødvendig med utstrakt bruk av ekstrahjelp. Dette er
kostbare løsninger, og vanskelig å klare innenfor budsjettrammen.

423 Ringsaker AO-senter
Høsten 2004 og vinteren 2005 var preget av planene om å legge ned AO-senteret på Holo. Slike planer skaper uro
i organisasjonen og det er brukt mye energi på å opprettholde motivasjonen hos de ansatte. Enheten gikk fra pla-
ner om nedleggelse til omfattende utvidelse av aktiviteten på et halvt år.

Vedtaket om utvidet dagtilbud ved Ringsaker AO-senter har tatt mye tid og oppmerksomhet. Planarbeidet har
omfattet individuelle planer for ca 140 personer. Gjennom slike omfattende utredningsoppgaver kan det bli en
utfordring for en liten enhet å opprettholde nødvendig fokus på ordinære driftsoppgaver.

Det ble ved inngangen til 2005 igangsatt en grundig planlegging og tett oppfølging av all transport som rekvireres
gjennom Hedmark Trafikk. Bakgrunnen for dette var å se om det var mulig å redusere transportutgiftene ved AO-
senteret. Gjennom nøye oppfølging av transportrutiner og en kritisk fakturakontroll har det vært mulig å få en mer
kostnadseffektiv transportordning. I forhold til budsjett er transportutgiftene redusert med kr 529.000. Det er
knyttet en viss usikkerhet til om dette blir den endelige innsparingen da Hedmark Trafikk vanligvis har sendt slutt-
oppgjør langt inn i neste år. Dette vil i tilfelle dreie seg om mindre beløp.

430 Matproduksjon
2005 har vært et år preget av omstilling og nedbemanning innenfor enheten. I oktober 2004 ble det nye produk-
sjonskjøkkenet på Tømmerli tatt i bruk, basert på produksjonsformen ”kok/kjøl”. På våren/sommeren 2005, ble det
foretatt en evaluering av hele driften av matproduksjonen og utredet om det skulle være to produksjonskjøkken i
kommunen eller om all produksjon skulle samles på Tømmerli. I k.sak 59/2005 ble det vedtatt å ha et produksjons-
kjøkken på Tømmerli. Dette innebar at lokalene måtte bygges om og utvides. Driftsmessig er flere av kjøkkenene
omgjort til mottakskjøkken i 2005. I den forbindelse ble bemanningen redusert med rundt 5 årsverk. I tillegg ble to
årsverk inndratt pr 1.1.2006, slik at resultatenhet matproduksjon i løpet av noen måneder er nedbemannet med ca
21 % av staben. Selv om flesteparten av de ansatte har fått annet arbeid i kommunen, har denne nedbemannings-
prosessen satt sitt preg på organisasjonen. Alle formelle regler og prosedyrer knyttet til denne prosessen ble godt
ivaretatt.
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Erfaringene med mat produsert etter ”kok/kjøl” metoden er de stort sett positive. Enheten har likevel et forbe-
dringspotensial, noe som blir fulgt opp i 2006.

Enheten har gjennom fjoråret hatt en negativ resultatutvikling, og det er har vært brukt mye tid på å få kontroll på
økonomien og få økonomistyringsrutiner til å fungere i tråd med de vedtatte rutiner. Med et samlet underskudd på
2,2 mill. kroner etter andre tertial var det nødvendig med en tilleggsbevilgning på 2,0 mill. kroner for å kunne opp-
rettholde driften på et forsvarlig nivå.

2.5.5 Ressursbruk

Personalinnsats, antall årsverk
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Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

400 Omsorgsdistrikt Brøttum 34,20 50,31 50,31 50,31
401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn 51,30 43,05 43,05 43,05
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum 50,48 44,70 44,70 44,62
404 Omsorgsdistrikt Stavsjø 55,48 52,38 52,38 52,38
405 Omsorgsdistrikt Nes 49,31 49,82 49,43 49,43
406 Omsorgsdistrikt Helgøya 60,32 56,27 53,27 53,27
407 Omsorgsdistrikt Veldre 30,55 57,06 53,06 53,06
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli 25,59 57,00 48,82 48,82
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal 57,41 55,47 53,18 53,18
410 Omsorgsdistrikt Mørkved 67,73 54,30 52,37 52,37
411 Omsorgsdistrikt Furnes 24,07 52,43 52,43 52,43
420 Bjønnhaug avlastningssenter 11,85 11,85 11,35 11,35
421 Rehabilitering 74,94 45,18 45,18 45,18
422 Demente 76,91 54,04 54,04 54,12
423 Ringsaker AO-senter 30,52 32,84 30,84 30,84
430 Kjøkken/matproduksjon 36,20 33,01 26,57 28,07
449 Pleie- og omsorgsformål – ikke fordelt 0,57 0,00 0,00 0,00

Sum årsverk VO 40 Pleie og omsorg 737,43 749,71 720,97 722,48

Avviket på 0,08 årsverk i omsorgsdistrikt Moelv sentrum og spesialenhet demente skyldes overføring av en andel
av en legestilling fra omsorgsdistriktet til spesialenheten.

Som forklaring på differansen mellom budsjetterte og registrerte årsverk i enhet for matproduksjon, ble det i k.sak
110/2005 vedtatt å videreføre bemannet mottakskjøkken ved Furnes og Moelv bo- og aktivitetssentra med i alt 1,5
årsverk f.o.m. 1.10.2005.

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 181 479 388 173 388 813 401 241
Driftsinntekter 60 283 135 758 129 782 142 210
Netto driftsutg. 121 196 252 415 259 031 259 031



Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på 1,331 mill. kroner etter avsetninger til bundne fond, men før
årsoppgjørsdisposisjoner. Av forhold som åpenbart har påvirket resultatet positivt er inntektsføring av overskud-
det fra 2004 på 1,782 mill. kroner. At omsorgsdistrikt Tømmerli først kom i full drift ut på våren/sommeren bidro
også til overskuddet.

Som det framgår av tabellen under er det store variasjoner i resultatene for de enkelte enhetene innenfor pleie og
omsorg.

Beløp i 1000 kr
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Ansvarsgruppe – resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

400 Oms.distr. Brøttum 15 741 16 232 -491 491 15 741
401 Oms.distr. Moelv omegn 14 998 14 642 356 -356 14 998
403 Oms.distr. Moelv sentr. 10 500 10 504 -4 4 10 500
404 Oms.distr. Stavsjø 20 093 20 668 -575 575 20 093
405 Oms.distr. Nes 18 607 19 193 -586 586 18 607
406 Oms.distr. Helgøya 19 905 20 307 -402 402 19 905
407 Oms.distr.Veldre 19 807 20 468 -662 662 19 807
408 Oms.distr.Tømmerli 18 853 16 734 2 119 -2 119 18 853
409 Oms.distr. Brumunddal 21 672 22 071 -399 399 21 672
410 Oms.distr. Mørkved 20 489 20 465 24 -24 20 489
411 Oms.distr. Furnes 21 414 21 799 -385 385 21 414
420 Bjønnhaug avlastn.senter 6 087 5 801 286 -286 6 087
421 Rehabilitering 18 418 17 612 806 -806 18 418
422 Demente 21 502 21 076 426 -426 21 502
423 Ringsaker AO-senter 13 172 11 864 1 308 -1 308 13 172
430 Kjøkken/matproduksjon 15 870 16 495 -625 625 15 870
449 Plo.formål - ikke fordelt -18 097 -18 230 133 -133 -18 097

Sum VO 40 Pleie og omsorg 259 031 257 700 1 331 -1 331 259 031

Årsakene til resultatene for de ulike resultatenhetene er forskjellige. Det er derfor nødvendig å gi enkelte korte
kommentarer til tabellen over.

400 Omsorgsdistrikt Brøttum
Til tross for innsparingstiltak i form av streng vurdering av alle innkjøp, minimal innleie av vikarer ved fravær og
ferier, reduksjon av hjemmehjelpstimer og omdisponering av ressurser til institusjon, har nettoutgiftene vært kr
491.000 høyere enn revidert budsjettert. Overbelegg på sykehjemmet i årets 7 første måneder og flere ressurskre-
vende brukere i hjemmesykepleien, som i perioder utløste mye ekstraressurser, har bidratt til de største budsjet-
tavvikene. Spareturnus som ble innført ved alle tjenester i omsorgsdistriktet etter sommerferien viste seg å være
så stram at det ble behov for å leie inn vikarer så å si ved hvert eneste fravær.Tilsyn fra hjemmesykepleien i
Kirkeveien på natt medførte ekstrautgifter som ikke var hensyntatt i budsjettet.

401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
Omsorgsdistriktet har et overskudd på kr 356.0000. Dette har sammenheng med en overføring av overskuddet fra
2004 på kr 573.000. Disse tallene tyder det på at distriktet har hatt et litt for høyt aktivitetsnivå i 2005.
Overforbruket er knyttet til økning i antall brukere og antall besøk i hjemmesykepleien, som gir et større behov
for å leie inn vikarer ved sykdom, ferier, permisjoner og helligdager.

403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
Omsorgsdistriktet gikk i økonomisk balanse som følge av et overført overskudd fra 2004 på kr 864.000. En del av
dette overskuddet ble benyttet til engangsanskaffelser i form av medisinsk utstyr og kontorutstyr. Disse utstyrsan-
skaffelsene bidrar til en forbedring av det fysiske arbeidsmiljø.



I store deler av 2005 har distriktet hatt delansvar for et sterkt funksjonshemmet barn, noe som har medført eks-
tra lønnsutgifter. I tillegg har et stort press i hjemmesykepleien gjort det nødvendig å leie inn mer ressurser enn
det har vært budsjett til. Dette ville ikke vært mulig uten å bruke av overskuddet fra 2004.

404 Omsorgsdistrikt Stavsjø
Omsorgsdistriktet fikk overført et underskudd på kr 556.000 fra 2004 til 2005.Ved utgangen av 2005 viser regn-
skapet et underskudd på kr 574.000. Omsorgsdistriktet har ikke hatt mulighet til å dekke inn underskuddet fra
2004 samtidig som distriktet skulle bidra til å dekke andel av budsjettkutt knyttet til 5-dagers AO-tilbud med kr
150.000, feriepenger under sykdom med kr 99.000, og flytting av bruker til Mausetveien med brutto kr 459.000. I
tillegg har det vært en netto svikt i sykevikarer/refusjon sykepenger med kr 106.000.

405 Omsorgsdistrikt Nes
Regnskapet for omsorgsdistriktet viser et negativt budsjettavvik på kr 586.000. Det er flere årsaker til dette under-
skuddet. Distriktet fikk et budsjettkutt på kr 186.000 i forbindelse med inndekning av forventet innsparing knyttet
til 5-dagers AO-tilbud som det viste seg vanskelig å dekke inn. Overforbruket på lønnspostene skyldes økt behov
for ekstrahjelp overfor enkeltbrukere i bofellesskap. Det har i lange perioder vært nødvendig med dobbel beman-
ning som følge av utagering. Et økt press i hjemmesykepleien har gjort det nødvendig å sette inn mer ressurser
enn budsjettet ga rom for.

406 Omsorgsdistrikt Helgøya
Til tross for at det ble iverksatt ulike tiltak på utgiftssiden fikk omsorgsdistriktet et underskudd på kr 402.000.
Årsaken til underskuddet er sammensatt. Dels skyldes det et budsjettkutt på kr 191.000 knyttet til 5-dagers AO-
tilbud, dels økte utgifter ved at det ble startet opp med spesial ernæring på to brukere på sykehjem og dels høyere
lønnsutgifter som følge av overgang fra timelønn til regulativlønn ved årsskiftet for noen av de ansatte.Timelønn
fra november og desember året før ble belastet i januar og februar sammen med fastlønn, noe som førte til en
dobbelbelastning.

407 Omsorgsdistrikt Veldre
Omsorgsdistriktet fikk overført et overskudd fra 2004 på kr 517.000.Ved utgangen av 2005 viser regnskapet et
underskudd på kr 662.000. Dette betyr at aktiviteten i fjor har påført distriktet merutgifter på kr 1.179.000 i for-
hold til vedtatt budsjettramme. Det er i hovedsak merutgifter til ekstrahjelp og vikarer som bidrar til det dårlige
resultatet, særlig på slutten av året. Det har også vært behov for mye opplæring ved oppstart av det nye sykehjem-
met på Tømmerli, og i disse opplæringsperiodene var det nødvendig å sette inn vikarer. Mange nye ferievikarer
gjorde også sitt til at det var nødvendig å sette inn ekstraressurser. I tillegg har det i deler av året vært store utgif-
ter knyttet til en bruker i bofellesskap.

408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
Omsorgsdistriktet har et mindreforbruk på i overkant av 2,1 mill. kroner. Distriktet fikk ved utarbeidelsen av bud-
sjett 2005 og økonomiplan 2005-2008 en styrking av driftsbudsjettet med 1,0 mill. kroner for å drifte omsorgsdis-
triktet fra 1.1.2005. Som følge av senere oppstart enn antatt, var det ikke behov for denne bevilgningen, og disse
midlene ble ved behandlingen av årsoppgjørsdisposisjoner avsatt til ufordelt reserve innen pleie og omsorg. Det
reelle overskuddet er derfor vel 1,1 mill. kroner. Av dette er kr 824.000 overskudd fra 2004. Resten av overskud-
det har sin bakgrunn i lavere lønnsutgifter som følge av lavere aktivitet i begynnelsen av året.

409 Omsorgsdistrikt Brumunddal
Regnskapet viser at omsorgsdistriktet fikk et underskudd på kr 399.000 i 2005. Etter 2. tertial ble budsjettrammen
styrket med kr 400.000. Det har i tillegg vært gjennomført ulike innsparingstiltak. Hovedårsaken til underskuddet
er økning i antall nye brukere med behov for hjemmetjenester. Antall besøk og tidsbruk i hjemmetjenestene har
økt kraftig i løpet av 2005. Dette medfører også et økt behov for personer med fagkompetanse til enhver tid.
Dette kombinert med et redusert antall årsverk i samme tidsrom gjør at ressursene distriktet har til disposisjon,
ikke har vært tilstrekkelig til å dekke et minimum av tjenestebehov for hjemmeboende i distriktet. Andre forhold
som har påvirket resultatet negativt er merutgifter til opphold for en bruker ved stiftelsen Grobunn og reduserte
husleieinntekter som følge av at to leiligheter i Veldrevegen pr i dag ikke er beboelige.
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410 Omsorgsdistrikt Mørkved
Omsorgsdistriktet har et lite mindreforbruk i 2005. Lønnsutgifter totalt for distriktet kommer ut med et positivt
beløp. Dette skyldes i hovedsak et mindreforbruk på sykevikar og ferievikar. Det er noe mindreinntekt på bruker-
betaling, dette skyldes lavere inntekt på langtidsplasser. Distriktet har lagt stor vekt på å kunne tilby hjemmeboende
brukere korttidsplasser, og disse plassene gir lavere inntekter enn langtidsplasser.

411 Omsorgsdistrikt Furnes
Omsorgsdistriktet fikk styrket sine budsjettrammer etter første og andre tertial med til sammen 2,450 mill. kro-
ner.Til tross for dette ble regnskapet gjort opp med et underskudd på kr 385.0000. I forhold til opprinnelig bud-
sjett var overforbruket på 2,835 mill. kroner. Aktiviteten har vært alt for høy både i forhold til opprinnelige og
reviderte budsjettrammer. Den vesentligste årsaken til at det ble slik er økte lønnsutgifter knyttet til drift av to
baser, samt et stort tjenestebehov i distriktet. Dette har i sin tur ført til et stort behov for å bruke ekstrahjelp
både i institusjon og ute i hjemmetjenesten. Dette er forsterket av behovet for institusjonsplass. Husleieinntektene
sviktet med om lag kr 300.000 grunnet nedtrappingen av Furnes bo- og aktivitetssenter.

420 Bjønnhaug avlastingssenter
Regnskapet for 2005 viser et overskudd på kr 286.000. Dette må ses i sammenheng med et overskudd fra 2004 på
kr 332.000. Driften ved avlastningssenteret har sånn sett vært i forhold til budsjett. Overskuddet fra 2004 har gjort
det mulig å kjøpe inn senger med utstyr. Et mindreforbruk på fast lønn og sykevikarer, dekker i stor grad opp for
et merforbruk på andre variable lønnsposter. Denne fordelingen av lønn i forhold til budsjett skyldes dels at en stil-
ling som arbeidsleder ikke har vært besatt i deler av året, og dels sammensetningen av brukerne med eksempelvis
stor belastning på kveld/natt. Det har vært et vesentlig mindre forbruk av matvarer enn budsjettert.

421 Rehabilitering
Overskuddet på kr 806.000 skyldes stillinger som har i perioder har stått ledige i påvente av nyansettelse, forsiktig
innleie av vikarer ved kortere sykefravær og reduksjon av merkantilstilling. Streng kontroll på innkjøp før på slutten
av året da det kunne gjøres noen investeringer på kontorer, fysioterapiutstyr og datautstyr. Merinntekter på refu-
sjon sykelønn og fastlønnstilskudd fysioterapeuter bidrar også til overskuddet.

422 Demente
Overskuddet på kr 426.000 har i hovedsak sammenheng med at en ressurskrevende bruker midlertidig ble over-
ført til psykiatrisk sykehus slik at behovet for bruk av ekstrahjelp sank betydelig. Det er videreført en streng prak-
sis ved anskaffelser av ulike typer forbruksmateriell. Økt brukerbetaling ga spesialenheten økte inntekter.

423 Ringsaker AO-senter
AO-senteret fikk et overskudd på kr 1.308.000 i 2005. Av dette er det allerede disponert kr 525.000 til kjøp av
spesialutstyr bil for frakt av brukere i rullestol til erstatning for en gammel Ford Transit fra 1983. Bilen ble bestilt i
2005, men fakturaen og bilen ble mottatt i 2006. Derfor var det nødvendig at kjøpet regnskapsmessig ble belastet i
2006 og finansiert med deler av overskuddet fra 2005.

Fjorårets overskudd har sammenheng med reduserte transportutgifter på kr 529.000, se omtalen i kapittel 2.5.4.

Første halvår i 2005 hadde enheten et høyt sykefravær. Det er vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer ved sykdom.
De som leies inn har som regel en lavere kompetanse og derved lavere lønn enn de som går i stillingene til vanlig.
Enkelte ganger er det vanskelig å skaffe vikarer. Dette har ført til en positiv balanse mellom utgifter til sykevikarer
og sykepengerefusjon på kr 256.000.

Mindreforbruket på fast lønn på kr 437.000 inkl. sosiale utgifter er en planlagt disposisjon for å kunne bytte ut
nevnte bil.

430 Matproduksjon
Matproduksjonsenheten fikk et negativt avvik i forhold til revidert budsjett på kr 625.000. Som nevnt i omtalen i
kapitel 2.5.4 fikk enheten etter andre tertial tilført 2,0 mill. kroner gjennom en tilleggsbevilgning. Resultatet for
2004 ble et underskudd på kr 1.311.000, som gjennom en budsjettregulering etter første tertial ble korrigert til kr
955.000. Underskuddet fra 2004 er med i fjorårets resultat.
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I budsjettet var det forutsatt at det skulle inndras 6,44 årsverk f.o.m. 1.7.2005, ved at matproduksjon ble overført
fra bo- og aktivitetssentra til kjøkkenet på Tømmerli. Denne prosessen ble forsinket med tre måneder på grunn av
ombygging og utvidelse av produksjonskjøkkenet på Tømmerli.Videre ble det i k.sak 110/2005 om innføring av
postkjøkken, vedtatt å videreføre 1,5 årsverk fra 1.10.2005 for å opprettholde drift av mottakskjøkken ved Moelv
og Furnes bo- og aktivitetssentra. I alt utgjorde det en uforutsett merutgift på kr 610.000.Ved god styring av lønns-
postene, bl.a. forsiktig bruk av vikarer, var det mulig å redusere overskridelsen på lønnssiden til kr 368.000. På inn-
tektssiden ble det en netto svikt på kr 267.000. Av dette utgjorde inntektssvikt knyttet til matsalg og kantinesalg
kr 423.000. Det skyldes at økte kantinepriser har medført at omsetningen i kantinene har gått ned. I tillegg har
økningen i matutbringing ikke vært så stor som forutsatt i budsjettet.

449 Pleie- og omsorgsformål – ikke fordelt
Etter avsetning av psykiatrimidler til bundet driftsfond gjenstod det på dette budsjettansvaret ubrukte midler på kr
133.000 knyttet til kvalitetsutvikling i pleie og omsorg. Disse midlene ble gjennom årsoppgjørsdisposisjoner avsatt
til disposisjonsfond.

Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr
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Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutg. 305 63 926 3 204 71 189
Investeringsinnt. 147 29 797 50 3 213
Netto inv.utg. 158 34 129 3 204 67 975

De aller fleste investeringsprosjektene i pleie og omsorg er knyttet til fullføring av den statlig initierte eldreplanen.
I løpet av fjoråret ble det investert i følgende prosjekter:

- Ferdigstillelse av Tømmerli bo- og aktivitetssenter med 1,511 mill. kroner
- Ombygging og utvidelse av Veldre bo- og aktivitetssenter med 15,084 mill. kroner
- Ombygging og utvidelse av Brøttum bo- og aktivitetssenter med 25,461 mill. kroner
- Bygging av 21 nye leiligheter ved Moelv bo- og aktivitetssenter med 23,384 mill. kroner
- Ombygging og utvidelse av produksjonskjøkken på Tømmerli med 2,204 mill. kroner

Brøttum bo- og aktivitetssenter under bygging



2.6 Barne- og ungdomsvern (VO 50)

Resultatenhetsleder: Lisbet Gjønnes

2.6.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 243 tilbud til personer med rusproblemer, 244 barneverntjeneste, 251
barneverntiltak i familien og 252 barneverntiltak utenfor familien.Tjenestestedene omfatter barneverntjenesten,
ungdomskontakten og familiesentrene.

2.6.2 Hovedkommentar
Det er fortsatt et høyt antall meldinger inn til barneverntjenesten. De tidligere gode resultater med hensyn til å
gjennomføre flest mulig undersøkelser innen tre måneder er opprettholdt. Høyt antall saker fører til et kontinuer-
lig behov for prioritering mellom presserende klientorientert innsats og pålagte arbeidsoppgaver, og selv lovpålagte
oppgaver blir nedprioritert.

I enheten arbeides det med utvikling av arbeidsformer som inviterer foreldrene selv til å bidra med og utvikle egne
ressurser, og å løse et barn eller en ungdoms problemer i nærmiljøet. Likevel er det mange barn og ungdommer
som er plassert i barneverninstitusjon og beredskapshjem, enten pga sviktende omsorg, eller pga uløselige familie-
konflikter. Det er et mål å redusere antallet plasseringer utenfor hjemmet, selv om Ringsaker ligger på gjennom-
snitt for kommunegruppa mht plassering i institusjon og fosterhjem.

Både familieveilederne i familiesenteret og ungdomskonsulentene i ungdomskontakten arbeider med å styrke forel-
drenes kompetanse.

2.6.3 Rapportering av resultatmål

Økonomi
• Sørge for at drift samsvarer med økonomiske rammer.

- Målet er nådd. Se kommentar under kapittel 2.6.5.

Brukere
• Det skal gjennomføres enn brukerundersøkelse.

- Målet er nådd, med svært god tilbakemelding fra foreldre til barn som mottar hjelpetiltak.
• Familieråd som beslutningsmetode skal vurderes i alle alvorlige saker.

- Målet er ikke nådd.Tjenesten har erfart at foreldre avviser forslag om å involvere eget nettverk gjennom familieråd.
Følgelig har en besluttet å fokusere mindre på metoden.

• Det skal innføres metode for å bistå familier med barn med atferdsproblemer og familier med omsorgsbeting-
elser som representerer risiko for utvikling av atferdsproblemer
- Målet er nådd.

Medarbeidere
• Følge opp resultatet av medarbeidertilfredshetsmålingen.

- Målet er nådd.
• Det skal skje fag- og kompetanseutvikling som fremmer økt fokus på klientens egne ressurser og på klienten

som aktør i stedet for mottaker av hjelp.
- Målet er nådd.

• Sykefraværet skal ikke overskride 10 %.
- Målet er nådd. Sykefraværet for 2005 var 6,1 %.

Organisasjon
• Flest mulig av barneverntjenestens undersøkelser skal gjennomføres innen 3 måneder.

- Målet er nådd. 83 % av undersøkelsene er avsluttet innen 3 måneder.
• Videreutvikling av kvalitetssikringssystemene for tjenesten.

- Målet er nådd.
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• Fast gruppeveiledning i familierådsmetode skal opprettholdes
- Målet er ikke nådd. Etter at erfaring viste at familiene stort sett avviser forslag om å involvere eget nettverk i beslut-
ningsprosessene, ble det vurdert som lite tjenlig å reservere egen tid til metodeutvikling.

• Planlegge og utvikle former for kontakt med representanter for aktuelle brukere
- Målet er ikke nådd. Foreldre som har kontakt med barneverntjenesten er invitert til brukermøte og til deltakelse på
utvalgte seminarer, men foreløpig har få benyttet seg av tilbudet.

2.6.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig

Barneverntjenesten – meldinger og undersøkelser
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2000 2001 2002 2003 2004 2005

Antall meldte barn 120 127 135 157 140 152
Frister undersøkelser:

0 – 3 måneder 53 73 95 115 112 113
(53 %) (59 %) (74 %) (74 %) (89 %) (83 %)

3 – 6 måneder 28 37 27 34 11 18
Over 6 måneder 19 13 5 6 3 5

Sum antall avsluttede undersøkelser 100 123 127 155 126 136

Antall meldinger har stabilisert seg på et høyt nivå. Barnevernloven krever at det skal tas stilling til om en melding
skal undersøkes i løpet av en uke. Undersøkelser skal være gjennomført i løpet av 3 måneder. I særlige tilfeller kan
fristen være 6 måneder.

