Årsberetning 2007

Ringsaker kommune

Årsberetning 2007

3

Innholdsfortegnelse
I Oversikt og analyser

1.1 Innledning.........................................................................................................................................................
1.2 Virksomheten i 2007.........................................................................................................................................
1.3 Økonomisk analyse...........................................................................................................................................
1.4 Kort om finansforvaltningen mv........................................................................................................................
1.5 Regnskapsmessig resultat................................................................................................................................

II Rapport for virksomhetsområdene

2.1 Politiske styringsorganer mv (VO 10)................................................................................................................
2.2 Adm. og fellestjenester (VO 11)........................................................................................................................
2.3 Barnehage (VO 20)............................................................................................................................................
2.4 Undervisning (VO 30)........................................................................................................................................
2.5 Pleie og omsorg (VO 40)...................................................................................................................................
2.6 Barne og ungdomsvern (VO 50).......................................................................................................................
2.7 Sosiale tjenester (VO 51)..................................................................................................................................
2.8 Helsestasjoner (VO 52).....................................................................................................................................
2.9 Kultur og fritid (VO 55)......................................................................................................................................
2.10 Kulturskole (VO 56).........................................................................................................................................
2.11 Bibliotek (VO 57).............................................................................................................................................
2.12 Brann (VO 60).................................................................................................................................................
2.13 Landbruk (VO 61)............................................................................................................................................
2.14 Teknisk drift (VO 62)........................................................................................................................................
2.15 Kart og byggesak (VO 63)...............................................................................................................................
2.16 Kemnerkontoret (VO 70).................................................................................................................................
2.17 Servicesenteret (VO 71)..................................................................................................................................
2.18 Renhold (VO 80)..............................................................................................................................................
2.19 Bygg og eiendom (VO 81)...............................................................................................................................
2.20 Overføringer (VO 87).......................................................................................................................................

III Avslutning

3.1 Avslutning.........................................................................................................................................................
Vedlegg 1: Plan- og utredningsarbeid.....................................................................................................................
Vedlegg 2: Oppfølging av kommunestyrevedtak....................................................................................................
Vedlegg 3: Organisasjonskart ................................................................................................................................

Ordfører Anita Ihle Steen

3
4
8
20
22
27
29
36
44
60
75
79
82
85
89
91
94
98
101
107
110
114
118
121
127
128
129
132
140

I Oversikt og analyser
1.1 Innledning
Rådmannen legger med dette frem årsberetningen
for 2007. Innledningsvis gis det i del I en kortfattet
oversikt over kommunens virksomhet samlet i 2007.
Dernest følger en økonomisk analyse basert på
regnskapet for 2007. I analysen vises også den
økonomiske utviklingen de siste årene. Del II omfatter
rapporter for de ulike virksomhetsområder og
resultatenheter. I tillegg til en vurdering av
måloppnåelsen innenfor fokusområdene brukere,
medarbeidere, organisasjon og økonomi, gis det
beskrivelser av andre vesentlige resultater samt
aktivitets- og standardendringer. I årsberetningens del
III følger rådmannens avsluttende kommentarer.

Rådmann Jørn Strand

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 tillegg er en slik vurdering av kommunens
virksomhet et verdifullt bidrag til den forestående budsjett- og økonomiplanprosess.
I årsberetningen er det ikke innarbeidet analyser/sammenlikninger ved hjelp av nøkkeltall fra KOSTRA.
Kvalitetssikrede KOSTRA-data foreligger først medio juni slik at en i tråd med innarbeidet praksis har valgt
å knytte analyser av dette materialet til arbeidet med budsjett/økonomiplan.
Som vedlegg til årsberetningen, følger en oversikt over de utredninger og planer som var under arbeid pr
31.12.2007 samt status for administrasjonens oppfølging av utvalgte kommunestyrevedtak i 2007. I
tillegg følger vedlagt organisasjonskart for den administrative oppbyggingen pr årsskiftet.
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1.2 Virksomheten i 2007
1.2.1 Målstyring
I forbindelse med omorganiseringen til en tonivåmodell med resultatenheter ble det vedtatt at
balansert målstyring (BMS) skulle være kommunens
styringssystem. Overgangen til BMS innebærer bl.a.
at styringskort erstatter tidligere resultatmål.
Styringskortet er et felles verktøy for overordnet
styring (kommunestyrets budsjettvedtak),
rådmannens ledelse av administrasjonen og
enhetenes oppfølging.

Kommunalsjef Kjell Magne Brobakken

Kommunalsjef Ole Martin Hermansen

Rapportene fra virksomhetsområdene og
resultatenhetene viser at det gjennomgående er
gode resultater innenfor fokusområdene. I de ulike
brukerundersøkelsene som har vært gjennomført i
2007, fremkommer det at brukerne i hovedsak er
fornøyd med de tjenester som leveres. De ansatte
har gjennom den årlige motivasjonsmålingen gitt
uttrykk for at de trives godt i Ringsaker kommune.
Sykefraværet er fortsatt høyt, men lavere enn i 2006.
Det er god budsjettstyring i de aller fleste enheter.
Det vises til del II for en nærmere vurdering av
måloppnåelse pr virksomhetsområde/resultatenhet.
1.2.2 Regnskapsmessig resultat
Kommunens økonomi har utviklet seg positivt i løpet
av 2007. Dette tydeliggjøres i driftsregnskapet ved et
positivt netto driftsresultat på 76,338 mill. kroner, i
investeringsregnskapet ved en uvanlig høy
egenfinansieringsandel og i balanseregnskapet ved
en positiv endring av arbeidskapitalen på 267,006
mill. kroner. Rene investeringsprosjekter utgjorde til
sammen 132,460 mill. kroner i 2007. De samlede
investeringsutgifter utgjorde 139,830 mill. kroner i
2007. Investeringsinntekter utgjorde 175,227 mill.
kroner i 2007, bl.a. som følge av at kommunen
mottok en utbetaling på 148,277 mill. kroner etter en
kapitalnedsettelse i Eidsiva Energi AS, som er ført i
investeringsregnskapet.

Det regnskapsmessige resultatet ble kr 459.029. Det er foretatt en rekke avsetninger til disposisjonsfond
i tråd med vedtak i f.sak 48/2008 om årsoppgjørsdisposisjoner.
Kommunens økonomistyring er basert bl.a. på det prinsipp at enheter (så langt regnskapsforskriftene og
kommunens samlede resultat tillater det) skal få med seg sitt ”overskudd” til påfølgende år. På samme
måte skal enheter også få med seg et eventuelt ”underskudd” til inndekning påfølgende år. Det er dette
prinsippet som normalt følges, og som er fulgt for regnskapet i 2007.
Det er fremført underskudd fra 12 resultatenheter med til sammen 4,335 mill. kroner, og det er avsatt
overskudd fra de øvrige enhetene og diverse felleskonti med til sammen 45,338 mill. kroner.
Ovennevnte resultat indikerer at det har vært gjennomgående god økonomistyring i de fleste enheter.
Budsjettavvikene for alle virksomhetsområder er kommentert pr virksomhetsområde i beretningen, og
det henvises dit for mer detaljerte forklaringer til overskudd/underskudd.
1.2.3 Befolkningsutviklingen
Den 1. januar 2008 var Ringsakers innbyggertall 32.144. Økningen i 2007 var 170 som er 0,53 prosent
regnet av innbyggertallet ved årets begynnelse. Fødselsoverskuddet var 17, netto innvandring 103 og
netto innenlands innflytting 50.
Veksten i Ringsaker sammenlignes med nabokommunene. Gjøvik har sterkest vekst med 1,32 prosent,
Elverum 1,06 prosent, Stange 0,96 prosent, Lillehammer 0,94 prosent og Hamar 0,24 prosent.
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Befolkningsutvikling i Ringsaker i 2006 og 2007
2006
Folketallet 1. januar
Fødte
Døde

2007	Endring

31 923
324
337

31 974
336
319

51
12
-18

-13

17

30

	Innvandring
	Utvandring
	Innflytting (innenlands)

177
61
1 074

165
62
1 153

-12
1
79

	Utflytting (innenlands)
	Nettoflytting inkl. inn- og utvandring

1 124
66

1 103
153

-21
87

51
31 974

170
32 144

170

Fødselsoverskudd

Folketilvekst
Folketallet 31. desember

For landet under ett økte folketallet i 2007 med 56.000 (1,2 prosent), og ved årsskiftet var det registrert
4.737.200 bosatte i Norge. Dette er den klart største årlige tilveksten i folketallet som noen gang er
registrert, 15.100 flere enn i det tidligere toppåret 2006. Innflyttingsoverskuddet fra utlandet, 39.700, sto
for 71 prosent av folketilveksten. Det største overskuddet kommer fra polske statsborgere, med over
12.900 flere inn- enn utflyttinger.
Som i 2006, var det fødselsoverskott i alle fylkene i landet, unntatt Hedmark, Oppland og Telemark.
Fødselsoverskuddet var størst i Oslo, med 4.900 flere fødte enn døde.
1.2.4 Oversikt over kommunens personalressurser
Tabellen nedenfor viser omfang og fordeling av personalressursene etter gjeldende inndeling i
virksomhetsområder/resultatenheter.
Personalressurser, faste årsverk pr 31.12.2007
Virksomhetsområde/resultatenhet
Årsverk
			
11 Adm. og fellesutgifter
69,73
20 Barnehage
128,95
200 Lismarka og Brøttum barnehager
13,00
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehager
22,48
204 Evenrud, Tingnes, Stavsjø og Fredvang
14,44
205 Tømmerli barnehage
13,82
206 Hempa og Vesleparken barnehager
17,08
207 Fredheimveien og Buttekvern bhg.
26,42
208 Kylstad, Kåtorp og Furnes barnehager
15,06
249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter
6,65
420 Bjønnhaug avlastningssenter
12,35
30 Undervisning
537,33
300 Brøttum ungdomsskole
16,51
301 Moelv ungdomsskole
30,43
302 Nes ungdomsskole/RAUS	
20,55
303 Brumunddal ungdomsskole
39,43
304 Furnes ungdomsskole
38,11
310 Brøttum skole
20,52
312 Messenlia og Lismarka skoler
16,79
313 Fagernes og Åsen skoler
17,63
314 Kilde og Fossen skoler
33,58
315 Skarpsno skole
16,65
316 Jølstad og Saugstad skoler
21,44
319 Kirkekretsen skole
14,62

Virksomhetsområde/resultatenhet

Årsverk

40 Pleie og omsorg
400 Omsorgsdistrikt Brøttum
401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
405 Omsorgsdistrikt Nes
407 Omsorgsdistrikt Veldre
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
409 Omsorgsdistrikt Br.dal nord
410 Omsorgsdistrikt Mørkved
411 Omsorgsdistrikt Furnes
421 Rehabilitering
422 Demente
423 AO-sentrene
430 Kjøkken/matproduksjon
449 Pleie- og omsorgsf. ikke fordelt
50 Barnevern
51 Sosiale tjenester
52 Helsestasjoner
55 Kultur og fritid
56 Kulturskole
50 Bibliotek
60 Brann
61 Landbruk
62 Teknisk drift

748,28
54,81
44,35
54,60
150,00
56,97
55,06
52,60
53,03
48,41
46,18
67,47
30,84
19,61
2,00
23,66
27,85
21,48
18,55
10,57
10,36
14,81
10,06
42,65
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321 Hempa skole
322 Fagerlund skole
323 Mørkved skole
324 Kirkenær skole
325 Kylstad skole
326 Stavsberg skole
327 Nes barneskole
340 Hagen skole
342 Voksenpedagogisk senter
343 PPT
399 Undervisningsformål ikke fordelt

27,06
55,89
46,97
18,73
15,64
16,80
37,07
6,00
10,08
15,83
1,00

63 Kart og byggesak
70 Kemnerkontoret
71 Servicesenter
80 Renhold
81 Bygg og eiendom

14,00
14,66
9,90
97,94
41,88

	Sum årsverk

1 842,66

Årsverk lærlinger

25,00

Totalt antall årsverk

1 867,66

Personalressurser, årsverk, 2002 – 2007
		
	Sum årsverk
Årsverk lærlinger
Totalt antall årsverk

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1 816,50
25,00
1 841,50

1 788,20
25,00
1 813,20

1 797,10
23,00
1 820,10

1 763,75
21,00
1 784,75

1 805,01
21,00
1 826,01

1 842,66
25,00
1 867,66

Endringene i tabellene foran er kommentert i budsjett 2007 og videre under hvert virksomhetsområde i
del II i årsberetningen der hvor det er endringer i forhold til budsjettet.
1.2.5 Organisasjonsstruktur
Hvordan kommunens administrasjon og tjenesteproduserende virksomhet er organisert, fremgår av
vedlegg 3. I 2007 har det vært noen endringer i organisasjonsstrukturen.
Gjennom vedtak i k.sak 79/2007 ble rådmannskontoret fra 1.7.2007 organisert i fire stabsenheter;
organisasjons- og administrasjonsseksjonen, økonomiseksjonen, utviklingsseksjonen og plan- og
næringsseksjonen. Omorganiseringen har bakgrunn i evaluering av to-nivåmodellen der det framgikk at
støtteenhetene under ett ikke fungerte så godt som de burde. Begrunnelsen for de strukturelle
endringene er blant annet muligheten for plan- og næringsseksjonen til å ha et større fokus på
samfunnsutvikling mens utviklingsseksjonen får mulighet til å ta et mer helhetlig grep om utvikling av
fag/tjenester og organisasjonsutvikling på overordnet nivå og på enhetsnivå. Organisasjons- og
administrasjonsseksjonen fikk også som følge av omorganiseringen noe mindre spenn i oppgavene ved
at enkelte oppgaver ble flyttet over i utviklingsseksjonen.
1.2.6 Likestilling
Blant kommunestyrets faste medlemmer er det 25 menn og 16 kvinner, dvs. en kvinneandel på 39
prosent. I forhold til 2006 er antallet kvinner i kommunestyret økt med tre. Formannskapet, komiteene,
og kommunale nemnder og råd er sammensatt med kjønnsfordeling i samsvar med reglene i lov om
likestilling mellom kjønnene.
Pr 31.12.2007 var andelen kvinner i rådmannens ledergruppe 14,3 prosent, dvs. en kvinne og seks menn.
Kommunens ledergruppe bestod ved årsskiftet av sju personer, da det var ledighet i en stilling som
kommunalsjef. Denne er nå besatt av en kvinne.
Andelen kvinner blant resultatenhetslederne er 60 prosent.
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Kommunen søker generelt å være oppmerksom på å unngå forskjellsbehandling av kvinner og menn,
spesielt gjelder dette i sammenhenger vedrørende ansettelse og lønnsfastsettelse.
1.2.7 Sykefravær
I 2007 er sykefraværet redusert med 0,6 prosentenheter, og samlet for organisasjonen var sykefraværet
på 9,1 prosent.
Sykefravær i prosent
		
	Sykefravær

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

8,5

7,8

8,3

9,5

11,0

8,5

8,4

9,7

9,1

Kommunen har som mål at det samlede sykefraværet skal være lavere enn landsgjennomsnittet. I 2007
var samlet sykefravær blant de ansatte i Ringsaker kommune 9,1 %. Gjennomsnittet for kommunene i
landet for 2007 er foreløpig ikke kjent. Det har vært jobbet systematisk med sykefraværsarbeid i
organisasjonen. De lokale HMS-utvalgene har avgitt årsrapporter om sitt arbeid. Rapportene viser at det
arbeides godt med helse, miljø og sikkerhet ute i enhetene.
Sykefraværet er som ledd i BMS-rapporteringen vist for hver enkelt enhet i kapittel 2.
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
		
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
									
Delegerte økonomisaker
430
439 314
406
455
396
398
Delegerte personalsaker
207
276 266
296
342
364
388
Delegerte gjeldssaker
3
7
7
6
1
2
8
Delegerte barnehagesaker
217
127
18
19
21
26
17
Delegerte skolesaker
165
180 109
226
278
365
470
Delegerte helsesaker
25
54
6
16
21
19
9
Delegerte byggesaker m.v.
730
801 841
752
720
806
809
Delegerte delingssaker
63
80
78
84
103
111
125
Delegerte plansaker
1
1
1
1
Delegerte forurensingssak
5
8
62
116
65
97
105
Delegerte vegsaker
3
7
13
18
26
28
29
Delegerte brannsaker
28
22
30
10
41
53
35
Delegerte innkjøpssaker
17
14
28
46
43
87
80
Delegerte landbrukssaker
85
54
11
38
52
138
138
Delegerte saker – avskr. restanse
61
33
24
18
11
12
51
Delegert motorferdselssak
6
7
4
Delegerte saker – endelig utgiftsføring
21
26
56
32
3
31

2006

2007

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

482
560
7
42
595
16
828
209
0
93
27
42
66
156
28
16

I tillegg kommer bruk av delegert myndighet registrert i egne fagsystemer for barnevern, jf. avsnitt 2.6.4
og sosiale tjenester jf. avsnitt 2.7.4.
1.2.9 Rådmannens årslønn
Rådmannens årslønn pr 31.12.2007 utgjorde 730.000 kroner.

Årsberetning 2007

7

1.3 Økonomisk analyse
1.3.1 Generelt
Gjennom den økonomiske analysen redegjøres det for utviklingen i kommunens økonomi med grunnlag i
de transaksjoner som er registrert i 2007-regnskapet. Analysen tar utgangspunkt i hovedstørrelser og
sentrale nøkkeltall fra regnskapet. For bedre å kunne illustrere kommunens økonomiske utvikling og
status ved utgangen av 2007 vises sammenlignbare tallstørrelser for perioden 2001-2007.
Kommunens regnskap består av balanseregnskapet, driftsregnskapet, investeringsregnskapet,
økonomiske oversikter og noter. Balanseregnskapet er en oppstilling over kommunens økonomiske
status pr 31.12. for regnskapsåret. Balansen viser på den ene siden kommunens bokførte eiendeler og på
den andre siden bokført gjeld og egenkapital. I drifts- og investeringsregnskapet registreres all
anskaffelse og all anvendelse av midler i løpet av året. Driftsregnskapet viser kommunens driftsutgifter/inntekter og finansutgifter/-inntekter, mens investeringsregnskapet viser årets investeringsutgifter inkl.
utlån og aksjekjøp med tilhørende finansiering. Drifts- og investeringsregnskapet er i oppbygging og
innhold samsvarende med budsjettet.
Årsregnskapsheftet inneholder obligatoriske regnskapsskjemaer og økonomiske oversikter for
henholdsvis driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap. Videre følger i regnskapsheftet til
sammen 25 noter over bl.a. endring arbeidskapital, pensjonskostnader, garantiansvar, kapitalkonto,
investeringsoversikt, likviditetsreserve mv. Dessuten er det inntatt et detaljert drifts-, investerings- og
balanseregnskap.
1.3.2 Sentrale forhold i 2007
Kommunens økonomi har utviklet seg positivt i løpet av 2007. Dette tydeliggjøres i driftsregnskapet ved
et positivt netto driftsresultat på 76,338 mill. kroner, i investeringsregnskapet ved en uvanlig høy
egenfinansieringsandel, som følge av en utbetaling på 148,277 mill. kroner etter en kapitalnedsettelse i
Eidsiva Energi AS, og i balanseregnskapet ved en positiv endring av arbeidskapitalen på 267,006 mill.
kroner.
Det er allikevel forhold ved økonomien som bidrar til å dempe det positive inntrykket. Innenfor pleie- og
omsorgstjenesten er det store utfordringer med å tilpasse aktiviteten til den vedtatte budsjettrammen.
En økning av antallet brukere generelt og en sterk vekst i antallet ressurskrevende brukere spesielt
kombinert med et høyt sykefravær har gjort det vanskelig å planlegge og å styre ressursbruken på en
effektiv måte. I løpet av 2007 ble omsorgsdistriktene tilført til sammen 12,16 mill. kroner gjennom
behandlingen av 1. og 2. tertialrapport for å dekke den økte aktiviteten innen pleie og omsorg.
I revidert nasjonalbudsjett 2007 ble det anslått en reell nedgang i kommunesektorens frie inntekter. Ny
informasjon om den løpende skatteinngangen de siste månedene i 2007 viste derimot en betydelig
høyere vekst i kommunesektorens skatteinntekter enn først lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett.
I løpet av 2007 ble Ringsaker kommunes anslag for frie inntekter oppjustert med 10,203 mill kroner, fra
opprinnelig budsjettert 918,697 mill. kroner til revidert budsjett 928,900 mill. kroner. Regnskapsførte frie
inntekter i 2007 ble 924,058 mill. kroner, og det ble et negativt avvik i forhold til revidert budsjett på
4,842 mill. kroner. En lavere skatteinngang enn budsjettert det siste kvartalet av 2007 bidro til dette
avviket.
Det er grunn til å være bekymret over utviklingen av kommunens andel av de frie inntektene i og med at
denne er sterkt knyttet til befolkningsveksten i kommunen. Ringsaker har de senere årene hatt en klart
lavere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet. Nye innbyggertall pr 31.12.2007 viser en positiv
utvikling for Ringsaker, men befolkningsveksten er fortsatt lavere enn landsgjennomsnittet, 0,53 % mot
1,2 % for landet. Kommunens skatteinntekter pr innbygger utgjør dessuten bare 74,3 % av
gjennomsnittlige skatteinntekter pr innbygger i landet og kompenseres med 55 % av avviket i forhold til
landsgjennomsnittet samt et tillegg på 35 % for skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet. I
sum innebærer disse forholdene at kommunens frie inntekter får en lavere vekst enn
landsgjennomsnittet. Av netto driftsresultat i 2007 er det avsatt 7,277 mill. kroner for å dekke en
forventet svikt i frie inntekter i 2008.
Kommunens driftslikvider har økt fra 118,834 mill. kroner til 162,465 mill. kroner gjennom året. Den delen
av egenkapitalen som finansierer den frie likviditeten (likviditetsreserven), står bokført med 51,843 mill.
kroner pr 31.12.2007.
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Til tross for en høy egenfinansieringsandel ved de samlede investeringsutgiftene har kommunens
langsiktige gjeld økt med 98,447 mill. kroner i løpet av 2007 og utgjør ved utgangen av året 914,307 mill.
kroner. Renter og avdrag inkl. utlån har økt med 22,829 mill. kroner, og utgjør 89,346 mill. kroner ved
utgangen av 2007. Lån binder dermed en stadig større andel av kommunens driftsinntekter til renter og
avdrag. Renter og avdrag inkl. utlån utgjorde 5,96 % av driftsinntektene i 2007, dette er en økning fra
4,75 % i 2006.
1.3.3 Driftsregnskapet
Kommunen fikk et netto driftsresultat på 76,338 mill. kroner i 2007. I forhold til totale driftsinntekter på
1.498,976 mill. kroner utgjør dette 5,09 %. Normtallet for en sunn kommuneøkonomi er 4 %. Korrigert
for inntektsført utbytte fra Eidsiva Energi AS på 40,183 mill. kroner er resultatgraden 2,4 %.
I tabellen under vises disponeringen av netto driftsresultatet i 2007 (beløp i 1.000 kr).
Overført til finansiering av investeringer
	Mindreforbruk (overskudd) i enhetene avsatt disposisjonsfond
	Merforbruk (underskudd) i enhetene dekket av disposisjonsfond
Øvrige netto avsetninger til disposisjonsfond
	Netto bruk bundne fond (statstilskudd m.m.)
	Avsetninger til likviditetsreserven
Regnskapsmessig overskudd
	Sum disponering netto driftsresultat

16 614
45 338
-4 335
14 064
-5 054
9 252
459
76 338

Sammenholdt med et negativt budsjettert (revidert) netto driftsresultat på 44,262 mill. kroner er det et
positivt budsjettavvik i driftsresultatet på 120,601 mill. kroner. Det er flere forhold som har bidratt til dette
avviket, herunder i betydelig grad rent regnskapstekniske forhold. Virksomhetsområdene samlet fikk et
positivt budsjettavvik korrigert for avsetninger og bruk av avsetninger på netto 30,572 mill. kroner. Av
dette utgjorde merinntekter fra momskompensasjon knyttet til investeringer 0,383 mill. kroner. Skatt og
rammetilskudd ble 4,842 mill. kroner lavere enn revidert budsjett, mens generelle statstilskudd m.m. ble
4,024 mill. kroner høyre enn budsjettert. Renteinntekter og utbytte viser et positivt budsjettavvik på
8,888 mill. kroner, mens renteutgifter og avdrag på lån ble 0,457 mill. kroner lavere enn revidert budsjett.
Netto premieavvik bidro positivt med 1,909 mill. kroner.
Det oppstår et regnskapsteknisk avvik på netto driftsresultat når interne finanstransaksjoner blir utgifts-/
inntektsført mens tilsvarende poster i budsjettet ligger som ordinære driftsutgifter/-inntekter. Reserverte
tilleggsbevilgninger står rent regnskapsteknisk for et positivt avvik på 80,506 mill. kroner. Dette har
sammenheng med at disse midlene etter økonomireglementets § 3.6 skal avsettes til egne
disposisjonsfond. Vedtak om tilleggsbevilgninger regnskapsføres som bruk av disse disposisjonsfondene.
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I de to påfølgende diagrammene er vist fordelingen av driftsregnskapet ved hjelp av arter; først
inntektsartene og deretter utgiftsartene.

Andre inntekter
0,1 %
Skatt
33,3 %

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

Eiendomsskatt
2,4 %

Refusjoner
13,1 %

Andre overføringer
0,3 %

Andre statlige
tilskudd
9,1 %

Rammetilskudd
28,4%

I figuren over er vist fordelingen av regnskapsførte driftsinntekter med 1.498,975 mill. kroner.
I forhold til 2006 utgjør rammetilskuddet en høyere andel av de totale driftsinntektene, mens
skatteinntektenes andel har sunket. Dette har sammenheng med at veksten i frie inntekter for Ringsaker
kommunens del har kommet som rammetilskudd. Kommunen er en minsteinntektskommune, noe som
innebærer at kommunen har lavere skatteinntekter pr innbygger enn gjennomsnittet for landet. Dette
kompenseres i noen grad gjennom den løpende inntektsutjevningen i inntektssystemet, som i sin tur
bidrar til en økning i rammetilskuddet.

Kjøp varer og
tjenester
erstatter
tj.prod.
7,6%

Overføringer
10,8 %

Kjøp varer og
tjenester til tj.prod.
13,6 %

Lønn og sos.utg.
68,1 %

I figuren over er vist fordelingen av driftsregnskapets sum driftsutgifter med 1.412,287 mill. kroner.
KOSTRA-avskrivningene med 40,168 mill. kroner er holdt utenom.
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Det er verdt å legge merke til at lønn og sosiale utgifter krever 68,1 % av det fordelte beløpet, eller
961,373 mill. kroner. Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen, omfatter i hovedsak
kjøp av tjenester fra staten, fylkeskommuner, kommuner, interkommunale selskap og kommunale
foretak. I tillegg inngår kjøp av tjenester fra private, herunder driftstilskudd til leger og fysioterapeuter.
1.3.4 Investeringsregnskapet
Brutto investeringsutgifter (ekskl. utlån, aksjekjøp, renter og avdrag) ble på 132,460 mill. kroner i 2007. Av
de prosjektene hvor det er utgiftsført mest i 2007, kan nevnes:
Større investeringer (beløp i 1.000 kr)
Kjøp av gjennomgangsboliger flyktning, k.sak 36/2005
	Ny skole i Gaupen
	Utbygging Nes Barneskole
Flytting av paviljong til Mørkved SFO	
Brumunddal ungdomsskole
	Utvidelse to avdelinger ved Fossen barnehage
	Ombygging Brøttum bo- og aktivitetssenter
	Oml. postkjøkken Moelv omegn/sentrum
Øvregate/Parkgården, gatetun
	Sanering vann og avløpsanlegg

3 484
13 975
30 280
2 142
19 649
6 596
2 202
2 271
2 289
12 775

For nærmere informasjon om omfang av prosjektene i investeringsregnskapet vises det til årsregnskapets
detaljerte prosjektoversikt hvor medgått beløp med tilhørende finansiering er vist pr prosjekt. I tillegg er
det redegjort kort for investeringsaktiviteten i 2007 både under kapitlene 2.14 Teknisk drift og 2.19 Bygg
og eiendom.
1.3.5 Finansieringsanalyse
Tallene i oppstillingene under er hentet fra hovedoversikter for drifts- og investeringsregnskapet slik disse
er vist i årsregnskapsheftet. Tallene vises for perioden 2001-2007. Finansieringsanalysen gir uttrykk for
hvordan midler er anskaffet og på hvilken måte disse midlene er benyttet.
Det er to sentrale resultatbegreper i driftsregnskapet; brutto driftsresultat og netto driftsresultat. Brutto
driftsresultat viser det økonomiske resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet før det tas
hensyn til finansposter, dvs. renteutgifter- og inntekter, avdrag på lån og utlån. Det finansielle kravet i
kommuneloven er at brutto driftsresultat i størrelse må være stort nok til å dekke netto finansutgifter
samt nødvendige avsetninger.
Størrelsen på netto driftsresultat gir uttrykk for hvilke driftsinntekter kommunen har tilbake etter at
driftsutgifter og netto finansutgifter er dekket. Resultatbegrepet viser dermed hvilke midler kommunen,
gjennom den løpende drift, har frigjort til investeringer og avsetninger.
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Finansieringsanalyse (beløp i kr 1.000)
2001

2002

2 003

2004

2005

2006

	I. Drift							
							
+ Driftsinntekter
1 075 807 1 145 088 1 175 840 1 224 511 1 280 112 1 400 009
- Driftsutgifter
1 027 159 1 120 378 1 175 679 1 193 247 1 256 849 1 325 839
= Brutto driftsresultat
48 648
24 710
161
31 264
23 263
74 170
							
+ Renteinntekter
55 057
56 877
64 003
120 706
40 628
48 688
+ Mottatte avdrag form.lån
453
622
494
432
737
477
- Renteutgifter
26 680
32 279
26 537
15 628
21 444
21 674
- Avdrag på lån mv
26 172
28 624
35 215
38 450
41 509
44 846
+ Motpost KOSTRA-avskr.
22 947
25 071
27 036
28 395
33 876
37 720
= Netto driftsresultat
74 253
46 378
29 942
126 719
35 551
94 535
							
	II. Investeringer							
							
+ Investeringsutgifter/overf.
60 654
75 381
149 705
164 825
199 054
126 303
+ Utlån og aksjekjøp
-732
3 207
21 412
15 744
33 028
95 617
+ Renter/avdrag form.lån
4 480
4 953
6 717
12 330
7 364
8 165
- Investeringsinntekter
20 269
8 042
9 635
46 601
19 848
26 896
		
		
		
= Netto finansieringsbehov¹
-30 120
29 121
138 257
19 579
184 047
108 654
							
	III. Finansiering							
							
+ Bruk av lån
20 946
45 364
146 696
103 657
173 485
85 493
+ Bruk av arbeidskapital					
10 562
23 161
51 066
16 243
8 452
84 078		
- Økning i arbeidskapital2
= Sum

-30 120

29 121

138 244

19 579

184 047

108 654

2007

1 498 976
1 452 456
46 520
78 530
466
36 907
52 439
40 168
76 338

132 460
2 417
4 953
175 227
-111 735

102 414
0
214 149
-111 735

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

Finansieringsanalysen viser et brutto driftsresultat på 46,520 mill. kroner som er differansen mellom
driftsinntekter og driftsutgifter. Når en tar hensyn til netto finansutgifter i tillegg får en et netto
driftsresultat på 76,338 mill. kroner. Etter en negativ netto investering ender kommunen opp med et
negativt netto finansieringsbehov på 111,735 mill. kroner. Den negative netto investeringen kommer av at
Ringsaker i 2007 har mottatt en utbetaling på 148,277 mill. kroner etter en kapitalnedsettelse i Eidsiva
Energi AS, som er ført i investeringsregnskapet. Til sammen 101,7 mill. kroner av denne utbetalingen ble
avsatt til investeringsfondet.
Driftsstørrelser i % av driftsinntekter
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

+ Brutto driftsresultat
- Netto renteutgifter
- Netto avdrag inkl. utlån
+ Motpost KOSTRA-avskr.

4,52
-2,64
2,39
2,13

2,16
-2,15
2,45
2,19

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

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

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

5,30
-1,93
3,17
2,69

3,10
-2,78
3,47
2,68

= Netto driftsresultat

6,90

4,05

2,55

10,35

2,78

6,75

5,09
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For å kunne sammenligne netto driftsresultat over tid er det også viktig å være klar over at
regnskapsreglene for føring av kommunale pensjonsutgifter ble endret i 2002 ved at kommunens netto
premieavvik ved pensjonsordningene i KLP og STP er regnskapsført i driften. Premieavviket er
differansen mellom netto pensjonskostnad og betalt pensjonspremie. Hvis kommunen har betalt en
høyere premie enn beregnet pensjonskostnad, påvirker dette netto driftsresultat positivt. Premieavviket
amortiseres over ett år, noe som innebærer at det utlignes i regnskapet året etter. I 2007 er netto
driftsresultat påvirket negativt av et positivt premieavvik fra 2006 og positivt av et positivt avvik i 2007, til
sammen 1,909 mill. kroner.
Som andel av driftsinntektene, utgjør netto driftsresultat 5,09 %. I tabellen under er netto driftsresultat
vist både uten og med korreksjoner for utbytte og renter fra Eidsiva Energi AS og korreksjon for
premieavviket ved kommunens pensjonsordninger. Korrigert for inntektsført utbytte fra Eidsiva Energi AS
på 40,183 mill. kroner er resultatgraden 2,41 %. Ytterligere korreksjon for premieavviket innebærer en
reduksjon av netto resultatgrad til 2,28 %. Nedenfor er vist utviklingen av korrigert netto driftsresultat
over tid.
Netto driftsresultat (beløp i kr 1.000)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

74 253

46 378

29 943

126 719

35 551

94 536

76 338

- Utbytte fra Eidsiva Energi:
- Renter fra lån til Eidsiva Energi:

22 800
6 531

22 800
5 977

34 200
4 431

110 792
2 576

25 337
2 015

32 387
0

40 183
0

= Korrigert netto driftsresultat

44 922

17 601

-8 688

13 351

8 199

62 149

36 155

0

22 181

8 762

1 045

-9 018

16 238

1 909

44 922

-4 580

-17 450

12 306

17 217

45 911

34 246

	Netto driftsresultat

- Netto premieavvik
=Korrigert nto. driftsres.