83 % av barneverntjenestens undersøkelser ble i 2005 avsluttet innen 3 måneder. 6-månedersfristen ble ikke over-
holdt ved undersøkelsene av situasjonen til 5 barn. Dette er saker hvor det er vanskelig å etablere et samarbeid
med foreldre, hvor foreldre unndrar seg kontakt, hvor det er vanskeligheter med å få satt inn sakkyndig eller hvor
det er andre faktorer som gjør undersøkelsene særlig krevende. Saksbehandlerkapasiteten er også et problem.

Tabellen viser at det i 2005 var 136 undersøkelser (antall barn) som er avsluttet, og av disse er 68 (50 %) avsluttet
gjennom hjelpetiltak, ev. andre tiltak. De øvrige er etter nærmere vurdering avsluttet uten tiltak. I mange tilfeller re-
meldes barn fordi omgivelsene fortsatt bekymrer seg for barnets eller ungdommens omsorgssituasjon, selv om
barneverntjenesten har henlagt meldingen.

Familiesenter - brukerorientert aktivitet gjennom barne- og familieveileder Brumunddal 

2003 2004 2005

Antall familier med oppfølging 10 17 18

To stillinger som familieveiledere økte fra 50 % til 60 % i løpet av 2005. De veileder familier med ekstra behov.
Målet er å komme i kontakt med familier så tidlig som mulig, før problemer blir for omfattende. Begge familieveile-
derne driver også kurs for foreldre med atferdsvanskelige barn, og deltar etter behov i annen gruppevirksomhet i
familiesenteret, for eksempel ”Barn i magen” og ”Barselgrupper”. Familieveileder i Moelv har kun vært i virksom-
het deler av året, og har hovedsakelig brukt sin tid på foreldrekurset ”De utrolige årene”.



Ungdomskontakten
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Type tiltak 2003 2004 2005

Antall i gruppetiltak 66 50 64
Antall i åpen middagsgruppe (gj.snitt pr gang) 30 (15) 15 (8)
Individuelle oppfølginger 48 60 54
Ungdom under 18 år, individuell oppfølging + familiesamarbeid 19 26
Antall familier med familiesamtaler - 52
Ferietiltak (antall ”ferietiltaksplasser”) 68 90 26 
Besøk i ”trefftid” pr uke (gjennomsnitt) 71 69 62
Gjennomsnittlig antall nye besøkere pr uke 5,25 2,32 3
Klassebesøk 43 23 34

Høsten 2005 skjedde det et generasjonsskifte i ungdomskontakten. Flere av de eldre brukerne som hadde brukt
ungdomskontakten jevnlig i mange år, trakk seg etterhvert ut.Totalt sett gjennom hele året har besøkstallet vært
omtrent som foregående år.

Ungdomskontakten har arbeidet særskilt med utvikling av kompetanse på volds- og aggresjonsproblematikk sam-
men med sosialtjenesten.

Foreldrekurset ”De utrolige årene”
Barneverntjenesten har drevet tre foreldrekurs i løpet av 2005. Dette er et tiltak for familier med barn med atferds-
problemer og familier med omsorgsbetingelser som representerer risiko for utvikling av atferdsproblemer hos
barna.To av kursene ble avsluttet, det siste avsluttes i mars 2006. Foreldrene rapporterte om svært god effekt av
kurset, ved at antallet oppdragelseskonflikter ble redusert og at de selv fikk et mer positivt forhold til sine barn.
Tiltaket var nytt i 2005 og ble finansiert gjennom overskudd fra 2004.Videreføring er sikret gjennom psykiatriplanen.

Rådgivningstjeneste for ungdomsfamilier – ”RUF”
Ungdomskontakten, delvis i samarbeid med helsestasjon for ungdom, har drevet et samtaletilbud til ungdomsfamili-
er hver onsdag ettermiddag/kveld. Gjennom RUF har ungdomskontakten kommet i kontakt med et økt antall ung-
domsfamilier som ønsker veiledning.

Brukerundersøkelser
Det ble gjennomført brukerundersøkelse i barneverntjenesten høsten 2005. Målgruppe var foreldre til barn som
mottar hjelpetiltak. Det ble benyttet samme brukerundersøkelse som KS Kommunenettverk. Resultatene for
Ringsaker er sammenlignet med øvrige kommuner som har gjennomført samme brukerundersøkelse.

Områder Ringsaker Gjennomsnitt Høyeste Laveste

Tjenestene 4,4 3,8 4,8 3,0
Brukermedvirkning 4,7 4,1 5,1 2,9
Respektfull behandling 5,4 4,7 5,7 3,3
Pålitelighet 5,4 4,5 5,4 3,5
Tilgjengelighet 5,1 4,5 5,5 3,8
Informasjon 5,0 4,1 5,2 2,8
Samordning 4,6 4,1 5,0 3,1
Generell tilfredshet 5,2 4,0 6,0 2,9
Resultat alle enkeltspørsmål 5,0 4,0 5,2 2,8

Brukerundersøkelsen viser en høy tilfredshet med barneverntjenesten blant de foresatte. Svarprosenten var imid-
lertid lav (33,7 %). I 2005 ble undersøkelsen gjennomført ved skriftlig spørreundersøkelse, og dette ga en langt
lavere svarprosent enn telefonintervjuene som ble gjennomført i 2004.

Medarbeidertilfredshetsmålinger
Enheten har deltatt i kommunens medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Resultatet viste en gjennomgående god
medarbeidertilfredshet i enheten.



Enheten fikk et overskudd i 2005 på kr 1.401.000, men sammenlignet med opprinnelig budsjett hadde enheten et
overforbruk. Overskuddet i 2005 skyldes overskuddet fra 
2004. Dette er en reserve som styres fra enheten.

Særlig er det vanskelig å beregne bruken av institusjonsplasser og beredskapshjem. Antall barn og unge plassert i
institusjon og i fosterhjem 2005 ble ikke så høyt som fryktet ved inngangen av året, men allikevel mye større enn
opprinnelig budsjettert. I forhold til opprinnelig budsjett ble overforbruket på tjenesten opphold i institusjon på kr
1.200.000, og tjenesten fosterhjem på kr 440.000.

På grunn av handlingsrommet som reserven fra 2004 ga, kunne en sette inn personalressurser slik at enheten
kunne jobbe med tidlig intervensjon (foreldrekurset ”De utrolige årene”).

Enhetens budsjett er knapt og det må også i 2006 brukes av reservene fra 2005.

Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr

Rapport om bruk av delegert myndighet, klager, behandling i fylkesnemnd og rettsapparat

1 Kun forenklet behandling
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2003 2004 2005

Antall enkeltvedtak barneverntjenesten 410 296 355
Antall klagesaker til fylkesmannen 2 0 1
Antall saker behandlet i fylkesnemnd 4 4 1

1)

Antall saker behandlet i rettsapparat 3 1 2
Antall midlertidige vedtak fylkesnemnd 0 0 1

2.6.5 Ressursbruk

Personalinnsats

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 12 483 30 763 33 360 34 037
Driftsinntekter 2 490 6 938 9 173 9 850
Netto driftsutg. 9 993 23 825 24 187 24 187

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

Antall årsverk 21,32 21,14 19,45 19,45

Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

24 187 22 785 1 402 - 1 402 24 187

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 132 277 0 162
Investeringsinntekt 80 392 0 160
Netto inv.utgift 52 115 0 - 2

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr



2.7 Sosiale tjenester (VO 51)

Resultatenhetsleder: Roy Carstens

2.7.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 242 sosial rådgivning og veiledning, 243 tilbud til personer med ruspro-
blemer, 273 kommunale sysselsettingstiltak og 281 økonomisk sosialhjelp.

2.7.2 Hovedkommentar
Aktiviteten i tjenesten har også i 2005 vært meget høy, til tross for et høyt sykefravær i første halvår.
Utviklingsarbeid for å gi bedre tjenester til brukerne har en sentral plass, og nye prosjekter er iverksatt mens
andre er under planlegging.

Det økonomiske resultatet samlet sett er meget tilfredsstillende, med et overskudd på kr 1.593.000. Bak det posi-
tive resultatet, er det imidlertid noen utfordringer; store utgifter til livsopphold, husleie, og opphold i private rusin-
stitusjoner. Dette kompenseres av mindreforbruk introduksjonsstønad. Dette vil neppe la seg gjøre i 2006.

Økningen i sosialhjelp synes å ha sammenheng med en generell økning av husleier i leiemarkedet, innstramming av
trygdeetatens praksis i søknader om uførepensjon og færre tiltaksvirkemidler i Aetat 
i andre halvår. Dette fører bl.a. til at klientene mottar ytelser over lengre periode enn tidligere, samt at gjennom-
snittlig utbetalt sosialhjelp pr klient øker. En annen mulig forklaring til økte utgifter kan være økt sykefravær, og en
mindre grundig behandling av enkeltsøknader. Økningen i utgifter til opphold i private rusinstitusjoner skyldes
hovedsakelig økning i oppholdskostnadene ved Stiftelsen Fredheim, uten at dette er kompensert i tjenestens drifts-
rammer.

Positivt er det imidlertid at ytelsene til gruppa 18-24 år er redusert. Det ble opprettet en ny stilling i tiltaksarbei-
det i 2005 med mål om å redusere utbetalingen av økonomisk sosialhjelp. Stillingen ble besatt 15.6.2005 og øre-
merket arbeid med målgruppa 18-24 år. Sosialhjelpen til målgruppa er redusert med kr 470.000.

Foruten interne prosjekter som tjenesten iverksetter for å bedre tjenestene til brukerne, vil arbeidet med ny
arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) ha sterkt fokus i tiden framover.

2.7.3 Rapportering av resultatmål

Økonomi
• Sørge for at drift samsvarer med økonomiske rammer.

- Målet er nådd.Tjenesten har et positivt resultat på kr 1.593.000. Se nærmere kommentar i kapittel 2.7.5.

Brukere
• Behandle 80 % av alle søknader om økonomisk hjelp innen 2 uker.

- Målet er nådd. 83 % av alle vedtak er fattet innen 2 uker.
• Ferdigbehandle 40 gjeldssaker i 2004.

- Målet er nådd. 56 saker er avsluttet.
• 70 % av gjeldsofrene skal ha en bedret livssituasjon etter avsluttet gjeldsrådgiving.

- Målet er nådd.
• Alle som søker hjelp i forbindelse med tvangssalg av bolig, skal få vurdert sin situasjon innen 2 uker.

- Målet er nådd.
• 130 brukere skal ha tilbud om jobb eller hensiktsmessig kvalifiseringstiltak.

- Målet er nådd.
• Alle nye sosialhjelpssøkere i alderen 18-24 år skal få tilbud om kartlegging av arbeidsevne, innen 2 uker etter

oppmelding.
- Målet er nådd.

• Alle nyankomne flyktninger skal få tilbud om introduksjonsprogram innen to måneder etter bosetting.
- Målet er nådd.
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• Alle nyankomne voksne flyktninger som bosettes skal få tilbud om flyktningguide.
- Målet er ikke nådd. Noen av bosettingene skjedde i desember måned, og det var således ikke mulig å oppfylle målet
for alle.

Medarbeidere
• Det skal gis tilbud om veiledning til minimum 6 medarbeidere.

- Målet er nådd.
• Det skal utarbeides en egen kompetanseplan for tjenesten.

- Målet er nådd.
• Sykefraværet skal ikke overstige 7,5 %.

- Målet er nådd. Fraværsprosenten ble 7,4.
• Følge opp resultatet av medarbeidertilfredshetsmåling.

- Målet er nådd.

Organisasjon
• Vurdere samhandlingen med Aetat og trygdeetat.

- Målet er nådd. Det har vært avholdt flere møter med dette som tema. Arbeidet med NAV er påbegynt.

2.7.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig

Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV)
Stortinget besluttet 31.5.2005 å opprette en ny arbeids- og velferdsforvaltning, hvor  Aetat og trygdeetaten samles
i en ny etat – arbeids- og velferdsetaten. Det skal etableres en førstelinjetjeneste i med et arbeids- og velferdskon-
tor i hver kommune, hvor også sosialtjenesten skal inngå. Det har i løpet av året vært avhold møter med trygdee-
tat og  Aetat, samt felles ekskursjoner til kommuner som har jobbet med samordningsprosjekt.

Individuell plan
Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparat, er gitt en rett til å få
utarbeidet en individuell plan regulert i koordinerte tjenester pasientrettighetsloven § 2-5. Sosialtjenesten ble inn-
vilget kr 30.000 fra Østnorsk kompetansesenter til gjennomføring av opplæring. Samtlige ansatte i tjenesten har
gjennomgått slik opplæring i 2005.

Ungdom i vekst (UIV)
Med bakgrunn i stor ”drop out” fra den videregående skole, høy arbeidsledighet og mange ungdommer på sosial-
hjelp, besluttet enhet for sosiale tjenester, Aetat og Oppfølgingstjenesten (OT) å etablere et felles ungdomspro-
sjekt – UIV. Prosjektet er innvilget 1 mill. kroner i prosjektmidler fra Sosial- og helsedirektoratet og har en forelø-
pig varighet ut 2006. Prosjektet er samlokalisert i Aetats lokaler fra 1.1.2006. For sosiale tjenester gjelder dette
ungdomsteamet, til sammen 4 årsverk. Målgruppa for prosjektet som heter ”Ungdom i Vekst” er ungdom mellom
16-24 år i Ringsaker kommune som er i behov for tjenester fra Aetat, Oppfølgingstjenesten og/eller enhet for sosi-
ale tjenester. Målsettingen med prosjektet er å bidra til at flest mulig ungdommer i alderen 16-24 år i Ringsaker
fullfører videregående skole og/eller kommer i jobb.

Prosjekt Tettere oppfølging av personer i tiltak
Undersøkelser fra ”Samordningsforsøkene” og ”Tiltaksplan mot fattigdom” har påvist et stort behov for bedre og
tettere oppfølging av personer som er i ulike arbeidsmarkedstiltak. På denne bakgrunn søkte enheten Sosial- og
helsedirektoratet om prosjektmidler og fikk innvilget kr 545.000 i 2005. Prosjektet blir operativt fra 2006.

Motvirke fattigdom i barnefamilier
Ringsaker har i flere år gjennomført ulike prosjekter med siktemål å forbedre det forebyggende tverrfaglige arbei-
det rettet mot barn og unge. På denne bakgrunn søkte enheten prosjektmidler gjennom Sosial- og helsedirektora-
tets satsing "Tiltaksplan mot fattigdom" og fikk innvilget kr 450.000 i 2005 til gjennomføring av vår prosjektsatsing.
Prosjektet blir operativt fra 2006.
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Sosialhjelpsytelser og boutgifter 2004-2005
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2003 2004 2005 Endring i %
2004-2005

Livsopphold
1) 11 468 9 941 10 110 + 1,7 %

Boutgifter
2) 14 928 14 351 14 648 + 2,1 %

Strøm 4 202 3 767 3 481 - 7,6 %
Husleie 8 946 9 028 9 621 + 6,6 %

År Klienter pr mnd./antall 18-24 år Utbetalt pr klient pr mnd.

2003 376/76 7 454
2004 357/75 7 355
2005 360/72 7 491

1 I livsopphold inngår også til tilleggsytelser.
2 I boutgifter inngår husleie, renter og avdrag boliglån, kommunale avgifter, forsikring, strøm og brensel

Nøkkeltall, klienter og utbetaling 2004-2005

Medarbeidertilfredshetsmålinger
Det er gjennomført medarbeidertilfredshetsmåling for tjenesten.

Rapport om bruk av delegert myndighet

Type sak 2003 2004 2005

Delegert personalsak 8 2 4
Delegert økonomisak 1 5 2
Enkeltvedtak i sosialavdelingen 5 943 5 413 5 429

Antall klagesaker
Innen sosialtjenesten har det vært totalt 37 klagesaker i 2005 mot 39 i 2004. I 23 av sakene har klager fått helt
eller delvis medhold, mens 14 saker er oversendt Fylkesmannen for behandling. Av disse 14 fikk sosialtjenesten
medhold i 11, mens 3 ble omgjort.

2.7.5 Ressursbruk

Personalinnsats

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr

Korrigerer en for avsetning av årsresultatet til disposisjonsfond, var det et positivt avvik i 2005 på kr 1.593.000
mot budsjett. Avviket relateres i hovedsak til overskudd fra 2004. Avviket i driftsutgiftene skyldes hovedsak pro-
sjektet Ungdom i Vekst, og økning i utbetaling av sosialhjelp. Merutgifter sosialhjelp ble i hovedsak dekket inn av
mindreutgift introduksjonsstønad. Økningen i driftsinntektene relateres til tilskudd fra Staten; til prosjektet
Ungdom i vekst, samt økt refusjon fra trygdeetaten og Aetat og refusjon sykelønn.

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

Antall årsverk 25,35 25,35 26,35 26,35

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 21 693 46 856 47 637 50 779
Driftsinntekter 5 927 10 261 9 437 12 579
Netto driftsutg. 15 766 36 595 38 200 38 200



Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr

Det ble i k.sak 155/2005 fattet vedtak om salg av sju kommunale gjennomgangsboliger. Fem er solgt i 2005. Netto
salgssum om lag 2,6 mill. kroner er overført investeringsfond, og øremerket nyanskaffelse av gjennomgangsboliger.
Kr 23.975 er overført fra drift til investering, til dekning av merforbruk på prosjekt 54103 utskiftning av pc sosiale
tjenester.
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Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

510 Sosiale tjenester 38 200 36 607 1 593 -1 593 38 200

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 46 1 618 0 2 636
Investeringsinntekt 2 071 458 0 2 660
Netto inv.utgift 2 026 1 160 0 -24



2.8 Helsestasjoner (VO 52)

Resultatenhetsleder: Ingeborg N.Wien 

2.8.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter forebygging – skole- og helsestasjonstjeneste (232) og forebyggende arbeid, helse og
sosial (233).

2.8.2 Hovedkommentar
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos
blivende foreldre og barn og unge 0 – 20 år. I tillegg har tjenesten i Ringsaker ansvar for forebyggende og helse-
fremmende arbeid til beboere i asylmottak.Tjenesten er hjemlet i kommunehelseloven. En jobber etter et nasjonalt
vedtatt program som retter seg mot alle barn og unge og har tilnærmet 100 % tilslutning. Det er vesentlig at en
justerer programmet i nært samarbeid med hver enkelt bruker. Det er tilsatt helsesøstre, leger, jordmødre, fysiote-
rapeuter og sekretærer fordelt på 4 helsestasjoner samt helsestasjon for ungdom.

Ved alle ungdomsskoler har helsesøster til stede i fast ”treffetid” ukentlig.Ved helsestasjon for ungdom i
Brumunddal og Moelv er det åpen konsultasjonstid fram til kl 17.00 en gang i uken på hvert sted.

De ansatte i helsestasjonstjenesten er avhengig av å ha et utstrakt samarbeid med andre enheter for å få gjennom-
ført gode tiltak for brukerne. Familiesenterdrift sikrer en del av dette samarbeidet sammen med PP-tjenesten og
barne- og ungdomsvernet.

2.8.3 Rapportering av resultatmål

Økonomi
• Sørge for at drift samsvarer med økonomiske rammer.

- Målet er nådd.
• Benytte stillinger og ressurser til å gjennomføre et helsestasjonsprogram som oppfyller intensjonene i kommu-

nehelseloven.
- Målet er nådd med unntak av noen barn med sammensatte behov. Disse har rett til individuelle planer.

• Vurdere muligheten av å redusere utgifter til leie av lokaler med 10 % gjennom å reforhandle husleiekontrak-
tene.
- Målet er nådd. Reduksjonen får effekt fra 2006.

Brukere
• Gjennomføre brukerundersøkelse i nordre del av kommunen.

- Målet er ikke nådd. Brukerundersøkelsen ble besluttet gjennomført i januar 2006.
• Gjennomføre en vaksinasjonsdekning på minimum 93 % for vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet.

- Målet er nådd. Dekningen ble 95 %.
• Etablere rutiner som medfører at beboere i asylmottak får førstegangsundersøkelse hos sykepleier innen tre

uker etter ankomst til mottaket, forutsatt at de selv ønsker det.
- Målet er nådd.

Medarbeidere
• Alle fagpersoner i virksomheten får systematisert veiledning i løpet av året.

- Målet er ikke nådd. Noen har ikke funnet anledning til å delta.
• Videreføre arbeidet med relasjonskompetanseutvikling for helsesøstre og jordmødre.

- Målet er ikke nådd fordi annen kompetanseutvikling har blitt prioritert.
• Sykefraværet skal holdes under 6 % på årsbasis.

- Målet er nådd. Sykefraværet for hele året ligger på 5,4 %.
• Følge opp resultatet av medarbeidertilfredshetsmåling.

- Målet er nådd.
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Organisasjon
• Revidere kvalitetssystemet for alle deler av tjenesten.

- Målet er ikke nådd. Arbeidet har vært for omfattende.
• Gjennom struktur og møteprogram sikre at alle ansatte blir ivaretatt med hensyn til personalmøter, gjensidig

informasjon og kompetansebygging.
- Målet er ikke nådd. Pga. deltidsstillinger har noen vært forhindret fra å delta i personalmøter
• Revidere virksomhetsplan.

- Målet er ikke nådd, men arbeidet er planlagt for 1. halvår 2006.
• Utvikle en organisasjonsform for familiesenter i forbindelse med videreføring som ivaretar familieperspektivet

og det tverrfaglige samarbeidet.
- Målet er nådd. Utviklingsarbeidet fortsetter i 2006.

2.8.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig

Generelt
I september 2005 kom en i gang med familiesenter i Moelv i nye lokaler som er på samme sted som helsestasjo-
nen. Dette er tilgjengelig for brukere fra hele nordre del av kommunen.Tilbudet er godt mottatt fra brukerne og
det har vært høy deltagelse i bla. åpen barnehage.Tilbudet er et samarbeid mellom barne- og ungdomsvernet, PP-
tjenesten og helsestasjonen.

Utvidet tiltak
I k.sak 129/2005 ble det vedtatt utvidelse av helsestasjon for ungdom med 30 % stilling for helsesøster. Utvidelsen
ble foretatt på bakgrunn av økning i henvendelser fra ungdom med til dels store psykiske problemer og for å få
bedre mulighet for tverrfaglig samarbeid når det er nødvendig for å gi gode tilbud til ungdom.

Nytt tiltak
Samlivsbrudd og foreldrekonflikter er vurdert å være en betydelig stressfaktor i barns utvikling. Fra statlig hold er
det derfor initiert samlivskurs for førstegangsforeldre for å forebygge dette. Ansatte fra alle 4 helsestasjoner har
deltatt i ”Work-shop” for å kunne være kursledere ved slik kurs. Kurs igangsettes fra nyttår.

Individuelle planer
Det har vært gjennomført en møterekke innenfor virksomheten med tanke på å dyktiggjøre de ansatte til å utar-
beide individuelle planer for de brukerne som har rett til dette.

Endring vedrørende IKT - tilknytning
Høsten 2005 ble alle helsestasjonene tilknyttet kommunens nettverk. Dette har betydd en vesentlig bedring mht.
rutiner for samarbeid med andre resultatenheter og mht. informasjons- og kommunikasjonsrutiner innad i resulta-
tenheten.

Endring av tiltak
Kommunens psykososiale krisebearbeidelsesgruppe har vært organisert under resultatenhetsleder for helsestasjo-
ner. Fra 1.1.2006 ble det foretatt en vesentlig endring av dette tilbudet samtidig som ansvaret ble overført til resul-
tatenhetsleder for rehabilitering.Virksomheten er fortsatt deltagende i tilbudet.

Medarbeidertilfredshetsmålinger
Det blegjennomført medarbeidertilfredshetsmåling i september 2005. Resultatet viste markant bedring fra tilsva-
rende undersøkelse året før. Resultatet er gjennomgått i samlet personalgruppe. Resultatet av dette er innbakt i
resultatenhetens møteprogram.
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2.8.5 Ressursbruk

Personalinnsats

Virksomheten fikk tilført 30 % stilling for helsesøster i helsestasjon for ungdom i k.sak 129/2005 med virkning fra
1.11.2005. En reduksjon på 10 % stilling for jordmor som ble vedtatt i budsjettet for 2005, ble ikke effektuert innen
utgangen av året, men 5 % stilling for helsesøster er holdt vakant.

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr

Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr
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Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

Antall årsverk 21,41  21,18 20,28 20,63

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 6 290 11 651 10 958 11555
Driftsinntekter 2 742 1 410 1 264 1 861
Netto driftsutg. 3 548 8 773 9 694 9 694

Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

520 Helsestasjoner 9 694 9 643 51 - 51 9 694

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 335 47 0 0
Investeringsinntekt 10 0 0 0
Netto inv.utgift 325 47 0 0

Helsestasjonen i Brumunddal



2.9 Kultur og fritid (VO 55)

Resultatenhetsleder: Sigmund Myklebust

2.9.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 231 aktivitetstilbud barn og unge, 234 aktivisering funksjonshemmede,
360 tilrettelegging for friluftsliv, 365 kulturminnevern, 377 kunstformidling, 380 idrett og 385 andre kulturaktivite-
ter. Enheten skal fremme kulturell aktivitet og vekst i vid forstand gjennom egne tiltak og gjennom samspill mellom
offentlige og private ressurser. Barn og unges oppvekstkår skal være i fokus.

2.9.2 Hovedkommentar
Resultatenhet kultur og fritid disponerte i 2005 i alt 16,35 årsverk.

Enheten driver fire kommunale fritidsklubber og disponerte til dette 7,4 årsverk i 2005. Fritidsklubbene holder til i
Nes ungdomsskole, Garveriet i Moelv og del av teaterbygget i Brumunddal. Brumunddal motor- og aktivitetssenter
holder til i et nedlagt renseanlegg. Det er ansatt voksne ledere i alle klubbene. Avdelingen for barn og unge (BUA)
driver fritidsklubbene og saksbehandler økonomiske støtteordninger rettet mot barn og unge, herunder også til-
skudd til lekeplasser.