Et korrigert positivt netto driftsresultat viser at de alminnelige driftsinntektene har vært tilstrekkelig til
både å dekke driftsutgiftene, til å overføre driftsmidler til dekning av deler av investeringsutgiftene og til
avsetninger til fremtidige formål.
Som nevnt i kapittel 1.3.3 er det flere årsaker til det relativt sett gode netto driftsresultatet i 2007.
Foruten utbytte fra Eidsiva Energi AS på 40,183 mill. kroner og netto premieavvik på 1,909 mill. kroner er
resultatet i første rekke påvirket av 41,004 mill. kroner i netto mindreforbruk for virksomhetsområdene/
resultatenhetene samt økte renteinntekter som ble 8,746 mill. kroner høyere enn budsjettert.
Investeringstall i % av driftsinntekter

Brutto investeringsutgifter
	Netto finansieringsbehov1

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

5,64
-2,80

6,58
2,54

12,73
11,76

13,46
1,60

15,55
14,38

9,02
7,76

8,84
-7,45

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

I tabellen over er aktuelle størrelser vist som andeler av driftsinntektene. Netto finansieringsbehov i % av
driftsinntekter er negativ i 2007 som følge av et negativt netto finansieringsbehov, se nærmer forklaring
av dette under finansieringsanalysen over.
Det samlede investeringsnivået har ligget relativt høyt de tre siste årene. Rene investeringsprosjekter
utgjorde til sammen 132,460 mill. kroner i 2007, mens det i 2006 var på 126,303 mill. kroner. De
samlede investeringsutgifter utgjorde 139,830 mill. kroner i 2007 mot 230,085 mill. kroner i 2006.
Investeringsinntekter utgjorde 175,227 mill. kroner i 2007 mot 26,896 mill. kroner i 2006. I 2007 har
Ringsaker mottatt en utbetaling på 148,277 mill. kroner etter en kapitalnedsettelse i Eidsiva Energi AS,
som er ført i investeringsregnskapet.
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For en detaljert oversikt over alle investeringer med finansiering henvises det til årsregnskapsheftet.
Et netto driftsresultat på 76,338 mill. kroner og utbetalingen på 148,277 mill. kroner fra Eidsiva Energi AS
har bidratt til et negativt netto finansieringsbehov i 2007 på 111,735 mill. kroner mot et positivt netto
finansieringsbehov på kr 108,654 mill. kroner i 2006.
Tabellen under viser hvordan kommunens investeringer andelsmessig er finansiert med henholdsvis lån
og egenkapital siden 2001. Den spesielt høye egenkapitalandelen i 2007 kommer av at utbetalingen fra
Eidsiva Energi på 148,277 mill. kroner er ført som en investeringsinntekt og at kommunen da kom ut
med et negativt netto finansieringsbehov. Som tidligere nevnt er 101,7 mill. kroner av utbetalingen avsatt
til investeringsfondet.
Evne til finansiering av netto investeringer¹, andeler i %
		
Fremmedkapital
	Egenkapital

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

47,46

60,08

87,22

70,85

79,00

42,08

-289,33

52,54

39,92

12,78

29,15

21,00

57,92

389,33

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

For å finansiere de samlede investeringsutgiftene på 139,830 mill. kroner i 2007 ble det brukt lånemidler
for 102,414 mill. kroner. Investeringsinntekter i form av salg av fast eiendom, statstilskudd, overføringer
m.m. utgjorde 175,227 mill. kroner. Korrigert for utbetalingen fra Eidsiva Energi AS på 148,277 mill.
kroner vil egenkapitalandelen bli justert til 9,32 % og fremmedkapitalandelen justert til 90,68 %.
Lån binder en stadig større andel av driftsinntektene til avdrag og renter. Som finansieringsanalysen del I
viser, økte avdrag på lån inkl. utlån med 7,593 mill. kroner i 2007. I perioden fra 2001 til 2007 har
låneavdrag økt med 26,267 mill. kroner. Låneøkningen og renteutviklingen har økt kommunens
renteutgifter med 15,237 mill. kroner i 2007, fra 21,670 mill. kroner i 2006 til 36,907 mill. kroner.
Renter og avdrag i % av driftsinntekter
		
+ Brutto renteutgifter
+ Brutto gjeldsavdrag
= Sum renter og avdrag

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2,48
2,43
4,91

2,82
2,50
5,32

2,26
2,95
5,20

1,28
3,07
4,35

1,68
3,21
4,88

1,55
3,17
4,72

2,46
3,46
5,92

I tillegg til å fokusere på netto driftsresultat, som et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet, er
det også viktig å se på utviklingen i kommunens arbeidskapital. Arbeidskapitalen er definert som
omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Dette gir et bilde av kommunens likviditetssituasjon. Det er viktig at
den finansielle styringen er slik at arbeidskapitalen til en hver tid er stor nok til at kommunen kan betale
sine forpliktelser til rett tid. Selve arbeidskapitalbegrepet er nærmere omtalt i forbindelse med
kommentarene til balanseregnskapet.
Som det fremgår av finansieringsanalysens del III, økte arbeidskapitalen med 214,149 mill. kroner i 2007.
Beløpet fremkommer som differansen mellom anskaffelse og anvendelse av midler i
bevilgningsregnskapet. Ved beregning av arbeidskapitalutviklingen må det også ta hensyn til endringer i
beholdningen av ubrukte eksterne lånemidler da disse ligger som en del av omløpsmidlene frem til de blir
brukt. Endringen i ubrukte lånemidler bidro med en økning av arbeidskapitalen på 52,857 mill. kroner.
Samlet er arbeidskapitalen økt med 267,006 mill. kroner i 2007. Endringen i arbeidskapitalen forklares
nærmere under avsnittet om balanseregnskapet under.
1.3.6 Balanseregnskapet
I oversikten under presenteres hovedtall fra balanseregnskapet for perioden 2001-2007. Hovedtallene for
2007 vises detaljert i årsregnskapsheftet under kontoklasse 2. Eiendelene i balansen gjenfinnes på
hovedkapitlene 2.1 (omløpsmidler) og 2.2 (anleggsmidler). Tilsvarende er passivasiden spesifisert
gjennom hovedkapitlene 2.3 (kortsiktig gjeld), 2.4 (langsiktig gjeld) og 2.5 (bokført egenkapital).
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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 investeringsprosjektene vil det som regel være en beholdning av
ubrukte lånemidler. Selve låneopptaket er imidlertid bokført som langsiktig gjeld med motpost i
omløpsmidlene. Ved vurdering av kommunens finansielle stilling må det korrigeres for ubrukte lånemidler
i og med at disse er av midlertidig karakter. Disse utgjør 189,951 mill. kroner ved utgangen av 2007.
Endringer i sammensetningen av balanseregnskapets aktiva (eiendeler) og passiva (gjeld og egenkapital)
pr 31.12.2007 er et resultat av kommunens økonomiske virksomhet i året som har gått. Med unntak av
interne overføringer i bevilgningsregnskapet påvirkes balansen av alle andre regnskapstransaksjoner.
Hovedtall fra balanseregnskapet (beløp i 1.000 kr)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Eiendeler					
		
							
	Omløpsmidler							
+ Totale likvide midler
450 905
518 701
556 224
652 259
548 086
567 800
+ Kortsiktige fordringer
46 190
63 720
56 000
57 269
78 508
92 264
+ Materialbeholdninger
0
0
0
0
0
0

826 136
113 091
0

= Sum omløpsmidler
497 095
582 421
612 224
709 528
626 594
660 064
							
	Anleggsmidler							
+ Pensjonsmidler
0
696 698
795 759
890 427
981 682 1 040 824
+ Aksjer og andeler
105 850
105 683
105 683
48 212
140 044
76 443
+ Utlån
116 351
119 121
140 243
156 314
96 290
80 340
+ Utstyr, maskiner, transportm.
34 508
38 432
40 684
52 146
46 199
42 347
+ Faste eiendommer og anlegg
570 969
610 572
720 229
814 671
1 003 957 1 106 921
= Sum anleggsmidler

2 546 393

	Sum eiendeler
1 324 773 2 152 926 2 414 822 2 671 298
2 894 766 3 006 939
							
Gjeld og egenkapital							
							
	Kortsiktig gjeld
145 932
172 281
182 228
190 771
212 258
211 098
							
Pensjonsforpliktelser
0
847 576 1 015 683 1 137 791
1 296 973 1 361 300
	Ordinær langsiktig gjeld
447 442
505 374
626 071
687 399
721 888
815 860
Langsiktig gjeld
447 442 1 352 950 1 641 754 1 825 190
2 018 861 2 177 160

3 485 620

	Sum gjeld
593 374 1 525 231 1 823 982 2 015 961
2 231 119 2 388 258
							
+ Fond
224 389
239 161
248 124
320 766
302 136
311 873
+ Regnskapsmessig overskudd
837
0
0
0
200
0
+ Fri egenkapital
506 173
388 534
342 716
334 571
361 311
306 808

2 624 432

731 399

1 570 505

627 695

1 802 599

590 842

1 961 770

1 144 928
86 298
80 179
41 707
1 193 281

2 268 172 2 346 875

= Sum bokført egenkapital

827 678

939 227

655 337

663 647

223 254
1 486 871
914 307
2 401 178

473 720
459
387 009

618 681

861 188

	Sum gjeld og egenkapital
1 324 773 2 152 926 2 414 822 3 650 380
2 894 766 3 006 939
							
Memo: Ubrukte lånemidler
114 326
157 061
168 478
173 161
79 301
137 094

3 485 620
189 951

Nivå, sammensetning og utvikling av arbeidskapitalen er sentrale forhold i et kommunalt regnskap.
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. I
bevilgningsregnskapet 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.
Årsberetning 2007
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Nøkkeltall fra balanseregnskapet (beløp i 1.000 kr)
		

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

	Arbeidskapital
- Ubrukte lånemidler

351 163
114 326

410 140
157 061

429 996
168 478

518 757
173 161

414 336
79 301

448 967
137 094

715 973
189 951

	Korr. arbeidskapital

236 837

253 079

261 518

345 596

335 035

311 873

526 022

112 189
224 389

122 479
239 161

139 104
248 124

158 333
320 766

166 649
302 136

118 834
311 873

162 465
473 720

55,21

29,16

24,47

24,53

22,93

20,58

24,71

Driftslikvider
Fondsmidler
	Soliditet, egenkapitalandel i %1

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 2007 har arbeidskapitalen økt med 267,006 mill. kroner. Av dette har transaksjoner i
driftsregnskapet (utgifter, inntekter, utbetalinger og innbetalinger) økt arbeidskapitalen med 76,339 mill.
kroner, mens arbeidskapitalen gjennom transaksjoner i investeringsregnskapet er økt med 137,810 mill.
kroner. Endring i beholdningen av ubrukte lånemidler har økt arbeidskapitalen med 52,857 mill. kroner.
Som omtalt foran, er det viktig å være klar over at det i arbeidskapitalen ligger 189,951 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 526,022 mill. kroner, en økning på 214,149 mill. kroner fra 2006, jf. kommentarene til
finansieringsanalysen foran.
Kommunens likvide midler ligger innenfor balansekapitlene 2.10 (kasse, postgiro og bankinnskudd), 2.11
(ihendehaverobligasjoner) og 2.12 (lånesertifikater). Ved å trekke ut fondsmidler og ubrukte lån fra de
likvide midlene fordi disse 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 2007 et beløp stort 939,227 mill. kroner. Dette er en økning på
279,162 mill. kroner fra 2006. Av den samlede beholdningen av omløpsmidler utgjør de totale likvide
midler 826,136 mill. kroner. Hvis det foretas korreksjoner i forhold til fondsmidler på 473,720 mill. kroner
og ubrukte lånemidler på 189,951 mill. kroner, kommer en ut med at driftslikviditeten er 162,465 mill.
kroner, en økning i forhold til 2006 på 43,631 mill. kroner. Sammensetningen av kommunens likvide
midler viser at en betydelig del av arbeidskapitalen er reservert bestemte formål, mens kun en begrenset
andel er reell driftslikviditet. Hvordan de likvide midlene er fordelt mellom bankinnskudd og andre typer
plasseringer er beskrevet under kapittel 1.4 om finansforvaltningen.
Nøkkeltall vedr. likviditeten
		
	Arbeidskap. i % av driftsinnt.
Driftslikvider i % av driftsinnt.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

32,64

35,82

36,57

42,36

32,37

32,07

47,76

10,43

10,70

11,88

12,93

13,02

8,49

10,84

I en sunn kommuneøkonomi bør arbeidskapitalen utgjøre minst 8-10 % av driftsinntektene. Ringsaker
kommune ligger ved utgangen av 2007 langt over dette normtallet. Så lenge en stor andel av
arbeidskapitalen består av ubrukte lånemidler, er ikke den reelle arbeidskapitalsituasjonen så sterk som
forholdstallet gir uttrykk for. Korrigert for ubrukte lånemidler utgjør arbeidskapitalen 35,1 % av
driftsinntektene. Det må i tillegg tas hensyn til at betydelige deler av fondsmidlene er knyttet til bestemte
formål.
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Av årsregnskapet fremgår det at likviditetsreserven i egenkapitalen (balansens kapittel 2.5980) står
bokført med 51,843 mill. kroner pr 31.12.2007, en økning på 51,843 mill. kroner fra 2006 da bokført beløp
var kr 0.
Ved flere investeringsprosjekter er det avvik mellom hva som er medgått på prosjektene og tilgjengelig
finansiering. Dette kan bl.a. ha sammenheng med at det er avvik mellom fremdrift på prosjektene og
planlagt finansiering eller at det mangler finansiering av prosjekter som viser overskridelser. I prosjekter
som forutsetter delvis finansiering med statstilskudd utbetales ikke tilskuddet før prosjektet er avsluttet. I
påvente av finansiering er det nødvendig å belaste likviditetsreserven midlertidig for å få fullfinansiert
prosjektene. Til sammen er 26,867 mill. kroner av investeringsprosjektene finansiert med bruk av
likviditetsreserven.
Kommunens lånegjeld (beløp i 1.000 kr)

+
+
-

Bruk av lån
Endring ubrukte lån
Avdrag
Husbankens tapsandel

= Netto økning i gjeld
Langsiktig gjeld
i % av driftsinntekter
i kr pr innbygger

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

20 949
45 846
27 751
73

45 364
42 734
30 165
0

146 696
11 417
37 416
0

103 657
4 683
47 012
0

173 485
-93 859
45 138
0

85 494
57 792
49 313
0

102 414
52 857
56 824
0

38 971

57 933

120 697

61 328

34 488

93 973

98 447

447 442
41,59
14 086

505 374
44,13
15 888

626 071
53,24
19 735

687 399
56,14
21 599

721 888
56,39
22 613

815 860
58,28
25 516

914 307
61,00
28 444

Det er en norm at kommunenes langsiktige gjeld ikke bør utgjøre mer enn 50 prosent av driftsinntektene.
Ringsaker kommunes langsiktige gjeld pr 31.12.2007 utgjør 914,307 mill. kroner. Dette er en økning på
98,447 mill. kroner i løpet av 2007. Langsiktig gjeld tilsvarer 61,0 % av driftsinntektene. Nærmere
oversikt over langsiktig gjeld kan gjenfinnes i balanseregnskapet under hovedkapittel 2.4 i
regnskapsheftet.
Fra og med 2002 føres pensjonsforpliktelsene, både de forpliktelser som er knyttet til nåværende
pensjonister og kommunens aktive arbeidstakere, sammen med den ordinære langsiktige gjelden.
Pensjonsforpliktelsene er bokført med 1.486,871 mill. kroner i balansen. Under kommunens anleggsmidler
fremgår beholdningen av pensjonsmidler, dvs. summen av de pensjonspremier kommunen har innbetalt til
pensjonsordningene i KLP og STP. Pensjonsmidlene, som i balansen står registrert som en del av
anleggsmidlene, utgjør ved utgangen av 2007 et beløp stort 1.144,928 mill. kroner.
Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelsene utgjør 2.401,178 mill. kroner. Dette korrigerte uttrykket
for langsiktig gjeld tilsvarer 160,2 % av driftsinntektene.
Pr 31.12.2007 har Ringsaker kommune en differanse (i Husbankens favør) på 17,963 mill. kroner mellom
sine utlån og udisponerte formidlingslån holdt opp mot låneforpliktelser i Husbanken. I forbindelse med
regnskapsavslutningene er imidlertid innbetalinger til kommunen utover budsjett avsatt på fond i tillegg til
at fondsavsetninger er foretatt i forbindelse med tapsavskrivninger. Deler av disse fondene vil bli benyttet
til reduksjon av kommunens gjeld i Husbanken. Korrigeres det for nevnte fond står det tilbake en
differanse (i kommunens favør) på 14,813 mill. kroner pr 31.12.2007.
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Utvikling av kommunens fonds (beløp i 1.000 kr)
		

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond

66 791
27 093
128 543
1 961

54 781
38 814
143 538
2 028

41 343
44 205
160 505
2 071

86 712
52 888
179 074
2 092

90 823
59 183
150 015
2 115

123 976
63 897
121 851
2 149

178 160
58 843
234 514
2 204

Sum fond

224 389

239 161

248 124

320 766

302 136

311 873

473 721

I det videre omtales de ulike fondstyper nærmere.
Disposisjonsfond er midler avsatt av netto driftsresultat og som i henhold til lov eller forskrift ikke er
formelt øremerket for bestemte formål. Totalt har kommunen ved årsskiftet i underkant av 178,160 mill.
kroner i slike ubundne driftsfond. Dette er en økning på 54,184 mill. kroner i forhold til regnskapet for
2006. Endringen har bl.a. sammenheng med avsetning av positive budsjettavvik og inndekning av
negative avvik i de ulike virksomhetsområder med netto 41,004 mill. kroner. Dette er i tråd med den
praksis som er innført etter omorganiseringen til to-nivåmodellen, hvor intensjonen er at
virksomhetsområdene/resultatenhetene skal få med seg sitt overskudd/underskudd til neste år, under
forutsetning av regnskapsresultatet er stort nok til å dekke slike avsetninger.
I budsjett 2007 var lønnsreserven ført opp med på 79,013 mill. kroner. I tillegg var det overført ubrukte
midler fra 2006 på 41,607 mill. kroner, slik at den reelle lønnsreserven var på 120,620 mill. kroner. Det ble
brukt 25,467 mill. kroner av lønnsreserven til dekning av lønnsoppgjøret og reguleringspremien til KLP
belastet lønnsreserven med 46,405 mill. kroner. Til justering av pensjonspremien fra 8,5 % til 8,15 % ble
lønnsreserven styrket med 1,648 mill. kroner og tilbakeført overskudd fra KLP styrket lønnsreserven med
17,869 mill. kroner. Pr 31.12.2007 står disposisjonsfond lønnsreserve oppført med 67,516 mill. kroner.
Disposisjonsfond knyttet til momskompensasjon ble økt fra 4,919 mill. kroner til 8,603 mill. kroner i løpet
av 2007. Hovedgrunnen til denne økningen ligger i tilbakeføringen av 2,5 mill. kroner, som ble disponert
midlertidig av fondet for å finansiere utgifter ved eiendomsskattetakseringen i 2006. I 2007 ble det også
overført 0,8 mill. kroner i forbindelse med merverdiavgift på skyssutgifter i 2007. Merinntekter ved
momskompensasjon investeringer bidro til å styrke fondet med 0,383 mill. kroner.
Total fordeling vedrørende disposisjonsfond fremgår av balansens kapittel 2.56. Selv om disse fondene i
navnet er frie fonds, må en være klar over at de likevel i praksis kan være knyttet til bestemte formål.
Bundne driftsfond er fond som i henhold til lov eller forskrift er avsatt til bestemte driftsformål. Som
vilkår for et tilskudd kan det være forutsatt at midlene er øremerket og kun kan anvendes for spesielle
formål. Dersom det i lov/forskrift eller som vilkår for tilskuddet er angitt at midler ikke kan nyttes til andre
formål, er avsetning til fond eneste mulighet dersom midlene ikke er oppbrukt i året.
Samlet har kommunen ved årsskiftet 58,843 mill. kroner i slike bundne driftsfond. Dette er en reduksjon
på 5,054 mill. kroner fra 2006, og er blant annet knyttet til en nedgang i tidligere avsatte psykiatrimidler
med 3,020 mill. kroner og en nedgang i tre av avgiftsreguleringsfondene innen VAR-området på 4,190
mill. kroner. De tre avgiftsreguleringsfondene innen VAR-området utgjør ved utgangen av 2007 til
sammen 12,215 mill. kroner. Næringsfondet (reguleringsavgifter) har økt med kr 260.000, og har en
beholdning ved utgangen av 2007 på 10,878 mill. kroner. I tillegg har det har vært en økning av avsatte
skjønnsmidler til barnehager med 1,702 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 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 234,514 mill. kroner i slike ubundne investeringsfond. I forhold til 2006 er dette en økning på
112,663 mill. kroner. Mesteparten av dette, 101,7 mill. kroner, har sammenheng med kapitalnedsettelsen
i Eidsiva Energi AS. Total fordeling fremgår av balansens kapittel 2.53.
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Investeringsfondet (tidligere benevnt kapitalfondet) utgjør 147,244 mill. kroner og fond jordkjøp utgjør
25,198 mill. kroner pr 31.12.2007. Det er imidlertid gjort vedtak om bruk av en andel av begge disse
fondene slik at de reelle/disponible beløp er lavere. I tabellen nedenfor er dette vist:
Investeringsfondet og fond jordkjøp (beløp i 1.000 kr)
		Investeringsfondet

Fond jordkjøp

+ Balanseført fondsstørrelse 31.12.2007
- Bundet til prosjekter pr 31.12.2007
- Bevilget i grå bok 2008

147 244
30 470
11 690

25 198
3 124
0

= 	Korrigert uttrykk for fondenes størrelse

105 084

22 074

Som det fremgår av tabellen er 11,690 mill. kroner bevilget i årsbudsjett 2008. I perioden 2009 til 2011 er
det planlagt å bruke ytterligere 29,570 mill. kroner av investeringsfondet til bl.a. skoleinvesteringer. Hvor
mye fondene vil bli tilført i 2008, vil avhenge av størrelsen på tomtesalget, tilbakeføring til fond jordkjøp i
forbindelse med utbyggingsprosjekter samt avsetninger i forbindelse med avslutning av
prosjektregnskap. Rådmannen vil imidlertid understreke behovet for å ha midler disponibelt i disse to
fondene.
Bundne investeringsfond er avsatte inntekter/innbetalinger i investeringsregnskapet som i henhold til lov
eller forskrift eller etter nærmere bestemmelse av innbetaler er forutsatt nyttet til bestemte formål i
investeringsregnskapet.
Kommunen har ved årsskiftet om lag 2,204 mill. kroner i slike bundne investeringsfond. Det største
fondet er fond tilfluktsrom med 1,194 mill. kroner. Total fordeling fremgår av balansens kapittel 2.55.
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1.4 Kort om finansforvaltningen og forvaltningen av kommunens
konsesjonskraft
Økonomireglementet legger opp til at en i årsberetningen skal rapportere kort om 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 Aktiva
I tabellen under har en vist sammensetningen av de likvide midlene (innen omløpsmidlene) slik det
fremgår av de avlagte regnskapene i perioden 2004-2007. Utviklingen har for de ulike aktivaklassene
vært slik:
Likvide midler (beløp i 1.000 kr)
		

2004

2005

2006

2007

	Kasse
Bank
	Sertifikater og obligasjoner
Pengemarkeds- og obligasjonsfond
	Aksjeindekserte obligasjoner
Verdipapirfond
	Aksjer

92
639 138
0
0
0
13 028
0

195
519 009
16 881
12 000
0
0
0

69
544 696
21 035
2 000
0
0
0

89
813 547
10 500
2 000
0
0
0

	Sum

652 258

548 085

567 800

826 136

Kommunen har en konsernkontoavtale med Sparebanken Hedmark, og det vesentlige av likvide midler er
plassert innen kategorien bankinnskudd slik at de følger avtalens vilkår om flytende rente basert på
pengemarkedsrenten NIBOR 1 mnd korrigert for margin. Dette innbefatter også ikke-disponible
bankinnskudd med 48,9 mill. kroner. Disse innskuddene gjelder skattetrekksmidler, legat og gavekonti.
Årlig gjennomsnitt for 1 mnd Nibor var i 2007 4,79 %.
Av praktiske grunner hadde kommunen dessuten om lag 34,2 mill. kroner i andre banker pr 31.12.2007.
Dette er banker som brukes i forbindelse med handelen på kraftbørsen.
Fra 1.1.2006 foregår alt kjøp og salg på kraftbørsen Nordpool ASA i euro. Da Ringsaker kommune er
aktør på kraftbørsen, er det opprettet en eurokonto i DnbNor ASA. DnbNor er godkjent avregningsbank
for Nordpool. Saldo på konto pr 31.12.2007 var 447.545 euro.
Det er i løpet av året kjøpt og solgt sertifikater og obligasjoner i ulike selskaper. Beholdningen av
sertifikater og pengemarkedsfond er pr 31.12.2007 om lag 12,5 mill. kroner. Beholdningen er i stor grad
papirer med liten risiko og formålet med plasseringene er å tjene rentepunkter i forhold til ordinære
bankinnskudd. Ringsaker kommune ønsker fremover å ta minimal risiko ved plasseringer og kommer til å
ha det aller meste av sine midler plassert i ulike innskuddsformer under kommunens hovedbankavtale.
I nedenstående tabell har en vist utviklingen gjennom året for de ulike kategoriene innenfor de likvide
midlene.
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Likvide midler pr utgangen av hver måned (beløp i 1.000 kr)
	Kasse
Bank	Sertifikater og
				
pengemarkedsfond	Sum
Desember 2006 (Inngående balanse)
Januar
Februar
	Mars
	April
	Mai
Juni
Juli
	August
	September
	Oktober
	November

69
77
52
110
144
120
117
84
91
182
112
131

544 696
510 998
510 733
499 494
563 832
500 962
693 970
679 572
837 902
815 384
877 899
843 127

23 035
23 035
23 035
22 025
20 023
18 032
15 923
15 923
19 923
21 500
17 500
12 500

567 800
534 110
533 820
521 629
583 999
519 114
710 010
695 579
857 916
837 066
895 511
855 758

Desember 2007 (utgående balanse)

89

813 547

12 500

826 136

1.4.2 Passiva
Kommunens langsiktige gjeld utgjorde 914,3 mill. kroner pr 31.12.2007; hvorav lån til videreutlån utgjorde
om lag 105,0 mill. kroner. Utviklingen av den langsiktige gjeldens sammensetning er vist i tabellen under.
Langsiktig lånegjeld (beløp i 1.000 kr)
31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

	Investeringslån Husbanken
Formidlingslån Husbanken
Lån i Kommunalbanken
Lån i Kommunekreditt
Lån i Sparebanken Hedmark

34 131
89 088
147 210
380 022
36 948

32 274
95 004
208 764
355 508
30 337

30 383
100 120
199 496
462 135
23 725

28 458
105 168
331 820
431 748
17 114

	Sum:

687 399

721 887

815 859

914 308

Kommunen har hatt avtale om aktiv forvaltning av låneporteføljen fra ultimo april 2002. Dette betyr at
forvalter fortløpende foretar tilpasninger av porteføljen innen et gitt mandat. I tillegg vil forvalter etablere
nye lån når nødvendige fullmakter foreligger med valg av finansieringskilde, valg av rentebinding,
innhenting av tilbud osv. I kombinasjon med referert sammensetning av gjelden benyttes fremtidige
renteavtaler og rentebytteavtaler. Det er også i 2007 arbeidet aktivt med låneporteføljen. Kommunen
vurderer også å etablere obligasjonslån når dette antas å være billigere. Avtalen om aktiv forvaltning av
porteføljen er sagt opp med utløp 29.2.2008. Låneporteføljen vil bli fulgt opp i samarbeid med
kommunens hovedbankforbindelse.
Den gjennomsnittlige renten på kommunens investeringslån er 4,34 % pr 31.12.2007 mot 3,82 % pr
31.12.2006, dvs. en økning på 0,52 prosentpoeng. I samme periode har Norges Bank økt foliorenten med
1,75 prosentpoeng. I forvaltningen av låneporteføljen søker en hele tiden best mulige betingelser. Det
aller meste av kommunens lån med flytende rente er knyttet opp mot 3 måneders NIBOR.
For formidlingslånene i Husbanken er den gjennomsnittlige renten ved årsskiftet 4,05 %. Det
vesentligste av formidlingslånene er basert på fast rente. Det er ikke foretatt ekstraordinære innbetalinger
eller innfrielser til Husbanken i 2007.
1.4.3 Forvaltningen av kommunens konsesjonskraft
Det ble i 2005 gjennom f.sak 96/2005 lagt til rette for finansielt salg av kommunens konsesjonskraft.
Avregningen foregår mot spotpris på kraftbørsen Nordpool og salget i 2007 innbrakte 1,956 mill. kroner.
Dette er 0,756 mill. kroner mer enn budsjettert. Den gjennomsnittlige spotprisen på Nordpool var 20,6
øre/kwh i 2007. Det gode resultatet skyldes at kommunen medio desember 2006 inngikk en finansiell
kontrakt med Oppland Energi AS som sikret kommunen en pris på 35,2 øre/kwh før fradrag av
konsesjonskraftprisen og vederlag.
For å sikre inntekten for 2008 er det inngått en finansiell avtale med Eidsiva Vannkraft AS som sikrer
kommunen en pris på 35,9 øre/kwh før fradrag av konsesjonskraftprisen og vederlag.
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1.5 Regnskapsmessig resultat
Tabellen under viser budsjettavvik for hver enkelt resultatenhet i 2007. I tillegg vises hvilke
årsavslutningstransaksjoner (overkudd/underskudd) som fører fram til et regnskapsmessig overskudd
på kr 459.029. Disse disposisjonene er i henhold til saken om årsoppgjørsdisposisjoner for 2007, jf. f.sak
46/2008.
Årsoppgjørsdisposisjoner for 2007	 	 	
Resultatenheter 	
	 	 	
10
 	 100

Regnskap

Rev. budsjett	Avvik	Overskudd	Underskudd

2007

2007

2007

2007

2007

Pol. styringsorg. mv	 	 	 	 	 
Pol.styringsorganer

9 095 262

9 399 000

303 738

303 738

	 
11	Adm. og fellesutgifter

81 369 160

86 688 000

2 769 257

3 212 000

442 743

442 743

63 346 300

65 168 000

1 821 700

1 693 700

  	 130	Utvikling

5 998 091

7 128 000

1 129 909

1 129 909

  	 140

Økonomiseksjonen

7 135 917

7 235 000

99 083

99 083

  	 150

Plan/Næringsseksjonen

2 119 595

3 945 000

1 825 405

1 825 405

Barnehage

4 522 194

6 344 000

1 821 806	 	 

110

Rådmann/komm.sjefer

  	 120	Org.seksjonen

20

5 318 840	 	

 	 200

Lismarka og Brøttum b.h.

595 746

670 000

74 254

74 254	 

 	 201

Fossen, Moelv, Fagernes b.h.

225 484

466 000

240 516

240 516	 

 	 201

Fossen b.h. inv/utst.

0

320 000

320 000

320 000	 

 	 204	Evenrud, Stavsjø,Tingnes og Fredvang 734 607

728 000

 	 205

Tømmerli barnehage

224 323

356 000

131 677

131 677	 

 	 206

Hempa/Vesleparken b.h.

623 119

746 000

122 881

122 881	 

 	 207

Fredheimv./Buttekvern b.h.

834 261

1 237 000

402 739

402 739	 

 	 208

Furnes, Kylstad, Kåtorp b.h.

928 760

994 000

65 240

65 240	 

355 893

827 000

471 107

471 107	 

 	 249	Ufordelt barnehage

-6 607		

6 607

 	 	 	 	 	 	 	 
30	Undervisning

252 038 105

264 116 000

9 131 037

8 590 000

 	 301	Moelv ungdomsskole

15 023 980

15 619 000

595 020

595 020	 

 	 302	Nes ungdomsskole

12 356 146

12 582 000

225 854

151 677	 

 	 302	NES u-skole elevbedrift	 	 	 	

37 488	 

 	 302

RAUS	 	 	 	

36 689	 

 	 303

Brumunddal u-skole

19 998 195

20 327 000

328 805

 	 304

Furnes u-skole

19 787 213

19 742 000

-45 213	 	

 	 300
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12 077 895	 	 
-541 037	 	

541 037

328 805	 
45 213

		

Resultatenheter 	

	 	 	

Regnskap

Rev. budsjett	Avvik	Overskudd	Underskudd

2007

2007

2007

Brøttum skole

8 465 619

8 479 000

13 381

13 381	 

 	 312	Messenlia/Lismarka skole

7 610 395

7 870 000

259 605

259 605	 

 	 313

7 442 735

7 765 000

322 265

322 265	 

14 518 738

14 721 000

202 262

202 262	 

 	 315	Skarpsno skole

8 210 280

8 583 000

372 720

372 720	 

 	 316	Saugstad/Jølstad skole

8 718 022

8 843 000

124 978

124 978	 

 	 319	Kirkekretsen skole

6 638 269

6 670 000

31 731

31 731	 

 	 310

Fagernes/Åsen skole

 	 314	Kilde/Fossen skole

2007

2007

 	 321

Hempa skole

10 710 842

11 275 000

564 158

564 158	 

 	 322

Fagerlund skole

24 490 906

24 723 000

232 094

232 094	 

 	 323	Mørkved skole

20 744 373

20 724 000

-20 373	 	

 	 324	Kirkenær skole

7 412 994

8 119 000

706 006

706 006	 

 	 325	Kylstad skole

7 049 630

7 257 000

207 370

207 370	 

 	 326	Stavsberg skole

7 124 087

7 167 000

42 913

42 913	 

 	 327	Nes barneskole

18 041 384

18 257 000

215 616

215 616	 

20 373

 	 342

Voksenped. senter

2 146 765

3 747 000

1 600 235

1 600 235	 

 	 343

PPT

5 886 327

6 439 000

552 673

552 673	 

 	 399	Ufordelt underv.

10 530 168

14 617 000

4 086 832

3 271 161	 

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000	 

 	 399	Avsetning mva komp.

0

0

0

800 000	 

 	 399	IKT strategi

0

0

0

15 671	 

 	 399

Økt læringsutbytte

 	  	 	 	 	 	 	 
40

292 997 064

301 459 000

 	 400	Omsorgsd. Brøttum

24 625 040

23 942 000

 	 401	Omsorgsd. Moelv omegn

17 659 417

17 740 000

 	 403	Omsorgsd. Moelv sentrum

22 176 276

21 890 000

 	 405	Omsorgsd. Nes

60 903 696

62 965 000

 	 407	Omsorgsd. Veldre

27 086 200

26 555 000

-531 200		

 	 408	Omsorgsd. Tømmerli

26 525 118

27 211 000

685 882

 	 409	Omsorgsd. Br.dal Nord

25 605 387

25 078 000

-527 387	 	

527 387

 	 410	Omsorgsd. Mørkved

24 207 649

24 099 000

-108 649	 	

108 649

 	 411	Omsorgsd. Furnes

24 073 136

23 552 000

-521 136	 	

521 136

7 370 363

7 730 000

359 637

359 637	 

Rehabilitering

19 625 054

20 199 000

573 946

573 946	 

 	 422

Demente

28 271 959

30 280 000

2 008 041

1 861 037	 

 	 422

Demente	 0

0 	

0 	

147 003	 

11 789 706

12 679 000

889 294

889 294	 

 	 424	Enhet for psykisk helse

650 000

650 000

 	 430	Kjøkken/matproduksjon

12 164 887

13 402 000

1 237 113

1 237 113	 

-39 736 825

-36 513 000

3 223 825

3 223 825

 	 420
421

Pleie og omsorg

Bjønnh. avlastningssenter

 	 423	AO-sentrene

 	 449	Ufordelt PLO	

8 461 936	 	 
-683 040	 	
80 583

80 583	 

-286 276	 	
2 061 304

683 040
286 276

2 061 304	 
531 200

685 882	 

0		 
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Resultatenheter 	
	 	 	

Regnskap

Rev. budsjett	Avvik	Overskudd	Underskudd

2007

2007

2007

2007

2007

							
500

Barnevern

29 106 386

28 136 000

-970 386	 	

970 386

 	 	 	 	 	 	 	 
510	Sosiale tjenester

40 461 675

43 222 000

2 760 325

2 760 325	 

 	 	 	 	 	 	 	 
520

Helsestasjoner

9 944 304

10 153 000

208 696

208 696	 

 	 	 	 	 	 	 	 
550	Kultur og fritid

16 393 061

17 444 000

1 050 939

1 050 939	 

 	 	 	 	 	 	 	 
560	Kulturskole

4 168 478

4 075 000

-93 478	 	

93 478

 	 	 	 	 	 	 	 
570

Bibliotek

5 034 863

5 140 000

105 137

105 137	 

 	 	 	 	 	 	 	 
600

Brann

12 714 125

13 726 000

1 011 875

1 011 875	 

 	 	 	 	 	 	 	 
610

Landbruk

3 703 748

3 860 000

156 252

156 252

15 246 000

173 473

173 473	 

	 
620

Teknisk drift

15 072 527

 	 	 	 	 	 	 	 
630	Kart og byggesak
630

Prosj. 15300 eiendomskatt

2 282 354

5 156 000

2 873 646

2 873 646	 

0

1 206 000

1 206 000	 	 

 	 	 	 	 	 	 	 
700	Kemnerkontoret

4 702 470

4 877 000

174 530

174 530	 

 	 	 	 	 	 	 	 
710	Servicesenter

4 868 530

5 677 000

808 470

808 470	 

 	 	 	 	 	 	 	 
800

Renhold

36 654 950

37 326 000

671 050

671 050	 

 	 	 	 	 	 	 	 
810

Bygg og eiendom

810	Strøm energi

36 391 941

37 033 000

641 059

641 059	 

18 034 545

20 244 000

2 209 455

2 209 455	 

 	 	 	 	 	 	 	 
870	Overføringer

17 311 079

17 531 000

219 921

219 921	 

880

Tilleggsbevilgninger

82 119 000

82 754 000

635 000

635 000	 

890

Felles (i skjema B)

-24 914 658

-24 776 000

138 658	 	 

 	 	 	 	 	 	 	 
	Merverdiavgiftkomp.

-18 650 341

-18 267 000

383 341

383 341	 

 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	Sum netto driftsramme

935 292 821

977 769 000 42 476 179
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45 338 304

 	 	

4 334 783

		

Resultatenheter 	

	 	 	

Regnskap
2007

Rev. budsjett	Avvik	Overskudd	Underskudd
2007

2007

2007

2007

							
90

Felles (i skjema A)	 	 	 	 	 

 	 	Skatt

-498 925 986

-508 070 000

-9 144 014	 	 

 	 	

-425 131 851

-420 830 000

4 301 851	 	 

-35 370 393

-35 000 000

370 393	 	 

Rammetilskudd

 	 	Eiendomsskatt

 	 	Generelle statstilskudd:	 	 	 	 	 
 	 		Statstilskudd

-20 881 857

-19 816 000

1 065 857	 	 

 	 		

-22 494 400

-22 494 000

400	 	 

Vertskommunetilskudd

 	 		Investeringstilskudd

-2 363 000

-2 363 000	 	 	 

 	 		Komp.tilskudd eldreoms. -10 578 936

-8 748 000

1 830 936	 	 

 	 		

-3 429 477

-3 429 000

477	 	 

-1 955 858

-1 200 000

755 858	 	 

-37 405 058

-28 659 000

8 746 058	 	 

 	 	Utbytte

-41 125 063

-40 983 000

142 063	 	 

 	 	

36 907 306

36 465 000

-442 306	 	 

 	 	Avdrag

51 826 121

51 811 000

-15 121	 	 

 	 	Avsetninger

16 080 773

16 270 000

189 227

	 

0 	

0 	

0 	

230 796	 

0 	

0 	 0

1 108 000	 

Rentekomp. skoleanlegg

 	 	Salg av konsesjonskraft
 	 	

 	 	

Renteinntekter
Renteutgifter mv

Renter av psykiatrifond

 	 	Avs. bredbåndsutbygging
 	 	Avs. likviditetsreserve
 	 	Avs. overførte bev. generelt
 	 	

Bruk av avsetninger

 	 	Overføring inv.budsjett

9 252 107

9 252 000

-107	 	 

0 	

0 	

-14 527 595

-14 727 000

14 752 000

14 752 000	 0	 	 

0 	

-199 405	 	 

 	 	Overskudd 2007 	 	 	 	
 	 	Merforbruk/mindreforbruk

-50 078 346

7 277 000	 

0 50 078 346

459 029	 
54 413 129

4 334 783

Kommunens økonomistyring er basert på det prinsipp at enheter (så langt regnskapsforskriftene og
kommunens samlede resultat tillater det) skal få med seg sitt ”overskudd” til påfølgende år. På samme
måte skal enheter også få med seg et eventuelt ”underskudd” til inndekning påfølgende år. Det er dette
prinsippet som normalt følges, og som er fulgt for regnskapet i 2007.
Når det gjelder enhetene som har underskudd i 2007, overføres dette til inndekning i 2008. For å
håndtere regnskapsføring av underskudd er det opprettet et eget disposisjonsfond for å avregne
underskudd i de aktuelle enheter. Enheter med underskudd er i 2007 tilført midler fra fondet for å få et
regnskap i balanse. I 2007 er fondet belastet med kr 4.334.783 for 12 enheter med underskudd. Øvrige
resultatenheter har alle et positivt budsjettavvik. Virksomhetsområdene 10 til 89 viser et positivt avvik på
kr 45.338.304 før avsetninger som vist i kolonnen for overskudd i tabellen over er foretatt.
Ovennevnte resultat indikerer at det har vært gjennomgående god økonomistyring i de fleste enheter.
For virksomhetsområde administrasjon og fellesutgifter føres en rekke fellesutgifter for hele
kommunen. Av overskuddet på 5,319 mill. kroner er det foretatt avsetninger til felles disposisjonsfond
med 4,553 mill. kroner. Dette er blant annet avsetninger til dekning av utgifter i forbindelse med AFP,
opplæringsplanen, skadeforebyggende tiltak/forsikring, forebyggende arbeid og miljøvernarbeid.
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Budsjettavvikene for alle virksomhetsområder er kommentert pr virksomhetsområde i beretningen, og
det henvises dit for mer detaljerte forklaringer til overskudd/underskudd.
Etter avsetning/inndekking av overskudd/underskudd i 2007 for virksomhetsområdene 10 til 88
gjenstår 9,075 mill. kroner i generelt overskudd. Overskuddet skyldes besparelse på innføringen av
eiendomskatt, økte renteinntekter, merinntekter fra statstilskudd og merverdiavgiftskompensasjon.
Dette kan vises i følgende tabell:
Generelt overskudd
	Organisasjon
Besparelse innføring eiendomsskatt
VO 89, merverdiavgiftskompensasjon

128 000
1 206 000
138 658

VO 90, renteinntekter og statstilskudd

7 602 167

  Sum

9 074 825

I saken om årsoppgjørsdisposisjoner, er det generelle overskuddet vedtatt disponert som følger:
Disponert i f.sak 46/2008
Renter av psykiatrifond

230 796

	Avs. bredbåndsutbygging

1 108 000

	Avs. overførte bevilgninger generelt

7 277 000

	Overskudd 2007
 Sum disponert

459 029
9 074 825

Disponeringen kommenteres som følger:
Ringsaker kommune er årlig pålagt å avsette beregnede renter av innestående på psykiatrimidler
gjennom året. For 2007 er dette beregnet til kr 230.796 som er avsatt til psykiatrifondet.
I sak om bredbåndsdekning i Ringsaker, jf. f.sak 45/2008, er det vedtatt å finansiere kommunens
egenandel til utbygging gjennom overskuddet fra 2007. Utbyggingen gjøres gjennom et regionalt
samarbeidsprosjekt, og det er avsatt 1,108 mill. kroner som kommunens andel i prosjektet.
Oppdaterte folketall fra SSB viser at Ringsaker har 32.144 innbyggere pr 1.1.2008 som tilsvarer en økning
på + 0,53 % i forhold til 2007. Befolkningsutviklingen for Ringsaker i 2007 gir grunnlag for reberegning
av det flate innbyggertilskuddet, utgiftsutjevningen og tall for overgangsordningen i 2008. Nye folketall
gir og en ny prognose for netto inntektsutjevning. Ved budsjettering av skatt og rammetilskudd for 2008
har rådmannen lagt til grunn beregningsteknisk dokumentasjon kalt ”Grønt hefte” som fulgte som
vedlegg til St.prp. nr 1 (2007-2008). Nye anslag av skatt og rammetilskudd viser nå en mindreinntekt
på om lag 6,8 mill. kroner. Denne svikten er signalisert i salderingssaken som ble behandlet av
formannskapet i sak 56/2008. Svikten i frie inntekter kan vise seg å bli større når en ser hvordan den
samlede skatteinngangen i kommunesektoren i 2008 utvikler seg. For å kunne dekke opp en slik svikt
er det avsatt 7,277 mill. kroner av det generelle overskuddet til et eget disposisjonsfond. Rådmannen vil
komme nærmere tilbake til bruken av fondet i forbindelse med 1. tertialrapport 2008.
Ved å foreta ovennevnte disponeringer er regnskapsmessig overskudd for 2007 etter avsetninger lik kr
459.029.
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II Rapport fra 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
Den politiske strukturen ble evaluert høsten 2007. Her ble det gjort vedtak om å endre antall komitéer
fra tre til to. Endringen medførte videre at ordningen med tre nøytrale komitéer ble forlatt til fordel for to
komitéer med delvis fagansvar for henholdsvis oppvekst og omsorg.
Det ble gjennomført kommunevalg høsten 2007.
2.1.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Det er ikke fastsatt resultatmål for dette virksomhetsområdet.
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		
Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

9 162
1 581
7 581

8 379
832
7 547

10 860
1 461
9 399

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Regnskap 2007
10 986
1 587
9 399

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

Regnskap 2007
0
0
0

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet
10 Pol styringsorganer mv.

Budsjett 2007
9 399

Regnskap 2007	Avvik 	Avvik i %
9 042

357

3,8

Virksomhetsområdet har et mindreforbruk på kr 357.000. Dette skyldes i hovedsak besparelser ved
valgavviklingen høsten 2007 og lavere utgifter til forvaltningsrevisjon enn budsjettert.
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2.1.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer (virksomhetsområde)
Møter i styrer råd og utvalg
2005
2006
2007
 		Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
	Administrasjonsutvalget
7
22
10
33
	Alkoholkontrollutvalget
1
3
1
3
	Arbeidsmiljøutvalget
6
24
5
28
	Eldrerådet
11
42
9
43
Flyktningerådet
7
13
5
19
Formannskapet
30
286
29
286
Funksjonshemmedes råd
8
29
7
37
	Komité 1
9
27
9
17
	Komité 2
7
13
12
15
	Komité 3
8
26
12
24
	Komité for omsorg					
	Komité for oppvekst					
	Kommunens klageorgan
5
22
3
9
	Kommunestyret
10
147
10
135
	Kontrollutvalget
8
50
8
63
Landbruksnemnda
8
53
8
53
Planutvalget
25
160
27
133
Valgstyret
8
21
4
6
	Ungdommens kommunestyre
2
17
5
30
	Antall i alt

160

955

164

934

8
1
4
8
7
29
9
3
3
6
2
2
2
10
7
8
24
6
5

18
3
19
26
19
318
45
8
7
16
3
5
24
144
48
67
122
12
33

144

937

Evaluering av politisk struktur
Formannskapet nedsatte med vedtak i f.sak 193/2007 et eget utvalg for å evaluere den politiske
organiseringen. Evalueringen ble ferdigbehandlet i k.sak 110/2007. Det ble her gjort vedtak om å gjøre
om ordningen med tre sektornøytrale komiteer til to komitéer med delvis fagansvar; oppvekstkomité og
omsorgkomité.
Opplæring av folkevalgte
I f.sak 152/2007 ble det vedtatt å opprette en arbeidsgruppe for å utarbeide et opplæringsprogram
for folkevalgte. Det ble også innarbeidet en økning i budsjettet for å ivareta en videreføring av et slikt
opplæringsprogram.
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2.2 Adm. og fellesutgifter (VO 11)
Rådmann:
Kommunalsjef:
Kommunalsjef:
Kommunalsjef:
Org- og adm.sjef:
Utviklingssjef:
Økonomisjef:
Plan- og næringssjef:

Jørn Strand
Kjell Magne Brobakken
Ole Martin Hermansen
Vakant
Hilmar Skår
Anne Kari Thorsrud
Espen Hvalby
Ole Roger Strandbakke

2.2.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 120 administrasjon. I tillegg kommer funksjonene 130
administrasjonslokaler, 180 diverse fellesutgifter, 201 førskole, 202 grunnskole, 231 aktivitetstilbud
barn og unge, 233 annet forebyggende helsearbeid, 234 aktivisering eldre og funksjonshemmede,
241 diagnose, behandling og rehabilitering, 242 sosial rådgivning og veiledning, 253 pleie, omsorg,
hjelp i institusjon, 265 kommunalt disponerte boliger, 273 kommunale sysselsettingstiltak, 301
plansaksbehandling, 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 stabene (organisasjons- og
administrasjonsseksjonen, utviklingsseksjonen, økonomiseksjonen og plan- og næringsseksjonen).
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 personalog organisasjonstiltak, velferdstiltak, felles tjenester innen EDB/IKT samt diverse administrative
fellestjenester.
Sentraladministrasjonen ble omorganisert gjennom vedtak i k.sak 79/2007. Dette innebar at
organiseringen med 3 støtteenheter ble gjort om til 4 stabsenheter.
2.2.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 var vist i styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
		
Tilfredshet med tjenestene
	Kvalitet på tjenesten
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
5,0
5,0
5,0
5,0

4,0
4,0
4,0
4,0

Resultat
5,0
5,0
5,5
4,9
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Medarbeidere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

5,0
4,5
4,5
4,0 %

4,0
4,0
4,0
5,0 %

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

Organisasjon
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

Resultat
4,8
100 %
66 %
100 %
100 %
4,8

I forhold til måleindikatorene i balansert målstyring har sentraladministrasjonen gode resultater på alle
fokusområdene. Sykefraværet i staben er fortsatt lavt. Innen fokusområdet organisasjon er imidlertid
indikatoren for gjennomførte medarbeidersamtaler for lav.
Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

31.12.2007

65,53

66,53

68,73

69,73

	Antall årsverk

Det ble i løpet av 2007 vedtatt en utvidelse med 1,0 årsverk. Dette skjedde i k.sak 71/2007 ”Strategi
for utdanning og rekruttering av fagarbeidere i Ringsaker kommune”. Gjennom vedtak i saken ble det
opprettet ny stilling som koordinator for lærlinger.
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		
Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter
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Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

100 602
25 648
74 954

102 982
24 251
78 731

104 736
18 048
86 688

113 834
27 274
86 560

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

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

18 543
10 422
8 121

11 902
9 903
1 999

17 827
25
17 802

11 135
11 517
-382

Av større investeringer som er gjennomført i 2007 kan nevnes kjøp av tomtearealer til skole i Gaupen og
tomtearealer til skole og idrettshall på Stavsjø. Kommunen har også hatt inntekter fra salg av tomter og
næringsarealer.
Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Virksomhetsområde
11 Adm. og fellesutgifter

Budsjett 2007
86 688

Regnskap 2007	Avvik 	Avvik i %
81 241

5 447

6,3

Virksomhetsområdet har før årsoppgjørsdisposisjoner et positivt budsjettavvik på 5,447 mill. kroner. Av
dette inngår kr 128.000 i kommunens overskudd. Av gjenstående budsjettavvik på 5,319 mill. kroner
er 4,553 mill. kroner avsatt til disposisjonsfond. Dette er blant annet avsetninger til dekning av utgifter
i forbindelse med AFP, opplæringsplanen, skadeforebyggende tiltak/forsikring, forebyggende arbeid og
miljøvern. Etter disse disposisjonene utgjør virksomhetsområdets overskudd 0,766 mill. kroner. Vakanser
i enkelte stillinger og sykelønnsrefusjoner har bidratt til overskuddet.
2.2.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Økonomi		
De økonomiske rutinene tilpasses fortløpende og ved økonomiseksjonen brukes det mye tid til å støtte
resultatenhetene i deres økonomistyring. I 2007 er det gjennomført periodisering av hele budsjettet
innen alle virksomhetsområder. Ved måneds- og tertialrapporter er BMS systemet Corporater tatt i bruk
ved rapporterting på fokusområdene medarbeidere, brukere, organisasjon og økonomi.
Det har vært holdt flere kurs i fagsystemene økonomi, fakturabehandling, WEB rapportering og
ØKOPLAN i løpet av året. I tillegg ble det gjennomført kurs i budsjett og budsjettoppfølging med stor
deltagelse. Dette er kurs som det er stor interesse for, og som vil bli forsøkt holdt årlig og etter behov.
Innkjøpsområdet
Den reviderte forskriften for offentlige anskaffelser med utvidet dokumentasjonsplikt for anskaffelser
mellom kr 100.000 og kr 500.000 trådte i kraft 1.1.2007. I den forbindelse ble det avholdt møter med
de største resultatenhetene hvor forskriften ble gjennomgått. Informasjonen på intranett ble oppdatert
med de nye bestemmelsene og det ble lagt ut maler for anbudsprotokoller. For å tilpasse seg den nye
forskriften er det også tatt initiativ til at kommunens rammeavtaler som i utgangspunktet skulle vare
lengre enn fire år nå blir utlyst på nytt etter fire år.
Kommunen har et omfattende system for ramme- og rabattavtaler som enhetene benytter i sine innkjøp.
Avtalene er dels egne for Ringsaker, dels interkommunale. Når det gjelder interkommunale avtaler er det
etablert en ny avtale for forsikringsområdet sammen med Stange, Hamar, Løten og Elverum kommuner.
Denne gjelder for årene 2008 – 2011 og gir kommunene god kontroll med forsikringspremiene. Det er
også etablert nye interkommunale avtaler for storhusholdningsområdet kjøtt og fisk og det er inngått
nye avtale for lyskilder. Det er utlyst interkommunal avtale for renholdsprodukter, papir og diverse
plastprodukter. Levering av skolefrukt ble satt i gang ved skoleårets begynnelse ved at avtaleområdet
med Ringsaker ASVO AS ble utvidet. På grunn av aktiv oppfølging av avtalen for megling av elektrisk
kraft ble det oppnådd gode resultater hva gjelder pris pr kwh for 2007.
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Kommunens elektroniske innkjøpssystem er tatt i bruk av så å si alle resultatenheter og i 2007
gikk det ut 2.067 innkjøpsordrer på til sammen 5,5 mill. kroner fordelt på 13 leverandører. I
nye anbudskonkurranser stilles det nå krav om at leverandørene har avtale med den offentlige
markedsplassen www.ehandel.no.
Arbeidet med å etablere en felles adresse for alle kommunens inngående fakturaer er nå fullført. I
forbindelse med mottak av elektronisk faktura er det etablert en meldingssentral slik at leverandører
av ulike kategorier kan sende elektronisk faktura til kommunen. En regner med en betydelig andel
elektroniske fakturaer i 2008.
Det er foretatt stikkprøvekontroller av priser på inngående fakturaer fra leverandører, og for enkelte
leverandørers vedkommende er det oppdaget betydelig prisavvik som blir kreditert.
IKT-området		
I forbindelse med økt aktivitet på IKT-området ble det i 2007 gjennomført en oppgradering av
kommunens datakommunikasjonsløsninger for å øke nettverkskapasiteten for kommunens ytre
enheter. Det ble i løpet av året skiftet ut både sentralt og lokalt utstyr basert på endrede behov/bruk
av kommunens systemer og løsninger. Blant annet er det gjennomført flere større oppryddingsjobber
på kabling/nettverkskomponenter for å sikre bedre funksjonalitet/stabilitet i lokale nettverk ute på den
enkelte enhet i VO 30. Kommunen har i løpet av de siste årene klart å få på plass en omfattende og
funksjonell utstyrspark som man prøver å forbedre hvert år.
Etter at utstyret er vesentlig forbedret de siste årene, er det i 2007 satt mer fokus på den pedagogiske bruken
av IKT-utstyret. Det er fokusert på at lærerne deler sine erfaringer og pedagogiske opplegg i kommunes
læringsplattform (Fronter). Det er også gjennomført diverse kurs hvor bl.a. lærere er kursholdere.
Flere av barnehagene har de siste årene anskaffet IKT- utstyr til pedagogisk bruk. Arbeidet med å
tilrettelegge hensiktsmessig bruk i barnehagen fortsetter. Det har vært arbeidet med å motivere til
erfaringsutveksling og deling av gode pedagogiske ideer. Barnehageportalen Dexter er utvidet med en
modul som gjør de private barnehagene i kommunen mer selvstendige i barnehageopptaket.
Ringsaker kommune har i 2007 søkt om Høykom-midler sammen med kommunene Hamar, Stange
og Løten og Hedmark fylkeskommune. Siktemålet er en utbygging som gir 100 % bredbåndsdekning.
Ringsaker kommune har ved utgangen av 2007 en bredbåndsdekning på 88 %, noe som betyr at mer
enn 1.600 husstander mangler mulighet til rask internettforbindelse. Høykoms programstyre har i eget
vedtak tildelt samarbeidsprosjektet Høykom-midler med om lag 2,5 mill. kroner. Det er utlyst felles
anbudskonkurranse for hele fylket. Valg av leverandør følges opp i 2008, og det meste av utbyggingen
skal være ferdig i løpet av året.
Kommunestyret gjorde i sitt møte 31.1.2007 ved k.sak 8/2007 vedtak om at lyd/bilder fra
kommunestyrets møter legges ut på kommunens hjemmesider. Det ble innhentet tilbud på to ulike
løsninger og firmaet Exss ble valgt som leverandør. Løsningen inneholder 3 kamera: Ett rettet mot
talerstolen, ett rettet mot podiet og ett rettet mot salen. Det gjøres kontinuerlig opptak på alle tre
kamera. For en internettbruker er det mulig å følge alle tre kamera samtidig. Kommunestyremøtet
overføres direkte. I tillegg blir møtene arkivert på møtedato slik at det er mulig å søke fram enkeltsaker
fra eldre møter. Løsningen har vært i drift fra det nyvalgte kommunestyrets konstituerende møte
31.10.2007.
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Opplæring/kompetanseforvaltning
Det har vært en omfattende internopplæring i 2007. Felles kurskatalog tilbød 30 ulike kurs innen
økonomi, personalforvaltning, IKT, administrasjon og forvaltning. Innenfor fagrettede tiltak ble det gitt
midler til 12 opplæringstiltak som omfattet pleie- og omsorg, barn og ungdom og organisasjonsutvikling.
I lederutviklingsprogrammet ble det særlig satset på opplæring i coaching, men det har også vært fokus
på teamledelse, arbeidsgiverpolitikk og omdømmebygging.
Kunnskapsløftet i skolesektoren utløste i 2007 1,5
mill. kroner i statlig tilskudd. Den enkelte skoleenhet
har utarbeidet lokal kompetanseutviklingsplan, og
har til gjennomføring av disse planene fått overført
sin andel av midlene. Dette har resultert i flere større
etter- og videreutdanningstiltak overfor skoleledere
og lærere. Særlig prioritert i 2007 har vært tiltak innen
skoleledelse, læringsmiljø, fremmedspråk, realfag,
engelsk, IKT, utdanning/yrkesrådgivning og tiltak for
tidlig innsats.
Kurset med ”Veilederbasert hjelpepleierutdanning”
ble sluttført i desember. Kommunen har
gjennom dette kurset fått 14 nye hjelpepleiere.
Undervisningsutgifter har vært dekket av
fylkeskommunen, og fylkesmannen har
gitt omfattende tilskudd til utvikling av
opplæringsmodellen. Denne modellen for
voksenopplæring blir videreført i 2008, men med
helsefagarbeiderutdanning som erstatter hjelpepleierog omsorgsarbeiderutdanningen.

Hovedtillitsvalgt, leder i Fagforbundet
Ernst-Kristian Thomassen

Lærlinger
Kommunen hadde i 2007 til sammen 24 lærlinger
fordelt på fagene omsorgsarbeider, barne- og
ungdomsarbeider, IKT-drift, institusjonskokk og
feier. 6 lærlinger avla fagprøve i 2007. Det var 14
ledige/nyopprettede læreplasser. Det ble tatt inn 6
nye lærlinger i omsorgarbeiderfaget, 5 i barne- og
ungdomsarbeid og 3 i IKT-drift. Sykefraværet blant
lærlinger er relativt høyt med 10,5 %. Det har hvert
år vært nødvendig å heve noen lærekontrakter pga.
fravær og manglende interesse for læring. I 2007 ble
3 lærekontrakter hevet.

Komité 3 fikk i oppdrag i 2006 å lage en strategiplan
for hvordan kommunen kan rekruttere flere fagarbeidere. Kommunestyret behandlet strategiplanen ved
k.sak 71/2007 og vedtok flere tiltak for å forbedre opplæring og veiledning av lærlinger, koordinering av
lærlingordningen, kompensasjon for veiledere og en plan for økning i antall læreplasser frem mot 2016.
Noen av tiltakene er iverksatt fra 2008.
Forebyggende arbeid overfor barn og unge
SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) er en modell for et formalisert samarbeid
mellom Ringsaker kommune og Ringsaker lensmannskontor. Samarbeidet ble etablert i oktober 2006 og
har barn og unge i alderen 12 – 18 år og deres foresatte som målgruppe. I tillegg til kommunale aktører
og politi, deltar også Ringsaker videregående skole, Østnorsk kompetansesenter samt frivillige lag og
foreninger. Nøkkelfaktorer innen SLT er tverretatlig og tverrfaglig samarbeid, felles problemforståelse,
tidlig intervensjon og helhetlig tilnærming.
Ringsaker kommune har mottatt økonomisk støtte fra Østnorsk kompetansesenter og Det
kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) til etablering av SLT. Midlene er i hovedsak brukt til å finansiere
engasjementsstilling som SLT-koordinator i etableringsfasen.
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Samarbeidet har siden oppstarten resultert i et forsterket samarbeid mellom kommune og politi på flere
områder innen det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. SLT-koordinator har blant annet kontortid
på lensmannskontoret en dag i uka. Det har i løpet av 2007 blitt arrangert seminar og temasamlinger,
hvor målet har vært å sikre forankring, styrke samhandling og prioritere innsatsområder. Av øvrige
SLT-tiltak nevnes spesielt etablering av oppvekstteam ved alle kommunale ungdomsskoler bestående av
representanter fra skole, politi, barnevern, PPT, helsesøster og SLT-koordinator. Det er vedtatt å etablere
tilsvarende team i videregående skole.
Miljørettet helsevern
I løpet av 2007 har det vært fokusert på radonmålinger. Det er blant annet sendt ut en rekke
radonmålere til private husstander. Det er også gjennomført radonmåling ved Skarpsno skole. Denne
analysen er foreløpig ikke ferdig. I 2007 har 6 nye barnehager fått godkjenning etter forskriften om
miljørettet helsevern. Alle barnehager med unntak av Fagernes er dermed godkjent.
Arealplanlegging
Kommuneplanens arealdel ble tatt opp til revisjon i 2006 og vedtatt i 2007. Arealdelen er et virkemiddel
for å sikre at forvaltning av arealer og andre naturressurser bidrar til å nå de mål som er vedtatt for
kommunens utvikling. Den gir grunnlag for at arbeidet med detaljplaner og gjennomføring av enkelttiltak
skjer innenfor en helhetlig ramme.
Ringsaker og Hamar kommuner har i samarbeid utarbeidet felles kommunedelplan for Stavsberg, som
forutsatt i SMAT-planen. Kommunedelplanen omfatter areal i begge kommuner og ble vedtatt i 2007.
Videre ble det forberedt en arkitektkonkurranse som grunnlag for regulering og utbygging av de første
boligområdene. Kommunen medvirker også i det regionale arbeidet med evaluering og revisjon av SMATplanen.
Som en del av prosjektet for utvidelse av E6 til 4 felt på strekningen Gardermoen – Biri, utarbeides det i
samarbeid med Statens vegvesen kommunedelplaner for E6 gjennom Ringsaker. For strekningen Hamar
– Moelv ble det vedtatt planprogram og utarbeidet forslag til kommunedelplan. I samarbeid med Gjøvik
kommune ble forslag til planprogram for felles kommunedelplan for E6 Moelv – Biri utarbeidet.
Det ble i 2007 vedtatt i alt 18 regulerings- og bebyggelsesplaner. I tillegg ble 13 reguleringsforslag lagt ut
til offentlig ettersyn. Samtidig ble det utført et omfattende arbeid med kommune- og kommunedelplaner.
For status i planarbeidet pr 31.12.2007, se vedlegg 1.
Det er fortsatt stor byggeaktivitet og stort behov for avklaring av arealplaner som grunnlag for utbygging.
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. Det er utarbeidet veiledningsmateriell for å effektivisere arbeidet.
Flere vedtatte arealplaner ble fulgt opp ved at det ble inngått utbyggingsavtaler mellom kommunen
og grunneier eller utbygger for å gjennomføre planene. Kommunestyret vedtok ved k.sak 27/2007
forutsetninger for kommunens bruk av utbyggingsavtaler, for å sikre forutsigbarhet for berørte.
Ombygging av omkjøringsvegen i Brumunddal sentrum til bygate ble igangsatt i 2007. Her har
kommunen samarbeidet med Statens vegvesen både om regulering, detaljplanlegging og styring av
utbyggingsprosjektet.
Retningslinjer for estetikk og byggskikk i Ringsaker kommune ble vedtatt ved k.sak 62/2007. Det er en
veileder som skal bidra til å sikre kommunens mål om estetisk kvalitet, ved at tiltak gis en utforming som
tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til bygde og naturgitte omgivelser.