Arbeidet i forhold til personer med funksjonshemming og psykiske lidelser er å legge til rette for deltagelse i kul-
tur- og fritidsaktiviteter. Noen av aktivitetene er lagt til dagtid som målrettet rehabilitering og noe som ferietiltak.
Til sammen er det 6,5 årsverk fordelt på 15 stillinger. I tillegg til egne ansatte, gis mye av aktivitetstilbudet til bru-
kerne gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner (økonomisk tilskudd) og voksenopplæringsorganisasjoner.

Det er registrert en økning i antall brukere på 53 personer. Økningen er ganske likt fordelt på personer med funk-
sjonshemming og med psykiske lidelser. Det er videre registrert en økende deltakelse i aktivitetstilbud innenfor
psykisk helse, mens antallet er stabilt innen gruppen funksjonshemmede.

Idrett og friluftsliv samt miljø- og naturforvaltning er et samordnet arbeidsområde, og hadde i 2005 til disposisjon
ett årsverk som idrettskonsulent. Hovedtyngden av arbeidsområdet ligger på idrettssiden med drift og prosjekte-
ring av kommunale idrettshaller og andre kommunale anlegg for fysisk aktivitet, samt utstrakt saksbehandling og
konsultativ assistanse overfor idretten i anleggs- og spillemiddelsaker. Ringsaker har ca 55 idrettslag som er samlet
under paraplyen Ringsaker Idrettsråd. Enhetskontoret har etablert en konstruktiv samarbeidspraksis med idrettsrå-
det.

Innen kunstformidling og allmennkultur gis bl.a. økonomisk støtte til ca 60 musikk-organisasjoner fordelt på 18
korps, 25 kor og diverse vokale og instrumentale ensembler, herunder RingsakerOperaen, Mjøsensemblet og
Hedmarken Symfoniorkester. Fylkesmusikerordningen og Hedmark Teater gis øremerkede årlige tilskudd. Faste
beløp settes av til sang og musikk den 1. og 17. mai.

Tjenesteområdet andre kulturaktiviteter omfatter støtteordninger rettet mot tradisjonell kultur og kulturvern,
herunder faste tilskudd til Skibladner og Hedmarksmuseet/Domkirkeodden. Sekretariatet for utsmykkingskomitèen
er plassert i denne tjenesten. I 2005 har komiteen behandlet utsmykkingsplaner for Tømmerli bo- og aktivitetssen-
ter, Fagerlund skole,Tømmerli barnehage og Brøttum bo- og aktivitetssenter.

Resultatenhet kultur og fritid har driftsansvar for Teatersalen i Brumunddal, Moelv kulturhus,Tingnes kulturhus og
delvis Mo gard.

2.9.3 Rapportering om resultatmål

Økonomi
• Sørge for at drift samsvarer med økonomiske rammer

- Målet er nådd.
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Brukere
• Videreføre brukerundersøkelser for målgruppene: barn og unge, funksjonshemmede, leietakere i kommunale

bygg og idrettshaller.
- Målet er ikke nådd. Det er gjennomført brukerundersøkelse i fritidsklubbene (Ungdomsundersøkelsen 2005), men ikke
gjennomført brukerundersøkelser blant funksjonshemmede som deltar på aktivitetstilbud, heller ikke blant leietakere i kommu-
nale bygg. Det er holdt brukermøter med leietakere i idrettshallene med direkte tilbakemeldinger til kulturadministrasjonen.

Medarbeidere
• Følge opp resultatet av medarbeidertilfredshetsmåling.

- Målet er nådd.
• Alle medarbeidere gis anledning til kompetanseheving innen enhetens ansvarsområde.

- Målet er nådd.
• Legge til rette for kompetanseheving på høgskolenivå for en person per år.

- Målet er nådd.
• Sykefraværet holdes under 5 %.

- Målet er nådd. Sykefraværet var 4,1 % i 2005.

Organisasjon
• Prøve ut enhetskontorets fleksibilitet gjennom forsøk med jobbrotasjon.

- Målet er nådd gjennom utstrakt jobbrotasjon i avdelingen for tilrettelagte kulturtilbud.

2.9.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig

Aktivitetstilbud barn og unge 
Den daglige ledelsen av Brumunddal fritidsklubb og Brumunddal Motorsenter er samlet i én stilling.
Aktivitetstilbudene er justert på bakgrunn av brukerundersøkelser.

Prosjekt Ledsagertjeneste
Prosjektet er et samarbeid med Sanderud sykehus og gir tilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse. Prosjektet
er blitt styrket økonomisk slik at det nå i hovedsak er 2 ansatte samtidig. Dette gir økt trygghet for brukere og
ansatte, og gir bedre kvalitet og kontinuitet på tjenesten.

Møteplassen – fra prosjekt til fast tiltak
Dagtilbud i Brumunddal til personer med alvorlig psykisk lidelse er gjennomført med opprettelse av to 27 % stil-
linger.

Fritidsleder for funksjonshemmede
Ungdomsklubb og ”Ut på byen” for unge voksne er styrket med 7 % stilling slik at det nå er to ansatte på disse
aktivitetene. Det er registrert økt kvalitet og økt bruk av tilbudene.

Transport
Det er inngått leieavtale om 7-seter bil til bruk for transport av brukere til og fra aktivitet.

Nytt treningstilbud
Ved bruk av ledige lønnsmidler som følge av arbeid i redusert stilling har vi ansatt ledsager til transport og veiled-
ning av brukere ved deltakelse i organisert treningstilbud ved Espern aktivitetspark på Hamar. Selve treningstilbudet
betales av Sanderud sykehus og tilbudet gjelder personer med psykisk lidelse. Dette har vært et tiltak som mange
nye og unge brukere har funnet attraktivt.

Idrett
Arbeidet med å reise Fagerlundhallen startet i august som en totalentreprise, og framdriften har vært uproblema-
tisk. Planleggingen av ny idrettshall på Stavsjø i forbindelse med skoleanlegget har fortsatt. Her har det vært et mål
å innpasse Nes Sportsklubbs klubbhusdel under samme tak, og å arbeide fram nødvendige drifts- og samarbeidsav-
taler med idrettslaget. Moelven IL har lansert prosjektet flerbrukshall i Idrettsparken.
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Utbyggingsprogram for idrettsanlegg
Øvrig anleggsutbygging illustreres best gjennom den årlige rulleringen av ”Prioritert utbyggingsprogram for idretts-
anlegg”, behandlet av kommunestyret i k.sak 9/2005. Kulturdepartementet krever slike lokale planer for å innvilge
tilskudd av spillemidlene. Planene er samtidig et viktig styringsverktøy for anleggsutbyggingen i den enkelte 
kommune.

Andre kulturaktiviteter
I tillegg til pågående utsmykkingsplaner knyttet til Tømmerli bo- og aktivitetssenter og Fagerlund skole, ble det
igangsatt utsmykkingsplanarbeid ved Brøttum bo- og aktivitetssenter. Utsmykking av Tømmerli barnehage ble
avsluttet i 2005.

Teatersalen i Brumunddal
Forprosjektet for scenetilbygg ble godkjent og finansiering lagt inn i økonomiplanen. Kommunestyret gjorde i sak
88/2005 vedtak om kjøp av et mindre areal i hotelldelen til bruk som servicerom for teatersalen.

Medarbeidertilfredshetsmåling
Fellesmålingen høsten 2004 er fulgt opp med medarbeiderseminar i 2005 med fokus på verdier og arbeidsmiljø.
Fellesmålingen høsten 2005 blir fulgt opp med seminar og fokus på omdømmebygging i 2005/2006.

Bruk av delegert myndighet
I henhold til delegert myndighet er det behandlet i alt 401 delegerte økonomisaker i 2005 mot 405 i 2004. For
2003 var tallet 113.

2.9.5 Ressursbruk

Personalinnsats

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr

Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr
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Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 6 684 15 385 14 816 17 395
Driftsinntekter 1 611 3 388 5 235 7 814
Netto driftsutg. 5 073 11 997 9 581 9 851

Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

550 Kultur og fritid 9 581 9 497 84 -84 9 581

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 3 313 2 766 5 507 15 431
Investeringsinntekt 0 297 624 1 774
Netto inv.utgift 3 313 2 469 4 833 13 656

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

Antall årsverk 16,00 16,24 16,35 16,35



2.10 Kulturskolen (VO 56)

Resultatenhetsleder: Benedicta Gray

2.10.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 383 musikk- og kulturskoler. Kommunen er pålagt å drive kulturskole etter
egen lov om kulturskoler. Kulturskolen gir et offentlig tilbud om individuell- og gruppeundervisning til barn og unge
innenfor musikkbarnehage, musikkførskole, instrumental og vokal musikk, bildende uttrykk, barnedans, klassisk ballett,
jazzballett og streetdans. I tillegg kommer tilbud til elever knyttet til det organiserte fritidsmusikklivet og grunnskolen.

2.10.2 Hovedkommentar
2005 har hatt litt preg av at kulturskolen er i ferd med å avvikle strukturen med undervisning og administrasjon i
tre forskjellige lokaler i Brumunddal.Våren 2006 samlokaliseres all virksomhet i Brumunddal til tidligere Fagerlund
skole, noe en ser fram til med stor forventning. Undervisning i kommunen for øvrig fortsetter som hittil.

Arbeidet med å utvikle tettere samarbeid mellom skolens avdelinger og ulike uttrykk er fortsatt under utvikling, og
innsatsen skoleåret 2005/2006 munner ut i en felles forestilling våren 2006.

2.10.3 Rapportering av resultatmål

Økonomi
• Sørge for at drift samsvarer med økonomiske rammer.

- Målet er nådd.
• Vurdere å samle all undervisning i Brumunddal på ett sted for å senke utgifter til leie av lokaler.

- Målet er nådd. Undervisningen i Brumunddal flyttes til gamle Fagerlund skole, og dette vil medføre en innsparing i
2006 på ca. kr 260.000

Brukere 
• Gjennomføre en brukerundersøkelse.

- Målet er ikke nådd. På grunn av omstendigheter knyttet til flytting, både på administrativt og pedagogisk plan, er det
bestemt å vente til 2006 for å få relevante data basert på stabile forhold.

• Sette i gang et strykeorkestertilbud.
- Målet er nådd. Nytt strykeorkestertilbud ble etablert vårsemesteret 2005, og deltok på sommerkonserten. Orkesteret
er delt i to nivåer, hovedsakelig etter alder, og har ukentlige øvelser.

• Øke andelen av gutter på dans gjennom satsing på streetdans.
- Målet er nådd. Deltagelsen på dans har økt fra 1 til 5 gutter.

Medarbeidere
• Følge opp resultatet av medarbeidertilfredshetsmåling.

- Målet er nådd
• Oppgradere undervisningsrommene med nødvendig utstyr innenfor budsjettrammen.

- Målet er nådd.

Organisasjon
• Ta i bruk elevdatabaseprogrammet Cetus, spesialprogramvare for kulturskoleadministrasjon.

- Målet er nådd 
• Utrede muligheten for samlokalisering av alle aktiviteter i Brumunddal.

- Målet er nådd. Kulturskolen flytter all aktivitet i Brumunddal til gamle Fagerlund skole i 2006.

2.10.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig
En prosjektgruppe nedsatt av rådmannen oktober 2004 arbeidet etter nyttår 2005 med å vurdere en mulig etter-
bruk av tidligere Fagerlund skole som lokale for kulturskolens aktiviteter i Brumunddal. Gruppens utredning ble
vedtatt av kommunestyret den 6.4.2005 (k.sak 35/2005). Planlegging og organisering av flytting og samlokalisering
har stått sentralt resten av året.
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Administrasjonen har tatt i bruk nytt datasystem, Cetus kulturskole. Dette forenkler sentrale rutiner relatert til
registrering og vedlikehold av brukerdata, samt kommunikasjon med brukere og kunder. Overføring av data fra
gammelt til nytt system måtte foregå manuelt, og var relativt ressurskrevende. Systemet er omfattende, og krevde
bratt læringskurve i administrasjonen. Erfaringen etter nærmere to semestre er likevel at Cetus oppfyller forvent-
ningene som lå til grunn for anskaffelsen.

Ringsaker deltar i et 3-årig utviklingsprosjekt i regi av Norsk Kulturskoleråd kalt ”Kulturskolefokus”, hvor deltagere
er de fleste kulturskolene i Hedmark og Oppland.Tema for prosjektet er faglig videreutvikling av kulturskoletilbu-
det, kompetanseutvikling for pedagoger og ledere, samt nettverksbygging mellom skolene.

2.10.5 Ressursbruk

Personalinnsats

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr

Før årsoppgjørsdisposisjoner har kulturskolen et positivt avvik på kr 209.000 i forhold til budsjett. Det positive
avviket skyldes i hovedsak et netto mindreforbruk på lønnsutgifter inklusive sykelønnsrefusjoner på kr 144.000.
Enheten har og en merinntekt på kr 87.000 for brukerbetaling pga flere elever enn budsjettert har fått undervis-
ning ved kulturskolen.
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Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

Antall årsverk 9,9 9,87 9,87 9,87

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 2 104 5 334 5 396 5 640
Driftsinntekter 734 1 996 1 563 1 807
Netto driftsutg. 1 370 3 338 3 833 3 833

Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

560 Kulturskole 3 833 3 624 209 -209 3 833



2.11 Bibliotek (VO 57)

Resultatenhetsleder: Birgit Aalstad

2.11.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 370 Bibliotek. Ringsaker folkebibliotek er desentralisert med hovedbiblio-
teket i Brumunddal og fem avdelinger: Moelv, Furnes, Nes, Brøttum og Mesnali.

2.11.2 Hovedkommentar

Generelt
Folkebiblioteket er en lovpålagt tjeneste og kommunens mest benyttede kulturinstitusjon målt i antall besøk. Det
har vært god aktivitet i alle avdelinger, ikke minst når det gjelder tiltak rettet mot barn og unge, som er en priori-
tert målgruppe.

Besøk og utlån 
Som forventet gikk utlånstallet totalt litt ned som en direkte følge av at avd. Åsmarka ble nedlagt som folkebiblio-
teksavdeling fra 1.1.2005. Besøkstallet derimot, gikk totalt litt opp, noe som primært skyldes en betydelig økning i
besøket i avd. Moelv. Ellers er det ingen store endringer i forhold til 2004, som var et meget bra år.

Lesefremmende tiltak 
Biblioteket har et omfattende samarbeid med barnehager og skoler.Ved adopsjonsklasser og ordinære besøk fra
skolene har biblioteket også i 2005 hatt et stort antall klassebesøk. Med bidrag fra Den kulturelle skolesekken er
det arrangert flere forfatterbesøk som en del av ulike lesestimulerings-prosjekter. På foreldremøter på skolene og
gjennom samarbeidet med familiesentrene motiveres nye bibliotekbrukere. Biblioteket mottar stadig positive
tilbakemeldinger på sitt arbeid rettet mot barn og unge.

Stortingsvalget 2005
Alle bibliotekets avdelinger fungerte (sammen med servicesentrene) som forhåndstemmemottak i forbindelse med
stortings- og sametingsvalget. Det var mulig å forhåndstemme fra 10.8.2005 fram til fredag 9.9.2005, og særlig siste
uken før valget var det stor tilstrømming av velgere. Det var en interessant, men også travel tid for alle, i og med
at dette kom i tillegg til de vanlige tjenestene.

2.11.3 Rapportering av resultatmål

Økonomi
• Sørge for at drift samsvarer med økonomiske rammer.
- Målet er nådd.

Brukere 
• Gjennomføre en brukerundersøkelse.

- Målet er nådd. Det ble høsten 2005 gjennomført en brukerundersøkelse ved bibliotekets avdeling i Moelv. Resultatet
viste at brukerne var meget godt fornøyd med tjenestetilbudet og ikke minst med servicen. På spørsmålet om hvor for-
nøyd brukerne var med bibliotekets tilbud sett under ett, var gjennomsnittet på svarene 5,53 på en skala fra 1 til 6, hvor
6 er svært fornøyd og 1 svært misfornøyd. Mest fornøyd var brukerne med servicen. Her ble gjennomsnittet hele 5,88.
Minst fornøyd var brukerne med utvalget av film. Her var gjennomsnittet 3,31.Totalt gjennomsnitt alle svar 5,14.

• Gjennomføre 120 klassebesøk med bokprat.
- Målet er nådd. Det ble totalt foretatt 146 besøk.

• Opprettholde et besøk på minimum 142.000 (tilsvarende 4,5 besøk pr. innbygger).
- Målet er nådd. Antall besøkende 151.333.

• Opprettholde et utlån på 157.000 hvert år (tilsvarende 5,0 utlån pr. innbygger).
- Målet er nådd. Antall utlån 166.618.
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Medarbeidere
• Følge opp resultatet av medarbeidertilfredshetsmåling.

- Målet er nådd. Medarbeidertilfredshetsmålingen i 2005 viste høy grad av tilfredshet blant medarbeiderne og også
framgang fra året før, hvor resultatet også var meget bra. Det foretas løpende vurdering av resultatet med henblikk på å
opprettholde årets nivå.

• Sykefraværet skal ikke overstige 5 %.
- Målet er nådd. Sykefraværet var i 2005 på 0,7 %.

Organisasjon
• Videreutvikle interne rutinebeskrivelser.

- Målet er nådd. Det er bl.a. utarbeidet egen rutine for referansetjenesten.

2.11.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig

Nye investeringer
Det ble i 2005 anskaffet en ny moderne mikrofilmskanner med kopieringsenhet til bruk i hovedbiblioteket.
Apparatet brukes primært til lesing av mikrofilm og mikrokort. Brukere som driver med bl.a. slektsforskning har
dermed fått et bedre tilbud.

Det ble også investert i ny bibliotekserver i 2005.

Nøkkeltall for bibliotekdriften

Bruk av delegert myndighet

2.11.5 Ressursbruk

Personalinnsats

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr 

Før årsoppgjørsdisposisjoner har biblioteket et positivt avvik på kr. 86.000 i forhold til budsjettet. Dette skyldes
primært merinntekt på refusjon fødselspenger, samt økte inntekter på purregebyrer, kopiering og salg av bøker.
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År 2003 2004 2005

Besøk pr. innbygger 4,5 4,7 4,7
Utlån pr. innbygger 5,0 5,3 5,2

År 2003 2004 2005

Delegert økonomisak 2 2 2
Delegert personalsak 5 5 6
Delegert innkjøpssak 1

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

Antall årsverk 10,15 10,35 10,26 10,26

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 2 421 5 467 5 494 5 758
Driftsinntekter 369 660 743 1 007
Netto driftsutg. 2 052 4 807 4 751 4 751



Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr
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Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

570 Bibliotek 4 751 4 665 86 -86 4 751

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutg. 37 66 100 95
Investeringsinnt. 0 0 0 0
Netto inv.utgift 37 66 100 95

Hovedbiblioteket i Brumunddal



2.12 Brann (VO 60)

Resultatenhetsleder: Ragnar Sund 

2.12.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 338 Forebygging av branner og andre ulykker og 339 Beredskap mot bran-
ner og andre ulykker.

Resultatenhetens virksomhet reguleres av brann- og eksplosjonsvernloven, plan- og bygningsloven, samt forurens-
ningsloven og forskrifter tilhørende lovene.

Utrykningsstyrkens hovedoppgaver er først og fremst å redde mennesker og dyr, for så å begrense skader på miljø,
bygninger og materiell. Beredskapen omfatter slokking, restverdiredning, bistand ved vannskader, redning ved tra-
fikkulykker m.m. og skadebegrensning ved akutt forurensing og andre redningsoppgaver. Resultatenhetens andre
gjøremål er brannforebyggende arbeid i henhold til gjeldende lover og forskrifter og feiing av piper og ildsteder.
Enheten er også delegert kommunens oppgave med å føre tilsyn og etablering av register over nedgravde oljetan-
ker større enn 3200 liter.

Det er fire brannstasjoner i Ringsaker. Det er Mesnali, Nes, Moelv og Brumunddal hvor kontorene er plassert.

2.12.2 Hovedkommentar
2005 var et meget aktivt år med svært omfattende informasjons- og tilsynsvirksomhet. Ca 2.900 personer fikk
direkte brannverninformasjon i forbindelse med mange kurs, kampanjer og øvelser. I tillegg kommer informasjonen
gitt ved tilsyn av særskilte brannobjekter. Alle disse lovpålagte tilsyn ble gjennomført i 2005. I tillegg ble ca 1.200
tilsyn av fyringsanlegg i boliger gjennomført. Også her ble det gitt betydelig med brannverninformasjon.

Når det gjelder utrykninger var det i 2005 mange utrykninger. Men det var relativt få langvarige innsatser. En av
dem var brann i en driftsbygning hvor 32 dyr brant inne, men heldigvis ble 24 reddet.To personer omkom på
vegene i kommunen i 2005.

2.12.3 Rapportering av resultatmål

Økonomi
• Sørge for at drift samsvarer med økonomiske rammer.

- Målet er nådd.
• Netto driftsutgifter pr. innbygger for brannvesenet i Ringsaker skal ligge under landsgjennomsnittet.

- Målet er nådd. Landgjennomsnittet var i 2004 kr 448.Tallet for Ringsaker var kr 416 i 2005.
• Feie ca 5.800 pipeløp i 2005.

- Målet er nådd. Det ble feid til sammen 6.505 pipeløp.

Brukere
• Det skal gjennomføres brukerundersøkelse vedrørende tilsyn av særskilte brannobjekter.

- Målet er nådd. Resultatet ble meget bra med en snittkarakter på 5,17.
• Føre tilsyn med fyringsanlegg og øvrig brannvern i ca. 1700 boenheter i 2005.

- Målet er ikke nådd. 1.166 tilsyn ble gjennomført. Behovet for feiing var større enn antatt slik at det ble mindre tid til-
gjengelig til tilsyn enn planlagt.

• Gjennomføre alle lovpålagte tilsyn i særskilte brannobjekter.
- Målet er nådd.

• Det skal gjennomføres informasjonstiltak rettet mot gårdsbruk med store dyrebesetninger.
- Målet er nådd.

Medarbeidere
• Følge opp resultatet av medarbeidertilfredshetsmåling.

- Målet er nådd.
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• Minimum 6 deltidsansatte utdannes med grunnkurs hvert år.
- Målet er nådd. 8 gjennomførte og besto eksamen.

• De yngste brannformenn tilbys befalskurs 1 innen 2 år etter at de har avsluttet grunnkurs.
- Målet er ikke nådd. Kursplasser ble tilbudt 3 brannformenn i 2005. Grunnet økonomi avlyste Norges Brannskole kur-
set. Deltakerne får kurs i 2006 isteden.

• Det foretas årlig revidering av enhetens HMS-system.
- Målet er nådd.

• Sykefraværet skal ikke overstige 5 %.
- Målet er nådd. Sykefraværet ble på 4,1 %.

Organisasjon
• Utarbeide innsatsplan for minst 2 store brannobjekter.

- Målet er nådd. 15 stk. ble utarbeidet.
• Etablere rutine for å registrere nedgravde oljetanker i elektronisk base og kart.

- Målet er nådd. De første tankene er elektronisk registrert i elektronisk base og kart.

2.12.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig

Generelt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foretok tilsyn av brannvesenet i Ringsaker i 2005.
Direktoratet utrykte at de fikk et generelt godt inntrykk av hvordan brannvesenet i Ringsaker blir drevet. Det var
kun to forhold de påpekte. Det var behov for intensivering av arbeidet med innsatsplaner, og behov for egne lede-
røvelser. Dette ble umiddelbart etterkommet og utarbeidet handlingsplan ble godkjent.

Forebyggende brannvern
I løpet av året ble det i kombinasjon med tillatte egenkontroller foretatt tilsyn av brannsikkerheten i 100 % av de
227 særskilte brannobjekter som kommunen var lovpålagt å føre slikt tilsyn med i 2005. Landsgjennomsnittet for
2004 var 84 % for A-objekter og 69 % for B- objekter (det er ikke tilgjengelige tall for 2005).

I løpet av året har brannvesenet deltatt i tre landsomfattende kampanjer: åpen brannstasjon, røykvarslerdagen og
aksjon boligbrann. Enheten har også arrangert eller bidratt i flere kurs slik som, grunnopplæring i arbeidsmiljø og
kurs for ferievikarer i pleie og omsorg. 8 skoler, 6 barnehager, 13 institusjoner, 11 bedrifter, 10 resultatenheter eller
organisasjoner og 1 hotell har også hatt brannvernbesøk fra enheten og fått brannverninformasjon. Det ble foretatt
kontroll av 5 av i alt 18 godkjente utsalgssteder for fyrverkeri i salgsperioden.Totalt har hele ca 2.900 personer i
en eller annen form fått direkte brannverninformasjon av enheten i løpet av 2005.

Kompetansen er hevet blant annet med at en av branningeniørene har gjennomført resertifiseringskurs for varme
arbeider, og den andre branningeniøren har gjennomført Norges brannskoles forebyggende etterutdanningskurs.
Brannmesteren har gjennomført Direktoratet for arbeidstilsynets kurs i systematisk HMS-tilsyn.

Feiing
Da behovet for feiing var større enn antatt når målsettingen for året ble satt opp, er det feid en del mer enn bud-
sjettert. Den ekstra feiingen har skjedd så sendt på året at feieavgiften først blir inntektsført i 2006. Den ekstra
feiingen har ført til at det ble mindre tid enn forventet til boligtilsyn. Målet ble derfor ikke nådd på det området.
Imidlertid ble summen av antall boligtilsyn og feide pipeløp økt med ca 13 % i forhold til i 2004. Men ytterligere
økning må til for å kunne nå målet om tilsyn hvert fjerde år.

Beredskap
Antall utrykninger var en del høyere i 2005 enn året før. Men dette skyldes økt antall unødvendige utrykninger.
Dette tallet var svært lavt i 2004 etter at prisnivået på utrykningsgebyret ble hevet radikalt. Uvisst av hvilken grunn
er tallet igjen oppe på et meget høy nivå.