34

Årsberetning 2007

Miljø- og naturvern
Arbeidet med en felles strandsoneplan for Mjøsa ble videreført i 2007, og forventes ferdig medio
2008. Alle kommunene rundt Mjøsa, samt fylkesmennene og fylkekommunene deltar i dette arbeidet.
Planarbeidet vil omfatte arealpolitiske hensyn, livskvalitet og folkehelse, miljøbasert næringsutvikling,
kulturminner og kulturmiljøer. Målet med planen er økt tilgjengelighet til Mjøsas strandsone for
allmennheten, gjøre områdene langs Mjøsa attraktive for friluftsliv, som boområde og næringsområde,
samt å utvikle potensialet og avklare utfordringer i et interkommunalt perspektiv.
Fylkesmannen i Hedmark har i samarbeid med kommunen igangsatt arbeid med vern av en geologisk
lokalitet i Bruvollhagan i Moelv. Det forventes vedtak om dette ved kongelig resolusjon i løpet av 2008.
Lokaliteten er av internasjonal klasse.
Utredning vedrørende V/A-utbygging i fjellet ble startet opp. Formålet med utredningen er bl.a. å se på
ulike muligheter for avkloakkering av fjellet slik at flere kan knytte seg til ledningsnettet og vassdragene
får en akseptabel vannkvalitet.
Næring og næringstilrettelegging
Selskapet Ringsaker Vekst AS har utført de funksjoner som tilligger selskapet. Foruten oppfølging av
eksisterende engasjement, har selskapet i 2007 gått inn med kapital i to nye prosjekter for å sikre
eksisterende og utvikle nye arbeidsplasser.
I k.sak 111/2006 ble det fattet vedtak om at det årlig avsettes et beløp på kr 800.000 fra næringsfondet
som brukskapital til tiltak som fremmer næringsliv og sysselsetting i Ringsaker kommune, og at
disponeringen av brukskapitalen overføres til Ringsaker Vekst AS. I 2007 ble 19 prosjekter tildelt støtte
fra næringsfondet med til sammen kr 652.000.
Det har vært mange forespørsler etter byggeklare tomter langs E6, særlig fra handels- og
servicevirksomheter, men gjeldende reguleringsplaner tillater ikke slike etableringer utenom
tettstedenes sentrumsområder. Unntatt er et mindre areal på Rudshøgda hvor regionale myndigheter har
åpnet opp for at reguleringsformålet kan utvides til å omfatte detaljhandel. Manglende kommunedelplan
for ny E6 gjennom Ringsaker skaper sterke restriksjoner på utnyttelse av tomtene langs E6.
I 2005 ble det på initiativ fra kommunen og de stedlige næringsmiddelbedriftene etablert et
uformelt nettverk blant de store næringsmiddelbedriftene rundt Mjøsa, kalt Nettverket for Innlandets
Næringsmiddelindustri (NIN). Høsten 2007 ble NIN tildelt midler til forprosjekt i ARENA- programmet for
prosjektperioden 1.9.2007 – 30.5.2008. Næringsavdelingen deltar i styringsgruppa for forprosjektet som
vertskommunenes representant.

Ringsaker AO-senter produserer transportkasser som leveres til Mesna Bruk
Årsberetning 2007

35

2.3 Barnehage (VO 20)
200 Brøttum og Lismarka barnehager		
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehager		
204 Evenrud, Stavsjø, Tingnes, Fredvang bhg.
							
205 Tømmerli barnehage				
206 Hempa og Vesleparken barnehager		
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehager
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehager		

Resultatenhetsleder:		
esultatenhetsleder:		
Resultatenhetsleder:		
Kst. resultatenhetsleder:
Resultatenhetsleder: 		
Resultatenhetsleder:		
Resultatenhetsleder: 		
Resultatenhetsleder:		

Gry Hanne Edvardsen
Gunn Bjerke
Anita Ihle Steen
Eli Skogsrud
Liv S. Lauritzen
Ingrid Sveberg
Ivy M. Ludvigsen
Kari Lauritzen

2.3.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 201
førskole, 211 styrket tilbud til førskolebarn og 221
førskolelokaler og skyss. Kommunen driver selv 17
barnehager organisert innen 7 resultatenheter. I
tillegg er det etablert faste plasser i midlertidige
lokaler ved Moelv barnehage og Mauset skole.
Kommunen yter også service til 31 private
barnehager (veiledning, godkjenning, tilsyn og
formidling av statlig tilskudd). I tillegg gjør
administrasjonen vedtak om utmåling av kommunalt
tilskudd til samtlige private barnehager i henhold til
forskrift om likeverdig behandling av barnehager i
forhold til offentlige tilskudd. Det behandles også
søknader om ekstra styrkingstiltak til barnehagene
for barn med nedsatt funksjonsevne og søknader om
tildeling av spesialpedagogisk hjelp til barn under
skolepliktig alder. Etter § 12 i barnehageloven skal
alle godkjente barnehager i kommunen samarbeide
om opptak av barn, og kommunen har ansvaret for å
legge til rette for dette. Mye av dette arbeidet er
tillagt resultatenhetene innen VO 20.

Moelv barnehage

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

2.3.2 Hovedkommentar
Kommunen opplevde en betydelig økning i etterspørselen etter barnehageplasser ved hovedopptaket
til barnehageåret 2007/2008. Utviklingen de siste årene med økt etterspørsel etter heldagsplasser og at
stadig flere yngre barn søkes inn i barnehagene ble forsterket. Dette resulterte i etablering av nye faste
plasser i midlertidige lokaler ved Moelv barnehage og Mauset skole etter at ulike alternativer ble vurdert.
Tilbudene ble etablert i påvente av utbygging ved Fossen og Buttekvern barnehager. Eksisterende
barnehager med tilstrekkelig areal tok også inn flere barn. I de private barnehagene økte antall plasser
ved at Bjørkebo barnehage og Marihøna Montessori barnehage utvidet tilbudet. Det ble også etablert tre
familiebarnehager.
Kommunen innførte elektronisk barnehagesøknad fra opptaket 2007/2008. Med dette blir kommunale og
private barnehager presentert på en helhetlig måte via barnehageportalen på kommunens hjemmeside.
Erfaringene etter første år er overveiende positive.
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I desember 2007 ble utvidelsen ved Fossen barnehage ferdigstilt med to avdelinger. Utvidelsen
medfører en økning med 32 plasser, henholdsvis 14 småbarnsplasser og 18 plasser for de eldste
barnehagebarna.
Personalet i barnehagene har arbeidet spesielt med implementeringen av ny rammeplan gjennom året. I
tillegg har det foregått kompetanseheving i forhold til barn med særskilte behov.
2.3.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 var vist i styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
Ønsket resultat	Akseptabelt
			
resultat

Resultat

Tilfredshet med tjenestene
	Andel m/barnehageplass 0-5 år
	Andel m/barnehageplass 3-5 år
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon

5,3
96,7 %
98,2 %
5,1
5,0

5,0
100 %
100 %
5,0
5,0

4,0
95 %
95 %
4,0
4,0

Andelen med barnehageplass er behovsdekningen pr 20.9.2007.
		
200 Brøttum og Lismarka barnehager
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehager
204 Evenrud, Stavsjø, Tingnes, Fredvang bhg
205 Tømmerli barnehage
206 Hempa og Vesleparken barnehager
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehager
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehager

Tilfredshet med	Samarbeid	Informasjon
tjenestene
medvirkning
5,2
5,4
5,1
5,4
5,3
5,4
5,5

4,8
5,1
4,8
5,0
4,9
5,2
5,4

4,8
5,1
4,7
5,0
5,1
5,0
5,5

Resultatene fra brukerundersøkelsen viser at det for VO 20 samlet, er høy grad av tilfredshet med den
tjenesten som gis i barnehagene.
Medarbeidere
		
	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse (ansatte)
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

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

4,0
4,0
4,0
9,0 %

Resultat
5,3
4,9
4,9
9,0 %
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Engasjement 	Engasjement 	Arbeids-	Sykeog
og
miljø
fravær
kompetanse
kompetanse		
(brukere)
(ansatte)

		
		
		
200 Brøttum og Lismarka barnehager
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehager
204 Evenrud, Stavsjø, Tingnes, Fredvang bhg
205 Tømmerli barnehage
206 Hempa og Vesleparken barnehager
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehager
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehager

5,2
5,2
4,7
5,3
5,2
5,4
5,7

4,7
5,2
4,4
4,3
5,1
4,8
5,3

4,9
5,1
4,5
4,4
5,1
4,9
5,4

9,5 %
9,0 %
9,9 %
9,8 %
9,5 %
12,5 %
1,7 %

For VO 20 samlet viser tilbakemeldingen fra medarbeidere at de var godt fornøyd. Resultatet er godt
over ønsket nivå. Sykefraværet er fremdeles noe høyt.
Organisasjon
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

		
Læring/fornyelse	Gj.førte medarb.
			
samtaler
200 Brøttum og Lismarka barnehager
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehager
204 Evenrud, Stavsjø, Tingnes, Fredvang bhg
205 Tømmerli barnehage
206 Hempa og Vesleparken barnehager
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehager
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehager

4,6
5,2
4,2
4,0
4,9
4,5
5,0

100 %
77 %
31 %
85 %
75 %
86 %
100 %

Resultat
4,7
100 %
76 %
100 %
100 %
5,0
Tilfredshet med		
med ledelsen
4,8
5,2
4,4
4,5
5,2
4,9
5,7

Ansatte innen VO 20 gir generelt gode tilbakemeldinger på gjennomført medarbeiderkartlegging. Dette
gjelder både området for læring og fornyelse og tilfredshet med ledelsen av barnehagene.
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Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats – antall årsverk
Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

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

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

13,00
0,00
22,48
0,00
0,00
14,44
13,82
17,08
17,92
15,06
6,65

13,00
0,00
22,48
0,00
0,00
14,44
13,82
17,08
26,42
15,06
6,65

112,00

116,42

120,45

128,95

200 Brøttum og Lismarka barnehager
201 Åsen barnehage
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehager
202 Fagernes barnehage
203 Fossen og Moelv barnehager
204 Evenrud, Stavsjø, Tingnes, Fredvang bhg
205 Tømmerli barnehage
206 Hempa og Vesleparken barnehager
207 Buttekvern og Fredheimvegen bhg
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp bhg
249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter
	Sum årsverk VO 20 Barnehage

31.12.2007

I k.sak 61/2007 ble det gjort vedtak om opprettelse av 200 % stilling pedagogisk leder, 200 % stilling
førskolelærer, 400 % stilling barneveileder og 50 % stilling arbeidsleder fra 1.8.2007, for tiden med
arbeidssted ved det midlertidige barnehagetilbudet ved Mauset skole og ved Fredheimvegen barnehage.
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

98 928
93 116
5 812

111 974
107 829
4 145

112 636
106 292
6 344

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

1 517
2 074
-557

3 987
118
3 869

5 908
813
5 095

Regnskap 2007
129 883
123 539
6 344

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

Regnskap 2007
7 654
601
7 053

Større investeringsprosjekter budsjetteres som regel over flere år. I 2007 har det først og fremst vært
regnskapsført utgifter til utvidelsen av Fossen barnehage og etablering av midlertidige tilbud i Moelv
barnehage og Mauset skole.
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Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet
200 Brøttum og Lismarka barnehager
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehager
204 Evenrud, Stavsjø, Tingnes, Fredvang bhg
205 Tømmerli barnehage
206 Hempa og Vesleparken barnehager
207 Buttekvern og Fredheimvegen bhg
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp bhg
249 Barnehageformål – ikke fordelt
	Sum

Budsjett 2007

Regnskap 2007	Avvik	Avvik i %

670
786
728
356
746
1 237
994
827

596
545
735
224
623
834
929
356

74
241
-7
132
123
403
65
471

11,0
30,7
-1,0
37,1
16,5
32,6
6,5
57,0

6 344

4 842

1 502

23,7

Innen virksomhetsområde 20 barnehage er det et samlet overskudd før årsavslutningstransaksjoner på
1,502 mill. kroner. Fra 2006 ble det inntektsført 1,990 mill. kroner i overskudd. VO 20 barnehage har et
netto budsjett på 6,344 mill. kroner. Brutto utgifter i budsjettet utgjør 112,6 mill. kroner.
Rapport fra resultatenhetene
200 Brøttum og Lismarka barnehager
I Lismarka og Brøttum barnehage har en nådd de fleste av målene for 2007, mens enkelte mål er en på
god vei til å nå. Personalet har hatt fokus på relasjonsarbeid og anerkjennende kommunikasjon. Innen
disse områdene har det skjedd en god utvikling.
Brøttum barnehage ble utvidet med en småbarnsavdeling, og denne har nå vært i drift i ett år. Det er
fokusert på å få til et godt samarbeid mellom avdelingene. Høsten 2007 startet en opp et samarbeid
med to studenter fra Statens gartnerskole Vea. Studentene har påbegynt en plan for uteområdet i
Brøttum barnehage, som også vil være deres eksamensoppgave. Planen skal ferdigstilles i juni 2008.
Med noen oppsparte og bevilgede midler vil en begynne arbeidene med å forbedre uteområdet.
En utfordring i 2007 har vært økende sykefravær og mangel på vikarer. Enheten har et positivt
budsjettavvik på om lag kr 74.000. Dette skyldes i hovedsak at det har vært vanskelig å skaffe vikarer ved
sykefravær blant fast ansatte. Enheten hadde dermed større inntekter enn utgifter ved sykefravær.
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehager
Fossen barnehage sto ferdig med to nye avdelinger 21. desember 2007. Fortsatt gjenstår det å bygge et
vognskjul og utebod, men dette vil bli bygget sommeren 2008. I Moelv barnehage ble et overbygg ved
Kløverstua ombygd til grovgarderobe.
På grunn av stor søknadsmengde ved årets hovedopptak ble det fra 1. august opprettet en midlertidig
småbarnsavdeling med 9 plasser for barn i alderen 1-3 år i underetasjen på Kløverstua i Moelv
barnehage. Disse barna ble overflyttet til Fossen da tilbygget her sto ferdig. Enheten har siden august
2007 gitt tilbud til 108 barn fra 0-5 år.
Barnehagene har jobbet mye med språklig bevissthet og språkutvikling, med TRAS (Tidlig registrering av
språkvansker) som kartleggingsverktøy. Natur, miljø og friluftsliv har også vært et satsningsområde. Alle
ansatte har deltatt på den sentrale rammeplanskoleringen.
Fagernes, Fossen og Moelv barnehage fikk et mindreforbruk på kr 241.000. Årsaken til dette er at
enheten hadde større inntekter fra syke- og fødselsrefusjoner enn utgifter til sykevikar. Enhetens
overskudd fra 2006 ble heller ikke oppbrukt.
204 Evenrud, Tingnes, Stavsjø, Fredvang barnehager
Barnehageenheten på Nes består av fire avdelinger etter at Fredvang kom med i august 2006. De 4
barnehagene gir tilbud til ca 82 barn. Det gis et fleksibelt barnehagetilbud der de ansatte har fokus
på det enkelte barns evner og muligheter. Dette sikres gjennom et kontinuerlig arbeid med enhetens
pedagogiske plattform, kompetanseheving og kvalitetsutviklingsarbeid.
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Fokusområder i 2007 har vært TRAS (Tidlig registrering av språkvansker), implementering av ny
rammeplan med ekstra fokus på fagområdet ”antall, rom og form”, og en egen prosess rundt
sammenslåing av de fire barnehagene til Årengen. På grunn av brannen i desember blir denne
prosessen nå forlenget.
Enheten har gjennom året hatt høyt sykefravær. Det er jobbet systematisk med IA, og ett av tiltakene er
deltagelse i PIPPI-prosjektet.
Regnskapet viser et negativt avvik i forhold til budsjett på kr 6.607. Avviket skyldes økte vikarutgifter på
grunn av høyt sykefravær.
205 Tømmerli barnehage
På bakgrunn av tilbakemeldinger i brukerundersøkelsen i 2007 valgte barnehagen å fortsette
oppgraderingen av uteområdet. Dette har vært påfylling av matjord og klargjøring for akebakke i
skråningen på området. Det er også gjort forbedringer med dreneringen for å ta bort problemer med
overflatevann. Barnehagens bygning er oppgradert ved at det er lagt innvendig panel i flere rom. Det er
investert mye i IKT-utstyr til barnehagebarna. Dette har vært mulig på grunn av overskudd fra 2006.
Sykefraværet har vært høyt, særlig i 4. kvartal. Barnehagen har både langtidsfravær og en del
korttidsfravær. Langtidssykmeldte er fulgt opp med tanke på å lette arbeidsdagen. For øvrig sliter
barnehagen med å skaffe kvalifisert hjelp ved sykefravær.
Resultatet på antall gjennomførte medarbeidersamtaler er noe lavt. Dette skyldes langtidssykemelding
og permisjon i stilling for enkelte ansatte.
Barnehagen hadde i 2007 et positivt avvik på om lag kr 132.000. Fra 2006 fikk enheten overført kr
214.000, slik at det i løpet av året er brukt ca kr 100.000 mer enn budsjettrammen skulle tilsi.
206 Hempa og Vesleparken barnehager
I løpet av året har enheten gitt tilbud til 91 barn. Vesleparken videreførte tilbudet om korttidsplasser ved
siste barnehageopptak. Begrunnelsen for å gjøre dette er at familier fra mange ulike kulturer søker barna
inn i barnehagen, og disse etterspør varierte oppholdstider. Vesleparken har for tiden barn med somalisk,
arabisk, vietnamesisk, bulgarsk, albansk og norsk bakgrunn og språk. Barnehagen samarbeidet med
NAFO (nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) og har gått inn i ulike prosjekter tilknyttet NAFO og
Høgskolen i Hedemark.
Enheten har gjennom året fokusert på språkstimulering, og kartleggingsverktøyet TRAS (Tidlig
registrering av språkvansker) er blitt en fast metode for å fange opp språksvake barn på et tidlig
tidspunkt. Skolering og implementering av ny rammeplan er vektlagt. Det er også fokusert på lek og
gode relasjoner mellom barn, foreldre og personalet.
Sykefraværet har stabilisert seg, men er fortsatt høyt. Det har vært til dels store utfordringer med å
skaffe vikarer til ferieavvikling og sykefravær.
Enheten fikk et overskudd på kr 123.000 i 2007. Dette skyldes i stor grad økte inntekter på
sykelønnsrefusjoner og besparelser på lønn for øvrig. I Vesleparken er det i løpet av året investert i et
nytt og høyere gjerde rundt barnehagen.
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehager
Barnehagen har i 2007 startet opp to utvidede småbarnsavdelinger i midlertidige lokaler på Mauset
skole. Enheten har til sammen gitt tilbud til 116 barn i alderen 0-6 år. Behovet for småbarnsplasser har
økt og enheten hadde i 2007 fire småbarnsavdelinger.
Det har vært en utfordring å fylle opp de midlertidige plassene som ble etablert på Mauset. Dette
skyldtes at ventelistene var redusert innen tilbudet ved Mauset var klart til oppstart. Det har vært jobbet
med å fylle opp plassene gjennom hele høsten og en nærmet seg full barnehage ved utgangen av 2007.
Barnehagene i enheten jobber ut fra det samme grunnlaget som er anerkjennende kommunikasjon og
språkutvikling ved hjelp av TRAS (Tidlig registrering av språkvansker) og språkgrupper.

Årsberetning 2007

41

Enheten har stort sykefravær. Utfordringen ligger i at det er vikarmangel og en sliter dermed mer på
den faste bemanningen når en ikke får satt inn vikar til enhver tid. Enheten får likevel gode resultater på
brukerundersøkelsene og det jobbes for å opprettholde denne standarden
Enheten fikk et positivt budsjettavvik på kr 403.000. Dette skyldes til dels store inntekter fra
sykelønnsrefusjoner, samtidig som det har vært vanskelig å få satt inn vikarer. Disse utfordringene har
gjort at inntektene ved sykefraværet har vært større enn utgiftene. Utviklingen med en gradvis utvidelse
av tilbudet ved Mauset har også bidratt til overskuddet. Overskuddet fra 2006 er heller ikke brukt opp i
sin helhet.
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehager
Enheten har i 2007 gitt barnehageplass til 74 barn i alderen 0-6 år. Brukerne sier at de er godt fornøyd
med det tjenestetilbudet som gis. De ansatte gir uttrykk for meget stor grad av tilfredshet med alle
områder som har betydning for et godt arbeidsmiljø. Enheten har et lavt sykefravær, og dette er en
vesentlig årsak til at enheten kom ut med et positivt avvik på kr 65.000.
Ved Furnes barnehage er 1. etasje blitt pusset opp. Dreneringen av uteområdet ved Kårtorp barnehage er
utbedret.
Personalgruppene på de tre husene er stabile, humørfylte og preget av en anerkjennende væremåte.
De uttrykker egne ønsker om læring og utvikling, og enhetens fagkvelder har vært positive tiltak i denne
sammenheng. Personalet har økt sin kompetanse bl.a. i forhold til barn og bruk av digitale verktøy. I
tillegg har alle de voksne deltatt i den generelle rammeplanskoleringen.
249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter
Ved utgangen av 2007 hadde ansvarsgruppen et mindreforbruk på om lag kr 471.000. Fra 2006 ble det
inntektsført et overskudd på ca kr 940.000. Settes disse tallene opp mot hverandre, er det i løpet av året
forbrukt noe mer ressurser enn årets budsjett tilsier.
Mindreforbruket på ansvarsgruppen har sammenheng med tildeling av ekstra ressurser til førskolebarn.
Inntektsført overskudd fra 2006 har medført at rådmannen gjennom året har kunnet tildele noe mer
ressurser til barn med særskilte behov. Samtidig vil det jevnlig være et behov for å ha igjen ressurser til
søknader mot slutten av året, da vedtak om tildeling fattes løpende gjennom året.
2.3.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Deltagelse i prosjekt PIPPI
Flere av resultatenhetene innen virksomhetsområdet har deltatt i prosjekt PIPPI. Prosjektet er
gjennomført for å redusere omfanget av muskel- og skjelettlidelser blant ansatte i VO 20 barnehage.
Formålet med prosjektet har vært å redusere sykefraværet. Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid
med Oppfølgingsenheten Frisk i Moelv og Treningskompaniet i Brumunddal. I tillegg har NAV Ringsaker
Trygd og NAV Arbeidslivssenter bidratt økonomisk til gjennomføringen. Tiltakene har vært både
forebyggende og reparerende og både ansatte og ledere var involvert. Tiltakene er rettet mot oppfølging
av sykmeldte, tilrettelegging av fysiske forhold på arbeidsplassen, og bevisstgjøring og ansvarliggjøring i
forhold til egen helse.
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Barnehagedekning
Kommunestyret vedtok full barnehagedekning i k.sak 125/2006, Budsjett 2007 og økonomiplan
2007-2011. Etter hovedopptaket våren 2007 erfarte kommunen en markant økning i antall søknader om
barnehageplass og da spesielt blant barn i alderen 0 – 3 år, men også en betydelig økning i søknader om
utvidelse i oppholdstid for barn som allerede hadde plass i barnehager. Formannskapet ble orientert om
dette ved f. sak 119/2007.
For å imøtekomme denne sterke økningen i etterspørselen etter barnehageplasser ble det igangsatt
strakstiltak for å etablere nye barnehageplasser. Ut fra disse vurderingene ble de midlertidige tilbudene
i Moelv barnehage og ved Mauset skole etablert. I tillegg gjennomførte barnehager som hadde areal til
merinntak dette.
Kompetanseheving
Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (forskrift til lov om barnehager) ble innført
fra høsten 2006. For å implementere rammeplanen i alle barnehagene har det gjennom 2007
vært arrangert kurs innen ulike tema i samarbeid med nabokommuner og Høgskolen i Hedmark.
Fylkesmannen har bidratt med kompetansemidler til dette opplegget. Målgruppen har vært alle ansatte i
barnehagesektoren.
Barnehageportalen
I forbindelse med elektronisk barnehagesøknad ble det opprettet en egen barnehageportal på
internett. Dette er en helhetlig presentasjon av både kommunale og private barnehager i kommunen.
Barnehagene er inndelt i soner ut fra geografi, slik at foreldre enkelt kan få oversikt over tilbudet. IST
har levert programvaren til kommunen. Dette arbeidet har vært et ledd i kommunens tilrettelegging av
samordnet barnehageopptak.

Emil i Lønneberget, Ringsaker teater, august 2007
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2.4 Undervisning (VO 30)
300 Brøttum ungdomsskole
301 Moelv ungdomsskole
302 Nes ungdomsskole / RAUS
303 Brumunddal ungdomsskole
304 Furnes ungdomsskole
310 Brøttum skole
312 Messenlia og Lismarka skole
313 Fagernes og Åsen skole
314 Kilde og Fossen skole
315 Skarpsno skole
316 Jølstad og Saugstad skole
319 Kirkekretsen skole
321 Hempa skole
322 Fagerlund skole
323 Mørkved skole
324 Kirkenær skole
325 Kylstad skole
326 Stavsberg skole
327 Nes barneskole
340 Hagen skole
341 Tyrili
342 Voksenpedagogisk senter
343 PPT

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

Hempa skole feiret sin 30 års dag
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Einar Graff Hugo
Borger Enemo
Oddvar Jensen
Randi Berit Landgraff
Ole Christian Hem
Einar Graff Hugo
Brite Kandal
Jan Kornerud
Steinar Ulven
Bjørn Myhrvold
Runa Hammeren
Per Lunde
Berit Johanne Ohrvik
Kari Storihle Ødegård
Arnstein Nærlie
Solvor Holmen
Randi Kjøbstad
Else Margrethe Holst
Per Moen
Line Osmo
Anne Margaret Hauge
Svein Kåre Rydland
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:
Kombinert:
Ungdomsskole:
Andre:
SUM	

13 resultatenheter med til sammen 20 skoler
1 resultatenhet med både barne- og ungdomsskole (Brøttum)
4 resultatenheter med til sammen 5 skoler
4 resultatenheter (PPT, Voksenpedagogisk senter, Tyrili, Hagen)
22 resultatenheter

Dette er samme antall resultatenheter som i 2006, bortsett fra at Tyrili er lagt ned 1.8.2007.
2.4.2 Hovedkommentar
Resultatene fra PISA (en internasjonal undersøkelse som måler 15-åringers kunnskaper i lesing,
matematikk og naturfag), avgangsprøvene og nasjonale prøver viser alle at læringsresultatene i
Ringsaker i snitt er noe lavere enn ønskelig, selv om det også er skoler som har gode resultater. Den
enkelte skole iverksetter tiltak med tanke på forbedring, samtidig som det også er initiert tiltak sentralt i
kommunen med tanke på resultatforbedring på sikt.
Det samlede elevtallet i de kommunale grunnskolene ved offisiell telledato 1.10.2007 var 4.240 elever.
Dette var 105 elever færre enn i 2006. Elevtallsutviklingen de siste årene vises i følgende tabell:
År
	Elever

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

4 233

4 294

4 305

4 282

4 336

4 345

4 240

Det forventes at elevtallet de neste 4 årene gradvis vil bli noe lavere.
SFO-tilbud ble i 2007 gitt ved barneskoler der minst 14 søkere meldte interesse for fast plass. Antallet
brukere av skolefritidsordningene var 838 ved registreringsdato 1.10.2007. Dette var en reduksjon på 7
elever fra året før. Antall elever ved SFO de siste årene vises i følgende tabell:
År
	Elever

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

799

888

873

830

839

845

838

PP-tjenesten samarbeider med barnehager og skoler og skal hjelpe skolene i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever
med særskilte behov. PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der
opplæringsloven krever det.
Fra 1.1.2007 ble ansvaret for Tyriliskolens drift overtatt av Hedmark fylkeskommune etter endring av
§ 13-2 og 13-3a i opplæringsloven. Det ble imidlertid inngått avtale om fortsatt drift av skolen med
Ringsaker kommune frem til 31.7.2007.
Voksenpedagogisk senter gir voksenopplæring til de som har rettigheter i henhold til opplæringsloven og
introduksjonsloven. Høsten 2007 hadde senteret omlag 140 deltagere.
2.4.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 var vist i styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Resultater for avgangsprøver og
nasjonale prøver vises her kun på VO-nivå.
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Brukere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Tilfredshet med tjenestene
7. trinn motivasjon elevundersøkelsen
10. trinn motivasjon elevundersøkelsen
	Avgangsprøve norsk skriftlig
	Avgangsprøve engelsk skriftlig
	Avgangsprøve matematikk skriftlig
	Nasjonale prøver lesing norsk 5. trinn
	Nasjonale prøver lesing engelsk 5. trinn
	Nasjonale prøver regning 5. trinn
	Nasjonale prøver lesing norsk 8. trinn
	Nasjonale prøver lesing engelsk 8. trinn
	Nasjonale prøver regning 8. trinn
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon
			
			

5,0
5,0
5,0
3,6
3,6
3,1
23,4
25,1
26,3
33,8
28,8
31,3
5,0
5,0

4,0
4,0
4,0
3,4
3,6
2,9
23,3
25,0
26,2
33,7
28,7
31,2
4,0
4,0

Resultat
4,8
4,9
4,2
3,5
3,5
2,9
21,0
18,9
24,3
31,7
19,7
24,8
5,0
4,7

Tilfredshet med	Samarbeid	Informasjon
tjenestene
og medvirkning

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

4,5
4,7
4,9
4,4
4,5
5,0
5,0
4,8
4,7
4,6
4,9
4,9
4,9
4,9
4,7
5,0
4,9
4,8
5,5
4,9
4,8

4,6
4,8
5,1
4,7
4,8
5,3
5,2
5,0
4,9
4,8
5,1
5,1
5,1
5,1
4,9
5,0
5,2
5,1
5,9
5,2
5,0

4,8
4,5
4,8
4,3
4,2
4,9
5,0
4,7
4,8
4,5
4,7
5,0
4,8
4,8
4,6
4,5
4,9
5,0
4,9
5,0
4,7

Brukerundersøkelsen viser at brukerne er relativt godt fornøyd med tjenestene, i snitt for alle
resultatenhetene er det oppnådd en skår på 4,8.
Elevundersøkelsen som sier noe om elevenes motivasjon, viser et godt resultat på 7. trinn. På 10. trinn
er resultatet noe lavere, men innenfor akseptabelt nivå.
Når det gjelder resultatet av avgangsprøva i norsk for 10. trinn, ble resultatet dårligere enn i 2006 og
lavere enn målsettingen, men innenfor akseptabelt nivå. For avgangsprøva i engelsk for 10. trinn ble
resultatet lavere enn målsettingen. Resultatet i engelsk er også lavere enn i 2006. Avgangsprøva i
matematikk for 10. trinn ble lavere enn i 2006 og lavere enn målsettingen i 2007. Samlet sett viser
resultatene en uønsket utvikling når det gjelder resultatene på avgangseksamen i ungdomsskolen.
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Nasjonale prøver ble gjeninnført høsten 2007. Resultatene for Ringsaker kommune viser en lavere skår
på høyeste mestringsnivå enn landsgjennomsnittet i lesing norsk, lesing engelsk og regning for både 5.
og 8. trinn.
Resultatet for indikatoren samarbeid og medvirkning er meget bra med 5,0 i snitt for alle resultatenheter.
Måleindikatoren som viser tilfredshet med informasjonen, gir et godt resultat med 4,7 i snitt.
Medarbeidere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

5,0
4,5
4,5
6,0 %

4,0
4,0
4,0
6,7 %

Resultat
4,8
4,7
4,6
7,3 %

Brukernes tilfredshet med engasjement og kompetanse gir en god skår, men litt under målsettingen.
Virksomhetsområdet har samlet sett gode resultater på motivasjonsmålingen.
Målsettingen for sykefraværet i 2007 var å få det lavere enn 6,0 %. I snitt er sykefraværet på 7,3 % som
er noe høyere enn målsettingen. Sykefraværet i 2007 er også litt høyere enn sykefraværet i 2006 da det
var 7,0 % i snitt. Videre arbeid med oppfølging og individuell tilrettelegging fremover er viktig.
		Engasjement	Engasjement	Arbeidsmiljø	Sykefravær
		
kompetanse
kompetanse
		
(brukere)
301 Moelv ungdomsskole
302 Nes ungdomsskole / RAUS	
303 Brumunddal ungdomsskole
304 Furnes ungdomsskole
310 Brøttum skole
312 Messenlia og Lismarka skole
313 Fagernes og Åsen skole
314 Kilde og Fossen skole
315 Skarpsno skole
316 Jølstad og Saugstad skole
319 Kirkekretsen skole
321 Hempa skole
322 Fagerlund skole
323 Mørkved skole
324 Kirkenær skole
325 Kylstad skole
326 Stavsberg skole
327 Nes barneskole
340 Hagen skole
341 Tyrili skole
342 Voksenpedagogisk senter
343 Pedagogisk psykologisk tjeneste

5,0
4,8
5,0
5,0
4,4
5,0
5,0
4,9
4,8
4,6
5,1
5,0
4,9
5,0
4,8
5,0
5,0
4,9
5,9
5,2
4,9

4,8
4,8
4,6
4,5
4,4
4,7
4,8
4,8
4,5
4,7
4,2
4,5
4,8
4,6
4,8
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
5,0

4,4
4,6
4,7
4,3
4,1
5,0
4,9
4,5
4,5
4,8
4,1
4,1
5,1
4,4
5,2
4,8
4,8
4,7
5,1
4,8
5,1

7,7 %
4,3 %
6,5 %
5,3 %
6,3 %
7,0 %
8,8 %
9,2 %
10,7 %
5,3 %
6,1 %
12,5 %
6,6 %
9,6 %
5,6 %
1,5 %
4,5 %
7,1 %
8,0 %
1,3 %
11,9 %
8,9 %
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Organisasjon
			

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

Resultat
4,5
100 %
87 %
100 %
100 %
4,7

Resultatet fra motivasjonsmålingen når det gjelder læring og fornyelse og tilfredshet med ledelsen, ble
positivt for virksomhetsområdet. Læring og fornyelse er på nivå med målsettingen, og tilfredshet med
ledelsen er bedre enn målsettingen. Alle skolene har levert årsmelding for HMS-arbeidet, fulgt opp
sykemeldte i henhold til rutinene samt gjennomført evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen.
			
			

Læring 	Andel gjennomførte
fornyelse
medarbeidersamtaler

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

44 %
100 %
91 %
98 %
49 %
100 %
92 %
98 %
100 %
66 %
94 %
78 %
100 %
93 %
88 %
42 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Tilfredshet
med ledelsen
4,7
4,8
4,7
4,2
4,4
5,0
5,0
4,6
4,9
4,8
3,8
3,7
4,9
4,7
5,1
5,0
5,1
4,9
4,6
4,9
5,6

Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats – antall årsverk
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

31.12.2007

15,00
27,20
20,71
37,67
41,35
15,87
19,85
15,84
34,81
19,12
17,39
24,53
14,79
13,44
12,24
25,58
36,34
44,93
18,44
14,84
15,25
6,00
4,60
11,28
16,13
1,00

16,53
30,91
26,14
40,57
41,25
18,38
17,24
16,57
35,07
20,09
19,07
14,61
25,68
48,86
46,91
18,43
16,57
14,91
39,98
6,00
4,20
9,75
14,53
1,00

16,51
30,43
20,55
39,43
38,11
20,52
16,79
17,63
33,58
16,65
21,44
14,62
27,06
55,89
46,97
18,73
15,64
16,80
37,07
6,00
0,00
10,08
15,83
1,00

16,51
30,43
20,55
39,43
38,11
20,52
16,79
17,63
33,58
16,65
21,44
14,62
27,06
55,89
46,97
18,73
15,64
16,80
37,07
6,00
0,00
10,08
15,83
1,00

524,20

543,25

537,33

537,33

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

307 783
85 548
222 235

322 622
82 826
239 796

329 291
65 175
264 116

353 286
89 170
264 116

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

59 713
3 012
56 701

11 183
3 141
8 042

81 480
610
80 870

67 654
1 122
66 532

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

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutg.

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		
	Investeringsutgift
	Investeringsinntekt
	Netto inv.utgift
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Investeringsprosjektene budsjetteres over flere år. I 2007 har det blant annet vært utgifter til bygging
av nye skoler i Gaupen og på Stavsjø samt utgifter til ombygging/oppgradering av Brumunddal
ungdomsskole.
Nes barneskole har i løpet av driftsåret 2007 overført kr 610.000 fra drift til investering. Midlene er
overført til prosjekt 51311 – ”Inventar til ny skole Nes”. Disse midlene inngår da ikke som en del av
overskuddet til skolen i 2007.
Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet

Budsjett 2007

Regnskap 2007	Avvik	Avvik i %

300 Brøttum ungdomsskole
8 590
9 131
301 Moelv ungdomsskole
15 619
15 024
302 Nes u-skole/RAUS	
12 582
12 356
303 Brumunddal u-skole
20 327
19 998
304 Furnes ungdomsskole
19 742
19 787
310 Brøttum skole
8 479
8 466
312 Messenlia/Lismarka skole
7 870
7 610
313 Fagernes og Åsen skole
7 765
7 443
314 Kilde og Fossen skole
14 721
14 519
315 Skarpsno skole
8 583
8 210
316 Jølstad og Saugstad skole
8 843
8 718
319 Kirkekretsen skole
6 670
6 638
321 Hempa skole
11 275
10 711
322 Fagerlund skole
24 723
24 491
323 Mørkved skole
20 724
20 744
324 Kirkenær skole
8 119
7 413
325 Kylstad skole
7 257
7 050
326 Stavsberg skole
7 167
7 124
327 Nes barneskole
18 257
18 041
340 Hagen skole
0
0
341 Tyrili
0
0
342 Voksenpedagogisk senter
3 747
2 147
343 PPT
6 439
5 886
399 Underv. formål ikke ford.
16 617
10 531
 				
	Sum VO 30 Undervisning
264 116
252 038

-541
595
226
329
-45
13
260
322
202
373
125
32
564
232
-20
706
207
43
216
0
0
1 600
553
6 086

-6,3
3,8
1,8
1,6
-0,2
0,2
3,3
4,1
1,4
4,3
1,4
0,5
5,0
0,9
-0,1
8,7
2,9
0,6
1,2
0,0
0,0
42,7
8,6
36,6

12 078

4,6

Innen virksomhetsområde undervisning er det et samlet overskudd før årsavslutningstransaksjoner på
12,078 mill. kroner. Av dette utgjør overført overskudd fra 2006 8,567 mill. kroner.
For virksomhetsområde undervisning samlet, eksklusiv ufordelt reserve, er det et overskudd på 5,992
mill. kroner. Dette skyldes hovedsaklig besparelse innen lønn ved mindre bruk av vikarer ved sykefravær
samt at vikarer er lavere lønnet enn de som innehar stillingen fast. Skolene har i tillegg et overskudd fra
2006 som ikke fullt ut er disponert.
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Rapport fra resultatenhetene
300/310 Brøttum barne- og ungdomsskole
Brukerundersøkelsen som de foresatte har svart på, viser stor grad av tilfredshet med samarbeid mellom
skole og hjem (skår 4,8), men at det er et forbedringspotensial når det gjelder informasjonsflyt (skår
4,2). Samlet skår for enheten når det gjelder brukertilfredshet ligger midt mellom ønsket og akseptabelt
resultat.
Brøttum barne- og ungdomsskole har i perioden lykkes å redusere samlet sykefravær ned mot
ønsket resultat som er 6,0 %. Når det gjelder medarbeidernes engasjement og kompetanse uttrykt
i motivasjonsmålingen, så ligger gjennomsnittet (skår 4,4) nær ønsket resultat. Enkeltresultater i
medarbeiderundersøkelsen viser at det er stor grad av tilfredshet med samarbeidet med kolleger (skår
5,0), mens det er liten tilfredshet med skolens fysiske arbeidsforhold (skår 3,0).
Samlet skår for læring og fornyelse (4,2) er et stykke unna ønsket resultat for enheten. SU ved Brøttum
barne- og ungdomsskole har prioritert satsingsområdet ”Styrket elevmotivasjon for faglig læring”
for skoleåret 2007-08. Viktig tiltak er variasjon i arbeidsmåter og elevmedvirkning. Det gjennomføres
fagvurdering med elevene i alle fag på 5.-10. trinn og FYSAK med frukt og grønt på alle trinn.
Årsregnskap for Brøttum barne- og ungdomsskole viser et samlet underskudd på kr 528.000. Av dette
utgjør kr 100.000 overført underskudd fra 2006. Underskuddet for 2007 forklares som følger:
- Merforbruk lønn fratrukket refusjoner sjukelønn/fødselspenger utgjør ca kr 260.000, etter at enheten
fikk styrket budsjettet med kr 200.000 i forbindelse med rapport fra 2. tertial. Merforbruket knytter
seg til bemanningsbehov relatert til sterkt økende antall elever med rett til spesialundervisning. Det
er brukt lønn til ekstrahjelp (lærer og barneveileder) ut over tildelte rammer for å ivareta elevenes
rettigheter i henhold til opplæringsloven og ny læreplan LK-06.
- Mindreinntekt foreldrebetaling SFO utgjør kr 67.000 og skyldes oppsigelse av SFO-plasser gjennom
vårhalvåret og flere delte SFO-plasser enn tidligere for høsthalvåret.
- Merutgifter vedrørende inventar, utstyr, møbler og datamaskiner utgjør kr 64.000. Dette forklares med
innredning av nytt arbeidsrom for lærere med 12 arbeidsplasser med tilhørende teknisk utstyr. Det har
gitt lærerne ved enheten ca 4 kvm arbeidsplass i snitt, mot tidligere 2 kvm.
301 Moelv ungdomsskole
Som det framgår av BMS-rapporteringen har skolen svært gode resultater på de fleste områder. Når det
gjelder brukere, medarbeidere og organisasjon, er tilbakemeldingene gode, i alle tilfeller over akseptabelt
nivå og i mange tilfeller på eller over ønsket nivå.
Sykefraværet skyldes i hovedsak flere langtidssykmeldte, spesielt i høsthalvåret. Sykefraværet er ikke
relatert til forhold på arbeidsplassen.
Regnskapet viser et overskudd på kr 595.000 i 2007. Av dette utgjør kr 486.000 overført overskudd fra
2006. Årsakene til overskuddet i 2007 er flere. Enheten fikk tilført ekstra midler seinhøsten 2007, knyttet
opp mot store utgifter til svært ressurskrevende elever. Skolen har vært avventende med innkjøp av
lærebøker/læremidler pga. mangelen på ferdige og kvalitetssikrede bøker.
302 Nes ungdomsskole/RAUS
Nes ungdomsskole/RAUS oppnådde resultat mellom ønsket og akseptabelt nivå på alle indikatorene i
brukerundersøkelsen. Brukerne var minst fornøyd med standarden på skolebygg, læremidler og uteareal.
Resultatet på nasjonale prøver for årets 8. trinn er lavt, det er derfor satt inn styrkingstiltak for å kunne
bedre resultatene.
Sykefraværet for 2007 var på 4,3 %. Målsettingen er å komme ned på 3 % fravær på årsbasis.
I medarbeiderundersøkelsen gir lærene uttrykk for stolthet over egen arbeidsplass og trivsel i
jobbsammenheng.
Regnskapet viser et overskudd på kr 226.000 i 2007. Overført overskudd fra 2006 utgjorde kr 360.000.
303 Brumunddal ungdomsskole
Resultatenheten har nådd de fleste målene, enten med akseptabelt eller ønsket nivå. Når det gjelder
eksamensresultatene for våren, har skolen nådd målene i norsk og matematikk, men ligger noe under i
engelsk. Elevene på 8. trinn hadde snittskår under ønsket nivå på nasjonale prøver.
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Ved årets slutt hadde skolen 380 elever. I august 2007 tok skolen i bruk en helt ny fløy. Den inneholder
fem klasserom med tre grupperom til hvert klasserom, arbeidsplasser til lærerne samt personalrom.
Enheten har også pusset opp naturfagrommet og innredet et rom for teknologi og design. Etter
ombyggingen har skolen plass til fem klasser på hvert trinn. Det gamle hovedbygget er pusset opp med
nye vinduer, solavskjerming og nye ytterdører.
Etter innføringen av Kunnskapsløftet har skolen organisert fagstoffet med sterkt fokus på det som
er nytt, blant annet teknologi og design, digital kompetanse og lesing. I tillegg legges det vekt på
karriereveiledning, sosiale ferdigheter og fysisk aktivitet. Som 2. fremmedspråk tilbys tysk, fransk,
spansk og italiensk. Det er i 2007 satset ekstra på bedre tilrettelegging for IKT- undervisning.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 329.000 i 2007. Av dette utgjør kr 261.000 overført
overskudd fra 2006. Overskuddet skyldes bl.a. forsikringsoppgjør etter vannskade.
304 Furnes ungdomsskole
Furnes ungdomsskole har ikke tilfredsstillende resultater på eksamen og nasjonale prøver. Det er
iverksatt tiltak, både internt og i samarbeid med barneskolene i kretsen. Øvrige mål for enheten er nådd.
Skolen er involvert i to større prosjekter. ”En dag i mårå” er et samarbeid med to barneskoler i
kommunen og PPT, og handler om utvikling av godt læringsmiljø for elevene. ”Taterfolket – fra barn
til voksen” er et nasjonalt program, og involverer samarbeid med en annen barneskole i kommunen.
Prosjektene er beskrevet på skolens hjemmeside.
Enheten hadde et økonomisk underskudd på kr 45.000 i 2007. Kr 559.000 ble overført som overskudd
fra 2006. Underskuddet i 2007 skyldes at lønnsramma har vært presset, blant annet grunnet stort trykk
på spesialundervisning. Merforbruket på lønn er delvis kompensert. En betydelig andel av overført
overskudd fra 2006 er brukt til oppgradering av skolebygg og inventar.
312 Messenlia og Lismarka skole
Det legges stor vekt på at læringsmiljøet og arbeidsmiljøet skal være godt. Begge skolene har gode
resultater fra medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser.
I arbeidet med Kunnskapsløftet fortsetter Messenlia skole å legge til rette for uteaktiviteter i opplæringa.
Det er bygd læringsarenaer ute (lavvo, gapahuk). Det er innredet et ”forskerrom” i tilknytning til
uteskoleaktivitetene.
Lismarka skole er med i et forskningsprosjekt som gjelder evaluering i tilpasset opplæring. Det er en
del av et nasjonalt prosjekt (Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis) i samarbeid med høgskolene på
Lillehammer og Hamar.
Skolene organiseres i aldersblandede grupper med lesekurs og bruk av en lærer med spesialpedagogisk
kompetanse.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 260.000 i 2007. Av dette utgjør kr 141.000 overført
overskudd fra 2006.
313 Fagernes og Åsen skole
Brukerundersøkelsen 2007 viser at foreldrene er godt fornøyd med skoletilbudet. Motivasjonen blant
elevene på 7. trinn er ikke så god som ønsket, og det er satt i gang tiltak. Resultatene på de nasjonale
prøvene viser tilfredsstillende resultater for 5. årstrinn i lesing norsk. I lesing engelsk og regning ligger
resultatene like under landsgjennomsnittet. Enheten har høy grad av måloppnåelse på fokusområdet
organisasjon. Medarbeiderne er engasjerte og kompetente og er tilfredse med arbeidsmiljøet.
Sykefraværet for 2007 var på 8,8 %. Sykefraværet skyldes i hovedsak langtidssykmeldinger. Disse er
fulgt opp, og fraværet har i liten grad bakgrunn i forholdene på arbeidsplassen.
Fagernes og Åsen skole legger stor vekt på naturopplevelser og læring gjennom aktiviteter utendørs.
Skolene arbeider mye med det sosiale miljøet, og har fortsatt arbeidet med et opplegg som heter
Hjertevekst. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom ansatte, elever og foreldre. Skolene har
fokus på læringsmiljøet og arbeidsmiljøet. Dette har slått positivt ut på brukerundersøkelsen og
motivasjonsmålingen.
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Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 322.000 i 2007. Av dette utgjør kr 121.000 overført
overskudd fra 2006. Overskuddet skyldes noe innsparte lønnsmidler, refusjon av sykepenger og
merinntekter fra brukerbetaling.
Skolenes overskudd fra 2006 har bl.a. blitt brukt til å øke voksentettheten ved å benytte mer
assistenthjelp i klassene. IKT har vært et satsningsområde. Skolene har fått mange nye datamaskiner. På
Fagernes skole er det opprettet et datarom med 15 nye maskiner og på Åsen skole er datamaskinene
skiftet ut. Skolene har kurset elever, foreldre og lærere i Fronter.
314 Kilde og Fossen skole
Brukerundersøkelsen viser at foreldrene er godt fornøyd med tjenestene, men de synes enheten kan bli
noe bedre på informasjon. Elevundersøkelsen på 7. trinn viser et resultat på 5,2, som viser at elevene er
godt motiverte. I de nasjonale prøvene har Kilde/Fossen et resultat bedre enn målsettingen i regning og
lesing engelsk. I lesing norsk er resultatet under målsettingen.
Resultatene viser at Kilde og Fossen har engasjerte og kompetente medarbeidere. Arbeidsmiljøet ligger
på ønsket resultat, til tross for at personalet er lite fornøyd med det fysiske arbeidsmiljøet. Sykefraværet
ved Kilde og Fossen skoler ligger på 8,8 %, og dette er høyere enn målsettingen. Det er utarbeidet
handlingsplan for sykefraværsarbeidet.
Motivasjonsmålingen viser at Kilde og Fossen skoler ligger over målsettingen i forhold til læring og
fornyelse. Det er utarbeidet handlingsplan der det er fokus på organisasjonslæring. Det ble gjennomført
medarbeidersamtaler med alle tilsatte i perioden november 2006 til mars 2007.
Sykmeldte er fulgt opp med samtaler og oppfølgingsplaner. Motivasjonsmålingen viser at de tilsatte er
fornøyd med ledelsen.
Ved Kilde og Fossen skoler er lærerarbeidsplassene trange og for få. Kilde og Fossen skoler har få
muligheter for varierte undervisningsarenaer.
Enheten hadde et overskudd på kr 202.000 i 2007. Overført overskudd fra 2006 var kr 583.000. Enheten
har brukt mye ressurser på å utvikle IKT-verktøyene for elever og personalet, samt nye lærebøker/
læremidler. Ved Kilde er det brukt mye penger på infrastruktur til datanettverk for hele skolens
bygningsmasse. Ved Fossen er betydelige ressurser brukt til å gjøre i stand uteområdet.
315 Skarpsno skole
Brukernes tilfredshet med skolen er god. Tjenester tilpasset brukeres behov gir en skår på 4,7,
engasjerte og kompetente medarbeider gir et på skår 4,8 og skolen har god dialog med brukerne både
når det gjelder samarbeid (skår 4,9) og informasjon (skår 4,8). Resultatet på nasjonale prøver for lesing
norsk er bra, men i lesing engelsk og regning ligger resultatene under målsettingen.
Ansattes tilfredshet med ledelsen gir en skår på 4,9 som er et godt resultat, likeså tilfredsheten med
engasjement og kompetanse (spore 4,5) og arbeidsmiljø (skår 4,5). Det er noe lavere tilfredshet med
læring og fornyelse (skår 4,2) selv om dette også ligger over akseptabelt nivå.
Sykefraværet i 2007 var 10,7 %. Dette er høyere enn målsettingen på 8,0 % og akseptabelt 9,0 %. De
sykmeldte har ikke relatert sitt fravær til arbeidsplassen og er fulgt opp etter gjeldende regler.
Skolen fikk i 2007 satt inn nye vinduer på sørveggen samt solavskjerming på østveggen av skolebygget
og sørveggen av SFO-bygget. Skarpsno skole er sammen med Mørkved og Furnes ungdomsskole
inne i andre og siste året med sitt prosjekt ”En dag i mårå” – der LP (et bedre Læringsmiljø gjennom
Pedagogisk analyse) inngår som en viktig del av arbeidet.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 373.000 i 2007. Av dette utgjør kr 178.000 overført
overskudd fra 2006. Mye av overskuddet er planlagt brukt til opprusting av datanetteverket og nye pulter
og stoler til elevene.
316 Jølstad og Saugstad skole
Skolen har lavere resultater på nasjonale prøver i lesing norsk, lesing engelsk og regning på 5. trinn enn
ønskelig. Skolen skårer ellers godt på de andre måleindikatorene i BMS.
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Jølstad og Saugstad skole har i 2007 et overskudd på kr 125.000. Dette skyldes at overskuddet fra 2006
på kr 232.000 ikke fullt ut er disponert.
Jølstad og Saugstad skole har til sammen 160 elever høsten 2007. De er fordelt med 1.-3. trinn på
Saugstad (73 elever) og 4.-7. trinn på Jølstad (86 elever). Dette er en ny fordeling, siden 4. trinn tidligere
hold til på Saugstad. Det er satt i gang tiltak for å styrke elev/lærer-relasjonen på de laveste trinnene, bl.a.
ved å gå bort fra aldersblandede basisgrupper.
Det bygges ny skole som skal stå ferdig januar 2009 til erstatning for disse to skolene, og det er bestemt
at navnet blir Gaupen skole.
319 Kirkekretsen skole
Tilbakemeldingen fra de ansatte på arbeidsmiljø er noe lav og gir utfordringer til leder og ansatte.
Sykefraværsprosenten ligger over ønsket nivå. Brukerundersøkelsen og elevundersøkelsen gir gode
tilbakemeldinger som viser at skolen er på rett spor.
Nasjonale prøver for 5. trinn viste meget gode resultater. Dette er en kombinasjon av at det er gjort et
godt arbeid i fire år, stabilitet i lærerstaben samt arbeidsomme og rolige elever.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 32.000 i 2007. Overført overskudd fra 2006 var kr 105.000.
I løpet av 2007 er oppgraderingen av utearealer på skolen igangsatt. Planen omhandler terrengforming,
beplantning, lekearealer/-apparater, amfi og lagerrom. Den foreslår løsning for å fjerne søppelcontainere
og varelevering fra skoleplassen.
Skolen innførte høsten 2007 individuelle utviklingsplaner på det sosiale området.
321 Hempa skole
Brukerundersøkelser viser at brukerne er fornøyde ved at det gis skår over gjennomsnittet for
virksomhetsområdet.
Skolen har dårlige resultater på nasjonale prøver. Disse gjelder femte årstrinn. Trinnet har mange
utfordringer, men elevene har hatt jevn framgang etter de kartlegginger som er gjort. Skolen fortsetter å
ta tak i utfordringene for på ulike måter å heve læringsutbyttet.
Det arbeides med oppfølginger og handlingsplaner for å oppfylle de ulike utviklingsmålene.
Skolen har i 2007 satset mye på Fronter for at elever, foresatte og lærere skal ha en felles
læringsplattform.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 564.000 i 2007. Av dette utgjør kr 73.000 overført
overskudd fra 2006. Overskuddet henger sammen med refusjoner for langvarige sykefravær og vansker
med å få tak i vikarer.
322 Fagerlund skole
Målinger gjort blant brukere og ansatte innfrir forventninger og mål. Sykefraværet er høyere enn
målsettingen. Årsakene til fraværet er ikke relatert til arbeidsplassen.
Ved utgangen av 2007 hadde skolen 470 elever, hvorav 60 tospråklige elever som representerer 18 ulike
språk. Biblioteket og forskerrommet er nå fullt møblert og tatt i bruk.
Alle skolens lærere har nå egne bærbare pc-er, skolen har også fornyet alle stasjonære pc-er på allrommene. Skolen har videre investert i bærbare pc-er på mellomtrinnet. Alle elever og foresatte har
tilgang til Fronter som blir brukt mer og mer av så vel elever som foresatte. Uteområdet har fått på plass
mange lekeapparater, men det jobbes fortsatt med ytterligere innkjøp.
Skolen jobber videre med læringsstiler/–strategier, og utviklingssamtalen er et viktig element i
denne forbindelsen. Det satses mye på lese- og skriveopplæringen, og skolen har nå pedagoger
med 2. avd. spesialpedagogikk på alle trinn. Flere lærere tar videreutdanning i matematikk, naturfag,
migrasjonspedagogikk, 2. avd. spesialpedagogikk, og en lærer tar mastergrad i tilpasset opplæring med
flerkulturelt fokus.
54

Årsberetning 2007

Skolen har et bredt samarbeid med kunstnere og kulturelle instanser, bl.a. Ringsakeroperaen (Teskjekjerringoperaen Barneopera AS), Litteraturfestivalen på Lillehammer og barnekulturfestivalen Stoppested
Verden på Hamar.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 232.000 i 2007.
323 Mørkved skole
Brukerne melder i stor grad at de er tilfredse med samarbeidet. Nasjonale prøver på 5. trinn
høsten 2007 ga gode resultater, særlig i regning og lesing engelsk. Organisasjonen fungerer godt.
Medarbeidersamtaler, oppfølging av sykemeldte og HMS-arbeidet er i tråd med de retningslinjer
som gjelder i Ringsaker kommune. Medarbeiderne melder om stor tilfredshet i medarbeidersamtaler
og i arbeidet med HMS, men viser noe mindre tilfredshet gjennom sin skår i motivasjonsmålingen.
Sykefraværet er kraftig redusert, men fortsatt høyere enn målsettingen.
Mørkved skole har i 2007 fortsatt arbeidet fra foregående år med teamorganisering og pedagogisk
utviklingsarbeid knyttet til de fire områdene fagkompetanse, digital kompetanse, relasjonskompetanse
og læringsstrategier. I nettverk med de andre skolene i Furnes arbeides det målbevisst med
matematikkfaget.
I nettverk med Skarpsno skole og Furnes ungdomsskole motar skolen midler fra Utdanningsdirektoratet
til et stort utviklingsprogram kalt En dag i mårå. Hovedfokus har vært læringsmiljø og pedagogisk
analyse (LP) i tett samarbeid med PP-tjenesten. Alle lærere har bærbar pc og jobber aktivt i Fronter.
Småskoletrinnet arbeider med den første lese- og skriveopplæringa etter en modell fra Australia. Det gir
meget gode resultater i barnas leseferdighet.
Enheten hadde et økonomisk underskudd på kr 20.000 i 2007. Overført overskudd fra 2006 var kr
294.000.
324 Kirkenær skole
Brukerundersøkelsen viser resultater like oppunder målsettingen. Resultatene på nasjonale prøver er
lavere enn målsettingen. Det må jobbes over tid for å bedre resultatene. Motivasjonsmålingen viser høy
grad av tilfredshet blant de ansatte. Sykefraværet er lavt og målsettingen oppnådd.
Skolen har i 2007 arbeidet videre med prosjektet Sammen om en bedre skole. Sentralt i prosjektet i
denne perioden er læringsmiljøet og dialogmøter med fokus på hvordan hjem og skole kan samarbeide
for å bedre læringsresultatene.
Det er stor oppslutning om skolefritidsordningen ved at 80 % av elevene på 1.-4.trinn har plass på SFO.
Ordningen er velfungerende.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 706.000 i 2007. Av dette utgjør kr 357.000 overført
overskudd fra 2006. Overskuddet skyldes i hovedsak mindre forbruk av lønnsmidler. Det er styrt mot
et overskudd i 2007 for å kunne kjøpe tiltrengte læremidler, lærebøker og utstyr som er tilpasset
Kunnskapsløftet. I tillegg er overskuddet planlagt brukt til pulter samt oppussing av to klasserom og
gammel SFO-base.
325 Kylstad skole
Brukerundersøkelsen viser tilfredsstillende resultater. Resultatene på nasjonale prøver er lavere
enn målsettingen. Sykefraværet er lavt og medarbeiderne viser i motivasjonsmålingen høy grad av
tilfredshet.
Enheten har med bra oppmøte gjennomført opplæring for foreldre i Fronter. Skolen er godt utstyrt
med digitale hjelpemidler. For skoleåret 2007/08 fikk skolen tilbud om å være med i prosjekt Utvidet
skoledag for 1. til 4. trinn. Skolen har gjort mange positive erfaringer etter et halvt år, med tanke på tid til
basisfagene, fysisk aktivitet, et godt måltid og ei pause med tilbud om frukt. 5. til 7. trinn har fått en time
til leksehjelp hver uke, og på den måten har alle elevene ved skolen hatt like lange skoledager.
Tre klasserom og en trappeoppgang er pusset opp. Et klasserom er pusset opp og innredet til bibliotek.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 207.000 i 2007. Av dette utgjør kr 84.000 overført
overskudd fra 2006. Det økonomiske overskuddet er bevisst og øremerket opplæring for alle lærerne i
bruk av LeseUtviklingsSkjema.
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326 Stavsberg skole
Samtlige resultater i brukerundersøkelsen ligger tett opp til eller over målsettingen. Det er utarbeidet
en handlingsplan for å videreutvikle det gode samarbeidet med brukerne. Stavsberg skoles resultater i
motivasjonsmålingen ligger på eller over målsettingen. En egen handlingsplan er utarbeidet på basis av
resultatene i motivasjonsmålingen. Sykefraværet i 2007 var lavt.
Hovedfokuset i det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen har i hele 2007 vært knyttet opp mot
det statlige prosjektet Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Skolens prosjekt bærer tittelen Tilpasset
opplæring for økt læring – fra ord til felles handling. Som et resultat er nå Stavsbergmodellen – tilpasset
opplæring for økt læring i ferd med å vokse fram. Skolen samarbeider i prosjektet både med Bekkelaget
skole i Oslo og Nylund skole i Stavanger.
Skolen markerte seg også i 2007 ved å vinne regionfinalen for Hedmark/Oppland i konkurransen First
Lego League. I den skandinaviske finalen i Herning på Jylland fikk skolens 7. trinn den prestisjetunge
Innsiktprisen. Prisen vant de i konkurranse med 35 andre skandinaviske lag for den innsikt de framviste
innenfor teoridelen av FLL, som denne gang hadde fornybare energikilder som tema.
De begrensningene som ligger i et gammelt skolebygg, ble stadig mer merkbare i 2007. Skolen har stor
mangel på grupperom, og bygget mangler fleksibilitet. Skolen har også dårlige sanitæranlegg.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 43.000 i 2007. Av dette utgjør kr 30.000 overført
overskudd fra 2006. Resultatet er som ønsket og vitner om at enheten har god økonomistyring.
327 Nes barneskole
Måloppnåelsen er generelt god innenfor fokusområdene i BMS, bortsett fra når det gjelder nasjonale
prøver og sykefraværet.
Nes barneskole hadde i 2007 elever fordelt på 4 ulike skoler. Dette gjorde det utfordrende å gjennomføre
endringsarbeide, motivasjon og planlegging av ny skole. Store deler av Årengen skole brant ned natt til 17.
desember. Dette medførte at elevene på 5.-7. trinn ble flyttet over til Bakketun på Helgøya. Elevene på 1. og
2. trinn flyttet til Bryggevegen 242, mens 3. og 4. trinn fikk tilhold i det som sto igjen av Årengen skole.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 216.000 i 2007. Overført overskudd fra 2006 var kr
279.000. Overskuddet skyldes blant annet refusjoner ved fødselspermisjoner samt et økende problem
med å skaffe vikarer med lærerkompetanse.
340 Hagen skole
Hagen skole og Hagen behandlingsenhet har felles brukerundersøkelse som viser at brukerne er svært
tilfreds med tilbudet ved enheten.
Hagen skole er en institusjonsskole for barn innlagt ved 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 administrasjonstilskudd på 4 %
av skolens budsjett. For 2007 var administrasjonstilskuddet på kr 96.000. Etter Opplæringslova § 13-3a
dekkes driften i sin helhet av Hedmark fylkeskommune. Ny driftsavtale med Hedmark fylkeskommune
ble fremforhandlet i 2007, og løper til 31.12.2008.
I løpet av året 2007 fikk totalt 23 barn og deres familier ulike former for tilbud ved Hagen skole.
8 av barna er bosatt i Ringsaker kommune. Det var i året 2007 31 nye henvisninger til Hagen
behandlingsenhet, mot 19 henvisningen pr år de siste 4 år.
341 Tyrili
Fra 1.1.2007 ble ansvaret for Tyriliskolens drift overtatt av Hedmark fylkeskommune etter endring av §
13-2 og 13-3a i opplæringsloven. Ringsaker kommunes ansvar for driften ved Tyriliskolen opphørte fra
1.8.2007.
342 Voksenpedagogisk senter
Resultatene i BMS viser at skolen i 2007 har nådd målsettingene, med unntak av sykefraværet som er
høyere enn målsettingen. Årsakene til fraværet er ikke relatert til arbeidsplassen.
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Enheten deltok i 2007 i tre eksternt finansierte uviklingsprosjekter; det NAV-initierte programmet
for basiskompetanse i arbeidslivet med vekt på de grunnleggende fire ferdighetene i lesing,
skriving, regning og digital kompetanse, et IMDI-prosjekt innen bruk av drama som virkemiddel i
norskopplæringen og i det nasjonale programmet Leksehjelp i regi av Utdanningsdirektoratet.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 1.600.000 i 2007. Av dette utgjør kr 1.067.000 overført
overskudd fra 2006. Overskuddet henger sammen med statlige tilskudd som ble høyere enn forventet.
343 PP-tjenesten
Resultatene fra brukerundersøkelsene og motivasjonsmåling er fulgt opp med tiltaksplan i henhold til
organisasjonsutvikling. Enheten har resultater tett opptil eller over målsettingene.
Også i 2007 hadde PPT et høyt antall meldinger fra barnehager og skoler, selv om det var en svak
nedgang fra 247 i 2006 til 210 i 2007. Mye tid og ressurser i enheten går med til den lovpålagte
oppgaven å være sakkyndig der loven krever det. Som et bidrag til tidlig intervenering og økt
læringsutbytte i grunnskolen bidro PPT i 2007 i arbeidet med å lage et felles system for kartlegging av
ferdigheter i norsk og matematikk. Også i 2007 brukte PPT mye ressurser i samarbeid med barnehager
og skoler for å etablere gode læringsmiljøer, bl.a. gjennom LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk
analyse), en modell som bidrar til at skolene og lærerne utvikler kompetanse i å forebygge og redusere
lærings- og atferdsproblematikk.
Tre tilsatte i PPT har gjennomført ART – utdanning. ART en forskningsbasert metode som skal styrke
elevers sosiale kompetanse (sosial ferdighetstrening, sinnekontrollering og moralsk resonnering). Kurs
tilbys ungdomskoleelever i kommunen, og er et samarbeid mellom ungdomskolene og PPT.
Gjennom psykiatrimidler fikk PPT tilført en 50 % stilling fra 1.3.2007. Denne ressursen utnyttes til å tilby
et lærerprogram for barnehage og skole innen metoden ”De utrolige årene”, utviklet av Webster Stratton.
Dette er et forskningsbasert program som er rettet mot familier med barn i alderen 4-8 år, og som har,
eller er i ferd med å få, alvorlige atferdsproblemer. Tiltaket er initiert for forebygging av psykisk helse
blant barn og unge i Ringsaker, og deler av programmet tilbys gjennom Familiesenteret.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 553.000 i 2007. Overført overskudd fra 2006 var kr
579.000. Enheten hadde i 2007 høyt sykefravær, og ved sykemeldinger lyktes ikke enheten å skaffe
vikar i det omfang det var behov for.
399 Ufordelt reserve
Innen virksomhetsområdet budsjetteres det med en ufordelt reserve til fordeling av midler i løpet av
kalenderåret. Det vil si at endringer i timetildelingsressurser for grunnskolen og skolefritidsordningen
gjennom året kompenseres ved å hente midler fra denne reserven så langt den rekker. I tillegg føres
utgifter til skyssutgifter, kjøp av tjenester fra andre kommuner og refusjonskrav til staten her.
I 2007 er det en samlet besparelse innen ufordelt reserve med 6,087 mill. kroner. Av dette overskuddet
er 2,532 mill. kroner overskudd fra 2006 som ikke er benyttet. Det er en besparelse på ikke fordelte
midler innen lønn på 2,424 mill. kroner, samt en besparelse innen skyssutgifter på 1,361 mill. kroner.
I 2007 er det fakturert merverdiavgift på skyssutgiftene og merverdiavgiftskompensasjonen på kr
800.000 avsettes til eget fond for merverdiavgiftskompensasjon.
Det er også avsatt 2,0 mill kroner av overskuddet i 2007 til eget disposisjonsfond for økt læringsutbytte.
Dette er i tråd med budsjett og økonomiplan 2008-2011 der det innen virksomhetsområde undervisning
er forutsatt å benytte 2,0 mill. kroner med formål økt læringsutbytte og at denne satsingen finansieres
ved bruk av tidligere års overskudd innen ufordelt reserve.
Høsten 2007 er det fattet vedtak om ekstraressurser til flere skoler som gjelder for hele skoleåret
2007/2008. Dette gjelder i stor grad ressurser til oppfølging av elever med store hjelpebehov som enten
har kommet tilflyttet eller har fått nye sakkyndige vurderinger som tilsier spesialundervisning. En stor del
av overskuddet for ufordelt reserve er derfor knyttet opp mot utgifter som vil påløpe våren 2008 i forhold
til elever med store hjelpebehov.
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2.4.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
IKT strategi
I k.sak 119/2005 ble IKT strategi for perioden 2005-2008 for undervisning vedtatt. Planen rulleres
hvert år for en ny treårsperiode. Hovedmålet med planen er at skolene i Ringsaker skal bygge opp et
velfungerende apparat for å ivareta krav til digital kompetanse i grunnskolen. I hele 2007 har det vært
arbeidet systematisk med å gjennomføre planen. Det har vært foretatt store investeringer i utstyr samt
kompetanseheving av personalet.
Realfagsstrategi
Som oppfølging av den nasjonale strategiplanen Realfag-naturligvis ble det initiert et arbeid med å utvikle
en lokal strategiplan for realfag der det blir satt fokus på hva kommunen må gjøre for å heve fagets
status og lærernes og elevenes kompetanse i realfagene. Den lokale strategiplanen ble vedtatt i k.sak
133/2007.
Kunnskapsløftet
Innføring av nye læreplaner i alle fag forutsetter også fornyelse av læremidler. Dette gjelder både
lærebøker og annet læringsstøttende materiell, inkludert elektroniske læremidler. I statsbudsjettet
for 2007 ble det bevilget 400 mill. kroner innenfor de frie inntektene til utskifting av læremidler.
For Ringsaker utgjorde dette statlige tilskuddet 2,8 mill. kroner. Beløpet ble fordelt på den enkelte
resultatenhet etter elevtall, og budsjettert på undervisningsmateriell med 2,8 mill kroner. både i 2006 og
2007.
Kunnskapsløftet - fra ord til handling
I løpet av 2006 fikk flere skoler tildelt eksterne prosjektmidler gjennom Program for skoleutvikling som
høsten 2006 ble omdøpt til Kunnskapsløftet - fra ord til handling. Prosjektene ble innvilget med den
forutsetning at skolene bidrar med egenandel gjennom eget budsjett. Det vil si gjennom tidsressurser
brukt i utviklingsarbeid for personalet. Det ble innvilget midler fra Utdanningsdirektoratet til 3 prosjekter i
Ringsaker i 2006:
1. En dag i mårå
Mørkved skole, Furnes ungdomsskole og Skarpsno skole har til sammen fått 1,4 mill. kroner over
to skoleår fra Utdanningsdirektoratet for å arbeide systematisk med utvikling av læringsmiljøet ved
innføring av LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse). Skolenes lærere arbeider i faste team
med pedagogisk analyse av egen læringsledelse under veiledning av PPT. Prosjekt har en tidsramme
frem til utgangen av 2008, og det er et utstrakt samarbeid med Lillegården kompetansesenter og
Høgskolen i Hedmark.
2. Sammen om en bedre skole
Kirkenær barneskole gjennomfører prosjektet Sammen om en bedre skole med hovedmål å skape
et godt læringsmiljø og et godt samarbeid med brukerne med fokus på å skape et godt arbeidsmiljø
i læringsrommene og utvikle teamsamarbeidet i et kollektivt ansvar for elevenes læringssituasjon.
De ansatte skal være en del av en lærende organisasjon som drar i samme retning etter felles mål.
Prosjektet går fra 1.8.2006 til 31.12.2008. Skolen har mottatt et beløp på kr 500.000 til dette formålet fra
Utdanningsdirektoratet.
3. Tilpasset opplæring for økt læring – fra ord til felles handling
Stavsberg skole har fått til sammen kr 642.000 fra Utdanningsdirektoratet til dette prosjektet som
går fram til 31.12.2008. Prosjektet medfører en omorganisering av innholdet i skolehverdagen. Den
enkelte elev har mentorsamtale, en 20 minutters læringssamtale med kontaktlærer hver 14. dag.
Elevene arbeider med stegark, noe som betyr at innenfor et og samme trinn kan elevene befinne seg
på forskjellige steg. I 2006 ble arbeidet igangsatt, og individuelle utviklingsplaner på området sosial
kompetanse og i norskfaget er nå en realitet på Stavsberg. Prosjektet videreføres slik at IUP skal bli en
realitet i de andre basisfagene engelsk og matematikk.
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Kompetanse- og utviklingsarbeid
Oppfølgingen av det sentralt initierte Kunnskapsløftet i skolesektoren utløste i 2007 1,6 mill. kroner til
kompetanseheving. Den enkelte skoleenhet har utarbeidet lokal kompetanseutviklingsplan og har til
gjennomføring av denne fått overført sin andel av de statlige midlene.
Strategiplanen for kompetanseutvikling er fulgt opp med ulike tiltak i forhold til videreutdanning som
2. fremmedspråk, realfag, engelsk, naturfag, IKT og skoleledelse. Etterutdanning er gitt i et bredt
perspektiv i forhold til ulike fagmoduler og som ulike tiltak innen tverrfaglig samarbeid. Kompetanseog utviklingsarbeid er godt forankret i nettverket for RE-lederne innen undervisning, og det er et nært
samarbeid med ulike arbeidsgrupper der RE-ledere og støtteenheter ivaretar innspill og behov for ulike
typer kompetanseheving. Det er også et godt samarbeid mellom nabokommunene på Hedmarken om
etter- og videreutdanning. Dette gjør det mulig å dra veksler på hverandre i forhold til ressursutnyttelse
og muligheter for tilrettelegging lokalt fra ulike kompetansetilbydere.
Utvidet skoledag
Fagerlund, Fossen, Kilde, Kirkekretsen og Kylstad skoler deltar i skoleåret 2007/2008 i et forsøk med
utvidet skoledag for 1.-4. trinn. Forsøket er initiert av Kunnskapsdepartementet. Utvidet skoledag
innebærer flere timer undervisning i basisfagene, skolemat, fysisk aktivitet og leksehjelp. Målet er at
det skal bedre elevenes utbytte av opplæringen, medvirke til sosial utjevning og redusere behovet for
skolefritidsordning. Ringsaker kommune har fått statlige midler til å delta i dette forsøket. Erfaringer fra
forsøket blir viktig i arbeidet med å finne tiltak som kan gi økt læringsutbytte.