Kompetansehevingen av utrykningsstyrken har kommet godt i gang med at enheten selv gjennomfører Norges
Brannskoles grunnkurs (207 timer) for sine og eksterne mannskaper.Til nå er tre kurs med til sammen 44 delta-
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kere gjennomført. I tillegg ble det høsten 2005 påbegynt et nytt kurs med 11 interne og 3 eksterne elever.
Eksamen for dette kurset er i mars 2006. Da alle aktuelle med unntak av 3 nye som ble ansatt sommeren 2005,
har gjennomført kurset, blir det ikke igangsatt nytt kurs høsten 2006.

Gjennom året er det minst 10 ordinære øvelser som hvert brannlag gjennomfører. I tillegg er det i 2005 gjennom-
ført varme røykdykkerøvelser for alle røykdykkere. Det er også gjennomført omfattende øvelser med flere lag
sammen med industribedrifter. Alle sjåførene har også gjennomført glattkjøringsøvelse på NAFs glattkjøringsbane.
Et av mannskapene har også fått opplæring og tatt førerkort klasse C.

Pocket-PC
På slutten av 2004 ble det i samarbeid med systemleverandøren for feiernes datasystem igangsatt utviklingsarbeid
for å lette registrerings- og rapportrutinene for feierne. Etter en del oppstartproblemer har systemet fungert bra.
Det er videreutviklet slik at tilsynsrapporter kan skrives ut relativt enkelt. Full effekt av dette systemet oppnås
først når det er tilgang på å overføre dataene på alle brannstasjonene. Foreløpig er det kun slike muligheter i
Brumunddal.

Utrykning med hjertestarter
Hjertestartere ble i løpet av 2004 utplassert på alle 4 brannstasjonene. Det var i 2005 de første alarmeringene
kom fra AMK-sentralen. Blant utrykningene under annen assistanse i tabellen over utrykninger under ligger 5
ambulanseoppdrag, hvorav 3 utrykninger til hjertestans i 2005. Dette henger sammen med at den nye AMK-sentra-
len for Hedmark og Oppland på Gjøvik først i 2005 har lagt inn våre hjertestartere inn i det elektroniske ressurs-
systemet.

Forebyggende brannvern
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2003 2004 2005 2005
utført utført registrert utført

A-objekter (overnatting/publikumsbygg) 173 164 181 181
B-objekter (større industri-/lager –bygg) 40 45 46 46
C-objekter (verneverdige/fredede bygg) 12 14 14 0

Feiing 2002 2003 2004 2005

Feide piper helårsbolig 7 082 6 549 5 498 6 452
Feide piper fritidsbolig 37 41 86 53
Feide fyrkjeler 29 25 20 32
Feide ovner 186 140 60 156
Tilsyn av fyringsanlegg 150 214 1241 1166
Tilsyn i aksjon boligbrann 130 100 102
Antall søknad./meldinger om ildsted behandl. 146 199 331 241

I antall utførte tilsyn er også tematilsyn og egenmeldinger inkludert. For C-objekter (verneverdige/fredede bygg) er
det kun krav om tilsyn hvert fjerde år.



1 Kontrolloppdrag er meldinger som ikke er av så alvorlig karakter at hele vaktlaget blir alarmert.
2 Enkelte kommunale bygg er knyttet til brannvesenet også med innbruddsalarm.

Av alle utrykningene gjaldt 2 assistanse til Gjøvik kommune med tankbil. Lillehammer og Øyer brannvesen har ryk-
ket ut til 2 bilulykker på Brøttum. Begge de rekvirerte assistansene fra Hamar brannstasjon (HIB) dreide seg om
høyderedskap (snorkel). Den ene ved en spesiell pipebrann og den andre ved brann i en flissilo i Brumunddal.

Brukerundersøkelser
Høsten 2005 ble det gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot tilsynsvirksomheten av særskilte brannobjek-
ter. Brannvernleder ved et utvalg (123 stk.) av de særskilte brannobjektene som fikk tilsyn av brannvesenet de siste
12 måneder, fikk tilsendt et spørreskjema. Undersøkelsen var lagt opp til anonyme besvarelser. Svarprosenten var
59 uten at det ble foretatt noen form for purringer. Resultatet viste at de spurte var meget godt fornøyd med
måten tilsynene ble utført på. Gjennomsnittskarakteren på spørsmålene som gikk på tilsynets kvalitet var på 5,17
på en skal fra 1 til 6 hvor 6 er best. På påstanden ”Helhetlig sett var kvaliteten på tilsynet tilfredsstillende” ble
karakteren 5,31. De to områdene som prioriteres i oppfølgingsplanen er det som kom fram under påstandene
”Bidrar til bedre motivasjon og bedre holdninger til brannvernarbeidet” som ga lavest karakter med 4,76 og
”Fokuserer nok på helse miljø og sikkerhet” med 4,86.

Rapport om bruk av delegert myndighet
I løpet av 2005 ble det behandlet 35 delegerte brannsaker. I 2004 var det 68.

2.12.5 Ressursbruk

Personalinnsats

I 2005 ble stillingshjemmelen for sekretærstillingen økt fra 15 % til 50 % stilling, samt utrykningsstyrken redusert
med 7 brannkonstabler i 11,13 % stillinger.
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Utrykninger 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gj.snitt

Unødvendig/falsk alarm 135 162 160 197 136 161 145 167 136 90 158 149,7
Grasbrann/skogbrann 18 25 33 12 6 7 8 10 3 9 9 12,7
Bil-/båt-/vognbrann 12 10 14 13 13 20 18 13 13 13 17 14,2
Pipebrann 32 36 32 22 21 30 30 32 50 39 39 33,0
Annen brann 26 17 15 16 10 14 3 17 21 28 20 17,0
Brannhindrende tiltak 4 3 6 13 8 11 19 13 12 10 14 10,3
Trafikk ulykke 9 10 7 24 10 18 25 23 33 41 41 21,9
Vannskade/oversvøm. 10 24 28 13 37 28 28 41 13 8 17 22,5
Akutt forurensing 1 6 2 8 4 4 7 5 7 3 7 4,9
Annen assistanse 2 6 10 8 7 10 31 20 19 29 27 15,4
Innbruddsalarm 82) 3
Hus/hytte/bygn 20 27 36 32 30 33 39 32 34 24 27 30,4
Sum 269 326 343 358 283 336 353 373 341 294 379 332,3
Kontrolloppdrag1) 82 80 55 52 30 9 15
Utrykning fra Hamar 
brannstasjon (avtale) 5 11 25 11 8 11 6 18
Totalt i Ringsaker 269 326 343 363 376 441 419 433 382 309 412 370,3
Rekvirert assistanse HIB 3 2

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

Antall årsverk 13,36 13,36 13,60 13,60



Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr

Før årsoppgjørsdisposisjoner har brann et positivt avvik på kr 167.776 i forhold til budsjett. Dette skyldes i hoved-
sak at Norges Brannskole avlyste et befalskurs 1 med tre deltakere fra Ringsaker, og at det i 2005 var relativt få
langvarige og dermed dyre branninnsatser. Det ble dermed brukt litt mindre lønnsmidler enn budsjettert.

Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr

I 2005 ble det budsjettert med kun ett investeringsprosjekt. Det var utskifting av brannbil på Nes. Kontrakt ble 
inngått i 2005, men levering skjer ikke før i første halvdel av 2006. Det er derfor ikke brukt penger på prosjektet
enda. Beløpene som framgår i regnskapet er overføring av midler fra driftsbudsjettet som en del av finansieringen.
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Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 8 670 18 930 19 021 19 006
Driftsinntekter 3 058 6 485 5 645 5 630
Netto driftsutg. 5 612 12 445 13 376 13 376

Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

600 Brann 13 376 13 208 168 -168 13 376

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 4 3 026 1 500 550
Investeringsinntekt 100 176 700 550
Netto inv.utgift -96 2 850 800 0



2.13 Landbruk (VO 61)

Resultatenhetsleder: Arnfinn Nordhagen

2.13.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 325 landbruk og landbruksvikarer, 320 kommunal skogsdrift samt 360
fiskeforvaltning og viltforvaltning.

2.13.2 Hovedkommentar
Spørsmålet om regionalt samarbeid om felles landbrukskontor ble utredet i 2004 og politisk behandlet i kommu-
nen i 2005. For Ringsaker ble det vedtatt å beholde nåværende ordning med eget landbrukskontor.

Innen miljøtiltak jord- og skogbruk (SMIL – NMSK) ble til jordbrukstiltak brukt kr 1.500.038 og til skogbrukstiltak
kr 273.000.

Antall brukere som søkte produksjonstilskudd over internett var 165 i januar og 167 i august.

Det er en aktiv og positiv næringsutvikling innen jordbruket i Ringsaker. Gjennom søknad til Innovasjon Norge er
mottatte tilskudd i alt 35,9 % av fylkets midler innen tradisjonelt jordbruk, 20,5 % innen melk- og storfeprogram-
met, 25,8 % innen rentestøtte. I tillegg er det også gjennomført næringsutviklingstiltak uavhengig av tilskudd.

Selv om mange melkeprodusenter nå har startet med samdrift (fellesfjøs), er det fortsatt flere som vurderer sam-
drift bl.a. på grunn av krav i nye forskrifter, behov for omfattende vedlikehold av fjøs, styrket arbeidsmiljø, økende
stordriftsfordeler, samt styrking av det faglige og sosiale fellesskapet.

Nye kart (ortofoto) av landbruksarealene i hele kommunen har gitt nøyaktig arealangivelse av de ulike arealtyper.
Oppretting av feil i kart og registere har i medført mye ekstra arbeid.

Fra 1. mars 2005 ble føring av skogavgiftsregnskapet lagt om under navnet WEB-SKAS. Det innebærer direkte
føring fra landbrukskontoret til Statens landbruksforvaltning over internett. Det har fungert bra. Fra høsten 2005
har skogeierne også fått tilgang til egne skogavgiftskonti over internett.

Avvirkning på det planlagte kommunale boligfeltet ved Kylstad har gitt et overskudd på kr 63.000.

Landbruksvikarene har bistått 20 foretak med 329 dager sykeavløsning og 105 dager andre oppdrag.

Elgkvoten ble øket fra 358 i 2004 til 408 i 2005. Dette ble gjort i tråd med nye bestandsplaner for de enkelte vald
(planperiode 2005 – 2007). Antall fallvilt på vei/bane ble i jaktåret 2004/05 redusert til 33, fra 203 i 2003/04.
Fallviltgruppen som består av fire mann, har utført en utmerket jobb for å sikre at påkjørt vilt ikke lider unødig, og
ved å ta vare på slaktet. I løpet av året har en i gruppen sagt opp, og det er ansatt en ny medarbeider.

2.13.3 Rapportering av resultatmål

Økonomi
• Sørge for at drift samsvarer med økonomiske rammer.

- Målet er nådd. Skogsdrift har gitt et overskudd. Det samme har kontorets drift. Dette skyldes overføring av overskudd
fra 2004 og at en stilling har vært redusert med 20 %. I motsetning til i 2004 har viltforvaltningen gått med overskudd,
og dette er overført til kommunens viltfond.

Brukere
• Gjennomføre brukerundersøkelse.

- Målet er nådd. Spørreskjemaene vedrørende tilskuddsøknader til ”Spesielle miljøtiltak i landbruket” ble sendt ut i
begynnelsen av desember. Resultatet vil bli analysert i begynnelsen av 2006.

• Få til felles regioninformasjon om landbrukstjenestene til brukerne.
- Målet er nådd. Infobladet ”Landbrukern” ble sendt ut i juni og i desember. Landbrukskontoret i Ringsaker har redaktøransvaret.
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Medarbeidere
• Følge oppresultatet av medarbeidertilfredshetsmåling.

- Målet er nådd. Det er utarbeidet tiltaksplan som er iverksatt.
• Tilby alle ansatte kurs i bruk av diverse dataprogram.

- Målet er nådd. Kurs i bruk av info-base fra Statens landbruksforvaltning ble gjennomført hos fylkesmannens landbruks-
avdeling i mars. Flere av medarbeiderne har deltatt på interne kurs i kommunen.

• Sykefraværet skal reduseres til under 5 %.
- Målet er nådd. For 2005 ble sykefraværet 2,3 %.

Organisasjon
• Lage bestandsplan for elgforvaltningen.

- Målet er nådd. Alle 5 vald leverte inn bestandsplaner for perioden 2005 – 2007. Alle planene ble godkjent og brukt
som grunnlag for fastsettelse av elgkvote for 2005.

• Oppdatere digitale kartdata.
- Målet er delvis nådd. Arbeidet ble startet høsten 2005 med kurs for saksbehandler. Maskin/programvare ble anskaffet
og ajourhold igangsatt. På grunn av feil i systemet ble det avbrekk slik at arbeidet videreføres utover vinteren 2006.

• Ferdigbehandle/besvare alle saker innen 4 uker.
- Målet er nådd for alle saker med unntak fra de som må vente på møtetidspunkter, høringsfrister og andre instansers
saksbehandlingstid.

2.13.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig

Generelt

Delegerte saker

91

2002 2003 2004 2005

Produksjonstilskudd søkn. august 747 715 700 675
Konsesjonssaker 38 26 38 20
Bo-/drivepliktsaker, søknader 4 6 3 5
Bo-/driveplikt, oppfølging 15 42 41 52
Fradelingssaker 62 61 65 66
Bygdeutv.midler. jordbruk  - søkn. 16 19 36 28
Bygdeutv.midler tilleggsnæring 11 4 5 5
Gjødslingsplaner 126 127 128 97
Endret jordarbeiding 261 231 227 288
Økologisk landbruk 40 43 55 49
Skogavgiftbilag 430 610 345 419

Type saker 2002 2003 2004 2005

Fradelingssaker 62 61 65 46
Landbruksveier 7 2 1 1
Vernskogsaker 0 1 2 1
Skogavgiftsbilag 430 610 345 419
Søkn. om tynningstilskudd 12 10 2 5
Forpaktningsloven 10 2 6 5
Produksjonstilskudd 1309 1273 1227 1206
Sykeavløsertilskudd 177 139 177 122
Ferieavløsertilskudd 822 813 802 472
Endret jorarbeiding 261 231 227 288
Nydyrking 4 8 14 16
Prisvurdering v/tvangssalg 2 1 3 2
Viltlovsaker 3 4



Viltforvaltning

2.13.5 Ressursbruk

Personalinnsats

(Antall årsverk fordeles på 8 årsverk ved landbrukskontoret, 2 årsverk landbruksvikarer og 0,06 årsverk fallvilt-
gruppen) 

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr

Før årsoppgjørsdisposisjoner har landbruk et positivt avvik på kr 316.000 i forhold til budsjettet. Det positive avvi-
ket skyldes i hovedsak overføring av overskudd fra 2004, innspart lønn ved at en stilling var redusert med 20 %
hele året samt en permisjon av kortere varighet. I tillegg har skogsdriften gitt større overskudd enn forutsatt.

Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr
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Type saker 2004 2005

Elg – tillatt felt/felt 359/354 408/404
Rådyr – tillatt felt/felt 434/205 421/171
Bestått jegerprøve 27 6
Fallvilt hjort/elg/rådyr 1/102/120 4/29/71

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

Antall årsverk 10,67 10,06 10,06 10,06

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 2 752 5 332 5 042 5 196
Driftsinntekter 1 413 1 801 1 525 1 679
Netto driftsutg. 1 339 3 531 3 517 3 517

Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

610 Landbruk 3 517 3 201 316 -316 3 517

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 9 93 0 0
Investeringsinntekt 0 0 0
Netto inv.utgift 9 93 0 0



2.14 Teknisk drift (VO 62)

Resultatenhetsleder: Per Even Johansen

2.14.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 310 boligbygging/utleie/finansiering, 320 kommunal næringsvirksomhet, 330
samferdselstiltak/transporttiltak, 333 kommunale veier, 334 kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, 335
rekreasjon i tettsted, 340 produksjon av vann, 345 distribusjon av vann, 350 avløpsrensing, 353 avløpsnett/innsam-
ling av avløpsvann, 354 tømming av slamavskillere, 355 innsamling av avfall, 357 gjenvinning og sluttbehandling av
avfall og 360 naturforvaltning og friluftsliv.

2.14.2 Hovedkommentar

Vann
Det leveres vann med tilfredsstillende hygienisk og bruksmessig god kvalitet ved alle vannverk. Det har forekom-
met tilfeller med høyt bakterietall i noen få vannforsyningsområder. Dette har medført ekstra kloring, og utvidet
vannbehandling er under vurdering. Sikkerheten i vannforsyningen er god med bl.a. bygging av flere nye bassenger
de senere år. Utbygging av nytt basseng i Åsen ble påbegynt i 2005. Det har bare forekommet tre kortvarige
avbrudd i leveransen, og dette har berørt få abonnenter.

Avløp
Utslippskravene ved alle renseanlegg er oppfylt. Kapasiteten ved Moelv renseanlegg vil bli betydelig bedret etter
utvidelsen som ble påbegynt i 2005. Det har de senere år blitt satset på andre miljøtiltak som utvidelse av Moelv
renseanlegg og overføring av avløp fra Jølstad til Moelv renseanlegg.

Veger
Arbeid med ny trafikksikkerhetsplan er startet i 2005 og vil gi føringer for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen
de nærmeste 4 årene. Det er redusert i driftsmidler de siste årene, og dette har ført til reduksjon i antall prosjek-
ter som kan gjennomføres innen veg.

Renovasjon
Kommunestyret vedtok i k.sak 62/2005 tvungen renovasjon for alle fritidseiendommer i kommunen. Før denne tid
var bare fritidsbebyggelse i fjellet som var omfattet av renovasjonsordningen. Arbeidet med kartlegging av fritid-
seiendommer og utforming av tjenestetilbud er startet med mål om at alle eiendommer omfattes av ordningen i
løpet av 2007.

Arbeidet med ny avfallsplan 2006-2010 ble startet i 2005 i samarbeid med nabokommunene Hamar, Stange og
Løten. Formålet med avfallsplanen er evaluering av nåværende avfallsplan og de ordningene som er iverksatt, utar-
beide nye mål og vurdere behov for endringer eller nye tiltak.

Nyanlegg
Det er meget stor aktivitet innen utbygging av kommunaltekniske anlegg. De viktigste prosjektene i 2005 har vært:
sanering av 130 meter vann, kloakk- og overvannsledning i Kårtorpvegen, sanering av 630 meter vann, kloakk og
overvannsledning i Bekkevegen, nye ledninger på Viker-Lefstorget, 1802 meter vannledning, 2244 meter avløpsled-
ning, 1667 meter overvannsledning og klargjøring av 10 tomter på Brøttum med veg, vann og avløp.

Benchmarking
Ringsaker har i 2005 deltatt i et benchmarkingsprosjekt innen vann- og avløpsområdet i regi av Norvar sammen
med flere av de største kommunene i Norge. Målsettingen med prosjektet er å måle effektivitet og kvalitet på VA-
tjenestene. Resultatene viser at Ringsaker leverer vann- og avløpstjenester med god kvalitet.
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2.14.3 Rapportering av resultatmål

Økonomi
• Sørge for at drift samsvarer med økonomiske rammer.

- Målet er nådd. Det er en besparelse på kr 73.428 utenom VAR.
• Sanere 400 meter vannledning.

- Målet er nådd med sanering i Bekkevegen og Kårtorpvegen.
• Sanere 400 meter kloakkledning.

- Målet er nådd med sanering i Bekkevegen og Kårtorpvegen.
• Stabilisere lekkasjevannmengden på 45 %.

- Målet er nådd. Lekkasjevannmengden var 41%.
• Stabilisere innlekkingen i kloakkledninger på 46 %.

Målet er nådd. Innlekkingen var 36%.

Brukere
• Gjennomføre en brukerundersøkelse.

- Målet er nådd. Det er gjennomført brukerundersøkelse for kommunens drift av private renseanlegg.
• Vurdere tiltak etter brukerundersøkelsen.

- Målet er nådd. Undersøkelsen ga gode resultater.

Medarbeidere
• Følge opp resultat av medarbeidertilfredshetsmåling.

- Målet er nådd. Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen i 2005 viste gode resultater. Det er fokusert på arbeidet med å
øke trivsel for medarbeiderne. HMS-utvalg ble opprettet i 2005.

• Sykefraværet skal reduseres til under 6 %.
- Målet er nådd. Sykefraværet for 2005 var 2,7 %.

Organisasjon
• Utarbeide kompetanseplan for enheten.

- Målet er nådd. Langsiktige opplæringsbehov er satt opp.

2.14.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig
Det er satset mye på søk etter vannlekkasjer, noe som har gitt god uttelling for Brumunddal-, Nes-, Furnes- og
Moelv-området. Sikkerheten i vannforsyningen og avløpshåndteringen er bedret grunnet påbegynt rehabilitering av
styrings- og overvåkingssystemet. Mattilsynet har gjennomført revisjon av Narud, Moelv og Nes vannverk, og deres
hovedinntrykk er at kommunens internkontrollsystem (IK-vann) er dekkende og godt ivaretatt.

Tilsynsmyndigheten har gjennomført revisjon på renseanlegget i Mesnali. Anlegget fungerer tilfredsstillende, og alle
krav i utslippstillatelsen er overholdt.

Det er bygget og overtatt ca 370 meter gang- og sykkelveg i Mausetvegen, samt 180 meter gang- og sykkelveg i
Bekkevegen.Videre er det bygget ny busslomme med fortau ved Ringsaker videregående skole og Brumunddal ung-
domsskole.Ved Nerkvernstranda er det bygget en sandvolleyballbane og en sandhåndballbane.

I mars 2005 ble det åpnet et nytt returpunkt for fritidsrenovasjon på Sjusjøen. Returpunktet erstatter tidligere
containeroppstillinger i området og er tilrettelagt for utvidet sortering i forhold til tidligere tilbud.
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Dekningsgrader for vann, avløp og renovasjon, beløp i 1000 kr
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2002 2003 2004 2005

Dekningsgrad vann (funksjon 340, 345)
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 16 072 16 207 18 091 20 279
Inntekter 16 979 17 676 19 318 18 574
Prosentvis dekning 106 109 107 92        

Dekningsgrad avløp (funksjon 350, 353)
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 36 555 37 713 37 186 36 158
Inntekter 40 109 39 958 41 667 35 279
Prosentvis dekning 110 106 112 98

Dekningsgrad septik (funksjon 354)
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 4 198
Inntekter 4 301
Prosentvis dekning 102

Dekningsgrad renovasjon (funksjon 355, 357)
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 21 902 21 569 21 057 21 943
Inntekter 20 750 22 326 22 239 22 379
Prosentvis dekning 95 103 106 102

Dekningsgraden angir hvor stor andel av utgiftene som dekkes ved inntekter. Når dekningsgraden er under 100 %,
brukes det av VAR- fond for å få avgiftsregnskapet i balanse. Dekningsgrad for avløp i perioden 2002-2004 er inkl.
septik. For 2005 er tjenesten septik skilt ut fra avløpstjenesten, men avsetning/bruk av fond skjer samlet for avløps-
området.

Ved beregning av kapitalkostnadene er benyttet gjennomsnittlig rente for norske statsobligasjoner med 3 års gjen-
værende løpetid +1 %. Det er brukt en rente på 3,9 % i regnskapet for 2005. I opprinnelig budsjett for 2005 var
det lagt til grunn en rente på 4,25 %

Oversikt over bundne fond innen VAR-området siste 6 år, beløp i 1000 kr

Vann Avløp Renovasjon

År IB Bruk Avsetn. UB IB Bruk Avsetn. UB IB Bruk Avsetn. UB

2000 1 373 10 164 1 527 -24 72 872 776 1033 1 230 197 0
2001 1 527 148 698 2 077 776 530 5 322 5 568 0 0 120 120
2002 2 077 79 985 2 983 5 568 255 3 810 9 123 120 120 0 0
2003 2 983 0 1 468 4 451 9 123 1 572 3 852 11 403 0 278 635 357
2004 4 451 0 1 228 5 679 11 403 83 4 564 15 884 357 85 634 906
2005 5 679 2 243 434 3 870 15 884 2 450 2 447 15 881 906 40 530 1 396

I 1999 ble det gjort en ekstraordinær avsetning/ bruk til bundne fond. Hele avsetningen for vann og avløp ble imid-
lertid avsatt til vann. Det er derfor gjort en endring mellom balansekonto for vann og avløp, slik at fond vann redu-
seres med 0,249 mill. kroner og fond avløp øker med 0,249 mill. kroner i 2005. I 2003 ble det avsatt 0,035 mill.
kroner for mye til fond avløp, og dette er korrigert i 2005.

Det er tillagt renter på VAR-fondene med til sammen 0,796 mill. kroner for 2005. Pr 31.12.2005 er VAR fondene på
til sammen ca 21,147 mill. kroner. Fra 2004 til 2005 er det en netto reduksjon på VAR fondene med 1,322 mill.
kroner.



Mengder avfall i tonn og avfallsgjenvinning i prosent 

96

2002 2003 2004 2005

Forbruksavfall totalt 8 902 9 473 9 974 10 737
Gjenvunnet forbruksavfall 6 265 6 741 7 207 7 834
Gjenvunnet forbruksavfall i % 70 71 72 73
Hageavfall til kompost 3 013 2 712 5 341 4 381
Samlet gjenvinnings % 78 78 82 81

Rapport om bruk av delegert myndighet

Type sak Antall 2003 Antall 2004 Antall 2005

Delegert vegsak 26 28 28
Delegert økonomisak 321) 51 33
Delegert innkjøpssak 21) 17 22
Delegert personalsak 31) 6 7
Delegert forurensningssak 131) 37 34

1 Tallene for 2003 gjelder perioden 1. august – 31. desember.

2.14.5 Ressursbruk

Personalinnsats

Bemanningen er redusert med ett årsverk innen tjenesten parker, plasser og torg og 0,58 årsverk innen tjenesten
veg og gate fra 1.1.2005.

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

Antall årsverk 43,23 44,23 42,65 42,65

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 62 393 101 244 101 691 101 296
Driftsinntekter 44 671 87 524 89 001 88 606
Netto driftsutg. 17 722 13 720 12 690 12 690

Før årsoppgjørsdisposisjoner har teknisk drift (uten VAR) et positivt avvik på om lag 0,073 mill. kroner i forhold til
budsjett. Årsaken til det positive avviket skyldes merinntekter på næringslivsrenovasjon.