Åsta ved Åkersetra –
elever fra Kylstad skole

Elevarbeid fra
Ringsaker kulturskole
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2.5 Pleie og omsorg (VO 40)
400 Omsorgsdistrikt Brøttum
401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
405 Omsorgsdistrikt Nes
407 Omsorgsdistrikt Veldre
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal
410 Omsorgsdistrikt Mørkved
411 Omsorgsdistrikt Furnes
420 Bjønnhaug avlastingssenter
421 Rehabilitering
422 Demente
423 Ringsaker AO-senter
430 Matproduksjon

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

Karin M. Randgaard
Hege T. Nysveen
Tordis Strand Hansen
Kjell Erik Bjurling
Heidi Voldengen
Oddvar Johannessen
Grethe Myhre
Lise Tronstad
Ingjerd Olstad
Hege T. Granstrøm
Gro Medlien
Ane Wenche Moen
Rune Øygarden
Arnfinn Houmb

2.5.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet er regulert i lov om sosiale tjenester mv. samt lov om helsetjenester i kommunene,
og omfatter funksjonene 213 voksenopplæring, inkl. AO-senter, 232 forebygging, helsestasjonsog skolehelsetjeneste, 234 aktivisering eldre og funksjonshemmede, 241 diagnose, behandling
og re-/habilitering, 253 pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon, 254 hjemmetjenester
knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende og 265 kommunalt disponerte boliger (botilbud
utenfor institusjon). Målgruppen er alle med behov for pleie og omsorg: Eldre, utviklingshemmede,
funksjonshemmede, brukere med psykiske lidelser samt barn og unge.
2.5.2 Hovedkommentar
Virksomhetsområdet har lagt bak seg nok et år preget av økende etterspørsel etter pleie- og
omsorgstjenester fra ulike brukergrupper. I tillegg til et økt press på de ordinære hjemmetjenestene
og på sykehjemsplassene har pleie og omsorg opplevd at brukernes behov blir mer sammensatt og
komplekse, noe som bl.a. krever mer avansert sykepleie og oppfølging. En økning i antallet spesielt
ressurskrevende brukere har satt sitt preg på tjenestetilbudet og økonomien til enkelte resultatenheter.

Brøttum bo- og aktivitetssenter ved åpningen 15.3.2007
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Det har vært en reduksjon i sykefraværet fra 14,3 % i 2006 til 12,6 % i 2007. Det har vært en positiv
utvikling gjennom året og alle månedene har hatt et lavere sykefravær enn foregående år.
Virksomhetsområdet fikk et positivt resultat på 8,462 mill. kroner. Det er imidlertid store variasjoner i
resultatene til de enkelte resultatenheter. Med unntak av Nes og Tømmerli er det omsorgsdistriktene
som har hatt de største utfordringene både i forhold til brukersituasjonen og vedtatte budsjettrammer.
Spesialenhetene har et aktivitetsnivå som er tilpasset både de økonomiske rammene og
årsverksrammene. Hovedårsakene til det positive resultatet var knyttet til forsinket oppstart av forsterket
skjermet enhet demente hvor det var en besparelse på 1,86 mill. kroner, positive avvik i omsorgsdistrikt
Nes med 2,06 mill. kroner, Ringsaker AO-senter med kr 889.000, matproduksjon med 1,237 mill. kroner
og 3,224 mill. kroner overfor ufordelt pleie- og omsorgsformål.
2.5.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 var vist i styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Tilfredshet med tjenestene
	Kvaliteten på tjenesten
Benyttes avvikssystem
	Andel i institusjon med elektronisk journal
	Andel brukere i enerom
Beleggsprosent ift vedtatte plasser
	Andel med fagutdanning 1)
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon
1)

5,0
5,0
100 %
100 %
85 %
98 %
72 %
5,0
5,0

4,0
4,0
100 %
100 %
79 %
103 %
69 %
4,0
4,0

Resultat
5,0
5,0
100 %
100 %
81,2 %
96,5 %
72 %
4,7
4,4

Andel med fagutdanning er 2006-tall fra KOSTRA

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

Tilpasset	Kvaliteten på	Samarbeid/	Informasjon
brukernes
tjenestene
medvirkning
behov
5,1
5,1
4,9
5,1
5,0
5,0
4,7
4,8
4,9
4,2
4,6
5,4
4,6
4,7

5,1
5,2
4,9
5,2
5,0
5,0
4,8
5,2
5,1
4,5
4,9
5,2
4,4
4,7

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

4,9
4,8
4,7
4,9
4,7
4,7
4,5
4,9
4,6
4,9
4,3
4,6
4,6
2,9

Resultatene fra brukerundersøkelsene viser at brukerne gjennomgående er fornøyd med de tjenester
som leveres av de ulike resultatenhetene i pleie og omsorg. Resultatene er bedre enn målsettingen når
det gjelder tilfredshet med tjenestene og opplevd kvalitet på tjenestene. Samarbeid/medvirkning og
informasjon har resultater som er innenfor akseptabelt nivå. Resultatene fra brukerundersøkelsen viser
en bedring fra 2006 på alle måleindikatorer med unntak av samarbeid/medvirkning.
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Beleggsprosenten i forhold til vedtatte plasser er ikke innenfor ønsket intervall. Her er det også store
variasjoner mellom de ulike enhetene. Alle enheter benytter et avvikssystem og alle brukerne som har
plass i institusjon har en elektronisk journal. Andel brukere i enerom har økt fra 78,9 % i 2006 til 81,2 % i
2007.
Medarbeidere
Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

5,0
4,5
4,5
10,0 %

4,0
4,0
4,0
11,5 %

Resultat
5,4
4,5
4,6
12,6 %

Resultatenhet	Engasjement	Engasjement	Arbeidsmiljø	Sykefravær
		
og kompetanse
og kompetanse		
		
(brukerne)
(medarbeidere)
400 Omsorgsdistrikt Brøttum
401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
405 Omsorgsdistrikt Nes
407 Omsorgsdistrikt Veldre
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal
410 Omsorgsdistrikt Mørkved
411 Omsorgsdistrikt Furnes
420 Bjønnhaug avlastningssenter
421 Rehabilitering
422 Demente
423 Ringsaker AO-senter
424 Psykiatriske tjenester
430 Kjøkken/matproduksjon

5,3
5,6
5,4
5,4
5,5
5,5
5,2
5,3
5,4
5,1
5,5
5,3
4,5
4,8

4,3
4,5
4,0
4,4
4,7
4,4
4,4
4,3
4,6
4,6
4,7
4,8
4,5
4,4

4,5
4,7
4,1
4,5
4,8
4,5
4,6
4,5
4,5
4,5
4,6
5,0
4,7
4,9

11,0 %
11,2 %
13,3 %
11,0 %
13,3 %
15,9 %
16,1 %
12,3 %
16,8 %
17,7 %
9,5 %
12,2 %
13,4 %
5,4 %

Medarbeiderne får høy skår på engasjement og kompetanse både fra brukerundersøkelsene og
motivasjonsmålingen, og medarbeiderne er også tilfreds med arbeidsmiljøet. Sykefraværet er fortsatt
høyt, men samlet for virksomhetsområdet er sykefraværet lavere gjennom hele 2007 enn i 2006. Fem
resultatenheter har et sykefravær som er innenfor akseptabelt nivå og hele elleve enheter har et lavere
sykefravær i 2007 enn i 2006. Det er fortsatt langtidsfraværet som dominerer og årsakene er først og
fremst kroniske sykdommer, muskel- og skjelettlidelser og enkelte alvorlige sykdomstilfeller.
Organisasjon
			

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen
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4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

Resultat
4,2
100 %
66 %
98 %
100 %
4,4

Resultatenhet
Læring 	Andel	Oppfølging
		
fornyelse
gjennomførte
sykmeldte
			
medarbeider			
samtaler
400 Omsorgsdistrikt Brøttum
401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
405 Omsorgsdistrikt Nes
407 Omsorgsdistrikt Veldre
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal
410 Omsorgsdistrikt Mørkved
411 Omsorgsdistrikt Furnes
420 Bjønnhaug avlastningssenter
421 Rehabilitering
422 Demente
423 Ringsaker AO-senter
424 Psykiatriske tjenester
430 Kjøkken/matproduksjon

4,1
4,3
3,8
4,0
4,5
4,2
4,1
4,0
4,3
4,2
4,3
4,6
4,2
4,1

90 %
91 %
72 %
66 %
68 %
60 %
21 %
74 %
50 %
73 %
94 %
42 %
71 %
92 %

89 %
100 %
100 %
94 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Tilfredshet med
ledelsen

4,4
4,6
3,3
4,4
4,6
4,3
4,5
4,2
4,4
4,6
4,0
5,1
4,6
4,9

Resultatene er innenfor akseptabelt nivå på læring og fornyelse og tilfredshet med ledelsen for pleieog omsorg samlet. På oppfølging av de sykmeldte er virksomhetsrådet innenfor akseptabelt nivå og
de fleste enhetene har oppnådd målsettingen. Alle enheter har levert årsmelding for HMS og foretatt
evaluering etter brukerundersøkelsen. Målsettingen er ikke nådd for gjennomførte medarbeidersamtaler
og her er det store ulikheter mellom omsorgsdistriktene.
Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
Resultatenhet
400 Omsorgsdistrikt Brøttum
401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
405 Omsorgsdistrikt Nes
407 Omsorgsdistrikt Veldre
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal
410 Omsorgsdistrikt Mørkved
411 Omsorgsdistrikt Furnes
420 Bjønnhaug avlastningssenter
421 Rehabilitering
422 Demente
423 Ringsaker AO-senter
424 Psykiatriske tjenester
430 Kjøkken/matproduksjon
449 Pl.- og omsorgsform. – ikke fordelt
	Sum årsverk VO 40 Pleie og omsorg

Regnskap
2005

Regnskap
2006

Budsjett
2007

31.12.2007

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

52,46
42,80
51,44
149,00
55,97
54,06
51,89
51,63
48,22
11,35
45,18
54,12
30,84
0,00
24,57
2,00

54,91
44,15
54,70
150,00
56,97
55,06
52,60
53,03
48,41
12,35
46,18
54,12
30,84
0,00
19,41
2,00

54,81
44,35
54,60
150,00
56,97
55,06
52,60
53,03
48,41
12,35
46,18
67,47
30,84
0,00
19,61
2,00

722,48

725,53

734,73

748,28

Avviket mellom budsjetterte og reelt antall årsverk i 2007 har sammenheng med at det i k.sak 59/2007
om forsterket skjermet enhet ved demensenheten ble vedtatt å opprette 12,50 årsverk. I k.sak 111/2007
om forbedring av rutiner for kantinedrift ble stillingsrammen i matproduksjon økt med 0,2 årsverk. Det
har også blitt opprette 0,85 årsverk ved demensenheten i forbindelse med opprettelse av postkjøkken.
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Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

401 241
142 210
259 031

435 360
162 980
272 380

450 808
149 349
301 459

474 979
173 520
301 459

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

71 189
3 214
67 975

47 202
10 534
36 668

19 175
550
18 625

7 690
11 449
3 759

Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

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

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet
400 Oms.distrikt Brøttum
401 Oms.distrikt Moelv o.
403 Oms.distrikt Moelv s.
405 Oms.distrikt Nes
407 Oms.distrikt Veldre
408 Oms.distrikt Tømmerli
409 Oms.distrikt Brumunddal
410 Oms.distrikt Mørkved
411 Oms.distrikt Furnes
420 Bjønnhaug avlastn.senter
421 Rehabilitering
422 Demente
423 Ringsaker AO-senter
424 Psykiatriske tjenester
430 Kjøkken/matproduksjon
449 Pleie og omsorg ufordelt
	Sum netto driftsutg. VO 40

Budsjett 2007

Regnskap 2007	Avvik 	Avvik i %

23 942
17 740
21 890
62 965
26 555
27 211
25 078
24 099
23 552
7 730
20 199
30 280
12 679
650
13 402
-36 513

24 625
17 659
22 176
60 904
27 086
26 525
25 605
24 208
24 073
7 370
19 625
28 272
11 790
650
12 165
-39 736