Teknisk drift VAR (Vann, Avløp, Renovasjon) har til sammen netto bruk av bundne driftsfond med 2,039 mill. kro-
ner for 2005. Det er i tillegg beregnet rente på VAR fondene med 0,796 mill kroner for hele 2005 som tillegges
fondene. Pr 31.12.2005 er saldo for fondene 21,147 mill. kroner.

Hovedområde vann har brukt 1,7 mill kroner av bundne driftsfond til saldering av avgiftsregnskapet og det er
0,200 mill. kroner mer enn budsjettert bruk av fond. Netto merforbruk av fond skyldes et høyere aktivitetsnivå
innen tjenesten vann enn planlagt.

Hovedområde avløp har brukt 0,776 mill. kroner av bundne driftsfond til saldering av avgiftsregnskapet, og det er
2,124 mill. kroner lavere enn budsjettert bruk av fond. Netto mindreforbruk av fond i forhold til budsjett skyldes i
hovedsak at inntektsanslagene for tilknytningsavgift ble høyere enn budsjettert pga høy byggeaktivitet og at kalkula-
toriske avskrivninger og renter ble lavere enn budsjettert.

Hovedområde for renovasjon hadde et netto mindreforbruk på 0,437 mill. kroner i 2005 i forhold til budsjett. Det
positive avviket skyldes i hovedsak lavere avskrivningsgrunnlag og lavere kostnader til kjøp av transporttjenester
enn forventet.



Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr

De største investeringsprosjektene i 2005 har vært utvidelse Moelv RA, sjøledning Gaupen-Moelv, Åsen høydebas-
seng, vann og kloakk Viker Lefstorget, gang- og sykkelveg Gaupen, Sjusjøen basseng og vannforsyning, sanering vann-
ledning Rudshøgda, sanering Åsmarkvegen, sanering Bekkevegen og sanering Mausetvegen.
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Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

620 Teknisk drift 12 690 12 617 73 -73 12 690

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 14 948 24 210 38 567 34 296
Investeringsinntekt 165 245 0 998
Netto inv.utgift 14 783 23 965 38 567 33 298



2.15 Kart og byggesak (VO 63)

Resultatenhetsleder: Hellik Furuheim

2.15.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter byggesak, kart og oppmåling, som er en del av funksjon 300 fysisk tilrettelegging og
planlegging. I tillegg omfattes arbeidet med eiendomsskatt som er en del av funksjon 120 administrasjon, samt deler
av funksjon 354 tømming av slamavskillere.

2.15.2 Hovedkommentar
Aktiviteten innenfor byggesak har i 2005 vært på samme nivå som i 2004, men med flere store bygg. Samlet byg-
gevolum i m2 har økt med 11 % fra 2004. I 2004 ble det bygget 101 nye boliger (samme antall som i 2004), men
dette er det laveste registerte nivå på bygging av nye boliger som er registrert de siste 25 år. Aktiviteten i fjellet er
høy (95 nye hytteenheter mot 103 året før). Byggeaktiviteten for næringsbygg, offentlige bygg og landbruksbygg har
hatt en samlet økning i antall byggevolum.

Det har vært utført nesten dobbelt så mange kartforretninger i 2005 sammenliknet med 2004 (348 i 2005 mot
178 i 2004).

Det er gitt 80 utslippstillatelser fra spredte avløpsanlegg i 2005. 53 anlegg gjelder gamle og nye boliger og 27 anlegg
gjelder gamle og nye hytter.

Innføring av eiendomsskatt har vært den store og nye oppgaven til enheten, jf. k.sak 32/2005. En fast stilling er
knyttet til disse oppgavene.Videre har enheten i årets siste sju måneder hatt fire besiktigelsesmenn ansatt i forbin-
delse med taksering av nærmere 7.000 skatteeiendommer.

2.15.3 Rapportering av resultatmål

Økonomi
• Sørge for at drift samsvarer med økonomiske rammer.

- Målet er nådd. Se nærmere kommentar i kapittel 2.15.5.

Brukere
• Gjennomføre brukerundersøkelser for byggesakstjenester.

- Målet er ikke nådd. Det var planlagt gjennomført en brukerundersøkelse i forhold til avløpsanlegg. Planleggingen startet
i november 2005, og brukerundersøkelsen vil bli gjennomført i januar 2006.

• Oppdatere digitale kartdata til bruk på internett daglig.
- Målet er ikke nådd. GIS- samarbeidet på Hedmarken vil komme i drift i februar/mars 2006. Da vil kartdata på inter-
nett være daglig oppdatert.

• Ha kortere gjennomsnittlig saksbehandlingstid for både byggesaker og kartforretninger enn landsgjennomsnittet
og nabokommunene.
- Målet er nådd. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker var 12 dager i 2005 og for kartforretninger 25
dager. Snitt på landsbasis (2004) er 31 dager for byggesaker og 84 dager for kartforretninger. Snitt for nabokommunene
(2004) er 30 dager for byggesaker og 27 dager for kartforretninger.

Medarbeidere
• Følge opp resultatet av medarbeidertilfredshetsmåling.

- Målet er nådd. Arbeidet med å lage en ny tiltaksplan etter målingen høsten 2005 er godt i gang.
• Alle medarbeidere deltar på minst ett fagkurs i året.

- Målet er nådd.
• Sykefraværet skal reduseres til under 5 % på årsbasis.

- Målet er ikke nådd. Sykefraværet i 2005 var 7,1 %. Sykefraværet skyldes langtidssykemeldinger.
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Organisasjon
• Gjennomføre minst 50 tilsyn i byggesaker i året.

- Målet er ikke nådd. Det ble gjennomført 37 tilsyn.
• Rydde og scanne 60 hyllemeter av eiendomsarkivet.

- Målet er ikke nådd. Scanning av 60 hyllemeter er nok urealistisk høyt på ett årsverk. Resultatet i 2005 ble scanning av
15 hyllemeter.

2.15.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig

Eiendomsskatt
Arbeidet med innføring av eiendomsskatt fra 1.1.2006 ble lagt til RE kart og byggesak. Fastsetting av skatteområde,
vedtekter for skattetakster, fritakseiendommer og tilslutt taksering av nærmere 7.000 skatteeiendommer har vært
en stor oppgave. En fast stilling er knyttet til disse oppgavene. I tillegg har fire besiktigelsesmenn vært ansatt i enga-
sjement siden mai 2005 for å bistå i boligtakseringen.Taksering av næringseiendommer har i det vesentlige blitt satt
bort til profesjonelle takseringsforetak. Det var bevilget 3,14 mill. kroner til prosjektet i forbindelse med innføring
av eiendomsskatt. I 2005 er det medgått ca 1,8 mill. kroner til prosjektet, og resten vil trolig gå med i 2006. I tillegg
er det bevilget kr 360.000 til anskaffelse av programvare.

Innføring av eiendomsskatt har ført til at arbeidsrutiner er lagt om. Saksbehandlerne har fått en større rolle i å
oppdatere GAB-registeret når de behandler nye byggesaker. Aktiv bruk av GAB-registeret, medfører at feil og
mangler utbedres fortløpende.

I og med at de fleste ansatte har fått oppgaver i forbindelse med eiendomsskatteinnføringen, har det blitt mindre
tid til andre viktige oppgaver i 2005.Tilsyn i byggesaker og ajourhold av digitalt kartverk har blitt nedprioritert.
Dette kan ikke fortsette i 2006.

Hovedtrekk i årsproduksjonen

Rapport om bruk av delegert myndighet

2.15.5 Ressursbruk

Personalinnsats
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Utførte tjenester 2003 2004 2005

Byggetillatelser for nye boenheter (antall) 131 101 101
Tillatelse forretning/industribygg (m2 areal) 14 887 12 288 22 567
Tillatelse institusjonsbygg (m2 areal) 10 699 6 970 7 890
Tillatelse landbruksbygg (m2 areal) 11 439 19 752 15 918
Tillatelse hytter (antall) 69 103 95
Produserte målebrev 231 178 348
Nye eiendommer (G-del) 257 253 357
Nye adresser/omadressering (A-del) – totalt 5 482 1 394 958

Type sak 2003 2004 2005

Delegerte byggesaker 703 787 800
Delegerte delingssaker 103 115 132
Delegerte dispensasjonssaker (fra juni 2005) 0 0 65
Delegerte utslippssaker 43 61 80

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

Antall årsverk 13,94 13,94 13,94 13,94



Kart og oppmåling er redusert med ett årsverk fra 1.1.2005. Fra samme tidspunkt ble det opprettet ett årsverk i
forbindelse med innføring av eiendomsskatt.

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr

Før årsoppgjørsdisposisjoner har kart og byggesak et positivt avvik på 4,38 mill. kroner i forhold til budsjett.
Avviket skyldes i hovedsak 1,35 mill. kroner i ubrukte prosjektmidler som var bevilget i forbindelse med innføring
av eiendomsskatt, at gebyrinntektene på byggesak og kart og oppmåling til sammen ble 2,6 mill. kroner høyere enn
budsjettert, og innsparte lønnsmidler pga permisjon og sykelønnsrefusjon på 0,43 mill. kroner. Gebyrinntektene fra
byggesak og kart og oppmåling skyldes stor byggeaktivitet på næringsbygg, offentlige bygg og høy byggeaktivitet i
fjellet.

Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr
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Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 4 214 10 207 12 361 15 224
Driftsinntekter 3 363 7 331 6 337 9 200
Netto driftsutg. 851 2 876 6 024 6 024

Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

RE Kart og byggesak 6 024 1 644 4 380 - 4 380 6 024

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 257 527 759 678
Investeringsinntekt 0 0 170 170
Netto inv.utgift 257 527 589 508

Ved innføringen av eiendomsskatt 1.1.2006, er ca. 7000 eiendommer taksert



2.16 Kemnerkontoret (VO 70)

Resultatenhetsleder: Per Kollstrøm

2.16.1 Ansvarsområde
Kemnerkontoret omfatter en del av funksjon 120 administrasjon med ansvaret for alle kommunale oppgaver rela-
tert til skatt og kommunal fakturering. De viktigste arbeidsoppgavene innen skatt er innfordring, arbeidsgiverkon-
troll, føre/avlegge skatteregnskapet, gjennomføre skatteoppgjør og administrere skatteutvalget. Kommunal fakture-
ring gjelder fakturering, innfordring av kommunale krav/lån og merkantile oppgaver.

2.16.2 Hovedkommentar
Kemnerkontorets driftsbudsjett for 2005 var – med unntak av korrigeringer for kjente endringer og enhetens
andel av kutt – en framskriving av budsjettet for 2004. Den tildelte driftsramme har kun inneholdt midler til å
videreføre den eksisterende drift og har ikke gitt muligheter for gjennomføring av kostnadskrevende endringer og
større nye tiltak.

Kemnerkontoret har klart definerte oppgaver som er søkt utført så godt som mulig i henhold til de ressurser som
er tildelt. Fokus har vært rettet mot enhetens primæroppgaver. Enheten er i stor grad à jour med sine hovedar-
beidsoppgaver og har ingen uløste publikumsorienterte oppgaver av betydning. Kemnerkontoret har gode og ajour-
førte rutinebeskrivelser/virksomhetsplaner til bruk i organisasjonen og saksbehandlingen.

Kemnerkontoret har hatt et stabilt og godt driftsår i 2005. Den løpende drift har gjennom hele året vært i samsvar
med de økonomiske rammer. Bemanningsmessig har situasjonen vært mer stabil enn i de foregående tre årene.
Sykefraværet har vist en synkende tendens og stillingsrammen har i større grad vært utnyttet maksimalt.
Resultatoppnåelsen er god.

2.16.3 Rapportering av resultatmål

Økonomi
• Innbetalt restskatt 2003 pr 30. juni 2005: 84,00 %.

- Målet er nådd. Resultat: 85,22 %.
• Innbetalt forskuddsskatt 2004 pr 30. juni 2005: 95,00 %.

- Målet er nådd. Resultat: 97,87 %.
• Innbetalt etterskuddskatt 2003 pr 30. juni 2005: 98,50 %.

- Målet er nådd. Resultat: 99,49 %.
• Innbetalt forskuddstrekk 2004 pr 30. juni 2005: 99,00 %.

- Målet er nådd. Resultat: 99,87 %.
• Innbetalt arbeidsgiveravgift 2004 pr 30. juni 2005: 98,00 %.

- Målet er nådd. Resultat: 99,29 %.
• Antall regnskapskontroller pr 31. desember 2005: 35 stk.

- Målet er nådd. Resultat: 50 stk.
• Restanse kommunale krav pr 31. desember 2005: 4,0 mill. kr.

- Målet er nådd. Resultat: 2,7 mill. kr.
• Restanse formidlingslån pr. 31. desember 2005: 1,0 mill. kr.

- Målet er ikke nådd. Resultat: 1,2 mill. kr. Manglende måloppnåelse skyldes flere eiendomssalg med påfølgende pante-
frafall uten dekning av kommunens tilgodehavende. Kommunen er også involvert i flere gjeldsordningssaker der videre
innfordring er stilt i bero inntil videre.

• Sørge for at den løpende drift er i samsvar med de økonomiske rammer.
- Målet er nådd.

Brukere
• Elektronisk overførsel av til gode skatt ved skatteoppgjørene skal være godskrevet skattyternes konti på

utleggsdato.
- Målet er nådd.
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Medarbeidere
• Følge opp resultatet av medarbeidertilfredshetsmåling.

- Målet er nådd.
• Minst 60 % av de ansatte skal gis tilbud om å delta på faglige opplæringstiltak.

- Målet er nådd. Resultat: 100 %.
• Det gjennomsnittlige sykefraværet skal ikke overstige 10 %.

- Målet er nådd. Resultat: 5,3 %.

Organisasjon
• Det skal utarbeides virksomhets- og kontrollplan for skatteinnfordring.

- Målet er nådd.
• Det skal utarbeides virksomhetsplan for kommunal fakturering og innfordring.

- Målet er ikke nådd. Det er ingen spesiell grunn til at planen ikke er blitt utarbeidet.Tidligere års planer er blitt benyttet
i aktuelle sammenhenger.

2.16.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig
Kemnerkontoret ble i forbindelse med budsjettbehandlingen pålagt å redusere budsjettrammen med kr 400.000.
Dette som ledd i et større innsparingstiltak. Det ble samtidig bestemt at nedjustering av budsjettrammen skulle
skje ved nødvendige stillingsreduksjoner. I praksis har dette skjedd ved permanent inndragning av ett årsverk for-
delt over budsjettårene 2005 og 2006. Stilling som regnskapskontrollør ved skatteavdelingen ble redusert fra 1 års-
verk til 0,50 årsverk med permanent virkning fra 1. januar 2005. I tillegg ble 0,50 årsverk av stillingen som arbeids-
leder skatt holdt vakant i 2005. Fra og med 1. januar 2006 er vakansen blitt erstattet med permanent inndragning
av deler av en sekretærstilling ved skatteavdelingen.

Oversikter i tabellform

Brukerundersøkelser
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2005.

Medarbeidertilfredshetsmålinger
Det ble gjennomført medarbeidertilfredshetsmåling i september 2005.
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År

Totalt innbetalt skatt inkl. renter/innf.utg.
Totalt innbetalt arbeidsgiveravgift
Kommunens netto skatteinntekter
Avholdte utleggsforr. skatt/arb.giv.avgift 
Avholdte tvangssalg skatt/arb.giv.avgift
Antall anmeldelser vedr. arbeidsgivere
Antall konkursbegjæringer
Antall konkurser åpnet
Antall regnskapskontroller
Antall saker behandlet i skatteutvalget

Antall utsendte fakturaer komm. fakturering
Totalt fakturert beløp komm. fakturering
Avholdte utkastelsesforretninger
Antall tap av plass i barnehage
Antall tap av plass i skolefritidsordningen

2003

1 552,6 mill. kr
386,7 mill. kr
436,0 mill. kr

240 stk.
1 stk.
2 stk.
5 stk.
4 stk.
32 stk.
17 stk.

67 239 stk.
166,2 mill. kr

1 stk.
3 stk.
2 stk.

2004

1 597,9 mill. kr
369,9 mill. kr
466,7 mill. kr

323 stk.
3 stk.
4 stk.
5 stk.
3 stk.
41 stk.
40 stk.

71 264 stk.
192,8 mill. kr

2 stk.
7 stk.
13 stk.

2005

1 691,7 mill. kr 
374,9 mill. kr
478,3 mill. kr

316 stk.
3 stk.
1 stk.
7 stk.
2 stk.
50 stk.
37 stk.

72 083 stk.
169,7 mill. kr

0 stk.
6 stk.
14 stk.



Rapport om bruk av delegert myndighet
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Type sak Antall 2003 Antall 2004 Antall 2005

Gjeldssak (delegeringsreglementets pkt 5.28) 0 3 8

Innfordring av kommunale krav:
Økonomireglementets § 8.5.1 (foreldelse) 16 5 18

Endelig utgiftsført beløp, kr 81 169 22 431 291 389
Økonomireglementets § 8.5.2 (konkurs) 1 3 3

Avskrevet beløp, kr 2 722 124 920 33 565
Økonomireglementets § 8.5.3 (misligholdte krav) 18 8 46

Avskrevet beløp, kr 205 645 256 996 658 568
Økonomireglementets § 8.5.4 (langsiktige innfordringer) 8 1 10

Endelig utgiftsført beløp, kr 37 727 1 773 69 385
Økonomireglementets § 8.5.6 (gjeldsordningsloven) 5 2 5

Avskrevet beløp, kr 16 605 23 631 41 539

2.16.5 Ressursbruk

Personalinnsats

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr

Kemnerkontoret har et driftsresultat som viser et positivt budsjettavvik på kr 257.000. Utgiftssiden er tilnærmet i
balanse, mens merinntektene skyldes langt høyere innkrevingsinntekter enn forventet.

Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

Antall årsverk 15,06 15,06 14,56 14,56

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 3 539 7 959 7 331 7 648
Driftsinntekter 2 007 3 348 2 935 3 252
Netto driftsutg. 1 532 4 611 4 396 4 396

Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

700 Kemnerkontoret 4 396 4 139 257 -257 4 396

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 50 58 0 0
Investeringsinntekt 0 0 0 0
Netto inv.utgift 50 58 0 0



2.17 Servicesenteret (VO 71)

Resultatenhetsleder: Gerd Anne Ansnes

2.17.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter deler av funksjonene 100 politisk styring og styringsorganer, 120 administrasjon, 242
sosial rådgivning og veiledning, 283 bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig, 300 fysisk tilrettelegging
og planlegging og 355 innsamling av avfall.

2.17.2 Hovedkommentar
Servicesenteret har i 2005, ved siden av løpende drift, hatt spesielt fokus på:

- å gi rask og riktig informasjon og veiledning til de som henvender seg til kommunen
- informasjon til nye innbyggere, salg av kommunale tomter og informasjon om private tomter
- forbedring av samhandlingen mellom servicesenteret og faglandet, med fokus på brukeren
- utvikling av kommunens hjemmeside på internett
- opprettelse av filial i Moelv

2.17.3 Rapportering av resultatmål

Økonomi
• Sørge for at drift samsvarer med økonomiske rammer.

- Målet er nådd. Se nærmere omtale i kapittel 2.17.5.

Brukere
• Servicesenteret skal opprettholde målsettingen om å dekke minst 80 % av behovet for informasjons- og publi-

kumsrettede forvaltningstjenester.
- Målet er nådd.

Medarbeidere
• Alle medarbeiderne skal få tilbud om å opprettholde og videreutvikle sin kompetanse.

- Målet er nådd.
• Følge opp resultatet av medarbeidertilfredshetsmåling.

- Målet er nådd.
• Sykefraværet skal ikke overstige 5 %.

- Målet er nådd. Sykefraværet i 2005 er på 3,4 %.

Organisasjon
• Etablere et servicesentertilbud i Moelv i løpet av 2005.

- Målet er nådd. Filialen i Moelv  åpnet 1.3.2005.
• Gjennomføre prosjekt for etablering av servicestrategi for Ringsaker kommune.

- Målet er ikke nådd. Det har ikke vært mulig å gjøre dette med de ressursene som er tilgjengelig.

2.17.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig

Henvendelser
Det er ført logg på inngående telefoner til sentralbordet i ukene 43-47. Gjennomsnittlig antall henvendelser pr uke
var 2.458, det vil si 492 henvendelser pr dag. Det er en nedgang fra 637 i 2004. Det er registrert at ca 60 % av
henvendelsene kommer pr telefon, det vil si det samme som tidligere år. Skriftlige henvendelser utgjør 11 %. Besøk
utgjør 29 % av henvendelsene, det er en økning på 3 % i forhold til 2004.

Det er logget spesielt på spørsmål om fakturaer og kommunale avgifter i ukene 40–46. Antall henvendelser om
dette var totalt 629, i gjennomsnitt 90 pr uke. Hele 28 % av henvendelsene omhandlet spørsmål om feil på faktura-
ene og purringer på betaling av faktura.
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Rådmannens myndighet til å innvilge tidsbegrenset bruk av kommunal park, torg og gategrunn til arrangementer er
delegert til servicesenterleder. Utleie av torggrunn i Brumunddal og Moelv foregår gjennom hele året og har sine
topper i forbindelse med salg av jordbær og grønnsaker og juletrær. I 2005 innbrakte tjenesten en inntekt på kr
15.722.

Informasjon
Servicesenteret har en egen informasjonsgruppe som har møte annenhver uke. Daglig blir ny informasjon gjort til-
gjengelig på nettsida. I kvalitetsundersøkelsen til norge.no fikk nettsida tre stjerner av seks oppnåelige. Det blir
jevnlig foretatt endringer og mindre justeringer på formen på nettsida.

I mars og oktober sendte servicesenteret ut en velkomstmappe til 300 nye innbyggere med invitasjon til informa-
sjonsmøte med ordføreren. 30 stk. møtte opp på hvert av møtene.

Alle nyansatte får tilbud om hospitering i senteret. Servicesenteret ønsker at flere ansatte i de kommunale enhe-
tene benytter seg av tilbudet.

Moelv
Servicesenteret åpnet filial i Mjøssenteret i Moelv 1.3.2005. Kontoret har samme åpningstid som trygdeetaten. I
løpet av perioden mars til og med oktober ble det registrert totalt 1.679 henvendelser til filialen, det vil si 54 hen-
vendelser pr uke. Filialen er stengt i juli måned. Det er registrert at 33,5 % av forespørslene skjer pr telefon og
hele 66,5 % ved frammøte. 28 % av henvendelsene gjaldt spørsmål om trygde- og likningskontorets tjenester.

Brukerundersøkelse
I brukerundersøkelse foretatt i januar og februar 2005 fikk servicesenteret toppkarakterer på nesten alle områder.
Resultatet viste at det var behov for å forbedre responstiden på sentralbordet.Tiltak er iverksatt med oppfølging
for å øke ansattes bruk av fraværskoder, og telefonsvarer er installert på sentralbordet.

Sosial rådgivning og veiledning
Servicesenteret gir råd og veiledning om Husbankens bostøtteordning, registrerer søknadene og forbereder klage-
saker som sendes til Husbanken. Husbanken fatter vedtak tre ganger i året, og antall søknader er snaut 1.000 pr
termin. Innvilgede søknader utgjør ca 825 husstander pr termin og det ble utbetalt 15,6 mill. kroner i bostøtte i
2005. I løpet av året fikk 416 avslag, og 95 fikk innvilget bostøtte etter klagebehandling.

Kart og byggesak
Servicesenteret gir opplysninger til eiendomsmeglere i henhold til lov om eiendomsmegling i forbindelse med
omsetning av eiendommer. I 2005 omfattet det 540 eiendommer. Opplysningene gis hovedsakelig elektronisk,
innenfor en frist på 7 virkedager. Salg av informasjon til eiendomsmeglere har økt med kr 45.000 fra 2004 til 2005.

Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig
Ringsaker kommune lånte 10 mill. kroner i Husbanken i 2005 til videre utlån i form av startlån. I tillegg gjensto
ubrukte midler fra 2004, slik at totalt utlån i 2005 var på vel 21,7 mill. kroner. Av 60 søkere har 10 fått avslag
mens 50 har fått innvilget lån.

Ringsaker kommune fikk 1,5 mill. kroner som tilskuddsmidler fra Husbanken til boligetablering og utbedring av
boliger. 22 husstander fikk innvilget ca kr 662.000 til utbedring, mens kr 665.000 er innvilget til 7 husstander som
tilskudd til boligetablering. Det er bokført kr 233.885 som tap på formidlingslån som er innvilget før 1996.

Innsamling av avfall
Servicesenteret mottar henvendelser om avvik og endringer som vedrører renovasjonsordningen. I 2005 mottok
en 1.100 endringsmeldinger, det vil si endinger av størrelse på søppeldunk, melding om nye abonnenter. En mottok
123 klager.
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Tomtesalg
Ved utgangen av 2005 har kommunen 32 byggeklare tomter. Det er i 2005 solgt 4 tomter, som fordeler seg slik:
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Tomtefelt

Brumunddal (Minka)
Nybygda
Brumund
Gaupen (Revlinghagan)
Rudshøgda
Helgøya
Brøttum

Sum

Solgt i 2005

2
0
0
0
1
1
0

4

Til rest 31.12.2005

0
3
9
10
0
0
10

32

Til rest pr 31.12.2004 var 26 tomter.

Rapport om bruk av delegert myndighet

Type sak

Serveringsbevilling
Tillatelser for enkeltanledning:
- Skjenkebevilling
- Utvidet skjenkeareal
- Utvidet skjenketid

Startlån
Boligtilskudd til utbedring m.v.
Parkeringstillatelser 
Skoleskyss  
Motorferdsel i utmark 
Konsesjon for omsetning av videogram 
Dispensasjon fra piggtrådbestemmelsene 
Teknisk forhåndsgodkjenning av 
idrettsanlegg/nærmiljøanlegg  
Delegert personalsak  

2003

6

110
12
19

134
43
62
132 
6
0
41

8
1

2004

8

110
17
20

94
30
63
95 
7
18 
0

7
1

2005

9

100
21
15

60
26
93
100
6
2
0

7
0

Skoleskyss omfattet i 2003 148 elever fordelt på 132 saker. Saksantallet ble i 2004 redusert vesentlig pga virkning-
en av at det gjøres vedtak for flere år om gangen for hvert barn. Det vil si at det vurderes om skoleskyss grunnet
særlig farlig skoleveg vil gjelde ut småskolen (t.o.m 4. trinn) eventuelt ut barneskolen, under forutsetning av at 
trafikkforholdene ikke endres.

Søknaden om konsesjon for omsetning av videogram behandles i henhold til lov om film og videogram samt 
straffeloven. Konsesjonen gis for inntil 4 år. Inneværende bevillingsperiode gjelder fram til 30.6.2008.

2.17.5 Ressursbruk
Personalinnsats

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

Antall årsverk 11,37 10,40 9,4 9,4



Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr

Før årsoppgjørsdisposisjoner har servicesenteret et positivt avvik på kr 955.000 i forhold til budsjettet. Årsaken til
avviket er følgende:

Disponibelt av overskudd fra 2004 kr 439 000
Innbetalte midler fra tidligere innvilgede kommunale rentefrie lån kr 126 000
Merinntekter på salg av opplysninger til eiendomsmeglere kr  70 000
Innsparing på utgifter til annonsering kr 210 000
Mindreforbruk lønn/driftsposter kr 160 000
- Overskridelse tap på formidlingslån gitt før 1996 - kr 50 000

Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr
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Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 4 719 9 174 9 548 9 162
Driftsinntekter 1 447 658 922 1 581
Netto driftsutg. 3 272 8 516 8 626 7 581

Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

710 Ringsaker kommunale servicesenter 5 221 4 266 955 -955 5 221

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 52 113 0 0
Investeringsinntekt 0 85 0 0
Netto inv.utgift 52 28 0 0

Servicetilbudet i Moelv ble åpnet 1. mars 2005



2.18 Renhold (VO 80)

Resultatenhetsleder: Evy Opheim

2.18.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter renhold hos alle de øvrige resultatenheter i kommunale bygninger og innleide areal,
totalt netto renholdsareal er ca 120.000 kvm. Med ca 170 medarbeidere er det den største resultatenheten.
Enheten har i tillegg ansvaret for husvaskeriene ved sykehjemmene.

2.18.2 Hovedkommentar
2005 har vært et år med meget høy aktivitet i renholdstjenesten. Utfordringen var å arbeide systematisk med å
følge opp de gitte rammer som ble vedtatt i budsjettet for 2005. Driftsramme i 2005 har ikke gitt handlingsrom for
å gjennomføre større kostnadskrevende endringer eller tiltak. For å oppnå tilfredse tjenestebrukere samt forbedre
administrative rutiner har enheten fokusert på interne opplæringsaktiviteter innenfor faglig kvalitet og effektivitet
på tjenestene.

Resultatenheten har arbeidet målrettet for å bygge opp et godt arbeidsmiljø både innenfor enheten og kommunen
som helhet, samt at fokus var å skape felles identitet med motto å gi ren service. Enheten har i stor grad oppnådd
dette, jf. resultatet av medarbeidertilfredshetsmålingen.

Sykefraværet totalt ble på under 10 % i 2005, noe som ligger under bransjens tall på landsbasis, men det har vært
en stor ufordring for enheten å rekruttere vikarer.

2.18.3 Rapportering av resultatmål

Økonomi
• Driften skal samsvare med økonomiske rammer.

- Målet er ikke nådd. Resultatenheten fikk et negativt budsjettavvik på kr 143.000, noe som tilsvarer under 1 % av total
ramme.

• Identifisere nøkkeltall pr rengjort m2 som grunnlag for videre økonomisk analyse.
- Målet er nådd. Dette er et løpende utviklingsarbeid.

Brukere
• Gjennomføre brukerundersøkelse som grunnlag for videre tjenesteutvikling.

- Målet er nådd.

Medarbeidere
• Følge opp resultatet av medarbeidertilfredshetsmåling.

- Målet er nådd.
• Gjennomføre opplæringsprogram for alle i ”Beste Praksis Renhold” (BPR).

- Målet er nådd. Det er avholdt renholdssamlinger og kurs for samtlige medarbeidere.
• Gjennomføre opplæring i Nordisk standard for rengjøringskvalitet (NS INSTA 800)

- Målet er nådd.
• Det samlede sykefraværet skal ikke overstige 15,0 %.

- Målet er nådd. Det totale sykefravær er samlet på 9,78 % .

2.18.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig

Generelt
2005 er det andre hele driftsåret i ny organisasjonsmodell for resultatenhet renhold. Enheten stod overfor store
utfordringer med å holde den gitte budsjettrammen etter store stillingskutt i tjenesteproduksjonen 2004-2005.

HMS arbeid
Sykefraværet samlet sett for enheten ble redusert betydelig fra 2004 til 2005. Målt i prosent er det sunket fra 11,4 % i
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2004 til 9,78 % i 2005. Dette er et resultat av enhetens opprettelse av eget HMS-utvalg og utforming av mål og hand-
lingsplan, samt bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT) til oppfølging av sykemeldte, jf. IA-ordning (Inkluderende
Arbeidsliv).

Enheten skal fortsatt fokusere på sykefraværsprosenten og arbeider kontinuerlig med å gjennomføre tiltak for å
redusere sykefraværet, eventuelt holde det stabilt.

Renholdsplaner 
I 2005 er det vært arbeidet med å beregne riktig ressursbehov pr bygg, dvs. bemanning ut fra renholdsareal og
nødvendig tidsbruk. Dette avhenger av at riktig tjenesteomfang og arbeidsmetodikk er beskrevet for samtlige kom-
munale bygg. Arbeidet er utført på grovt nivå. Arbeidet skal videreføres mer detaljert i 2006 ved hjelp av datapro-
gram for renholdsplanlegging og med planlagte brukeravtaler om innhold og arbeidsfordeling i renholdsleveransen
med de øvrige enheter.

Det er gjennomført grunnopplæring i forbindelse med ”Beste Praksis Renhold” (BPR), dvs. bruk av riktig utstyr og
metoder.

2005 var første året med å innføre en nordisk målestandard for vurdering av rengjøringskvalitet (NS INSTA 800). I
den forbindelse er det gjennomført teori kurs for alle renholdere. Arbeidet skal videreføres med praksis kurs i
2006.

Innføring av ny arbeidstøyordning 
Det er innført arbeidstøyordning for renholdspersonell og vaskeriansatte i 2005. Hensikten bak dette var å skape
en intern felles identifisering, synliggjøre tjenesten overfor brukerne, fremme verdier og støtte opp om en felles
visjon i renholdsenheten. Innføring av dette bidro til et godt arbeidsmiljø med stolthet blant medarbeiderne, jf.
resultatet av medarbeidertilfredshetsmåling.

Brukerundersøkelser
Resultatet av brukerundersøkelse i 2005 var tilfredsstillende. Det ble oppnådd en gjennomsnittlig score på 4,60 på
en måleskala fra 1 til 6, hvor 6 er best. Brukerundersøkelsen målte tilfredshet på områdene samarbeid og medvirk-
ning, personalets serviceinnstilling, informasjonsaktiviteter og subjektivt opplevd renholdskvalitet.
Forbedringsområdet som ble identifisert var å forbedre beskrivelsen av tjenestene for å avklare og skape riktige
forventninger til innholdet i tjenesten overfor brukerne.

Medarbeidertilfredshetsmålinger
Resultatenheten har arbeidet aktivt med å etterleve sin virksomhetsstrategi. I praksis betyr det å levere god ren-
holdsservice på et riktig kostnadsnivå utøvet av stolte og faglig sterke medarbeidere. Dette er forsøkt oppnådd
ved å skape eierskap til målene via en felles visjon i enheten og ved å involvere medarbeiderne gjennom løpende
informasjon, blant annet på avdelingsmøter og allmøter. Resultat av arbeidet gjenspeiles i medarbeidertilfredshets-
måling, hvor medarbeiderne i renhold har svart med en høyere tilfredshetsscore enn øvrige i kommunen på tema-
et ”tilfredshet med å arbeide i kommunen” (score 70 mot øvrige på ca 50). Forbedringsområder som ble identifi-
sert, var ønsket om ytterligere involvering og å få gi innspill i saker de kjenner godt, samt det ble pekt på forhold
som til sammen indikerer ønsker om enda tettere oppfølging i hverdagen fra nærmeste leder.

Rapport om bruk av delegert myndighet
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Type sak 2003 2004 2005

Delegert personalsak - 5 10
Delegert økonomisak - 1 6



2.18.5 Ressursbruk

Personalinnsats

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr

Driftsresultatet viser et netto negativt avvik i forhold til driftsbudsjett på kr 143.000 før årsoppgjørsdisposisjoner.
Det reelle netto avviket var til sammen kr 287.000 i og med at resultatenheten hadde et overskudd fra 2004 på kr
144.000. Brutto fordeler avviket seg med en merutgift på kr 429.000 og merinntekt på om lag kr 286.000.
Merutgifter skyldes i hovedsak variable lønnsutgifter, dvs. sykevikar, ferievikar og ekstrahjelp. Merinntekter relaterer
seg til refusjon fra andre i forbindelse med ekstra oppdrag utover planlagt budsjett og refusjon av merverdiavgifts-
kompensasjon drift.

Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr
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Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

Antall årsverk 84,06 91,16 93,74 93,74

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 15 339 34 342 36 930 37 359
Driftsinntekter 4 442 5 897 4 460 4 889
Netto driftsutg. 10 897 28 445 32 470 32 470

Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

800 Renhold 32 470 32 613 -143 143 32 470

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 213 94 0 0
Investeringsinntekt 30 77 0 0
Netto inv.utgift 183 17 0 0



2.19 Bygg og eiendom (VO 81)

Resultatenhetsleder: Lars Østby-Deglum 

2.19.1 Ansvarsområde
Bygg og eiendom har ansvar for byggeledelse og prosjektering ved nybygg, større ombygginger og rehabiliteringer,
budsjettansvar og kontinuerlig drift og vedlikehold av kommunens totale bygningsmasse.

Enheten er tillagt ansvar for budsjett og oppfølging når det gjelder energi/enøk og kommunale avgifter for alle
kommunale bygg (unntatt for teknisk drift). Enheten har også ansvar for vaktmestertjenesten og ivaretar sekretær-
funksjon for byggeutvalget.

2.19.2 Hovedkommentar

Internservice
Bygg og eiendom baserer sin virksomhet på interntjeneste som defineres til ”internservice”. Den ytes i form av
drift og vedlikehold av alle kommunale bygg og eiendommer.Totalt utgjør drift- og vedlikeholdsarealet ca 184.000
m2 bygningsmasse. Driftspersonell drifter fyranlegg, tekniske anlegg inkl. ventilasjon, heiser og lignende i tillegg til
ordinært og ekstraordinært vedlikehold. En brukeravtale legges til grunn for hvilke tjenester bygg og eiendom skal
yte, og hva som brukerne kan forvente.

Byggevirksomhet
Det har også i 2005 vært meget stor byggeaktivitet i kommunen. Mange store byggeprosjekter er fullført og over-
levert. Bygg og eiendom har ansvaret for prosjektledelsen i byggeperioden og foretar møtevirksomhet med arki-
tekter, entreprenører, byggekomité og byggeiere.Videre har bygg og eiendom ansvaret for at byggeprosjektet blir
forskriftsmessig utført, samt at de økonomiske rammene blir overholdt. Enheten har hatt ansvar for byggeledelse
og prosjektering ved investeringsprosjekter for nybygg, større ombygginger og rehabiliteringer av bygningsmasse på
til sammen netto 143,802 mill. kroner som er belastet i 2005, jf. tabell under pkt 2.19.4.

Resultater
Bygg og eiendom har innen sin virksomhet (eksklusive energi og kommunale avgifter) et overskudd på driften til-
svarende ca 1,2 mill. kroner av et nettobudsjett på 23,3 mill. kroner fordelt på drift av enheten (kontorutgifter,
telefon, skyssutgifter, leie av maskiner og biler, arbeidstøy med mer), lønn og vedlikehold. Det er en overskridelse
på energiutgifter på 2,762 mill. kroner i forhold til budsjettert 19,821 mill. kroner. Samlet framstår virksomhetsom-
rådet med netto - 1,2 mill. kroner jf. omtale under resultatmål.

Sykefravær
Sykefraværet er lavt. For 2005 ligger sykefraværet på 3,5 % i gjennomsnitt. I enheten praktiseres det å ivareta den
syke ved raskt å ta kontakt ved fravær og tilrettelegge på arbeidsplassen for aktuelle arbeidsoppgaver i sykeperio-
den.

2.19.3 Rapportering av resultatmål

Økonomi
• Sørge for at drift samsvarer med økonomiske rammer.

- Målet er nådd. Driften av enheten bygg og eiendom (herunder utgifter til vaktmestertjenester, vedlikehold mv) er holdt
godt innenfor budsjett, og har gitt solid bidrag til å dekke merutgiftene på energisiden. Det negative avviket for virksom-
hetsområdet samlet på netto 1,2 mill. kroner skyldes økte energipriser samt en ekstra avregning på energi i 2005; altså
forhold som ikke var hensyntatt når budsjettet ble satt opp.

• Redusere tiden som går med til grasklipping i hver driftsenhet med minst 40 %, for å kunne ivareta mer byg-
ningsmessig vedlikehold.
- Målet er nådd for 2 av 3 vedlikeholdsdistrikter.
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Brukere
• Gjennomføre brukerundersøkelse.

- Målet er nådd. Brukerundersøkelser ble gjennomført sent på høsten/tidlig vinter 2004 og ny undersøkelse er sendt ut i
januar 2006. Det er dermed ca ett år mellom disse undersøkelsene og derfor avtalt at det ikke skulle utføres undersø-
kelse i 2005.

• Yte best mulig og tilnærmet lik service til alle aktuelle drifts- og tjenesteenheter.
- Målet er nådd.

Medarbeidere
• Følge opp resultatet av medarbeidertilfredshetsmåling.

- Målet er nådd. Medarbeidertilfredshetsundersøkelse er gjennomført med omtrent samme resultat som forrige undersø-
kelse.Tiltakene som ble iverksatt har ikke ført til bedring. Dette er det nå fokusert spesielt på i tiltaksplan som er utar-
beidet for siste undersøkelse. Oppfølgingen vil videreføres i 2006.

• Medarbeidere tilbys internkurs, samt minst ett fagteknisk kurs/år.
- Målet er nådd. Driftspersonellet har fått internkurs innen edb og tekniske anlegg. I tillegg har alle vaktmestrene fått
sikkerhetskurs, bl.a. for varme arbeider. Administrasjonen har flere kurs innen prosjektering, prosjektstyring og norsk
standard.

• Sykefraværet skal reduseres med sikte på å komme ned på 2002-nivå som tilsier 5 %.
- Målet er nådd. Sykefraværet er på ca 3,5 %.

Organisasjon
• Organisering av driftspersonell, bl.a. distriktsinndeling, gjennomgås med tanke på service, forbedringer og effekti-

viseringer.
- Målet er nådd.

2.19.4 Vesentlige resultater og aktivitets-/standardendringer for øvrig

Vedlikehold og inneklima
Hovedutfordringen for 2005 som for tidligere år, ligger i tilfredsstillende og godkjent inneklima. Dette omfatter
langt mer enn bare ventilasjon. Det arbeides med å få kartlagt og gjennomført de kravene og påleggene som blir
stilt fra alle kontrollinstanser og brukere og for å tilpasse dette innenfor de tildelte økonomiske rammer.

Energi
Totalt energiforbruk for 2005 utgjør vel 22,5 mill. kroner, tilsvarende et årsforbruk på 28,2 mill. kWh.
Energiforbruket er redusert med 4,4 % i forhold til 2004 og tilsvarer 1,306 mill. kwh og er beregnet til 1,045 mill.
kroner. I tillegg er det for 2005 en nettoøkning i arealer på 3960 m2 og tilsvarer en antatt utgift på ca 0,697 mill.
kroner. Sammenlignet med 2004 er det gjennomført energisparende tiltak som tilsvarer 1,742 mill. kroner.

Gjennomsnittsprisen for 2004 var 60 øre/kWh, mens i 2005 var snittprisen 80 øre/kWh. Dette medførte at ener-
gikostnadene økte med 34 %. Selv om forbruket er redusert med 7,3 % (korrigert for økte arealer), har likevel
totalkostnaden til energi økt pga økte energipriser og avregning av del av ekstra termin på strøm i 2005.

Enøk
Et av enhetens årlige investeringsprosjekter er prosjekt 60000 – Enøk. Det er i 2005 utført mange viktige spare-
prosjekter på energisiden som:

- termostatstyrte radiatorventiler
- overgang til vannbåren varme i aktivitetsbygget ved AO- senteret
- SD-anlegg (sentral driftsstyring av energiforbruk) ved AO-senteret og Furnes bo- og aktivitetssenter
- isolering av ventiler og kraner på Herredshuset, brannstasjonen i Moelv og ved Ringsaker bo- og aktivitets-
senter

- automatikk for styring av varme/ventilasjon i Lismarka barnehage, Lismarka skole, Skarpsno skole, Moelvhallen
og Ringsaker bo- og aktivitetssenter

- ny fyrkjele ved Moelv ungdomsskole.
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Prosjektene har en totalkostnad på 1,5 mill. kroner.Tiltakene har ført til innsparinger på for eksempel Ringsaker
bo- og aktivitetssenter i størrelsesorden kr 155.000 og idrettshallen i Moelv kr 21.000, henholdsvis en reduksjon
på 20 % og 10 % av energiforbruket.Totalt anslås det at en for 2005 har spart ca 1 mill. kroner i strømutgifter.

PCB-holdige lysarmatur
Det er i 2005 foretatt lovpålagt utskifting av pcb-holdige lysarmaturer og lyskilder innenfor virksomhetsområdet
pleie og omsorg.

Prosjekter som enheten har fulgt opp i 2005
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Kostnad/total
Prosjekt Prosjekt navn finansiering Regnskap 2005 Byggestart Ferdigstilt

60000 ENØK 
1) 4 650 000 450 970

60001 Nærvarmeanlegg Brumunddal 5 800 000 1 333 429 uavklart
60201 Utstyr driftspersonell 

1) 650 000 324 021
60400 Investeringer i grunnskole 

1) 1 836 794 663 704
60404 Utbedring tannklinikk Mørkved 1 055 000 43 766 1.10.2005 1.2.2006
60405 Nybygg Fagerlund skole 95 566 000 55 748 232 1.8.2004 1.10.2005
60406 Utbygging Kirkekretsen skole 9 300 000 127 506 1.12.2003 1.4.2006
60408 Ny skole i Gaupen 31 000 000 125 667 1.11.2005 1.10.2007
60411 Ubygging Nes barneskole 22 000 000 575 1.11.2005 1.10.2007
60417 Solavskjermimg og tavlelys 112 000 109 178 1.8.2005 1.10.2005
60419 Kjøp av 2 stk ballbinger Fagerlund barneskole 642 000 421 625 1.9.2005 15.10.2005
60510 Brannvarlingsanlegg ved Nes fritidsklubb 110 000 6 144 1.8.2005 1.9.2005
60601 Vesleparken barnehage 280 000 40 220
60602 Ny kommunal barnehage Brumunddal 12 420 000 -537 836 1.2.2004 1.8.2004
60608 Tilbygg Buttekvern barnehage 70 000 6 175 1.6.2005 1.10.2005
60610 Fredheimvegen barnehage rehabilitering 130 000 18 198 1.11.2005 1.12.2005
60700 Større vedlikehold PLO 423 000 8 917 1.4.2005 1.7.2005
60703 Nye Brumunddal sykehjem 162 300 000 1 510 501 1.3.2004 1.7.2005
60706 Utbedring Veldre bo 21 100 000 15 083 595 1.6.2005 8.3.2006
60707 Vedlikehold PLO 

1) 1 000 000 77 216
60708 Ombygging av kjøkken ved Tømmerli 

2) 3 650 000 2 203 994 1.12.2005 15.4.2006
60709 Ombygging til postkjøkken 4 575 000 239 365 15.12.2005 1.1.2007
60801 Ombygging Brøttum bo 59 502 000 25 461 300 1.6.2005 10.8.2006
60802 2. byggetrinn Moelv bo 30 145 000 27 788 913 1.3.2005 15.1.2006
60903 Sentral driftsstyring Sund 72 000 45 539 1.2.2005 1.1.2007
60907 Varmesentral Sund 1 700 000 396 040 1.2.2005 1.1.2007
61102 Tingnes kulturhus 

3) 4 870 000 -1 600 000 1.8.2003 1.7.2004
61106 Nybygg Fagerlundhallen 26 500 000 14 785 441 1.8.2005 15.6.2006
61201 Opprydding Jessnes 0 -1 079 908 1.3.2004 1.10.2004

Sum netto investeringsutgifter 143 802 487

1) Løpende prosjekt med årlig bevilgning
2) Kostnad/ finansiering er inklusive bevilgning i 2006.
3) Prosjektet er avsluttet i k.sak 6/2006

Drifts-/vedlikeholdsprosjekter
Enheten har utført nødvendig drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse samt en del større vedlikeholds-
/ombyggings-/rehabiliteringsarbeider. Prosjektene er stort sett planlagt i samarbeid med byggeier og er utført over
bygg og eiendomsdriftsbudsjett. Det er listet opp de største prosjektene distriktsvis under. Prosjektene er utført
løpende etter framdriftsplan og innenfor tildelte budsjettrammer.



Distrikt Nord:
- beising av Skarpsno, Lismarka og Kilde skoler, Moelv tannklinikk 
- oppussing/ombygging kjøkken i Moelv barnehage
- ny takshingel på Brøttum tannklinikk
- utbedring drikkevannskilde ved Fagernes skole/barnehage
- ny foldeport ved Prøysenhuset
- omtekking av tak ved Ringsaker bo- og aktivitetssenter
- skiftet golvbelegg i to klasserom og kontor ved Brøttum barneskole og på skolekjøkken og korridor ved
Fagernes skole

- montert ny fyrkjele i søsterboligen ved Ringsaker bo- og aktivitetssenter
- montert rullestolramper ved Kilde skole.

Totalt er det for 2005 brukt 2,151 mill. kroner på vedlikeholdsprosjekter i distrikt Nord.

Distrikt Syd:
- utvendig maling av Stavsberg skole
- maling av tilbygg på Fagerlund (gamle) skole
- maling av Furnes barnehage og div. restaureringer
- maling av 6 utleieboliger 
- div. restaureringer i Kårtorp barnehage 
- maling av biblioteket i Brumunddal
- bygget stellerom og terrasse i Vesleparken barnehage
- ombygging av kontorer i AO-senteret 
- oppussing av toaletter ved Kirkekretsen skole 
- uttynning og hogst av kratt og trær 

Totalt er det for 2005 brukt 3,343 mill. kroner på vedlikeholdsprosjekter i distrikt Syd.

Distrikt Vest:
- malt Jølstad skole og Øytun på Sund
- pusset opp to leiligheter ved Nes bo- og aktivitetssenter
- hugget/planert/plantet 120 m hekk ved Nes bo- og aktivitetssenter
- malt sal/kjøkken/kantinebygg på Sund
- 130 m nytt gjerde ved Stavsjø skole
- bygget brannvegg m/dør og skiftet 20 stk komplette dører ved Nes ungdomsskole
- revet tak og etablert nye avslutninger mellom Tingnes kafeteria og bolig
- revet og lagt nytt golv på bad og kjøkken i Vika på Sund
- innvendig oppussing av paviljong C-D på Rusletun på Sund
- ny vannledning til Sund
- skiftet 26 stk vinduer på Sundheimen.

Totalt er det for 2005 brukt 1,762 mill. kroner på vedlikeholdsprosjekter i distrikt Vest.

Rapport om bruk av delegert myndighet

2.19.5 Ressursbruk

Personalinnsats
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Type sak 2003 2004 2005

Delegert innkjøpssak 19 13
Delegert personalsak 3 4
Delegert økonomisak 0 1

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 31.12.2005

Antall årsverk 38,98 39,98 38,68 38,68



Bygg og eiendom har redusert med 1,3 årsverk fra 1.1.2005. Reduksjonen er foretatt ved å redusere en 100 % stil-
ling som driftsbetjent til en 70 % stilling og inndratt to vakante 50 % stillinger som driftsbetjenter.

Driftsregnskapet, beløp i 1000 kr

Før årsoppgjørsdisposisjoner har bygg og eiendom et negativt avvik på 1,222 mill. kroner i forhold til budsjett.

Avviket skyldes samlet netto merutgift på 2,511 mill. kroner på kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens
tjenesteproduksjon/ kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, herav merutgifter til energi på
2,762 mill. kroner. Det har vært en annen oppvarmingsform enn foreskrevet på ny bygningsmasse og i tillegg er det
avregnet en ekstra termin på strøm i 2005. Kompensasjon for moms påløpt i driftsregnskapet har gitt enheten en
merinntekt på 0,828 mill. kroner. Enheten har hatt en mindreutgift på lønn inklusive refusjon sykepenger på 0,318
mill. kroner som skyldes vakanse i stilling og merinntekt sykelønnsrefusjon. Leieinntekter, salg/inntekt ved arbeids-
oppdrag og forsikringsutbetalinger har gitt enheten merinntekter på 0,143 mill. kroner i forhold til budsjett.

I f.sak 49/2006 vedrørende årsoppgjørsdisposisjoner ble det vedtatt å bruke 0,260 mill kroner fra Energifondet i
2005 til å dekke merutgiftene på energi i 2005. Rådmannen vil vurdere å komme nærmere tilbake til kompensasjon
for underskuddet som skyldes de økte energiutgiftene i 2005 ved rapportering etter 1. tertial.