-683
81
-286
2 061
-531
686
-527
-109
-521
360
574
2 008
889
0
1 237
3 223

-2,9
0,5
-1,3
3,3
-2,0
2,5
-2,1
-0,5
-2,2
4,7
2,8
6,6
7,0
0,0
9,2
8,8

301 459

292 997

8 462

2,8

Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på kr 8,462 mill. kroner etter avsetninger til bundne
driftsfond, men før årsoppgjørsdisposisjoner. Som det framgår av tabellen under er det store variasjoner
i resultatene for de enkelte enhetene innenfor pleie og omsorg. Årsakene til budsjettavvikene er
forskjellige. Det er derfor nødvendig å gi kommentarer til resultatene.
Rapport fra resultatenhetene
400 Omsorgsdistrikt Brøttum
For omsorgsdistriktet samlet vurderes måloppnåelsen i 2007 å være tilfredsstillende. Det ble i 2007
gjennomført en brukerundersøkelse i hjemmetjenesten som viser at enheten har en skår over de mål
som er satt. Motivasjonsmålingen viser at omsorgsdistriktet ligger innenfor akseptabelt resultat. Det
er utarbeidet en handlingsplan hvor det fremgår hvilke områder de ansatte ønsker å sette fokus på og
forbedre.
Sykefraværet var i 2007 11,0 % og viser en nedgang fra 2006 hvor fraværet var 17,4 %. Sykefraværet er
innenfor akseptabelt resultat, men ligger litt over målsettingen på 10,0 %. Det har hatt en positiv effekt
på sykefraværet at en har flyttet tilbake til nytt bo- og aktivitetssenter på Brøttum.
Omsorgsdistrikt Brøttum fikk et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på kr 683.000.
Underskuddet fra 2006 på kr 208.000 er inkludert i resultatet. Omsorgsdistriktets budsjett ble etter 1.
tertial tilført 2,081 mill. kroner og etter 2. tertial tilført kr 760.000, til sammen 2,841 mill. kroner. Disse
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midlene gikk til dekning av ekstrautgifter pga. forsinket tilbakeflytting fra Kirkeveien og utgifter til selve
flytteprosessen samt til økte lønnsutgifter og underskudd fra 2005. Merforbruket i 2007 skyldes et
overforbruk på variabel lønn og mindreinntekt refusjon sykepenger.
Omsorgsdistriktet tok i bruk det nye sykehjemmet på Brøttum i mars 2007 og det har preget hele året.
Å bo seg til i nye lokaler, funksjonsinndele brukerne, få systemer og rutiner på plass osv. har krevd mye
tid og krefter, men etter ¾ år begynner det meste å gå seg til. Bemanningsnormen ble oppjustert i
forbindelse med utvidelsen til 40 enerom.
Stadig dårligere brukere med komplekse diagnoser og behandlingsopplegg som krever sykepleiefaglig
kompetanse både i hjemmesykepleien og på institusjon, medfører et stort arbeidspress på de ansatte.
Det er lite tid til dokumentasjon, informasjon og samtale med pårørende, internundervisning og
fagutvikling. Samtidig er rekruttering av fagutdannet personell vanskelig. Et viktig tiltak er derfor å sette
fokus på fag og kvalitet.
Venneforeningen ved Brøttum bo- og aktivitetssenter søkte og fikk økonomiske midler gjennom
Stiftelsen for norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner/Norsk Tipping, til å etablere sansehage i
tilknytning til en av avdelingene ved sykehjemmet. Sansehagen vil stå ferdig våren 2008 og vil utgjøre et
flott supplement til brukerne.
Brøttum bo- og aktivitetssenter er ett av sju sykehjem i Hedmark og Oppland som er med i et
samarbeidsprosjekt i regi av alderspsykiatrisk kompetansesenter ved Sykehuset Innlandet HF, avdeling
Sanderud. Målet er å utvikle bedre rutiner for kartlegging, utredning, diagnostisering og behandling av
personer med alderspsykiatriske lidelser i sykehjem, samt å øke kvaliteten i spesialisthelsetjenesten
ved å forbedre og kvalitetssikre rutiner i det daglige samarbeidet mellom sykehus og
kommunehelsetjeneste. Prosjektet vil gå over to år.
Boligene i Bakkeveien 2A og 14 i Moelv er knyttet til omsorgsdistriktet. Ledelsen i boligene har over lang
tid uttrykt bekymring for den lave bemanningen. Dette handler om å kunne gi et godt nok tilbud i forhold
til brukernes økende behov for tjenester og kvaliteten på nødvendig helsehjelp. Arbeidstilsynet har
kommentert situasjonen ved sin befaring i kommunen, habiliteringstjenesten og Statens helsetilsyn har
gjort det samme. Det brukes i dag ca ett årsverk utover bevilgede rammer. Ressursene brukes på kveld,
helg og ferier/helligdager, når det ikke er tilbud om dagaktivitet.
401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
Omsorgsdistriktet har i 2007 gjennomført en brukerundersøkelse for de som mottar hjemmetjenester.
Måloppnåelsen samlet tilsvarer ønsket resultat som er 4,5. Det har blitt jobbet med å gi bedre
informasjon til brukere etter forrige brukerundersøkelse og det har ført til en bedring av måloppnåelsen
på området i forhold til 2006.
Resultatet fra motivasjonsmålingen ligger over ønsket resultat på 5,0. De ansatte trives, er stolte
av arbeidsplassen sin og arbeidsmiljøet er godt. Det er i etterkant blitt laget en handlingsplan hvor
forbedringsområdene etter motivasjonsmålingen jobbes med.
Sykefraværet har jevnt over vært lavere i 2007 enn 2006, og har hele året ligget innenfor akseptabelt
nivå, men høyere enn målsettingen på 10,0 %.
Regnskapet viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 81.000. I beløpet inngår overført overskudd
fra 2006 på kr 479.000. Etter 1. tertial ble omsorgsdistriktet kompensert for merutgifter ved den løpende
drift med kr 260.000. Pleie- og omsorgsbehovet til alvorlig syke og unge ressurskrevende brukere i
hjemmesykepleien og høyt aktivitetsnivå i sykehjemsavdelingen, har gjort det nødvendig å leie inn
vikarer ved alle fravær, ferie, sykdom og permisjoner.
Omsorgsdistriktet har lagt bak seg nok et år med høy aktivitet. Inne på sykehjemsavdelingen hvor en
har drevet 30 plasser har det vært færre på overbelegg enn tidligere år. I hjemmesykepleien har det vært
store utfordringer med alvorlig syke og et økende antall unge ressurskrevende brukere.
Dagsentret på Holo TTG fungerer fortsatt bra 4 dager i uka. Utfordringene for personalet i
bofellesskapene er fortsatt kjøring til og fra TTG/AO/VO, spesielt på grunn av økende antall
hjemmeboende som må kjøres i tillegg til de som bor i bofellesskapet. Det er lange avstander og
personalet føler dette utrygt og ansvarstyngende.
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Driften av postkjøkken ble startet opp før påske i 2007, og har vært positivt for brukere og ansatte.
Multidoseprosjektet er videreført etter oppstarten i 2006, og det er nå 30 hjemmeboende som mottar
denne tjenesten. Evaluering og tilbakemeldinger fra sykepleierne viser at dette frigir sykepleieressurser
og deres kompetanse kan brukes nærmere brukerne. Målet er at flere brukere skal få tilbud om
multidose i 2008.
I 2006 begynte fem ansatte, to fast ansatte og tre vikarer, på veilederbasert hjelpepleierutdanning, alle
fem har vært gjennom fagprøven i 2007 og bestått.
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i hjemmetjenesten i 2007 som viser en fin framgang fra
2006. Brukerne er mer fornøyd med tjenesten og kvaliteten på disse, og det er en forbedring i forhold til
informasjon. Det er registrert en liten tilbakegang knyttet til samarbeid og medvirkning, men brukerne er
mer fornøyd med de ansattes engasjement og kompetanse enn ved forrige måling.
Motivasjonsmålingen viser at omsorgsdistriktet har resultater som ligger på akseptabelt nivå eller noe
under akseptabelt nivå. Enheten har jobbet med organisering av arbeidet for å se om enkle tiltak kan
bedre arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet. Den gjennomgående oppfatningen er at det meste av
misnøyen skyldes at omsorgsdistriktet ikke har nok ressurser i forhold til brukernes behov.
Sykefraværet for de siste 12 måneder viser 13,3 % som er høyere enn målet på 10,0 %, men det er en
forbedring i forhold til 2006. Fraværet skyldes at flere ansatte er langtidssykmeldt pga. psykiske lidelser
og lidelser i muskler og skjelett. Det høye sykefraværet og mangel på vikarer er årsaken til at enheten en
periode leier inn to svenske hjelpepleiere fra Manpower.
Regnskapet for 2007 viser at omsorgsdistrikt Moelv sentrum fikk et underskudd på kr 286.000. Dette
inkluderer et overført underskudd fra 2006 på kr 725.000. Omsorgsdistriktet ble tilført ekstra midler etter
1. tertial med 1,464 mill. kroner. Disse midlene skulle gå til dekning av merutgifter knyttet til løpende
drift, for å dekke tjenestebehovet til unge funksjonshemmede brukere, underskudd fra 2005, økning av
ordinær bemanning ved Moelv bo- og aktivitetssenter og til en ressurskrevende bruker.
Omsorgsdistriktet hadde ved begynnelsen av året et stort overbelegg i forhold til sykehjemsplasser.
Denne situasjonen har endret seg og omsorgsdistriktet disponerer i dag 9 plasser på Brøttum bo- og
aktivitetssenter. Ved Moelv bo- og aktivitetssenter er det mange dårlige brukere med store hjelpebehov.
Dette behovet lar seg ikke dekke av den ordinære bemanningen ved senteret, noe som gjør det
nødvendig å omdisponere ressurser fra sykehjemmet og hjemmetjenesten.
Omsorgsdistriktet startet opp en boenhet for unge funksjonshemmede på Moelv bo- og aktivitetssenter
våren 2007. Det bor fire unge i boenheten. I tillegg er det en ungdom som bor i en av leilighetene i
helgene. Bemanningen i boenheten var i utgangspunktet to timer hver morgen og en kveldsvakt på
7,5 timer hver dag. Brukerne er mer ressurskrevende enn først antatt og det trengs en dagvakt siden
ungdommene ikke har dagtilbud hver dag.
I psykiatrisk boenhet ved Moelv bo- og aktivitetssenter har det vært nødvendig å øke personalressursen
med ett årsverk i tillegg til ordinær bemanning. Dette er for å trygge arbeidstakerne fordi det har vært
enkelte tilfeller av vold mot ansatte.
Sykehjemsavdelingen har i 2007 blitt bygd om og fått tre postkjøkken. Organiseringen med postkjøkken
er positiv, og brukerne oppholder seg mer der enn de gjorde på dagligstua og det er roligere i avdelingen.
405 Omsorgsdistrikt Nes
Omsorgsdistriktet har forbedret måloppnåelse på en del sentrale områder som brukertilfredshet,
opplevd kvalitet på tjenesten og brukernes tilfredshet med informasjon og engasjement. Øvrig
måloppnåelse ligger over akseptabelt nivå som tidligere. Unntaket er medarbeidersamtaler.
Lederfokuset har det siste året i stor grad vært rette mot den pågående omorganiseringen, og det har
ikke vært mulig å finne tilstrekkelig tid til å gjennomføre medarbeidersamtaler etter intensjonen.
Regnskapet viser et positivt avvik i forhold til budsjettet på kr 2.061.000. Budsjettet ble styrket
med kr 1.236.000 etter 1. tertial bl.a. for å dekke tidligere års underskudd med kr 916.000. De
innsparingstiltakene som en iverksatte i 2006 ble videreført i 2007. I tillegg har det vært gjort
turnusgjennomganger som har ført til omdisponering for å optimalisere ressursinnsatsen.
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Regnskapet viser et merforbruk på lønn. Årsaken til dette er et betydelig merforbruk på sykevikar og
overtid. Økt overtid skyldes at det i 2007 har vært dårlig tilgang på vikarer, og at det i stor grad har vært
nødvendig med forskjøvet vakt og pålagt overtid. Også innenfor kjøp av varer og tjenester har utgiftene
vært større enn budsjettert. Samtidig har inntektene på refusjon sykelønn og fødselspenger samt
betaling for langtidsopphold blitt betydelig høyere enn budsjettert.
Sammenslåingen av de tre omsorgsdistriktene på Nes hadde som mål å skape bedre brukertjenester
innenfor de samme økonomiske rammene. Gjennom 2007 hadde omsorgsdistriktet flere arbeidsgrupper
med ansatte som arbeidet med å utrede hvordan dette kan oppnås. Konklusjonen ble at Sundheimen
sykehjem skal ha 12 institusjonsplasser for personer som trenger et lite og oversiktlig miljø. Nes bo- og
aktivitetssenter ble delt inn i en langtidsavdeling med 21 plasser og en korttidsavdeling med 9 plasser.
Alle hjemmetjenestene ble knyttet til korttidsavdelingen. Organisasjonsendringen ble gjennomført 1.
november.
Det har vært et mål å styrke hjemmetjenestene. I en viss utstrekning er dette gjort ved en generell
bemanningsøkning. I tillegg har det gjennom hele året vært avsatt en 20 % stilling til å arbeide med
brukere som hadde et udekket behov for oppfølging innenfor psykiatri.
Omsorgsdistriktet har et mål om å styrke det forebyggende arbeidet. Fra november ble det åpnet et
dagtilbud for brukere med psykiske lidelser. Det ble avsatt en 20 % stilling til å koordinere tilbudet. En av
omsorgsdistriktets egne ansatte med tilleggsutdanning i psykiatri ivaretar dette oppdraget. Ca 10 brukere
benytter seg av tilbudet, og etterspørselen er økende. Dagtilbudet rettet mot eldre ble styrket med en 50
% stilling rett før jul. Det vil gjennom denne styrkingen bli mulig å tilby dagtilbud til flere.
Kommunestyret vedtok ved sak nr 135/2005 økt arbeidstilbud for alle utviklingshemmede. Dette ble
gjennomført i februar ved at Øytun på Sund ble tatt i bruk som dagsenter. Det ble omdisponert en 80 %
stilling omsorgsarbeider til å koordinere dette. I tillegg følger personalressurs fra bofellesskapene med
de 21 brukerne som benytter senteret.
I budsjett 2007 ble det bevilget kr 300.000 til å installere nytt sykesignalanlegg på Sundheimen. Dette
ble satt i bestilling helt på slutten av året, og vil bli installert i løpet av februar 2008.
407 Omsorgdistrikt Veldre
Omsorgsdistrikt Veldre har tjenester som brukerne er fornøyd med. Dette viser en brukerundersøkelse
gjennomført innenfor hjemmetjenester. Det jobbes aktivt med kvalitet og faglighet på de tjenester som
ytes fra distriktet. For å bedre dialogen med brukerne av tjenestene, er det innført at utskrift av vedtak
tas med hjem til brukerne for gjennomgang. Dette vil avklare forventningene til tjenestene og øker
forståelsen av hva som skal ytes av tjenester.
Motivasjonsmålingen viser at medarbeiderne i omsorgsdistrikt Veldre er fornøyde med sin arbeidsplass,
både når det gjelder læring og arbeidsmiljø. Personalet er engasjerte og aktive i sitt arbeid for å innhente
de beste faglige løsningene og yte kvalitet på tjenestene for brukere. Omsorgsdistriktet har gjennomført
”medarbeiderskap” for alle på sykehjem/hjemmetjeneste i 2007, og det har medført at motivasjon og
engasjementet har økt betraktelig. ”Medarbeiderskap” benyttes som en opplæringsmetode for å styrke
personalet og videreføres med prosjekter som skal bedre kvaliteten for medarbeiderne og brukerne i
enheten.
Sykefraværet i 2007 viser en klar nedgang sammenlignet med 2006 og er innenfor akseptabelt nivå.
Det er langtidsfraværet som dominerer og enheten har mange ansatte med kroniske sykdommer.
”Medarbeiderskap” har bevisstgjort ansatte på hvor viktige de er for arbeidsplassen, og enheten har en
positiv utvikling i korttidsfraværet.
Omsorgsdistriktet har fortsatt for høyt aktivitetsnivå i forhold til vedtatte rammer. Resultatet for
2007 viser et underskudd på kr 531.000. Dette inkluderer et underskudd på kr 975.000 fra 2006.
Ved 1. tertial ble enheten tilført 2,945 mill. kroner og ved 2. tertial ble distriktet tilført kr 200.000 for
å dekke merutgifter knyttet til brukersituasjonen i Mausetvegen. Her har det vært nødvendig å øke
ressursinnsatsen i forhold til enkelte brukere etter pålegg og bemerkninger fra habiliteringstjenesten og
fylkesmannen.
Av omsorgsdistriktets 30 sykehjemsplasser disponeres 12 plasser av andre distrikter, noe som er i tråd
med det vedtatte opplegget for disponering av sykehjemsplasser.
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408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
Brukerundersøkelsen for hjemmebaserte tjenester viser en forbedring fra 2006 til 2007. Omsorgsistriktet
får samlet sett en bedre skår enn gjennomsnittet for alle omsorgsdistriktene. Brukerne er spesielt
fornøyde med de ansattes engasjement og kompetanse.
Motivasjonsmålingen viser også forbedring fra tidligere undersøkelser uten at disse er direkte
sammenlignbare. Distriktet har gjennomført personalseminarer der fokus har vært oppfølging av
forbedringspunkter etter motivasjonsmålingen.
Sykefraværet var i 2007 på 15,9 %, en liten nedgang sammenlignet med 2006. Det er langtidsfraværet
som dominerer. I følge samtaler med sykemeldte skyldes en del av fraværet stort arbeidspress.
Distriktet har hatt sykefravær med oppfølging av sykemeldte som et av sine satsningsområder.
Antallet gjennomførte medarbeidersamtaler er relativt lavt og skyldes to forhold; mange nyansatte i
Kirkeveien som en ikke har gjennomført medarbeidersamtale med, og mange langtidssykemeldte der en
har prioritert oppfølgingssamtaler/basissamtaler.
Regnskapet viser et positivt avvik i forhold til budsjettet på kr 686.000. I beløpet inngår et overskudd
på kr 614.000 fra 2006 og en styrking av budsjettet på kr 1.720.000 etter 1. tertial og kr 1.000.000 etter
2. tertial. Styrkingen av budsjettet gjennom året har vært fordelt med kr 220.000 til løpende drift og 2,5
mill. kroner til en svært ressurskrevende bruker. Enheten har et mindreforbruk på den løpende driften på
kr 76.000. Deler av overskuddet fra 2006, ca kr 450.000, er brukt på ekstrahjelp og overtid. Resten av
mindreforbruket, kr 610.000, er relatert til den ressurskrevende brukeren hvor enheten kjøper tjenester
eksternt. Innsparte midler vil bli benyttet til samme formål i 2008.
En har gjennom året erfart at grunnbemanningen er for lav i forhold til de faktiske behov. Regnskapet
viser som nevnt at distriktet har et stort merforbruk på ekstrahjelp og overtid. Sykehjemsbrukerne er
ressurskrevende. Mange av brukerne i omsorgsleilighetene på Tømmerli er pleietrengende og grenser
til å være sykehjemskandidater. Omsorgsleilighetene på Tømmerli er blitt et mellomnivå mellom
hjemmebaserte tjenester og institusjon uten at distriktet har fått tilpasset sine nettorammer i forhold til
dette. Etterspørselen etter hjemmetjenester er også økende, spesielt har etterspørselen etter personlig
brukerstyrt assistent økt.
I mai åpnet distriktet et botilbud i Kirkeveien for mennesker med psykiske lidelser. I løpet av våren og
sommeren ble det en gradvis innflytting av brukere.
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal
Omsorgsdistrikt Brumunddal har store utfordringer, og preges av et stort antall brukere. Kompleksitet
og hjelpebehov hos brukerne er stort. Spesielt er antallet brukere med behov for hjemmetjenester
økende, og distriktet har i løpet av 2007 fått flere unge ressurskrevende brukere med varige hjelpebehov.
Stramme økonomiske rammer fører til at nivået på hjemmetjenester er lavt. Brukerundersøkelsen
viser likevel at brukerne stort sett er fornøyde. Resultatene er bedre enn akseptabelt nivå og viser en
forbedring fra 2006. Etter brukerundersøkelsen har distriktet satt i gang tiltak som gjelder informasjon
til brukerne. I løpet av 2007 har omsorgsdistriktet jobbet aktivt med å sette avvikshåndtering i
system, og gjøre dette kjent blant alle ansatte. Distriktet har flest eldre over 80 år i forhold til de andre
omsorgsdistriktene og disponerer sykehjemsplasser i andre distrikter i tillegg til 28 sykehjemsplasser på
Brumunddal bo- og aktivitetssenter. Det er tre dobbeltrom.
Motivasjonsmålingen viser stor grad av trivsel blant de ansatte og målsettingen er nådd både når det
gjelder tilfredshet med arbeidsmiljø og ledelsen. Distriktet har fortsatt et høyt sykefravær, selv om
fraværet er redusert fra 2006. Langtidsfraværet er gjennomgående høyt. Ansattes arbeidshverdag
preges av stort tidspress, spesielt i hjemmetjenesten hvor enheten har et stort og økende antall
brukere. Dette har også innvirkning på sykefraværet i distriktet. Omsorgsdistriktet har gjennomført
”medarbeiderskap” høsten 2007. Dette har medført et stort og positivt engasjement hos de ansatte
og virket til en rekke brukerrettede forbedringstiltak som videreføres i 2008. Medarbeiderskap”
benyttes som en opplæringsmetode for å styrke personalet og videreføres med prosjekter som skal
bedre kvaliteten for medarbeiderne og brukerne i enheten. Omsorgsdistriktet har ikke nådd målet
når det gjelder gjennomføring av medarbeidersamtaler. Dette skyldes at det i løpet av 2007 har vært
utskiftninger og langvarig sykefravær i ledergruppa.
Det økonomiske resultatet for 2007 viser et underskudd på kr 527.000. Dette inkluderer et underskudd
på kr 742.000 fra 2006. Ved 1. tertial ble enheten tilført 1,657 mill. kroner for å dekke merutgifter til
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bl.a. ressurskrevende brukere, økte utgifter i den løpende driften og underskudd fra 2005. Videre
ble distriktet tilført kr 400.000 ved 2. tertial for å dekke merutgifter for hvilende nattevakt i bolig
for utviklingshemmede og utfordringer med unge ressurskrevende brukere. For å møte behov hos
ressurskrevende brukere har det vært et merforbruk på overtid og ekstrahjelp samlet sett. Det er
i 2007 inngått leie av nye trygghetsalarmer som ikke var budsjettert. På grunn av mange brukere i
hjemmetjenesten inngikk distrikt Brumunddal kontrakt på en leiebil som har medført noe ekstra utgift
til leie og drivstoff. Distriktet har hatt merutgifter til transport av brukere i 2007. Dette er brukere som
har dagplass og brukere som skal til og fra AO–senteret på ukedager. Det er også knyttet merutgifter
til renholdsartikler og øvrig materiell. Distriktet hadde en mindreinntekt på husleie for Lille Ringveg nr
46-56. Det mangler vedlikehold for å kunne ta alle leilighetene i bruk.
2007 har vært første hele år med drift av postkjøkken. Distriktet er bevilget en 40 % stillingsressurs
tilknyttet dette. Det har i 2007 vært behov for å benytte 50 % stillingsressurs ut over dette for å drifte
postkjøkken, noe som har medført en merutgift.
410 Omsorgsdistrikt Mørkved
Omsorgsdistriktet har forbedret måloppnåelse på brukertilfredshet, men det er nødvendig å
bedre informasjonen til brukerne innenfor hjemmetjenesten. Personalet opplever overbelegget på
sykehjemmet som en stor utfordring, og hverdagen oppleves som svært hektisk. Dette er faktorer som
er vesentlige når personalet vurderer sin egen arbeidssituasjon, egne muligheter for læring og utvikling
og hvor fornøyde de er med egen arbeidsplass. Dette har også betydning for sykefravær som er høyere
enn målsettingen til tross for en nedgang fra 2006.
Enheten har som mål å øke kvaliteten på tjenesten gjennom årsarbeidstidsprosjektet. Her får de ansatte
økt påvirkning på egen arbeidstid og større mulighet til å tilpasse tjenesten til brukernes behov.
Resultatet for 2007 viser et underskudd på kr 109.000. Dette inkluderer et underskudd på kr 433.000
fra 2006. Ved 1. tertial ble det tilført 360.000 til dekning av merutgifter for et opphold i privat institusjon
for en bruker og for å dekke økte utgifter i den løpende driften. Ved 2. tertial ble det tilført 70.000 for
dekke merutgifter til brukerstyrt personlig assistent for en ung bruker. Postkjøkken har vært driftet hele
2007 og det er merutgifter til renholdsprodukter og øvrig materiell. Det er inngått leieavtale om nye
trygghetsalarmer i Ringsaker kommune som ikke var budsjettert.
Omsorgsdistriktet har lagt stor vekt på å kunne tilby flere korttidsplasser på sykehjemmet. Dette er
et godt tiltak for hjemmeboende brukere, hvor det er fokus på trening, kosthold og sosial stimulering.
Det er flere ressurskrevende brukere i hjemmetjenesten som er så pleietrengende at de i perioder er
avhengig av nærmest døgnkontinuerlig hjelp og tilsyn. Distriktet har store utfordringer spesielt knyttet til
overbelegg på sykehjemmet. Det siste året har enheten hatt overbelegg på en til tre personer. To brukere
sammen på små enerom er utfordrende. Dette er syke brukere som har forskjellige behov i forhold til
fysisk utforming/utstyr og ulike behov for å kunne være alene eller å ha besøk.
Når det gjelder bygningsmassen på Brumunddal bo- og aktivitetssenter, er den preget av slitasje etter 25
års bruk, og det er stadig behov for oppussing og fornying.
411 Omsorgsdistrikt Furnes
Brukerundersøkelsen ble gjennomført i hjemmetjenesten med forbedret måloppnåelse. Tiltak er satt
i verk for å etablere gode informasjonsrutiner og det er avholdt møter med pårørende til brukere med
langtidsplass. Distriktet har fortsatt et høyt sykefravær, selv om fraværet er redusert fra 2006. Siste
kvartal 2007 ble enhetens målsetting for sykefravær nådd.
Regnskapet for distriktet viser et underskudd på kr 521.000. Resultatet inkluderer underskudd fra 2006
på kr 608.000. Ved 1. tertial ble enheten styrket med kr 717.000 for å dekke utgifter i den løpende driften
og til dekning av underskudd fra 2005. Ved 2. tertial ble distriktet tilført kr 46.000 for å dekke merutgifter
ved tilrettelegging av midlertidig botilbud for en ung bruker. Distriktet har hatt merforbruk på overtid
som bl.a. skyldes behovet for fagpersoner i hjemmetjenesten. Transportutgifter for dagbrukere har et
merforbruk i 2007 på kr 64.000.
Enheten fikk bemanningen økt med ett årsverk sykepleier ved budsjettet for 2007, og tilsetting av flere
syke- og vernepleiere har bidratt til bedre kontinuitet og faglig kvalitet. Ny turnus startet høsten 2007. På
sykehjemsavdelingen ble det vektlagt å ha med ansvarlig fagperson på legevisitten og på hver gruppe
(gruppeleder), fast personale på hver gruppe og en praktisk god drift av postkjøkken. Personalet har vært
positive, og distriktet har gode erfaringer med oppstart av postkjøkken på sykehjemsavdelingen.
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Like før jul ble det på bakgrunn av faglige vurderinger foretatt en funksjonsinndeling blant brukerne ved
sykehjemsavdelingen. Omsorgsdistriktet har høstet gode erfaringer med å samle en brukergruppe som
har tilnærmet samme behov for faglig oppfølging.
I k.sak 114/2006 vedtok kommunestyret at Furnes bo- og aktivitetssenter skulle bygges om til
omsorgsleiligheter som skulle driftes som ”trygghetsplasser”. Dette forutsatte at senteret måtte
fraflyttes senest 1.6.2007. Den siste brukeren flyttet fra Furnes bo- og aktivitetssenter 30.3.2007.
Prosessen med avvikling, tidsperspektivet og usikkerhet om ny bopel skaper en del uro og engstelse
blant beboerne. Denne situasjonen har imidlertid ansatte taklet på en svært tilfredsstillende måte. På
grunn av for høy pris på mottatte anbud i forhold til kostnadsoverslaget ble det ingen oppstart med
ombygging av Furnes bo-og aktivitetssenter i 2007.
Omsorgsdistrikt Furnes har store utfordringer knyttet til yngre utviklingshemmede og andre med
funksjonshemming som har behov for tilrettelagt bolig. Det er økt antall søknader fra brukere med behov
for støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent, tilrettelagt tilbud etter skoletid for barn med spesielle
behov, samt omsorgslønn til pårørende. Distriktet har stort press på sykehjemsplasser og har i lange
perioder overbelegg. Brukere som ikke kan tilbys langtidsplass og tidligere utskriving fra 2. linjetjenesten
gir økt pleietyngde ute i hjemmetjenesten. Det er en daglig utfordring å oppnå en forsvarlig drift, noe
som krever tverrfaglig samarbeid, fagkompetanse og et godt samarbeid med brukernes pårørende.
420 Bjønnhaug avlastingssenter
Enheten har hatt en forbedring av resultatene på brukerundersøkelsen fra 2006 til 2007, og
måloppnåelsen ligger over akseptabelt nivå med størst forbedring på informasjon til brukerne.
Motivasjonsmålingen viser stor grad av trivsel blant de ansatte og målsettingen er nådd på tilfredshet
med engasjement/kompetanse, arbeidsmiljø og ledelse. Enheten har fortsatt et høyt sykefravær og det
er langtidsfraværet som dominerer. Sykefraværet og resultatene fra brukerundersøkelsen må sees i
sammenheng med lite egnede lokaler og bemanningen som er lav i forhold til sammenlignbare tilbud i
andre kommuner.
Resultatet for 2007 viser et overskudd på kr 360.000. Dette inkluderer et overskudd på kr 442.000 fra
2006 hvor en fikk en tilleggsbevilgning til opprustning av Bjønnhaug, jf. f.sak 237/2006. Ved 2. tertial ble
enheten tilført kr 130.000 for å møte merutgifter knyttet til strakstiltak for brukernes sikkerhet på natt og
kr 150.000 fra VO 30 undervisning for å gjennomføre ledsageroppgaver til og fra enkelte skoler.
Enheten har bidratt med avlastningstiltak for til sammen 78 barn og unge med nedsatt funksjonsevne
og et særlig stort omsorgsbehov. 41 barn og unge har mottatt avlastning i private avlastningshjem, hjelp
i hjemmet, i omsorgsleilighet eller ”Inn på tunet-løsninger”(opphold på gård). De resterende 37 har
mottatt avlastning ved døgninstitusjonen Bjønnhaug avlastningssenter som har overnattingskapasitet til
7 barn og unge.
Det har blitt utført vedlikehold og små oppgraderinger på Bjønnhaug, jf. f.sak 237/2006. Skraping/
maling av bygget, nytt rekkverk på terrasser, utvidelse av uteområdet med delvis nytt gjerde og
port og montering av nytt lekeapparat er gjennomført. Det har også vært nødvendig med fullstendig
gjennomgang av brannsikkerheten. Det er satt inn midlertidige strakstiltak knyttet til brannsikkerhet
i form av en hvilende nattevakt i tillegg til en våken nattevakt. Fremdeles gjenstår en del nødvendig
vedlikehold og oppgradering i forhold til brannsikkerheten. Det er bestilt og satt av penger til skifting av
trekkfulle gamle vinduer og oppussing av badet i andre etasje. Dette er forventet gjennomført første
halvdelen av 2008. Det er i tillegg flere vedlikeholds- og oppgraderingsoppgaver som må utføres dersom
driften skal fortsette i de eksisterende lokalene.
Enheten har i 2007 startet med ledsageroppgaver for tre ungdommer som mottar avlastning ved
Bjønnhaug. Ledsagingen foregår også når ungdommene ikke er på Bjønnhaug. Det samarbeides i disse
tilfellene med to omsorgsdistrikter og Moelv ungdomskole.
Det er fortsatt økende behov for avlastning i kommunen, og det er nødvendig å utvide driften for å
imøtekomme behovet. I tillegg er det påkrevet med bedre funksjonsinndeling og mulighet for skjerming i
forhold til de barna/ungdommene som har spesielle atferdsutfordringer.
Høsten 2007 leverte prosjektgruppen som har jobbet med behovsvurdering og utredning om fremtidig
avlastningstilbud for barn og unge sin prosjektrapport til rådmannen.
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421 Rehabilitering
I 2007gjennomførte rehabiliteringsenheten brukerundersøkelse av fysioterapitjenesten
for hjemmeboende brukere. Brukerne er gjennomgående fornøyd med de tjenester
rehabiliteringstjenestens ansatte tilbyr. Enheten ønsker å jobbe videre med to hovedområder som kan
forbedres. Dette gjelder informasjon om hvor lang tid behandlingene vil vare og motivere brukere til å
benytte sine egne ressurser i behandlingen ut fra sine premisser.
Motivasjonsmålingen ble gjennomført i tre ulike yrkesgrupper: sengepost/nattvakter, fysioog ergoterapeuter og psykiatri. Det er store variasjoner innen hvert område. Resultater etter
motivasjonsmålingen er gjennomgått i ulike personalgrupper. De ansatte skårer høyt på innhold i jobben,
samarbeid med kollegaer, organisering, faglig og personlig utvikling, stolthet over egen arbeidsplass og
helhetsvurdering. Hovedoppfølging etter målingen er at nærmeste leder skal inkludere de ansatte mer
i prosesser, gi bedre tilbakemeldinger, avklare forventninger på jobben som utføres og følge opp hver
enkelt ansatt som har problemer med sykdom, jobben eller privat.
Sykefravær siste 12 måneder er på 9,5 %. Dette ligger litt over målsettingen på 9,0 %, men
innenfor akseptabelt resultat. Det jobbes med å få langtidssykmeldte tilbake i jobb, og gi positive
tilbakemeldinger til de som er på jobb. Arbeidsmiljøet er bra og det har vært mulig å besette ledige
stillinger på alle fagområder.
Enheten fikk et positivt budsjettavvik på kr 574.000 i 2007. Dette har i hovedsak sammenheng med
overført overskudd fra 2006 på kr 518.000. I tillegg er det ekstra inntekter på refusjon sykelønn som
følge av at det kun leies inn vikarer ved spesielle behov. Det ble i budsjettet for 2008 vedtatt at kr
350.000 av ubrukte midler i 2007 går til dekning av deler av driften i 2008.
Rehabilitering sengepost har hatt 136 innleggelser på 12 sengeplasser i løpet av 2007 og brukerne
kommer fra alle omsorgsdistrikt. 95 % av alle som har vært på rehabiliteringsopphold skrives ut til eget
hjem.
Dagaktiviteten på Ringsaker bo- og aktivitetssenter er et populært tiltak for dagbrukere,
rehabiliteringsbrukere og andre som bor på senteret. Hjelpemiddellageret formidler nærmere 100
hjelpemidler hver uke som kjøres ut og monteres i brukerens hjem.
Psykiatritjenesten hadde 190 nye henvendelser om tjeneste. I tillegg er det registrert 30 ungdommer
som sliter med psykiske lidelser. Tjenesten har oppfølging av kronisk syke brukere som ikke kan
avsluttes. Dagtilbud psykiatri på Mo gård er et populært lavterskeltilbud som har besøk av 40-50 brukere
hver uke.
Systemkoordinator individuell plan (IP) har oversikt over nærmere 300 IP planer som er i gang. I tillegg er
det laget prosedyrer og drevet opplæring.
422 Demente
Demensenheten har hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom året, både internt i enheten samt ute i
omsorgsdistriktene. Fokus har spesielt vært rettet mot effektiv ressursutnyttelse, tilfredshet blant
medarbeidere og brukere, samt en ledelse med klare mål og visjoner om å yte det beste for enheten.
Dette har resultert i gode resultater i brukerundersøkelse og motivasjonsmåling blant personalet.
Sykefraværet siste 12 måneder er på 12,2 % mot et mål på 8 %. Enheten har i all hovedsak
langtidsfravær som skyldes konkrete årsaker av fysisk og psykisk art. Enheten har hatt to
svangerskapspermisjoner som også påvirker sykefraværet.
Enheten hadde et overskudd på kr 2.008.000 i 2007. Resultatet inkluderer et overskudd fra 2006 på kr
205.000. Demensenheten ble gjennom k.sak 59/2007 styrket med 4,450 mill. kroner i forbindelse med
etableringen av forsterket skjermet enhet fra 1.6.2007. Enheten kom ikke i gang som planlagt og var
ikke i drift før 1.11.2007. Dette førte til at om lag kr 1.861.000 av resultatet er ubrukte budsjettmidler til
forsterket skjermet enhet som avsettes disposisjonsfond ressurskrevende brukere. Det ble i budsjettet
for 2008 vedtatt at kr 150.000 av ubrukte midler i 2007 går til dekning av deler av driften i 2008.
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Demensenheten gir tilbud til personer med fastslått diagnose demens, eller til personer med mistanke
om mental svikt. Type tjeneste som gis er: dagplass, langtidsopphold og observasjonsopphold i
institusjon. Enheten bistår også med veiledning og kompetanseheving rettet mot personalet i pleieog omsorgstjenesten, samt til pårørende og andre interesserte. Enheten har et nært samarbeid med
alderspsykiatrisk kompetansesenter ved Sykehuset Innlandet HF, avdeling Sanderud.
Etterspørselen etter enhetens tjenester er stor. Dette skyldes at fagfeltet er komplisert og utfordrende
samt at enheten har stor kompetanse på området. Omlag 80 % av alle inneliggende pasienter i norske
sykehjem har en eller annen form for demenslidelse, og det må derfor legges til rette for en god
demensomsorg på alle sykehjem. Demensenheten med sine 51 sengeplasser skal gi tilbud til personer
med store behov for skjerming. Det er svært viktig at sengeplassene tildeles brukere som oppfyller krav
til oppsatte inntakskriterier. Etterspørsel etter opphold ligger i overkant av kapasiteten.
Enheten har et årsverk fagkonsulent som arbeider internt i enheten og eksternt mot omsorgsdistriktene
med kompetanseheving blant personalet. Fagkonsulenten arbeider i tillegg i omsorgsdistriktene med
kartlegging og utredning av brukere.
Demensenheten er årlig arrangør av ”Demensuka” i Ringsaker. Dette er et omfattende kurs og
kompetansehevende tiltak. I tillegg gjennomfører enheten aktuelle kurs gjennom året. Behov
for kompetanseheving innen fagområdet demens er stort i hele pleie- og omsorgstjenesten.
Fagkonsulentene har etablert et nettverk ute i omsorgsdistriktene gjennom demenskontakter. Disse har
regelmessig oppfølging med møter og kurs.
Ringsaker kommune har gjennom året etablert forsterket skjermet enhet for personer med demens,
jf. k.sak 59/2007. Gruppen på 4 brukere er lokalisert til Brumunddal bo- og aktivitetssenter og er
organisatorisk plassert i demensenheten. Dette er et svært viktig tilbud innen demensomsorgen, og
er tydelig med på å heve det totale kvalitetstilbudet innen pleie- og omsorgstjenesten i kommunen.
Tilbudet er et skjermingstilbud til svært syke personer som er i grenseland for innleggelse i 2.
linjetjeneste.
423 Ringsaker AO-senter
Brukerundersøkelsen viser at brukerne stort sett er fornøyde med tjenesten, men resultatene er lavere
enn målsettingen. Det er en forbedring fra 2006 til tross for en reduksjon i bemanningen på 18 % de fire
siste årene og økt tjenesteproduksjon.
Motivasjonsmålingen viser at enheten har et bra arbeidsmiljø og at de ansatte trives. Enheten har en
utfordring i forhold til å øke kompetansen til de ansatte. I nedbemanningsrundene som tidligere år
er gjennomført har enheten mistet fire høyskolestillinger. Det er ett mål for enheten å øke andelen
høyskolestillinger. Enheten har fortsatt et høyt sykefravær, selv om fraværet er redusert fra 2006.
Resultatet for 2007 viser et overskudd på kr 889.000. Dette inkluderer et overskudd på kr 298.000
fra 2006. Enheten har hatt en økt inntjening på selvproduserte varer og en besparelse ved å holde
en assisterende leder stilling ubesatt. I budsjettet for 2008 ble det vedtatt at kr 500.000 av ubrukte
driftsmidler i 2007 skal gå til dekning av reduksjonen i vertskommunetilskuddet i 2008. I tillegg ble det
vedtatt å kjøpe inn ny bil utstyrt for å transportere rullestolbrukere. Dette ble ikke gjennomført i 2007 og
kr 550.000 er avsatt ubundne investeringsfond til bruk i 2008.
136 brukere har vært tilknyttet virksomheten. Enheten er organisert i 10 grupper med allsidig aktivitet
for å møte brukernes ulike behov. Virksomheten omfatter gartneri, underproduksjon for lokal industri,
keramikkverksted, strikkemaskinproduksjon, veving, butikk, kantine, søm og vedproduksjon. I tillegg får
en del brukere fysisk trening, sansestimulering og annen opplæring. Virksomheten drives i Brumunddal,
på Holo og på Helgøya.
I løpet av året har enheten, i tillegg til senterdriften, gjennomført to kurs for voksne funksjonshemmede
og ett personalseminar.
Enheten opplever nå større pågang av funksjonshemmede ungdom som går ut av videregående skole.
Det er en utfordring å møte deres behov og samtidig opprettholde tilbudene for eldre brukere. Spesielt
er dette en utfordring når enheten får reduksjon i rammen.
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430 Matproduksjon
Når det gjelder måloppnåelse skårer enheten lavt på samarbeid med brukerne og brukerinvolvering.
Enheten får heller ikke god skår på informasjon til brukerne. Som en oppfølgning har en bl.a. utarbeidet
en informasjonsfolder til hjemmeboende brukere og en arbeider med et brukerpanel for å teste
matretter. Videre vil en gjennomføre et pilotprosjekt i ett omsorgsdistrikt i 2008, der en prøver ut
menyvalg. For øvrig utgjør andelen med fagutdanning blant enhetens ansatte 75 %.
Sykefraværet i matproduksjon er redusert fra 14 % i 2006 til 5,4 % i 2007 og resultatet er godt innenfor
målsettingen for enheten. Reduksjonen er et resultat av systematisk jobbing med forskjellige HMS-tiltak,
herunder prioritering av et godt arbeidsmiljø.
Regnskapet for enheten viser et positivt avvik på 1,237 mill. kroner. Dette inkluderer et overskudd
fra 2006 på kr 188.000. Hovedgrunnene til det positive resultatet er bl.a. en inntjening på kr 400.000
på oppdrag overfor annen kommune, en innsparing på lønnsposter/refusjon sykelønn på kr 410.000
og reduksjonen i sykefraværet. I tillegg kommer ledighet i deler av stillinger, bl.a. ved Furnes bo- og
aktivitetssenter, visse problemer med å få tak i vikarer og en streng styring i bruken av vikarer. Øvrige
merinntekter/mindreutgifter utgjør kr 239.000. Kjøp av matvarer har hatt en overskridelse på ca kr
300.000. Som et tiltak for å styre matforbruket og unngå svinn, avstemmes tørrvareforbruket på det
enkelte distrikt mot en budsjettramme (kostøre), dette vil bli videreført i 2008.
I 2007 har matproduksjon produsert og levert ca 226.000 hovedretter/desserter til brukere i Ringsaker.
Det utgjør rundt 4.350 porsjoner per uke eller 870 pr produksjonsdag. I tillegg kommer nærmere 14.000
porsjoner som Ringsaker produserte/leverte til Åmot kommune over en 3,5 måneders periode. Denne
ekstra leveransen var ikke planlagt i budsjettet. Det var heller ikke lunsjrettene en har tilberedt til 70
førsteklassinger ved Fagerlund skole to ganger pr uke fra midten av august til midten av desember
2007. Videre har matproduksjon bidratt med et lunsjmåltid for rundt 23 brukere i demensenheten, et
pilotprosjekt som ble gjennomført 2-3 måneder ved slutten av 2007.
Ved innføring av de siste av de 35 postkjøkkenene fra desember 2006 til mars 2007, har matproduksjon
hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av egen intern kontroll håndbok for mat, opplæring av ansatte på
postkjøkken og valg av utstyr til postkjøkken. Andre enheter i kommuner, for eksempel skole, etablerer
mindre kjøkken, og matproduksjon benyttes ved råd og veiledning i forhold til lover og regler på
fagområdet.
449 Pleie- og omsorgsformål – ufordelt
Ved utgangen av 2007 sto det igjen kr 3.224.000 på budsjettansvar ufordelt pleie- og omsorgsformål.
Ikke disponert overskudd fra 2006 på kr 1.644.000 inngår i resultatet. Det har vært en merinntekt
på kr 522.000 knyttet til statstilskudd til ressurskrevende brukere. Midlene vil bli benyttet til å dekke
fremtidige utgifter til den gruppen brukere. Det er også kr 449.000 som gjenstår som reserve til
ressurskrevende brukere. Av resterende utfordelte midler er kr 243.000 merinntekt knyttet til psykiatri
tilskudd og om lag kr 366.000 er bl.a. knyttet til nettverksressursen og en reserve for å møte fremtidig
vertskommunereduksjon.
2.5.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Innledningsvis er det gjort en oppsummering av tjenesteproduksjonen innenfor pleie og omsorg i form
av nøkkeltall. Dernest er det kommentert nye tiltak som er iverksatt i løpet av 2007 og andre sentrale
tiltak som har satt sitt preg på virksomheten i 2007.
Nøkkeltall
Tabellene under viser utviklingen for en del sentrale måleparametere for tjenesteproduksjonen innenfor
institusjonsomsorgen.
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	Institusjon		Antall liggedøgn totalt
(dvs. både langtids- og korttidsplasser)
			
Brumunddal bo/akt.senter
Ringsaker bo/akt. senter
Brøttum bo/akt.senter
	Nes bo/akt.senter
	Sundheimen - enhet dement
Tømmerli bo/akt.senter
Rusletun
	Sundheimen
	Sum		

	Utnyttelsesgrad i prosent

2005

2006

2007

2005

2006

2007

39 598
33 069
12 595
12 495
2 807
20 164
3 229
6 195

41 962
33 207
10 742
11 520
2 815
20 751
5 526
6 098

39 828
28 231
11 336
12 601
2 846
20 186
5 382
6 071

95,2
97,4
101,5
114,1
96,1
92,1
59,0
92,1

100,9
97,8
86,6
105,2
96,4
94,8
100,9
104,4

99,2
89,9
91,4
115,1
97,5
92,2
98,3
104,0

130 152

132 621

126 481

96,4

98,2

96,5

Kilde: Pleie- og omsorgssystemet Profil

Medarbeiderskap
Medarbeiderskap er gjennomført i omsorgsdistrikt Veldre og Brumunddal, jf. f.sak 191/2007. Målet
for medarbeiderskap er å styrke personalgrupper og forebygge sykefravær. Prosjektet ble startet opp
høsten 2007 og i omsorgsdistrikt Brumunddal er en egen prosjektmedarbeider engasjert i 50 % stilling.
Medarbeiderskap” benyttes som en opplæringsmetode for å styrke personalet og videreføres med
prosjekter som skal bedre kvaliteten for medarbeiderne og brukerne i enhetene i 2008.
Årsarbeidstid/ønsketurnus
Ringsaker kommune har søkt deltagelse i kvalitetskommunesamarbeidet med prosjektet ”Årsarbeidstid”
jf. k.sak 20/2007. Det planlagte årsarbeidstidsprosjektet i omsorgsdistrikt Mørkved er valgt som
pilotprosjekt for å utprøve en form for ønsketurnus. Planleggingen av prosjektet er gjennomført og
innføringen starter opp i tre ulike enheter i løpet av 2008 og prosjektet skal ha en prøveperiode på to år.
Postkjøkken
Arbeidet med å effektuere kommunestyrets vedtak og omlegging til postkjøkken ved kommunens
bo- og aktivitetssenter jf. k.sak 110/2005, 164/2005 og 58/2006 ble fullført i løpet av første kvartal hvor
omsorgsdistriktene Moelv omegn, Moelv sentrum og Furnes startet opp. Driften av postkjøkken har
vært positivt for brukere og ansatte. Brukerne er mer samlet rundt måltidet og dette har blitt en koselig
samlingsplass. Med oppstart av postkjøkken ble flere arbeidsoppgaver tillagt pleiepersonale. Det krevde
endringer av rutiner og utfordret personalet på omstilling og kreative løsninger. Personalet har vært
positive og en har gode erfaringer med oppstart av postkjøkken.
Spesielt ressurskrevende brukere
Kommunen har i løpet av 2007 opplevd en økning i antallet brukere som er spesielt ressurskrevende.
Dette er brukere med sammensatte og komplekse diagnoser som psykiatri/demens og fysisk og
psykisk funksjonshemming. Flere av brukerne er barn og unge. Det har vært nødvendig å styrke enkelte
enheters budsjetter gjennom året for å få etablert et nødvendig tilbud til brukerne.
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2.6 Barne- og ungdomsvern (VO 50)
Resultatenhetsleder: Lisbet Gjønnes
2.6.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 231 aktivitetstilbud barn og unge (ungdomskontakten),
244 barneverntjeneste, 251 barneverntiltak i familien og 252 barneverntiltak utenfor familien.
Tjenestestedene omfatter barneverntjenesten, ungdomskontakten og familiesentrene.
2.6.2 Hovedkommentar
Det har vært sterk økning i antall meldinger til barneverntjenesten de senere årene. Aktivitetsøkningen
dette innebærer medfører høyere utgifter til plasseringstiltak for barn og unge utenfor hjemmet.
Virksomhetsområdet ble tilført 2 mill. kroner for å dekke opp for disse merutgiftene i løpet av året, i
tillegg ble antall hjelpetiltak redusert. Økningen i meldinger kan ikke forklares med at terskelen for å søke
om hjelpetiltak fra barneverntjenesten har gått ned.
2.6.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 var vist i styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
		