Investeringsregnskapet, beløp i 1000 kr

De største investeringsprosjektene i 2005 har vært ferdigstillelse av 2. byggetrinn ved Moelv bo- og aktivitetssenter
med 4,405 mill. kroner og nærvarmeanlegg Brumunddal med 1,333 mill. kroner.
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Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 21 598 50 310 53 678 55 777
Driftsinntekter 4 319 9 954 9 896 11 995
Netto driftsutg. 17 279 40 356 43 782 43 782

Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

810 Bygg og eiendom 43 782 45 004 -1 222 1 222 43 782

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutgift 8 507 4 963 1 450 7 987
Investeringsinntekt 0 0 0 1 080
Netto inv.utgift 8 507 4 963 1 450 6 907

Den nye barneskolen i
Brumunddal var 

ferdigstilt i oktober 2005 og
tatt i bruk 8.12.2005



2.20 Overføringer (VO 87)

2.20.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 234 aktivisering eldre og funksjonshemmede, 265 kommunalt disponer-
te boliger, 273 kommunale sysselsettingstiltak, 375 museer (Prøysenhuset KF), 390 kirkelig administrasjon.

2.20.2 Hovedkommentar
Det ble overført kr 2.474.000 i 2005 til Prøysenhuset KF. I beløpet er inkludert dekning av husleie med kr
618.000. I overføringen ligger det også investeringsmidler for kr 620.000. Det forligger egen årsberetning for
Prøysenhuset KF.

Til Ringsaker kirkelige fellesråd ble det overført kr 10.390.000. Det forligger egen årsberetning for fellesrådet.

Furnes frivillighetssentral, Moelv og omegn nærmiljøsentral samt Stiftelsen Buttekverntunet eldresenter mottok til
sammen kr 430.000 i driftstilskudd fra kommunen.

Det ble gitt driftstilskudd og transportstøtte til Ringsaker ASVO på kr 842.600. Mjøssamvirket mottok et kommu-
nalt tilskudd på kr 234.900.Til sammen var dette kr 23.500 høyere enn budsjettert, og dette skyldes utbetaling av
et transporttilskudd som ikke var budsjettert.

Utbetalingen av kompensasjonstilskudd til subsidiering av husleier i omsorgsboliger ble kr 860.000, som er kr
14.000 under budsjett.

2.20.3 Ressursbruk

Driftsregnskapet

Det positive budsjettavviket på kr 204.000 skyldes lavere driftstilskudd til Mjøssamvirket på kr 59.000 og mindre
utbetalt i kompensasjonstilskudd til subsidiering av husleien i omsorgsboliger med kr 204.000.

Investeringsregnskapet

Det ble kjøpt aksjer i Kompetansebedriftene AS for kr 321.000 som ble finansiert ved bruk av kommunestyrets til-
leggsbevilgningspost etter vedtak i k.sak 74/2005 jf. f.sak 219/2005.
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Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Driftsutgifter 4 834 23 900 15 804 17 863
Driftsinntekter 479 9 594 582 2 632
Netto driftsutg. 4 355 14 306 15 222 15 231

Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppgj. Regnskap
2005 årsoppgj. disp årsoppgj.disp. disposisjoner 2005

870 Overføringer 15 222 15 231 9 0 15 231

Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005

Investeringsutg. 269 0 321 321
Investeringsinnt. 0 0 321 321
Netto inv.utg. 269 0 0 0



III  AVSLUTNING 

3.1 Avslutning

Årsberetningen for 2005 er bygd opp rundt inndelingen i virksomhetsområder og resultatenheter med grunnlag i
organisasjonsstrukturen slik den har vært fra august 2003. 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. Formålet med årsberetningen er også å støtte opp om beslutninger for fremtiden og å gi læringsimpulser.

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

Den klare ansvarsplasseringen omorganiseringen medførte, ser ut til å ha gitt gode effekter. Spesielt er rådmannen
tilfreds med at en innen de fleste virksomhetsområdene/resultatenhetene har fått godt grep om økonomien.
Arbeidet med videreutvikling av den interne økonomistyringen har vært prioritert. Fremover vil pleie- og omsorgs-
tjenesten bli ytterligere fulgt opp med sikte på å unngå slike avvik som en har hatt i 2005.

Omorganiseringen er gjenstand for egen evaluering som blir gjennomført i 2006.

Som nevnt foran, er det i 2005 gjort viktig grunnleggende arbeid for innføring av balansert målstyring (BMS).
Gjennom brukerundersøkelser og medarbeidertilfredshetsmålinger ivaretar dette styringssystemet to grunnleg-
gende trekk ved kommunens virksomhet: At tjenesteproduksjonen må tilpasses brukernes krav, og at kommunens
ansatte er det helt avgjørende ressursgrunnlaget for å oppnå ønsket resultat.

Rapporten for virksomhetsområdene med gjennomgang av alle gitte resultatmål mhp måloppnåelse er i denne års-
beretningen ordnet tilsvarende som i beretningene for tidligere år, med ett unntak. Unntaket er virksomhetsområ-
det barnehage der BMS er tatt i bruk gjennom BMS-målekartet som var vedtatt som del av handlingsprogrammet
for 2005. For 2006 er det vedtatt målekart for alle virksomhetsområder. Dette betyr at resultatmål med tilbake-
rapporteringer som kommunen har praktisert siden 1994, blir forlatt etter denne årsberetningen, og fra neste år
erstattet av resultatrapporteringer gjennom BMS.

Rådmannen takker alle ansatte for helhjertet innsats i 2005! 

Rådmannen i Ringsaker, den 15.3.2006

Arne Olav Loeng Jørn Strand
Økonomisjef
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Vedlegg 1: Plan- og utredningsarbeid

Plan- og utredningsarbeid behandlet av kommunestyret i 2005

Arealplaner jf. også beskrivelser nedenfor Sak nr
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Reguleringsplan for Kvalfeltet område B19 10/2005
Reguleringsplan for Sjusjøen skistadion 27/2005
Reguleringsplan for Minka III 28/2005
Reguleringsplan for Olrudsenteret 29/2005
Premisser og retningslinjer for planer for E6 og tilliggende områder 58/2005
Reguleringsplan for Lauvlia 63/2005
Reguleringsplan for Sund båthavn 79/2005
Reguleringsplan for Kylstad B1-B19 81/2005
Reguleringsplan for Bjønnåsen hytteområde 82/2005
Reguleringsplan for Fjølstadmarka i Moelv 83/2005
Reguleringsplan for Byhagan 84/2005
Reguleringsplan for E6 Økelsrud vegkryss 85/2005
Reguleringsplan for E6 Pellervika vegkryss 86/2005
Reguleringsplan for Limarka II 107/2005
Reguleringsplan for Kausrud i Åsmarka 117/2005
Reguleringsplan for Framnes camping 118/2005
Reguleringsplan for Helleberget 122/2005
Reguleringsplan for Nerkvernvegen - Vogngutua 142/2005

Prioritert utbyggingsprogram for idrettsanlegg 2005 - 2010 9/2005
Strategisk næringsplan for Ringsaker 73/2005
Plan for barnehagesektoren i Ringsaker 113/2005
Energiplan for Ringsaker kommune 127/2005
Rullering av plan for psykiatri – endring av økonomiske forutsetninger 129/2005

Andre typer planer og utredninger Sak nr

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer 24/2005
Utrede og fremme saker 25/2005
Felles renovasjonsforskrift for Hamar, Løten, Stange og Ringsaker 60/2005
Felles sanitærreglement for Hamar-regionen 61/2005
Renovasjon i fritidsbebyggelse 62/2005
Eiendomsskatt – geografisk avgrensning av eiendomsskatteområdene 71/2005
Eiendommer som fritas for eiendomsskatt 99/2005
Reglement for kontrollutvalget 139/2005
Returpunkt for hytteavfall på Sjusjøen 143/2005

Reglementer, vedtekter mv Sak nr

Igangværende plan- og utredningsarbeid

Kommuneplanens samfunnsdel 2006-2010
Langsiktig plan med mål for samfunnsmessig utvikling i kommunen og retningslinjer for sektorenes planlegging.
Planforslag under utarbeidelse.



Arealplaner behandlet i 2005, status 31.12.2005

Kommuneplanen 
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Kommuneplanens arealdel, del av kommuneplan
2001-2004 (2012) 

Kommuneplanens arealdel, revisjon
Kommunedelplan for Stavsberg
Kommunedelplan for E6

Regulerings- og bebyggelsesplaner

Planer vedtatt
Kvalfeltet B19, Furnes
Sjusjøen skistadion
Minka III, Brumunddal
Olrudsenteret
Brøttum sentrum) mve 1)
Lauvlia
Rudshøgda, F1, E2, E3, E7, mve 1)
Sund båthavn, Helgøya
Fjølstadmarka, Moelv
Bjønnåsen
Kylstad B1-B9, Furnes
Hagelund-Rognhaugen-Solli, Brøttum
Brumunddal ungdomsskole, mve 1)
E6, kryss Pellervika, Brumunddal
E6, kryss Økelsrud, Brumunddal
Natrudstilen akeanlegg, mve 1)
Byhagan, Brumunddal
Småsetra Sjusjøen, bebyggelsesplan
Lismarka II
Framnes camping, Brumunddal
Kauserud, Åsmarka
Moelv idrettspark, mve 1)
Helleberget, Brumunddal
Natrudstilen II, mve 1)
Nerkvernvegen-Vogngutua, Br.dal
Granerud del IV, Brumunddal

Samlet kommuneplan vedtatt av Miljøverndepartementet
etter behandling av innsigelser

Planprogram utlagt til offentlig ettersyn
Felles plan Hamar og Ringsaker kommuner utarbeides 
Plan for utvidelse til 4 felt gjennom Ringsaker, vegvesenet

Endring av forretningstomt til boligformål
Langrennstadion med lysløype, privat forslag
Boligområde
Rundkjøring i kryss fv 66 og 84, endring intern trafikk
Utvidelse av barnehage
Fortetting hytteområde, privat forslag
Endring av veg
Ny småbåthavn på østsida av brufoten
Boligområde
Fortetting av hytteområde, privat forslag
Boligområde
Endring av veger i boligområde, mve 1)
Bussholdeplass
Akselerasjonsfelt, Statens vegvesen
Akselerasjonsfelt, Statens vegvesen
Nye nedfarter, privat forslag
Massetak, utvidelse, istandsetting, etterbruk, privat forslag
Nytt hytteområde, privat forslag
Boligområde, privat forslag
Campingplass, privat forslag
Boligområde, privat forslag
Endring for ny idrettshall
Boligområde, privat forslag
Endring av hyttetomt, privat forslag
Boligområde, privat forslag
Industriområde, til mekling pga innsigelse, privat forslag

1 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan vedtatt av planutvalget jf. pbl § 28-1 nr 2

Planer utlagt til offentlig ettersyn
Tingnes, Nes
Dokken grustak, Moelv
Werven, Brumunddal

Kirkenær, Furnes
Nydal øst, Furnes
Skolevegen, Brumunddal

Planer under utarbeidelse/oppstart
Øverkvern grustak, Brumunddal 
Øverkvern, Brumunddal

Sentrumsutvikling
Avslutning, istandsetting, privat forslag
Industri- og boligområde, innsigigelser pga E6, privat 
forslag
Uteareal for skole, parkering, omlegging av fylkesveg
Kontor-/industri-/forretningsomr., privat forslag
Boligområde, privat forslag

Etterbruk bolig og friområde, nytt off. ettersyn
Friområde baner for 7-er fotball, boliger, nytt off. ettersyn
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Lillebørke B1 og B2, Brumunddal
Haugen, Brumunddal, mve 1)
Dalbyvegen, Brumunddal
Nye Ringsaker skole, Gaupen
Nordbergjordet, Stavsjø
Stavsberg, tidligere militærområde
Kvitsandvika-Bekkodden, Brøttum
Gang- og sykkelveg, Jessnes-Storihle
Storskole Nes, Stavsjø
Jessnes, Furnes
Damhagen, Furnes
Frambakken, Brumunddal
Lillebørke, B34, Brumunddal
Moelv sentrum II
Strømmen Bruk, Moelv
Natrudstilen skistadion
Natrudstilen, H107
Nordbergjordet, Nes
Lotterud, Moelv, mve 1)
Evjuvika, Moelv
Vardåsen, Sjusjøen
Ljøsheim, H103
Nylendløkka, Stavsjø
Øverbakkvegen, Brumunddal
Nyhus, B81, Åsmarka
Industriområde E4, Rudshøgda
Brumunddal brannstasjon, mve 1)
Mojordet, Moelv
Engeli, Nydal
Kokshus, B45, Nes

Boligområde, privat forslag
Boligområde, endring trafikkområder, priv. forslag
Boligområde, reguleringsendring, privat forslag
Skole og idrettsanlegg
Boliger, privat forslag
Boliger, grøntstruktur, avvente KDP Stavsberg
Friomr., småbåthavn, hytter, samarb. jernbane, private
Del av Hamar-Brumunddal, behov for regulering vurderes
Skole og idrettsanlegg
Endring av hytteområder til bolig/fritidsbebyggelse 
Boligområde
Boligområder
Boligområde
Omregulering fra friområde til bolig, priv. forslag
Boligområde, privat forslag
Stadion for skiskyting, lysløype, privat forslag
Hytteområde, privat forslag
Boligområde, privat forslag
Omregulering fra forretning til bolig, priv. forslag
Endring fra friområde til bolig, privat forslag
Fortetting hytteområde, privat forslag
Hytteområde, privat forslag
Skytebane, privat forslag
Sentrumskvartal, komb. formål kontor/forretning/bolig
Boligområde, privat forslag
Fra godsterminal for jernbane til industri
Endring av atkomst til forretningsområde
Endring fra offentlig til boligformål
Omregulering fra friområde til bolig, priv. forslag
Boligområde, privat forslag

1 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan jf. pbl § 28-1 nr 2

Forespørsler om privat regulering 
Skolevegen, Brumunddal
Gnr/bnr 753/4, Jessnes
Moelv sentrum
Parkvn. 6, Moelv
Røsethagan, Furnes

Annet planarbeid
Fv 84, Omkjøringsvegen, Brumunddal
Sanering av jernbanens planoverganger
Estetiske retningslinjer

Omreg. fra offentlig parkering til bolig anbefalt
LNF til bolig vurderes ved rev. av komm.planen
Omregulering fra friområde til bolig anbefalt
Omregulering fra offentlig til bolig ikke anbefalt
LNF til bolig vurderes ved rev. av komm.planen 

Byggeplan for senking og omb. til miljø-/bygate
Samarb. med jernbanen, behov for reg. vurderes
Forslag utarbeides, utv. oppnevnt av planutvalget 



Vedlegg 2: Oppfølgingen av kommunestyrevedtak

Oversikten gjelder vedtak kommunestyret har gjort i 2005, der det er funnet grunn til å knytte særlige kommenta-
rer til oppfølgingen. Unntatt er ordinære vedtak i plan- og budsjettsaker, samt investeringsprosjekter.

25/2005: UTREDE OG FREMME SAKER 

Kommunestyrets vedtak, pkt 4 og 5:
4.

a. Kontrollutvalget bes fremme forslag til nytt reglement for kontrollutvalget som supplerer forskriften om kon-
trollutvalg.

b. Formannskapet bes nedsette et utvalg til å utarbeide forslag til nytt reglement for administrasjonsutvalget med
bakgrunn i at hovedavtalens bestemmelser om administrasjonsutvalget er endret.

5. Følgende forslag oversendes formannskapet for videre behandling:
”Det lages en infobrosjyre som legges ut på kommunens servicekontorer i Moelv og Brumunddal. Infobrosjyren
skal inneholde oversikt over innbyggernes rettigheter mht. innbyggerinitiativ, § 39a i Kommuneloven, samt innbyg-
gernes mulighet til å sende deputasjoner, pkt. 18 i Reglementer for saksbehandling i folkevalgte organer.

Kontrollutvalget har fremmet forslag til vedtekter til behandling i kommunestyret (sak 139/2005). Utvalget nevnt i
vedtakets pkt 4 b, har utarbeidet forslag til nytt reglement som vil bli framlagt til behandling i kommunestyret. Sak
om informasjonsbrosjyre som nevnt i vedtakets punkt 5, er behandlet av formannskapet 17.8.2005, sak 166/2005.

34/2005: GIS PÅ HEDMARKEN. GEODATASAMARBEID I LØTEN, HAMAR, STANGE OG RINGSAKER 
KOMMUNER 

Kommunestyrets vedtak:
1. Ringsaker kommune deltar i et 4-årig samarbeidsprosjekt med Stange, Hamar og Løten innen Geografisk

Innformasjonssystemer (GIS) slik det er konkludert med i vedlagte forprosjektrapport.
2. Gjennom samarbeidsprosjektet avgjør styringsgruppa for prosjektet om data og programvare skal samles i Hamar

eller Ringsaker kommune.
3. Deltakelse avhenger av at de andre kommunene gjør tilsvarende vedtak.

Samarbeidet er etablert. Styringsgruppe og prosjektgruppe er etablert med representanter fra hver av de fire kom-
munene og Kartverket på Hamar. Faglig prosjektledelse er lagt til Ringsaker. Det har vært anbudsrunde om pro-
gramvareleveransen og Norkarts løsning.VG GisLine vant anbudet. Prisene var innenfor de rammer som forpro-
sjektet viste. Etter en tilbudsrunde med IKT Hedmark og Ringsaker kommune om drifting av programvarene, valgte
styringsgruppa å legge dette til IKT Hedmark på Hamar. Driftsstart vil være februar/mars 2006.

35/2005: ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR ETTERBRUK AV FAGERLUND SKOLE 

Kommunestyrets vedtak:
1. Det framlagte rom- og funksjonsprogrammet for renovering/tilpasning av Fagerlund skole til lokaler for

Kulturskolens avdelinger i Brumunddal godkjennes.
2. Det godkjennes et kostnadsoverslag for dette på 2,0 mill. kroner. Bevilgning til dette søkes innarbeidet i årsbud-

sjett for 2006.
3. Ringsaker kommune v/RE Kultur og fritid, overtar ansvaret for driften av nærmiljøanlegget.”

Arbeidet med renovering/tilpasning er i gang med siktemål at kulturskolens avdelinger i Brumunddal kan flytte inn
til 1. juni 2006. Kultur og fritid skal innen samme tid ha overtatt driften av nærmiljøanlegget.

36/2005: BOSETTING AV FLYKTNINGER I PERIODEN 2005-2008 

Kommunestyrets vedtak:
1. Ringsaker kommune tar imot i snitt 25 flyktninger pr år, inkludert familiegjenforeninger. Mottak av enslige mindre-

årige, jf. k-sak  69/04, kommer i tillegg.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kjøp av inntil 4 boliger pr år i perioden 2005-2008, i forbindelse med

bosetting av flyktninger. Boligene skal ha nøktern standard.
3. For at fullmakten etter punkt 2 skal kunne benyttes må det enkelte tiltak være fullfinansiert og innarbeidet som

investeringsprosjekt i årsbudsjettet.
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4. Det søkes innarbeidet i økonomiplan for perioden 2006-2009 midler til kjøp av boliger i forbindelse med boset-
ting av flyktninger.

Det ble bosatt 23 flyktninger i år 2005. I tråd med vedtaket ble kjøp av boliger innarbeidet i økonomiplan for 
perioden 2006-2009.

39/2005: INTEGRASJON I LANDBRUKSFORVALTNINGEN - HAMAR, LØTEN, RINGSAKER OG 
STANGE KOMMUNER 

Kommunestyrets vedtak:
Ringsaker er landets største jordbrukskommune med en sterk landbruksindustri i utvikling. Ringsaker er ledende når det
gjelder å utnytte de tilskuddsordninger og prosjektmidler som ligger i jordbruksavtalen. For at dette skal fungere, trenger
vi den kompetanse landbrukskontoret i dag innehar. Det forutsettes at landbrukskontoret er lokalisert i Ringsaker. Med
bakgrunn i de sterke anbefalingene fra faglagene, Fagforbundet og de ansatte ved landbrukskontoret, anbefales det der-
for at nåværende organisering av landbrukskontoret beholdes. Samarbeidsformen som er etablert mellom de fire land-
brukskontorene gjennom samarbeidsrådet videreføres.

I tråd med vedtaket videreføres ordningen for Ringsaker med eget landbrukskontor med egen ledelse og eget 
politisk utvalg.

41/2005: KOMMUNESTRUKTUREN - FORSLAG TIL UTTALELSE 

Kommunestyrets vedtak:
Utredningen fra det lokale strukturutvalget avgis som Ringsaker kommunes uttalelse til framtidig kommunestruktur i
Hamarregionen.

Uttalelsen er sendt KS Hedmark som har utarbeidet en sluttrapport for dette utredningsarbeidet.

45/2005 (REFERATSAK KOMMUNELOVENS § 13): EIDSIVA ENERGI HOLDING AS - RETTET EMISJON MOT
KOMMUNALE AKSJONÆRER 

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets vedtak tas til orientering.

Kommunen har ved dette benyttet sin adgang til å øke sitt aksjeinnehav i Eidsiva energi Holding AS gjennom emi-
sjonen i 2005. Økningen er på 91,78 mill. kroner hvorav 76,0 mill. kroner er finansiert ved konvertering av lån og
15,78 mill. kroner er dekket av midler fra kommunenes investeringsfond. I sammenheng med dette er også vedtatt
at Ringsaker kommunes andel i selskapet Vangsvegen 73 AS skal avhendes og at inntekten fra salget skal avsettes til
investeringsfondet.

50/2005: ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE 

Kommunestyrets vedtak:
Saken utsettes. Administrasjonen bes om å se på saken i henhold til forslaget fra byggeutvalget. Administrasjonen bes
komme med forslag til finansiering av merkostnaden på ca. 645 000 kroner pluss finansieringen av rentekostnaden på
ca 1.1 millioner kroner på grunn av fremskyndingen av prosjektet fra 2008 til 2007.

Dette er videre behandlet i sak 98/2005, se nedenfor.

51/2005: ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR NY BARNESKOLE PÅ NES 

Kommunestyrets vedtak:
1. Det godkjennes rom- og funksjonsprogram for bygging av nytt barneskoletrinn på Stavsjø. Rom- og funksjonspro-

grammet godkjennes for et nettorareal på 2462 m2, fordelt som i tabell på s 674 i saksframlegget.

En bør under utarbeidelse av forprosjektet se mest mulig i sammenheng med den kommende oppgradering av
ungdomsskoletrinnet på Nes.
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En bør i forprosjektet innenfor gitt økonomisk ramme vurdere løsninger hvor en bygger mest mulig nytt, da dette
vil gi en bedre totalløsning og samtidig redusere kostnader forbundet med midlertidige løsninger i byggeperioden.
Vurdering av nybygg bør også gjelde for kunst- og handverksavdelingen. Eksisterende barnhage kan da selges eller
omdisponeres til andre formål.

2. Totalentreprise velges som entrepriseform.
3. Prosjektet utgiftsføres som nr. 60411.
4. Det godkjennes et kostnadsoverslag stort kr 50.000.000 med slik finansieringsplan:

Budsjett 2004 (utbetaling Eidsiva avsatt fond) 22 000 000 kr
Budsjett 2006 (bevilgning investeringsbudsjett – gjeldende) 5 000 000 kr
Budsjett 2006 (bevilgning investeringsbudsjett) 2 225 000 kr
Budsjett 2006 (omdisponert fra prosjekt 60414 og 60413) 1 425 000 kr
Budsjett 2007 (bevilgning investeringsbudsjett - gjeldende) 18 000 000 kr
Budsjett 2007 (inv.fond – avsatt salgsinntekt to skolebygg) 1 350 000 kr
Sum finansiering 50 000 000 kr

5. Bevilgningene kan forskutteres ved bruk av likviditetsreserven i 2006.
6. Ved rullering av økonomiplanen 2006-2009 foretas avregning med 1,425 mill. kroner i 2006 mot investerings-

rammen for prosjektene 60413 og 60414 slik finansieringsplanen viser.
7. Skolene Helgøya og Dæhli med passende tomter legges ut for salg, og salgsinntekten tilbakeføres investeringsfon-

det. Rådmannen gis fullmakt til å fradele passende tomter. Rådmannen gis videre fullmakt til på egnet tidspunkt
å engasjere megler, samt å anta bud og undertegne kjøpekontrakter.

8. Med utgangspunkt i K-sak 1 12/04 utredes det en egen sak om Nes Ungdomsskole for å gi en tidshorisont for opp-
gradering av skolen, samt sammenslåing av ungdomstrinnet med barneskoletrinnet til en 1-10-skole. En administrativ
samlokalisering med barneskoletrinnet bør vurderes framskyndet i forbindelse med bygging av barneskoletrinnet.

9. Nytt barneskoletrinn på Stavsjø bygges som nybygg. Som en konsekvens av at barneskolen bygges som et nytt
bygg, bes administrasjonen utrede følgende problemstilling:

Når nye Nes skole tas i bruk, skal Stavsjø skole nyttes til samlokalisering av de kommunale barnehagene på Nes
som alternativ til Årengen skole.
Vedtaket om å samlokalisere barnehagene til Årengen skole oppheves.
Alternativ etterbruk, evt salg av Årengen skole utredes.

Som bestemt i økonomireglementet utarbeides forprosjekt som vil bli behandlet av formannskapet og kommune-
styret.Vedtakets punkt 1 og 9 tas opp i sammenheng med dette.

52/2005: ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR NY SKOLE I GAUPEN 

Kommunestyrets vedtak:
1. Rom- og funksjonsprogrammet, slik det fremgår av alternativ 2 i saksfremstillingen, godkjennes.

2. Det godkjennes et kostnadsoverslag på kroner 35 millioner til bygging av ny skole i Gaupen.

3. Prosjektet som utgiftsføres som nr 60408 har følgende finansieringsplan:
Budsjett 2004 (Opptak av lån) - 15,000 mill. kroner
Budsjett 2005 (Opptak av lån) - 10,000 mill. kroner
Budsjett 2005 (Bruk av fond) -  6,000 mill. kroner 
Budsjett 2006 (Bruk av lån) -  4,000 mill. kroner
Sum finansiering 35,000 mill. kroner

4. Totalentreprise velges som entrepriseform, og anbudsdokumentene skal utformes slik at ingen tilbyder i utgangs-
punktet blir ekskludert.

Som bestemt i økonomireglementet, utarbeides forprosjekt som vil bli behandlet av formannskapet og kommune-
styret.
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53/2005: FAST BOSETTING I FJELLET 

Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i rapporten ”Boliger i fjellet – konsekvenser og anbefalinger” med følgende
endringer vedrørende SJUSJØEN under kapittel 9, oppsummering og anbefalinger:

a. 4. avsnitt 1. setning: ”Omdisponering av eksisterende hytter til boliger bør begrenses”
b. 4. avsnitt 2. setning: ”Omdisponering kan tillates i områder som ikke er eksponert mot viktige friluftsområder”
c. 5. avsnitt vedrørende Natrudstilen-anlegget strykes
d. 6. avsnitt, første linje, stryk det siste ordet: ”strøm”

Anbefalingene legges til grunn i arbeidet med revisjonen av kommuneplanens arealdel. Rapporten sammen med
kommunestyrets vedtak er sendt til de fem bygdeallmenningen og Pihlske Sameie.

57/2005: KVALITET I RINGSAKERSKOLEN 

Kommunestyrets vedtak:
1. Det utarbeides kompetanseutviklingsprogram for virksomhetsområde 30 undervisning i henhold til de krav som

stilles i ”Dette er Kunnskapsløftet”.
2. Utgangspunkt for oppfølging av kvalitet i grunnskolen i Ringsaker slik det framgår av saksframlegget gjøres

gjennom styringskortet for VO 30 undervisning i henhold til balansert målstyring.
3. Det utarbeides en helhetlig utbyggings- og rehabiliteringsplan for Ringsakerskolene.
4. Det tas initiativ til å arrangere et årlig skolepolitisk forum som arena for dialog mellom aktører i Ringsakerskolen.

Vedtakets punkt 1 er fulgt opp i "Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 - 2008 i Ringsaker
kommune" jf. k.sak 101/2005.

Oppfølging av kvalitet ved bruk av balansert målstyring ivaretas gjennom utarbeidet mal for virksomhetsplan som
er gjort gjeldende for VO 20 og VO 30.

Arbeidet med helhetlig utbyggings- og rehabiliteringsplan er iverksatt med vekt på situasjonen i Brøttum og Moelv
ungdomsskolekretser, samt øvrige skoler som ikke er nybygd eller vedtatt nedlagt. Planer ventes fullført og framlagt
til behandling innen juni 2006.

Høsten 2005 ble det avholdt skolepolitisk dialogforum i samarbeid med RKFU (Ringsaker kommunale foreldreut-
valg) hvor skole-hjem-samarbeid i lys av kunnskapsløftet ble satt på dagsordenen.

59/2005: EVALUERING AV KJØKKEN PÅ TØMMERLI - ETT ELLER TO KOK/KJØL PRODUKSJONSKJØKKEN I
KOMMUNEN 

Kommunestyrets vedtak:
1. Evalueringsrapporten fra driften av Tømmerli produksjonskjøkken tas til orientering.
2. Matproduksjon i Ringsaker kommune legges om til ett kok/kjøl produksjonskjøkken ved Tømmerli f.o.m. 1. oktober

2005.
3. Det vedtas forprosjekt for utvidelse/ombygging av kjøkkenet ved Tømmerli (prosjekt 60708) innenfor et kostnads-

overslag på kr 3.650.000.
4. Det godkjennes slik finansieringsplan:

Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost – budsjett 2005 kr 50 000
Bevilgning budsjett 2006 ” 3 600 000
Sum kr 3 650 000

5. Bevilgningen over budsjett 2006 kan forskutteres ved bruk av likviditetsreserven.
6. Det foretas budsjettregulering som vist i vedlegg 3.

Saken er fulgt opp ved k.sak 110/2005 se nedenfor.

67/2005: FAGERLUND SKOLE – FORESPØRSEL OM OVERTAGELSE AV MATJORD

Kommunestyrets vedtak:
1. Det godkjennes at FAU-Fagerlund overtar ca. 4000 m3 matjord for videresalg til inntekt for egenandel ved oppar-

beiding og framtidig vedlikehold av de planlagte nærmiljøanleggene ved Fagerlund skole.
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2. Det forutsettes at det inngås en nærmere avtale mellom FAU og kommunen om nærmiljøanlegget. Rådmannen
gis fullmakt til å inngå avtalen.

3. Det forutsettes at Ringsaker kommune ikke får noen utgifter av noe slag forbundet med salget.

Formannskapet har i sak 133/2005 gjort vedtak om godkjenning av et prosjekt som omfatter etablering av ballbing-
er som del av nærmiljøanlegget. Prosjektet er delvis finansiert ved spillemidler. Avtale som nevnt i punkt 2 er inn-
gått som ledd i søknaden om spillemidler.

68/2005: BRØTTUM BO OG AKTIVITETSSENTER - ENDRING AV KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIE-
RINGSPLAN 

Kommunestyrets vedtak:
1. Det godkjennes endret prosjekt etter anbud ved Brøttum bo- og aktivitetssenter for 30 nye sykehjemsplasser med

behold av 10 sykehjemsplasser i eksisterende bygg, til sammen 40 plasser. Prosjektet er basert på et romprogram
tilsvarende 2.870 m2 nybygg og 634 m2 i eksisterende ”90-bygg”. I tillegg omfatter prosjektet 6 omsorgsboliger
som er ferdigstilt.

2. Det godkjennes en endret kostnadsramme på 61,95 mill. kroner for prosjekt 60801 (Brøttum bo- og aktivitets-
senter) og 30,145 mill. kroner for prosjekt 60802 (Moelv bo- og aktivitetssenter)

3. Det godkjennes endret finansieringsplan for prosjektene 60801 (Brøttum bo- og aktivitetssenter) og 60802
(Moelv bo- og aktivitetssenter) som vist i vedlegg 1.

4. Rådmannen gis fullmakt til å søke omdisponert tilsagn om tilskudd vedrørende prosjektet ved Bakketun til pro-
sjektet ved Brøttum bo- og aktivitetssenter.

5. Prosjektet ved Bakketun vurderes i egen sak.

Vedtakets pkt 1, 2, 3 og 4 er under gjennomføring med overtagelse av bygget 11.8.2006. Sak som omtalt i vedtakets
pkt 5 er foreløpig ikke fremmet.

72/2005: UTVIDA DAGTILBUD VED RINGSAKER AO-SENTER 

Kommunestyrets vedtak:
1. Kutt av driftsutgiftene for Virksomhetsområde 40 for 2005, kr. 1 125 000, dekkes ved at utgiftene til drift av boli-

ger for utviklingshemma reduseres med et tilsvarende beløp. Kuttet fordeles mellom resultatenhetene slik det går
fram av Tabell 1 i saksframlegget.

2. Kommunestyret registrerer at den nedsatte prosjektgruppa fortsatt ikke har avsluttet sitt arbeid. På bakgrunn av
dette utvides prosjektgruppa med 2-3 politisk oppnevnte representanter, der en av disse velges til å lede prosjekt-
gruppas videre arbeid. Rådmannen bes i neste formannskapsmøte den 22. juni 2005 om å fremme en sak om
status om og mandat for gruppas videre arbeid. Frist for avsluttende rapport med anbefalinger fra prosjektgruppa
settes til 15.10.05.

Det vises til k.sak 135/2005 når det gjelder oppfølgingen.

74/2005: REFINANSIERING AV KOMPETANSEBEDRIFTENE AS 

Kommunestyrets vedtak:
1. Ringsaker kommune gir sin tilslutning til at refinansiering av Kompetansebedriftene AS og Hedprodukt AS

gjennomføres på følgende måte (tall i hele tusen):
Gevinst ved salg av Stelabygget 2 000
Ny aksjekapital 1 000
Konsernbidrag fra Mjøssamvirke AS og Ankerløkken AS 1 500

2. Ringsaker kommune tegner aksjer i Hedprodukt AS for kr 320.600. Aksjetegningen forutsetter at de andre eier-
kommunene og fylkeskommunen tegner aksjer tilsvarende sin eksisterende eierandel i samsvar med den skisserte
eierstrukturen i Kompetansebedriftene AS. En forutsetning for at Ringsaker kommune tegner ny aksjekapital er at
selskapet foretar nødvendige strukturelle grep.

3. Når Kompetansebedriftene AS avvikles, får eierne aksjer i datterselskapene som likvidasjonsutbytte.
4. Aksekjøpet finansieres ved bruk av kommunestyrets tilleggsbevilgningspost.
5. Det gjennomføres en budsjettregulering i h.h.t. det vedlagte budsjettreguleringsskjema.
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Enkelte premisser som lå til grunn for kommunestyrets behandling ble endret ved at generalforsamlingen i
Kompetansebedriftene AS den 7.10.2005 vedtok en kapitalforhøyelse i selskapet. Dette var begrunnet i at selskapet
trengte kapital til en omstrukturering av konsernet, og til dekning av eventuelle tap i forbindelse med avviklingen av
Hedprodukt AS. Formannskapet behandlet saken på nytt den 12.10.2005, sak 219/2005 med følgende vedtak:
”Ringsaker kommune anser at vilkårene oppstilt i k.sak 74/2005 er oppfylt og foretar innbetaling av kr 320.600 for
aksjetegning i Kompetansebedriftene AS.” 

98/2005: ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR UTBYGGING/OPPGRADERING AV BRUMUNDDAL UNG-
DOMSSKOLE 

Kommunestyrets vedtak:
1. Det godkjennes rom- og funksjonsprogram for utbygging/oppgradering av Brumunddal  ungdomsskole slik det

fremgår av alternativ 2 i saksframstillingen.
2. Prosjektet utgiftsføres som prosjekt nr 60508, og det godkjennes for prosjekt 60508 et foreløpig kostnadsoverslag

samlet stort 22,4 mill. kroner. Det fremmes egen sak om forprosjekt.
3. Det godkjennes for prosjekt 60508 foreløpig finansieringsplan slik:

Budsjett 2005 (kst tilleggsbev.post) 50 000  kr
Budsjett 2006 (investeringsbudsjett) 1 300 000  kr
Budsjett 2007 (investeringsbudsjett) 4 600 000  kr
Budsjett 2008 (investeringsbudsjett) 14 050 000  kr
Budsjett 2008 (investeringsbudsjett) 2 400 000  kr
Sum finansiering 22 400 000  kr

4. Det godkjennes regulering av budsjett 2005 sin vist i vedlegg 1.
5. Økningen (stor 2,4 mill. kroner) av kostnadsoverslaget søkes innarbeidet ved rullering av økonomiplanen.
6. Kommunestyret ber administrasjonen legge til rette for at industrielle husbyggere kan inngi tilbud på lik linje med

andre tilbydere.

Som bestemt i økonomireglementet, utarbeides forprosjekt som vil bli behandlet av formannskapet og kommune-
styret.

101/2005: STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNOPPLÆRINGEN 2005-2008 I RINGSAKER
KOMMUNE 

Kommunestyrets vedtak:
1. Forslag til strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008 i Ringsaker kommune, jf vedlegg, ved-

tas som retningsgivende.
2. Tiltakene i strategien for kompetanseutvikling finansieres gjennom årlige øremerkete statlige tilskudd i tillegg til

kommunens egenfinansiering. Egenfinansieringen skjer gjennom prioriteringer innenfor økonomiplanen tilsvarende
1,035 mill kr i 2005. For 2006, 2007 og 2008 vil 1 mill kr årlig søkes innarbeidet i økonomiplanen. I tillegg dek-
ker enhetene vikarutgifter knyttet til kompetanse-utvikling innenfor eget budsjett.

3. Det øremerkede statlige tilskuddet til Kunnskapsløftet vil bli inntektsført på prosjektnummer 11713
Kunnskapsløftet.

4. Deltakelse i kompetansegivende videreutdanning avtales skriftlig mellom den ansatte og kommunen, innbefattet
en avtale om arbeidsgivers bidrag til dekning av studieutgifter. Det gis et tilskudd på inntil 10 000 kr for hvert
fullført 30 studiepoeng. Det kan søkes om å få dekket dokumenterte utgifter ut over dette. Det forutsettes at stu-
diene gjennomføres med godkjent resultat, ellers må støtten betales tilbake. Bindingstid for dem som tar videreut-
danning med kommunal støtte, settes til ett år pr 30. studiepoeng.

Saken er fulgt opp med en søknad om midler over Kunnskapsløftet. Dette resulterte i statlige midler på 1,4 mill
for 2005. Den enkelte skoleenhet har så utarbeidet lokal kompetanseutviklingsplan, og har til gjennomføring av
denne fått overført sin andel av de statlige midlene.

126



110/2005: OMLEGGING TIL POSTKJØKKEN - SERVICENIVÅ FOR MAT I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN 

Kommunestyrets vedtak
1. Det gjennomføres omlegging til postkjøkken ved bo- og aktivitessentra i Ringsaker kommune slik:

Omsorgsdistrikt Furnes 3 postkjøkken
Omsorgsdistrikt Mørkved 3 postkjøkken
Omsorgsdistrikt Brumunddal 3 postkjøkken
RE demente avd. Brumunddal 3 postkjøkken
”Gruppe 7” og dagbrukere Brumunddal 2 postkjøkken
RE demente avd. Moelv 2 postkjøkken
RE rehabilitering Moelv 1 postkjøkken
Omsorgsdistrikt Brøttum (i nybygg) 5 postkjøkken
Omsorgsdistrikt Nes 2 postkjøkken
Omsorgsdistrikt Stavsjø 2 postkjøkken
Sundheimen 2 postkjøkken
RE demente avd. Sund 1 postkjøkken
Sum 29 postkjøkken

2. Eventuell omlegging for omsorgsdistriktene Moelv sentrum og Moelv omegn fremmes som egen sak slik det er
gjort rede for i saksframlegget.

3. Servicenivå for mat til ulike brukergrupper gjennomføres slik:
a) Den som etter lovverket har rett til hjelp med mat skal ha vedtak om det, og få ordning som er tilpassa behovet.
b) Person som har vedtak om mat skal betale den satsen som er fastsatt i gebyrregulativet.
c) Person som ikke har vedtak om mat kan få kjøpt mat i kantiner og lignende så langt det er kapasitet til

det, iht. satser i gebyrregulativet.
d) Servicenivået for matordning ved Furnes bo- og aktivitetssenter og Moelv bo- og aktivitetssenter fortsetter i

hovedsak som i dag, men likevel med forenklinger og tilpasninger til det generelle regelverket, jf. de øvrige under-
punktene 3a-3d. Det skal fortsatt være mulig å innta fellesmåltider i fellesarealene både ved Furnes og Moelv
bo- og aktivitetssenter for brukere med vedtak om mat, beboere i omsorgsboliger omkring og pårørende.

4. Det foretas en ombygging til postkjøkken innafor den funksjonsbeskrivelse som er gitt i saksframlegget med et foreløpig
kostnadsoverslag på kr 4.575.000. Beløpet innarbeides i budsjettet for 2006, jf. pkt 5. Det legges fram egen sak om for-
prosjekt, framdriftsplan og kostnadsoverslag med finansieringsplan. Forprosjektet for ombyggingen i de tre omsorgsdistrik-
tene Mørkved, Brumunddal og Nes må inneholde et alternativ der antallet sykehjemsplasser opprettholdes.

5. 11,56 årsverk i RE matproduksjon disponeres slik:
a) 1,10 årsverk inndras til dekning av årlige kapitalkostnader.
b) 7,20 årsverk disponeres av RE matproduksjon til tilretteleggingstjenester for omsorgsdistriktene, og mottak-

skjøkken ved Ringsaker bo- og aktivitetssenter for omsorgsdistriktene Moelv omegn og Moelv sentrum, slik
det går fram av kap. 8.4 i saksframlegget.

c) 3,26 årsverk fordeles på resultatenhetene i VO 40 slik det går fram i kap. 8.4 i saksframlegget.
d) Endringene i pkt. 5a-5c innarbeides i budsjettet for 2006/økonomiplan 2006-2009.

6. Det forutsettes at de tillitsvalgte involveres i dette arbeidet.

Arbeid med gjennomføring er i gang. Det vil bli fremmet egne saker om ombygging og etablering av kjøkken i de
ulike enhetene

128/2005 SAMORDNING AV DE TRE KOMMUNALE BARNEHAGENE PÅ NES - LOKALISERING

Kommunestyrets vedtak:
De tre kommunale barnehagene på Nes (Evenrud, Stavsjø og Tingnes) samlokaliseres på Årengen skole fra høsten
2007.Vedtak i K-sak 111/04 opprettholdes.

Rom- og funksjonsprogram er utarbeidet og behandlet av kommunestyret 1.2.2006 sak 17/2006.

134/2005: BUDSJETT 2006 OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 

Kommunestyrets vedtak, bl.a. :
17. Ved relokalisering av RAUS bes rådmann utrede hvilke konsekvenser/kostnader det vil medføre å utvide med en

ny avdeling.
18. Antall lærlinger søkes trappet opp fra 2007 slik at det i 2009 er totalt 25 lærlingplasser.
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19. Trafikksikkerhetstiltak som omfatter parkeringsplass og areal for av- og påstigning til buss og bil ved Kirkenær
skole etableres når reguleringsplan for Furnes kirke/Kirkenær skole er ferdigbehandlet. Rådmannen bes legge fram
egen sak om gjennomføring av tiltaket med finansieringsplan.

20. Rådmannen bes legge fram en plan for utvikling av det tidligere Potetmjølfabrikkområdet på Jessnes.
21. Det opprettes et ”fond” innen pleie- og omsorg som skal benyttes til å dekke ekstraordinære kostnader til ressurs-

krevende brukere. Eventuelle differanser mellom budsjetterte 4,9 mill. og faktisk refusjon skal overføres dette
”fondet”. ”Fondet” skal bygges opp til minimum 2 mill. så raskt som mulig.

22. Ubrukte midler i forbindelse med pensjonspremie på omlag 1,85 mill beholdes på lønnsreserven.
23. Rådmannen bes utrede salgsmetode for kommunens tomter og fremme en sak på dette innen kort tid.
24. Det oversendes sak til formannskapet vedrørende Ringsaker kommunes eventuelle deltakelse i ordningen ”Hjem

for en 50-lapp”, som administreres av Hedmark trafikk.

Rådmannen vil følge opp disse punktene i form av utredninger og saksframlegg slik det er bedt om.

135/2005: UTVIDET DAGTILBUD VED RINGSAKER AO-SENTER.

Kommunestyrets vedtak:
1. Rapporten fra styringsgruppa for utredning av 5-dagers AO-tilbud for utviklingshemma tas til etterretning og de

skisserte tiltakene legges til grunn for omlegging av virksomheten. Oppstart av dagavdelinger på Holo og Helgøya
settes til 1.4.2006. Omlegging av transportordningen gjennomføres med full effekt fra 1.7.2006

2. Organisering av de nye dagavdelingene skal skje i nært samarbeid mellom distriktene og AO-sentrene slik at kva-
liteten på aktivitetstilbudene ivaretas best mulig.

3. De foreslåtte tiltak søkes innarbeidet i budsjett 2006 og økonomiplan 2006-2009.
4. a. I tråd med opprinnelig mandat for utredningsarbeidet, nedsettes det ei prosjektgruppe for å følge opp sty-

ringsgruppas anbefalinger.
b. Denne gruppa skal ha et spesielt ansvar for å utrede konsekvenser for de ansatte, og påse at deres rettig-

heter fastsatt gjennom lov og avtaleverk m.v. blir ivaretatt.
c. Rådmannen bes snarest ta initiativ overfor de ansattes organisasjoner for å få på plass en partssammen-

satt gruppe.
d. Evaluering av ordningen med utvidet dagtilbud ved Ringsaker AO-senter forelegges kommunestyret etter et

års drift.

Gjennomføringen vil skje gradvis. Dagavdelinger på Holo og Sund settes i drift som vedtatt. Det samme gjelder
omlegging av transportordningen. Det ordinære AO-tilbudet utvides. Samla utvides dagtilbudet med ca 860 timer
pr uke inkludert de to dagavdelingene. En partssammensatt gruppe som nevnt i vedtakets punkt 4, er etablert.

144/2005: ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND I INNLANDET 

Kommunestyrets vedtak:
Ringsaker kommune deltar ikke i Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i Innlandet AS.

Rådmannen har sendt melding om dette til Hedmark og Oppland fylkeskommuner og presisert at vedtaket må
leses i direkte sammenheng med det foreliggende forslaget til fondsetablering.Vedtektenes § 5 siste ledd nevner
bl.a. at nærmere vilkår for prioritering og tildeling av midler fra selskapet skal utarbeides av styret. Dette burde
vært bedre klarlagt på forhånd. Ringsaker kommune har i andre sammenhenger markert interesse både for styr-
king av høgskolemiljøet i Innlandet og utvikling av andre viktige regionale tiltak.

145/2005:TILPASNING AV FORPROSJEKT FOR BARNESKOLETRINNET PÅ STAVSJØ TIL RENOVERING AV
NES UNGDOMSSKOLE, SAMT  ETABLERING AV EN 1 TIL 10 - SKOLE   

Kommunestyrets vedtak:
Det fremmes eget forslag til egen personal og administrasjonsfløy ved den nye barneskolen på Stavsjø som muliggjør
oppstart av en 1-10-skole. Renovering av eksisterende bygningsmasse på Nes ungdomskole vurderes i utbyggings- og
rehabiliteringsplan for Ringsakerskolene.

Saken er fulgt opp ved nytt saksframlegg behandlet av kommunestyret 1. februar 2006. Det er vedtatt at Nes ung-
domsskole opprettholdes som egen resultatenhet, og at det senere vil bli tatt stilling til omlegging til en 1 til 10 –
skole i forbindelse med saken om forprosjekt for felles personal- og administrasjonsfløy for barneskoletrinnet ung-
domsskolen.
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Fossen og Moelv 
barnehage

Gunn Bjerke

Evenrud, Stavsjø og 
Tingnes barnehage

Anita Ihle Steen

Tømmerli barnehage

Liv Skåland Lauritzen

Hempa og Vesleparken 
barnehage

Ingrid Sveberg

Brøttum og Lismarka 
barnehage

Gry Hanne Edvardsen

Furnes, Kylstad og 
Kårtorp barnehage

Kari Lauritzen

Buttekvern og Fred-
heimvegen barnehage

Ivy Misterosen 
Ludvigsen

Moelv ungdomsskole

Borger Enemo

Brøttum barne- og 
ungdomsskole

Einar Graff Hugo

Brumunddal 
ungdomsskole

Randi Berit Landgraff

Nes ungdomsskole

Oddvar Jensen

Lismarka og 
Messenlia skole

Brite Kandal

Furnes ungdomsskole

Ole Christian Hem

Fagernes og Åsen
barnehager og skoler

Per Lunde

Kilde og Fossen skole

Solvor Holmen

Skarpsno skole

Bjørn Myhrvold

Dæhli og Stavsjø skole

Per Moen

Fagerlund skole

Kari Storihle Ødegård

Jølstad og Saugstad 
skole

Laila Mærde

Helgøya og Årengen 
skole

Jan Kornerud

Kirkekretsen skole

Else Nordli

Hempa skole

Berit Johanne Ohrvik

Kirkenær skole

Dan Are Dalsrud 
(konst)

Hagen skole

Line Osmo

Brumund og Mauset 
skole

Leif Gunnar Sørlien

Stavsberg skole

Else M. Holst

Mørkved skole

Arnstein Nærlie

Kylstad skole

Randi H. Kjøbstad

PPT/RAUS

Turid Fauske (konst.)

Omsorgsdistrikt 
Moelv omegn

Hege T. Nysveen

Tyrili skole

Anne Margaret Hauge

Voksenpedagogisk 
senter

Svein Kåre Rydland

Omsorgsdistrikt 
Brøttum

Karin M. Randgaard

Omsorgsdistrikt 
Stavsjø

Kjell Erik Bjurling

Omsorgsdistrikt Nes

Grete Scheffler

Omsorgsdistrikt 
Brumunddal

Grethe Myhre

Omsorgsdistrikt 
Moelv sentrum

Tordis Strand Hansen

Omsorgsdistrikt 
Helgøya

Sven Erik Bekkelund

Omsorgsdistrikt 
Veldre

Emil Iversen

Omsorgsdistrikt 
Tømmerli

Oddvar Johannessen

Omsorgsdistrikt 
Furnes

Ingjerd Olstad

Bjønnhaug avlastnings-
senter

Ann Kristin Hagelund

Omsorgsdistrikt 
Mørkved

Lise Tronstad

Sosiale tjenester

Roy Carstens

Fellesenhet Demente

Ane Wenche Moen

Ringsaker AO-senter

Arnt Rune Øygarden

Rehabilitering

Gro Medlien

Kultur og fritid

Sigmund Myklebust

Kulturskolen

Benedicta Gray

Brann

Ragnar Sund

Matproduksjon

Torstein Antonsen

Barne- og ungdoms-
vern

Lisbet Gjønnes

Landbruk

Arnfinn Nordhagen

Kart og byggesak

Hellik Furuheim

Teknisk drift

Per Even Johansen

Renhold

Evy Opheim

Helsestasjoener

Ingeborg Wien

Biblioteket

Birgit Aalstad

Kemnerkontoret

Per Kollstrøm

Bygg og eiendom

Lars Østby-Deglum

Ringsaker kommunale 
servicesenter

Gerd Anne Ansnes

Rådmann

Arne Olav Loeng

Utviklingssjef

Ole Roger Strandbakke

Økonomisjef

Jørn Strand

Organisasjonssjef

Hilmar Skår

Kommunalsjef

Ole Martin Hermansen

Kommunalsjef

Kjell Magne Brobakken

Kommunalsjef

Anne Kari Thorsrud