Tilfredshet med tjenestene
	Kvaliteten på tjenesten
Fristkontroll % undersøkelser innen 3 mnd
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
5,0
5,0
75 %
5,0
5,0

4,0
4,0
50 %
4,0
4,0

Resultat
4,9
4,5
70 %
4,6
4,1

Målemetoden for 2007 er en undersøkelse av brukertilfredshet hos foreldre med barn som mottar
hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Det er tatt utgangspunkt i undersøkelsen som benyttes i KS
Kommunenettverk med tilleggsspørsmål for å dekke opp alle måleindikatorene i styringskortet.
Barneverntjenesten scorer godt over akseptabelt resultat både på tilfredshet og kvalitet på tjenesten,
samt på samarbeid og medvirkning. Resultatene må ses i lys av at enheten jobber mye med og i
konflikter. Lavest skår har enheten på brukernes tilfredshet med informasjon.
Barneverntjenesten har som eget kvalitetsmål å gjennomføre 75 % av alle undersøkelser innen tre
måneder. Stor saksmengde har ført til at enheten ikke har klart det, men 70 % av alle undersøkelser i
2007 ble gjennomført innen fristen. Det er over akseptabelt nivå.
Medarbeidere
		
	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
5,0
4,5
4,5
7,6 %

4,0
4,0
4,0
10,0 %

Resultat
4,6
4,7
4,7
6,0 %

Enheten har gode resultater på måling av medarbeidernes engasjement og kompetanse. Arbeidsmiljøet i
enheten er også godt, og sykefraværet er lavt.
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Organisasjon
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

Resultat
4,6
100 %
90 %
83 %
100 %
4,8

Det er invitert til medarbeidersamtaler for alle ansatte med stillinger over 10 %. Tre var i permisjon
eller sykemeldt og måtte melde avbud. På grunn avstor arbeidsmengde ble det ikke funnet alternative
tidspunkter for disse. Aktivitetslederstillinger under 10 % følges opp gjennom månedlig veiledning.
Det har vært oppfølgingskontakt med alle som har vært sykmeldt mer enn to uker, bortsett fra for to
sykmeldte med stillinger under 10 %.
Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

20,46

23,66

23,66

23,66

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

34 037
9 850
24 187

36 550
11 022
25 528

34 769
6 633
28 136

37 304
9 168
28 136

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

162
160
2

0
0
0

0
0
0

113
115
-2

	Antall årsverk

31.12.2007

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		
Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

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

Investeringsregnskapet har i 2007 blitt belastet med kjøp av nytt fagdataprogram. Dette er blitt gjort i
henhold til en bevilgning fra 2004.
Resultatenhet
500 Barne- og ungdomsvern

Budsjett 2007
28 136

Regnskap 2007	Avvik	Avvik i %
29 106

-970

-3,4

Virksomhetsområdet fikk et negativt budsjettavvik på kr 970.000 i 2007. Dette inkluderer et overført
underskudd fra 2006 på kr 239.000. Ved første tertial meldte barneverntjenesten om et prognostisert
underskudd på 2,6 mill. kroner på grunn av økte utgifter til fosterhjem, beredskapshjem og institusjon.
Resultatenheten ble kompensert med 2,0 mill. kroner for disse økte utgiftene. I løpet av året gikk
antallet barn og ungdom i beredskapshjem og institusjon ned, og førte til at en anslo en lavere prognose.
Ved årets slutt var imidlertid antallet plasserte i beredskapshjem og institusjon oppe i 19 stk, mens
det på årsbasis var budsjettert med 11 stk. Det er usikkerhet vedrørende refusjoner fra Integerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Bufetat. I tillegg har en hatt et overforbruk på kr 420.000 til psykologisk
sakkyndig og advokat.
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2.6.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Barneverntjenesten – meldinger og undersøkelser			
		
	Antall barn m barnevernsmelding
Frister undersøkelser:
0 – 3 måneder
		
3 – 6 måneder
	Over 6 mnd, frist ikke overholdt
	Sum avsluttede undersøkelser

2002

2003

2004

2005

2006

2007

135

157

140

152

179

177

95
(74 %)
27
5
127

115
(74 %)
34
6
155

112
(89 %)
11
3
126

113
(83 %)
18
5
136

117
(79 %)
27
4
148

112
(70 %)
36
12
160

I 2007 ble det meldt bekymring til barneverntjenesten for 177 barn. Dette er en nedgang fra 2006, men
antallet meldinger har økt fra 107 i 1999. Problemene i den enkelte sak som blir meldt, synes å øke med
flere problemer for hvert barn og alvorligere problematikk. Ved utgangen av året ble det vurdert å sette
nye meldinger på venteliste, pga stor pågang.
Bekymringsmeldinger til barneverntjenesten skal undersøkes innen tre måneder. I særlig tilfelle kan
fristen være seks måneder. Fylkesmannen kontrollerer at fristene overholdes og har myndighet til
å ilegge kommunen mulkt. At hele 12 saker ikke er undersøkt innen seks måneder, er ikke bra. Alle
overskridelser skjedde i andre halvår. Det ble satt i verk tiltak etter 77 av undersøkelsene, mens 84
undersøkelser ble henlagt uten tiltak.
Barn med tiltak fra barneverntjenesten
Barn i tiltak pr 31.12.
	Antall barn plassert utenfor hjemmet
	Antall barn med hjelpetiltak i hjemmet
	Sum antall barn med tiltak ved utgangen av året
Herav ungdom over 18 år med tiltak
	Antall barn med undersøkelse pr 31.12.
Totalt antall barn med aktiv sak pr 31.12.

2003

2004

2005

2006

2007

37
115
152
8
20
172

39
120
159
9
15
178

47
127
174
21
29
204

51
109
160
8
50
209

52
107
159
19
-

Tabellen viser antall barn med tiltak pr 31.12. for årene 2003 til 2007. Variasjonene gjennom året vises
dermed ikke. Antall barn plassert utenfor hjemmet ved utgangen av året har økt med 38 % fra 2003 til
2007, mens antall barn med hjelpetiltak i hjemmet har sunket.
En konsekvens av stor saksmengde er streng prioritering. Da er det de tilsynelatende enklere sakene
som velges bort. Det vil si at en i stedet for tidlig intervensjon, på et tidspunkt da videre problemutvikling
kan forebygges, venter til skadene er blitt så store at det ikke er mulig å reparere og det kun kan drives
mer eller mindre akutt skadereduksjon. Dette er en uønsket situasjon.
Det er kuttet på antall hjelpetiltak til barn som bor i hjemmet. Pr 1.1.2007 dekket barneverntjenesten
barnehageplass som hjelpetiltak etter barnevernloven for 15 barn, og SFO-plass som hjelpetiltak for 12
barn. Pr 31.12.2007 fikk kun ett barn barnehageplass betalt fra barneverntjenesten, og ingen fikk dekket
SFO-plass. I stedet får et økt antall barn hjelp i form av råd og veiledningstiltak for foreldrene, tilsyn eller
lignende.
Bosettingstiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
Ringsaker har et bosettingstiltak for fire enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Ved utgangen av
året bodde fire ungdommer i tiltaket. Tiltaket får god evaluering fra samarbeidspartnere.
Familiesenter – familieveileder
Barneverntjenesten har to stillinger à 60 % ved to familiesentre i kommunen. Disse skal ha mulighet
til å fange opp barn og familier med spesielle behov på et tidlig tidspunkt og i nært samarbeid med
helsesøstrene. I tillegg driver de foreldrestyrkingskursene ”De utrolige årene” i samarbeid med
barnevernkonsulent ved barneverntjenesten. Kurset retter seg mot å styrke foreldreferdighetene til
foreldre med barn med atferdsproblematikk, eller som står i fare for utvikle slik problematikk. Fra og
med 2007 har ”De utrolige årene” blitt styrket også med et eget kurs for barna (”Dinosaurskolen”), som
drives av førskolelærere fra familiesenteret.
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	Antall familier m/ individuell
oppfølging fra familieveileder

2003

2004

2005

2006

10

17

18

19

2007
29

Økningen skyldes at en nå har stabilitet i familieveilederstillingene ved familiesenteret både i Moelv og
Brumunddal.
Ungdomskontakten
Type tiltak
	Ungdom med individuell oppfølging
	Antall ungdom i lukkede gruppetiltak
Ferietiltak, antall ferietiltaksplasser (en ungdom kan ha flere tiltak)
Besøk i ”trefftid” pr uke (gjennomsnitt)

2004

2005

2006

2007

60
50
90
69

54
64
26
62

44
62
35
60

72
55
112
70

Ungdomskontakten er et psykososialt tilbud for ungdom. Den er samlokalisert med helsestasjon for
ungdom i Mølla i Brumunddal. Det er åpent fra kl 08.00 – 22.00 fra mandag til torsdag, og på dagtid
fredag. Ungdom får individuell veiledning, oppfølging og støttesamtaler i forhold til det som de måtte
ønske bistand til. Ungdomskontaktens virksomhet er fleksibel, og det utvikles tilbud ut fra det som til
enhver tid vurderes som behov. Dette kan for eksempel være selvhevdelsesgruppe for stille jenter eller
gutter, sosial treningsgruppe, guttegruppe for gutter som sliter med volds- og aggresjonsproblematikk,
aktivitetsgrupper for ungdom som trenger alternativer på fritida, matlagningsgruppe for hybelboere,
samtalegrupper for ungdom med spesielle livserfaringer osv. Det drives både åpne grupper som hvem
som helst kan stille opp på, og lukkede grupper.
Antall ungdom som bruker ungdomskontakten, varierer. Det gjør også alderssammensetningen. Antall
ungdom med individuell oppfølging har sammenheng med stabiliteten i personalgruppa.
Rådgivningstjeneste for ungdomsfamilier (”RUF”)
Tiltaket drives som et lavterskel familierådgivningstilbud. Det er ansatt en familieveileder i 70 % stilling
som har fast arbeidssted i barneverntjenestens ungdomsteam. Vedkommende samarbeider med
ungdomskontakten i saker hvor det er ønskelig å være to personer. De tilbyr også familiesamtaler på
ettermiddags- og kveldstid.
Rapport om bruk av delegert myndighet, klager, behandling i fylkesnemnd og rettsapparat
		
	Antall enkeltvedtak barneverntjenesten
	Antall klagesaker til fylkesmannen
	Antall saker behandlet i fylkesnemnd
	Antall saker behandlet i rettsapparat
	Antall midlertidige vedtak fylkesnemnd
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2005

2006

2007

355
1
1
2
1

370
3
6
2
4

301
1
8
4

2.7 Sosiale tjenester (VO 51)
Resultatenhetsleder: Ulf Axel Eriksson
2.7.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 242 sosial rådgivning og veiledning, 243 tilbud til personer
med rusproblemer, 273 kommunale sysselsettingstiltak og 281 økonomisk sosialhjelp.
2.7.2 Hovedkommentar
Sosiale tjenester leverer som tidligere et godt årsresultat samlet sett; brukertilfredshet over akseptabelt
nivå, lavt sykefravær og et positivt økonomisk resultat. Resultatenheten er utviklingsorientert med
kontinuerlig fokus på å skape best mulig tjenester for brukerne. Prosjekter som ”Tettere individuell
oppfølging” (TIO), ”Fattigdomsprosjektet” med fokus på barnefattigdom, og ”Ungdom i Vekst”, som
ble avsluttet 31.12.2007, er eksempler på dette.
Antallet brukere har gått ned i 2007 som følge av et godt arbeidsmarked og en tettere individuell
oppfølging.
En utfordring for resultatenheten er knyttet til bemanningen. KOSTRA-tall fra 2006 viser at det er lav
bemanning i forhold til sammenlignbare kommuner. En spesiell utfordring er knyttet til rustjenesten og
administrative oppgaver i enheten.
Sosiale tjenester har over tid jobbet med forberedelser til iverksetting av NAV-reformen. I 2007 er
arbeidet blitt ytterligere intensivert. Forberedelsesarbeidet skjer i samarbeid med NAV trygd og NAV
arbeid. Det er bl.a. nedsatt en prosjektgruppe som består av leder for NAV arbeid, leder for NAV trygd
og sosialsjef. Forberedelsesarbeidet er omfattende.
2.7.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 var vist i styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
		
Tilfredshet med tjenestene
	Andel søknader behandlet innen 2 uker
	Andel klagesaker omgjort av fylkesmannen
	Opplevd kvalitet på tjenesten
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
5,0
80 %
0%
5,0
5,0
5,0

4,0
70 %
10 %
4,0
4,0
4,0

Resultat
4,1
84 %
25 %
4,6
4,7
4,4

Medarbeidere
		
	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

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

4,0
4,0
4,0
7,0 %

Resultat
4,5
4,3
4,8 %

Organisasjon
		
Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

Resultat
4,4
100 %
94 %
100 %
100 %
4,1
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Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

31.12.2007

26,85

28,15

27,85

27,85

	Antall årsverk

Reduksjonen i stillingsrammen fra 2006 til 2007 gjelder inndragning av 30 % stilling som sekretær i
flyktningtjenesten som følge av nedleggelse av Ringsaker statlige mottak for asylsøkere.
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		
Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

50 779
12 579
38 200

54 311
14 791
39 520

52 163
8 941
43 222

57 132
13 910
43 222

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

2 636
2 660
-24

1 368
1 338
30

1 050
0
1 050

3 484
363
3 121

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

Innvesteringsutgiften gjelder kjøp av to flykningeboliger i 2007. Tilskudd fra Husbanken for disse
boligene, tilsvarende kr 453.000, vil bli inntekstsført i 2008. Invvesteringsinntekten i 2007 er tilskudd fra
Husbanken for kjøp av flykningeboliger i 2006.
Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet
510 Sosiale tjenester

Budsjett 2007
43 222

Regnskap 2007	Avvik	Avvik i %
40 462

2 760

6,4

For regnskapsåret 2007 har enheten et overskudd på kr 2.760.000. Dette inkluderer et overført
overskudd fra 2006 på kr 1.405.000. I forhold til budsjettet for 2007 gikk dermed resultatenheten med et
overskudd på kr 1.355.000. Overskuddet kommer som en følge av en nedgang i antall brukere. Et godt
arbeidsmarked, kompetente medarbeidere og en satsning på tettere individuell oppfølging, muliggjort
gjennom prosjektmidler fra Sosial- og helsedirektoratet, ligger bak denne nedgangen.
2.7.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Sosiale tjenester har ulike utviklingsprosjekter gående med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet.
I prosjektet ”Motvirke fattigdom i barnefamilier” har fokuset vært rettet mot bl.a. å stimulere til
fritidstiltak for barn i grunnskolealder og deres familier. Dette prosjektet drives videre i 2008. ”Ungdom
i Vekst” (UIV) er et samarbeidsprosjekt mellom sosiale tjenester, NAV arbeid, Oppfølgingstjenesten
og NAV trygd. Målsettingen med dette prosjektet er å bidra til at flest mulig ungdommer i alderen
16-24 år i Ringsaker fullfører videregående skole og/eller kommer i jobb. UIV ble avsluttet som prosjekt
31.12.2007, men videreføres i 2008 som ordinær drift i samarbeid med de nevnte samarbeidspartnere.
I 2006 ble UIV en del av et nasjonalt forsøk som heter ”Tettere Individuell Oppfølging” (TIO). TIO +25 år
er et prosjekt som følger opp personer som er over 24 år og som er i ulike arbeidsmarkedstiltak.
De to TIO-prosjektene er fra 1.1.2008 slått sammen til TIO Ringsaker. Sosial- og helsedirektoratet har
utfordret de 20 TIO-kommunene i landet til å innrette prosjektene sine mest mulig mot det kommende
kvalifiseringsprogrammet, vedtatt av Stortinget i oktober 2007. Dette skal tas i bruk av kommunene
etter hvert som det blir etablert NAV-kontor i kommunene.
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Sosialhjelpsutgifter og boutgifter, beløp i 1.000 kr
		
Livsopphold
Boutgifter
Tilleggsytelser
Husleie
	Strøm

2005

2006

10 110
14 648
3 411
9 621
3 481

9 910
15 303
4 173
9 826
3 945

2007	Endring i % 2006-2007
9 366
13 837
4 631
9 157
3 169

-5,5
-9,6
+11,0
-6,8
-19,7

Økningen i tilleggsytelser er en bevist satsning for å få ned andre sosialhjelpsutgifter.
Nøkkeltall, brukere og utbetaling
		
Brukere pr mnd./antall 18-24 år
	Utbetalt pr bruker pr mnd.

2005

2006

2007

360/72
7 491

370/78
7 447

337/79
7 836

2005

2006

2007

4
5
5 429

6
2
5 830

7
2
5 207

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

Antall klagesaker
For resultatenheten har det vært totalt 31 klagesaker i 2007 mot 38 i 2006. I 13 av sakene har klager fått
helt eller delvis medhold ved administrativ behandling, mens 11 saker er oversendt Fylkesmannen for
endelig avgjørelse. Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak i 75 % av sakene.
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2.8 Helsestasjoner (VO 52)
Resultatenhetsleder: Ingeborg N. Wien
2.8.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 232 forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten
og 233 annet forebyggende helsearbeid. Tjenestesteder er Brumunddal, Brøttum, Moelv og Nes
helsestasjoner og helsestasjon for ungdom i Brumunddal.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er hjemlet i kommunehelseloven og skal bidra til å forebygge
sykdom og fremme god fysisk, psykisk og sosial helse hos blivende foreldre og barn og unge 0 – 20 år.
2.8.2 Hovedkommentar
Det er økning i antall familier hvor en får kjennskap til at barn lever under forhold som kan medføre
helseskade fysisk eller psykisk. En antar at dette skyldes at det er en reell økning, men det kan også
handle om bedre kompetanse til å avdekke problemene. Helsesøstre får større arbeidsmengde fordi
disse barna og familiene trenger oppfølgningstiltak. Det er behov for kompetanseutvikling for å møte
disse problemene.
Jordmødrene jobber med å avdekke forhold som kan medføre uheldig utvikling for fosteret og å sikre
at mødrene (og fedrene) får trygghet i forhold til fødsel. Alle gravide i kommunen har ikke tilgang til
jordmor pga reiseavstand og -tid. De som benytter jordmor er svært tilfreds med tilbudet. En får stadig
ny kunnskap om hva som kan være skadelig for fosteret og for barn i tidlig alder og det er behov for
kompetanseutvikling, spesielt innenfor området alvorlig depresjon hos mødre.
Individuell plan er en lovpålagt oppgave overfor barn som trenger langvarige og sammensatte tjenester.
Tiltaket er ment å gi bedre oversikt over tjenestetilbudene for de brukerne det gjelder. Kommunen er
fortsatt i en innkjøringsfase i forhold til dette arbeidet. Helsesøster og fysioterapeut er relevante person
for å være personlig koordinator.
Leder for barne- og ungdomsvernet, leder for PP-tjenesten og leder for helsestasjon utgjør lederteamet
for familiesenteret. Inneværende år har driften bestått av helsestasjonsrelaterte oppgaver med prosjekt
vedrørende tidlig intervensjon, åpen barnehage, barselgrupper, babycafè, gruppe for unge mødre,
foreldreveiledningskurs i regi av ”De Utrolige Årene” og barnekurset ”Dinosaurusskole” og samlivskurs
for førstegangsforeldre. I tillegg til gruppetiltakene foregår det diverse individuelt tilpassede tiltak.
Familiesenteret drives med midler fra opptrappingsplanen for psykisk helse til kommunene.
2.8.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 var vist i styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hver
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Tilfredshet med tjenestene
Dekningsgrad svangerskapskontroll
Dekningsgrad 6 ukers kontroll
Dekningsgrad 2 års kontroll
Dekningsgrad 7 års kontroll
Dekningsgrad poliovaksine v/ 2 år
Dekningsgrad poliovaksine v/ 16 år
	Andel 10. klasser med orientering fra HFU	
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon

5,0
80 %
95 %
90 %
90 %
95 %
90 %
100 %
5,0
5,0

4,0
75 %
90 %
85 %
85 %
90 %
85 %
90 %
4,0
4,0

Resultat
5,7
90 %
93 %
90 %
127 %
94 %
94 %
100 %
5,8
5,5

For måleindikatoren ”Dekningsgrad 7 års kontroll” fører et etterslep fra året før til et resultat større
enn 100 %. Når det gjelder måleindikatorene ”Dekningsgrad 6 ukers kontroll” og ”Dekningsgrad
poliovaksine v/2 år” må det jobbes med å finne årsaken til at resultatet er lavere enn forventet.
Brukerundersøkelsen i januar 2007 ble gjennomført blant gravide som benyttet svangerskapsomsorgen
og ungdom som benyttet helsestasjon for ungdom (HFU). Resultatet viser høy grad av tilfredshet med
tjenestene og med de ansatte på alle områder unntatt tilgjengelighet og ventetid i HFU.
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Medarbeidere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

5,0
4,5
4,5
6,5 %

Resultat

4,0
4,0
4,0
9,0 %

5,7
4,8
4,9
4,0 %

Motivasjonsmålingen som ble gjennomført i oktober 2007 viser at medarbeidere er fornøyd med
arbeidssituasjonen sin. Sykefraværet i virksomhetsområdet er nedadgående gjennom hele året og
gjennomsnittlig fravær på 4 % er lavere enn målsettingen.
Organisasjon
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

Resultat

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

4,4
100 %
89 %
75 %
100 %
4,8

Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

31.12.2007

20,63

21,08

21,48

21,48

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

11 555
1 861
9 694

12 793
2 740
10 053

12 082
1 929
10 153

13 274
3 121
10 153

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

0
0
0

0
29
- 29

0
0
0

0
0
0

	Antall årsverk

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		
Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

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

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

Budsjett 2007
10 153

Regnskap 2007	Avvik	Avvik i %
9 944

209

2,1

Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på kr 209.000. Dette inkluderer et overført overskudd
fra 2006 på kr 25.000. Årsaken til overskuddet er vakanser i stillinger i forbindelse med nyansettelser
og sykefravær. Virksomheten fikk tilført midler utover budsjettet til pneumokokkvaksinering av barn på
kr 560.000. Gjennomføringen av denne oppgaven medførte utgifter til vaksine, utstyr, ekstrahjelp og
overtid.
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Effektiv ressursbruk
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

	Kostnad pr bruker/enhet

1 540

1 570

Resultat
1 488

Kostnad i forhold til antall barn og unge 0 – 16 år på kr 1.488 er lavere enn målet.
2.8.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Det er i 2007 gjennomført vaksinering av pneumokokkvaksine til barn født før 2006, jf. f.sak 268/2007.
Dette gjelder for barn født i 2006 og senere. En del barn var allerede vaksinert hos fastlege. Disse fikk
refundert utgift til vaksine mot kvittering.
Virksomhetsområdet har fått tilført en hel stilling som helsesøster for å arbeide med skolehelsetjeneste
i barneskolen. Dette har gitt bedre muligheter til å være tilstede i skolemiljøet, ha nærmere kontakt med
lærere og foreldre og gi oppfølging til utsatte barn. Fordi det tok lengre tid med ansettelse i stillingen
enn planlagt, så har en ikke fått erfaring med denne økningen i tilbudet. Stillingsøkningen kommer fra
opptrappingsplan til psykisk helse.
Virksomhetsområdet har fått tilført midler for kompetansehevning. Inneværende år har en benyttet
en vesentlig andel til et etterutdanningsprogram i familiearbeid i regi av Diakonhjemmets høyskole.
Totalt 33 personer fra helsestasjon, barne- og ungdomsvernet, PP- tjenesten og sosiale tjenester deltar
i dette programmet, 18 av disse kommer fra RE helsestasjoner. Opplæringsprogrammet fortsetter
i 2008. Tre personer har deltatt på konferanse om psykisk helsearbeid for barn og unge innenfor
skolehelsetjenesten. Tre personer har også deltatt i Sosial- og helsedirektoratets satsning på bedring av
tverrfaglig tjenester for barn og unge med store sammensatte hjelpebehov.
Oversikt over utvalgte aktiviteter
År
	Antall konsultasjoner hos jordmor
	Antall konsultasjoner for barn 0-5 år hos helsesøster
	Antall barn med tverrfaglig samarbeid hvor helsesøster deltar 0 – 16 år
	Antall barn som får tilbud fra fysioterapeut
	Antall konsultasjoner i helsestasjon for ungdom

2005

2006

2007

1 913
4 827
121
147
1 332

2 128
5 607
123
202
1 372

2 084
5 107
136
196
1 394

Antall konsultasjoner for barn 0-5 år hos helsesøster har en nedgang i 2007, dette skyldes at det har vært
vakanser i helsesøsterstillinger i perioder gjennom året.
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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 kulturaktiviteter.
Enheten skal fremme kulturell aktivitet gjennom egne tiltak og i samspill mellom offentlige og private
ressurser. Barn og unges oppvekstkår er prioritert innsatsområde.
2.9.2 Hovedkommentar
Enheten driver fire kommunale fritidsklubber. Klubbene i Moelv og på Stavsjø samt motorsenteret i
Brumunddal viser en stabil og god oppslutning, mens fritidsklubben i Brumunddal har hatt utfordringer
når det gjelder oppslutning. Ungdommens kommunestyre som ungdomspolitisk organ har fungert
tilfredsstillende, men sakstilgangen kan bli bedre. Det er registrert nedgang i antall søknader fra
organisasjoner for barn og unge.
Arbeidet med aktivisering av funksjonshemmede består hovedsakelig i å legge til rette for deltakelse i
kultur- og fritidstilbud og ferieaktiviteter. I tillegg til egne ansatte gis mye av aktivitetstilbudet gjennom
samarbeid med frivillige organisasjoner (økonomiske tilskudd) og Folkeuniversitetet.
Innen kunstformidling og allmennkultur gis bl.a. økonomisk støtte til ca 60 organisasjoner fordelt på
korps, kor og diverse vokale og instrumentale ensembler, herunder RingsakerOperaen, Mjøsensemblet
og Hedmarken Symfoniorkester. Fylkesmusikerordningen og Hedmark Teater gis årlige tilskudd.
Tilskudd til sang og musikk 1. og 17. mai er etablert praksis. Det gis også øremerket tilskudd til
Nesteateret. Av større teateroppsettinger i 2007 fikk Ringsaker Teaters ”Emil” økonomisk støtte.
Arbeid rettet mot idrett og friluftsliv samt miljø- og naturforvaltning ses i sammenheng med oppgaver
i kontakt med idrettsorganisasjonene, behandling av spillemiddelsøknader og driften av kommunale
idrettshaller. En viktig samarbeidspartner er Ringsaker Idrettsråd som koordinerer søknader m.m. fra i alt
55 idrettslag i kommunen.
Andre kulturaktiviteter omfatter kulturadministrasjon og støtteordninger innen kultur og kulturvern.
Det er igangsatt arbeidet med utsmykkingsplaner for Brumunddal Ungdomsskole, Nes Barneskole og
Gaupen skole. Utsmykkingen av Fagerlund skole er fullført i 2007.
2.9.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Kultur og fritid har i hovedsak nådd sine mål når det gjelder tjenestetilbud, økonomi og ressursbruk. Selv
om bemanningen har vært en utfordring, er tilbudene opprettholdt på et akseptabelt nivå. Noe avvik fra
dette knytter seg til Brumunddal fritidsklubb som på slutten av 2007 tok en pause i tjenestetilbudet for å
lage en tiltaksplan for en mer stabil og bedre klubb.
Brukere
		
Brukere fritidsklubber i % av forrige år
Brukere psykisk helse i % av forrige år
	Opplevd kvalitet på tjenesten

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
105 %
105 %
5,0

100 %
100 %
4,0

Resultat
84 %
135 %
5,4

Brukerundersøkelsen i 2007 omfattet 450 brukere av fritidsklubbene i kommunen. Sammenlignet
med undersøkelsen i 2006 gir 2007 omtrent samme eller litt bedre resultat på de fleste spørsmål.
Måloppnåelsen er god og gjennomsnittlig resultat for alle spørsmål er 5,3.
Det holdes årlige møter med leietakere av idrettshallene i kommunen der det drøftes negative og
positive erfaringer. Det føres protokoll for disse møtene og forhold av betydning blir fulgt opp.
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Medarbeidere
Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

5,0
4,5
4,5
3,0 %

4,0
4,0
4,0
4,0 %

Resultat
5,3
4,7
4,5
4,8 %

Noe av sykefraværet skyldes langtidsfravær som ikke er relatert til arbeidssituasjonen.
Organisasjon
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

Resultat
4,2
100 %
50 %
100 %
100 %
3,9

Når det gjelder tiltak etter motivasjonsmålingen, ble det gjennomført personalmøter med undersøkelsen
som tema og et to-dagers medarbeiderseminar med fokus på teambygging, kulturplanlegging og
mestring kombinert med studier av annen kommunes satsing på kultur og fritid.
Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

31.12.2007

16,35

18,20

18,55

18,55

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

17 395
7 814
9 581

18 086
7 759
10 327

21 110
3 666
17 444

24 150
6 706
17 444

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

15 431
1 774
13 657

15 355
2 170
13 185

21 800
8 220
13 580

1 517
3 142
-1 625

	Antall årsverk

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		
Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

	Investeringsutgift
	Investeringsinntekt
	Netto inv.utgift

Minibuss for transport funksjonshemmede er bestilt i 2007, men grunnet lang leveringstid vil levering
først skje i begynnelsen av 2008. Kommunestyret vedtok i k.sak 125/2007 endret finansieringsplan
for scene og garderobe i teatersalen i Brumunddal. Det er også kjøpt et tilleggsareal på 121 m2 til
servicerom i teatersalen og bygningsmessing oppgradering av arealet er gjennomført. Nes idrettshall
var budsjettert med 15 mill. kroner i 2007, men arbeidet ble ikke iverksatt i 2007, jf f.sak 36/2008.
Investeringsregnskapet ble inntektsført med 2 mill. kroner i spillemidler i 2007 for byggingen av
Fagerlundhallen, samt kr 145.000 i spillemidler for bygging av to ballbinger ved Fagerlund skole.

86

Årsberetning 2007

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet
550 Kultur og fritid

Budsjett 2007
17 444

Regnskap 2007	Avvik 	Avvik i %
16 393

1 051

6,0

Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på kr 1.051.000 i 2007. Dette inkluderer et
overført overskudd fra 2006 på kr 316.000. Overskuddet skyldes i hovedsak merinntekt på utleie av
Fagerlundhallen, samt mindreutgift på lønnssiden knyttet til fritidsklubbene og tilrettelagte tilbud. Dette
er vakanser som til tider er problematiske å fylle opp grunnet relativt små stillingsbrøker og ubekvem
arbeidstid.
2.9.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Registrerte brukere
		
Fritidsklubber
Tilrettelagte tilbud
Tilrettelagte ferietilbud
	Sang/musikk
	Idrett og friluftsliv

2006

2007

30 000
474
49
1 498
11 093

25 179
541
57
1341
10 666

Antall brukere i fritidsklubbene gjelder antall besøk pr år. For tilrettelagte tilbud er det antall registrerte
brukere som er oppgitt. Antall brukere for sang/musikk og idrett gjelder registrerte medlemskap i
organisasjonene.
Ressursbruk pr registrerte brukere
			

2006

2007

Fritidsklubber
Tilrettelagte tilbud
Tilrettelagte ferietilbud
	Sang/musikk
	Idrett og friluftsliv

87
6 342
5 816
413
352

97
5 943
5 579
665
619

2006

2007

Funksjonshemmede
319
Psykisk helse
145
	Sum brukere
464
	Aktivitet funksjonshemmede:		
		
- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter idrett/friluftsliv
123
		
- Deltakere i faste organiserte aktiviteter allmennkultur
78
		
- Deltakere ferietilbud
73
	Aktivitet psykisk helse:		
		
- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter
159
		
- Deltakere ferietilbud
22

346
195
541

Tilrettelagte tilbud
	Nøkkeltall tilrettelagte tilbud

130
81
105
206
14

Det er en klar økning i antall brukere innen tilrettelagte tilbud. Under aktivitet funksjonshemmde og
aktivitet psykisk helse i tabellen over kan samme person delta på flere grupper. Området psykisk
helse er styrket ved opprettelse av et nytt treningstilbud i Moelv, samt ved at det er opprettet to 20 %
stillinger for arbeid med barn og unge.
Barn - unge
Det er investert vesentlige beløp i bedre brannvarsling/brannsikring av Brumunddal fritidsklubb samt
generell oppussing av lokalene.
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Idrett – friluftsliv
	Utleievolum utenom skoletid

2006

2007

Brumunddalhallen
Fagerlundhallen
	Moelvhallen

1 380
1 247

1 259
1 094
1 111

Tabellen over viser endringene i utleievolum utenom skoletid ved idrettshallene, Fagerlundhallen ble
brukt kun 4 mnd. i 2006.
Ringsaker ble FYSAK-kommune i 2007. Det er ansatt en sekretær i 20 % stilling. Barn og unge er
prioritert målgruppe, og ”Åpen hall” på fredagskveldene er eksempel på igangsatt tiltak. Arbeidet
med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 – 2011 med prioritert utbyggingsprogram for
idrettsanlegg 2008 – 2011, er utført i nært samarbeid med Ringsaker Idrettsråd. Planutkastet var til
høring i november, og vil bli behandlet av kommunestyret primo 2008. Planen er nødvendig grunnlag for
tildeling av spillemidler og de kommunale anleggstilskudd.
Kulturlokaler
Teatersalen er rustet opp med nytt parkettgulv i salen, nytt sceneteppe, nytt golvbelegg i garderober og
korridorer samt maling av hele underetasjen. Det er kjøpt 121 m2 tilleggsareal av Tema Eiendom. Arealet
er omdisponert til kontor og diverse lager/skuespillergarderober. I tråd med branntilsyn er det investert
i nytt brannvarslingsanlegg. Det er kjørt nytt forprosjekt/finansieringsplan for tilbygg til scene som er
vedtatt av kommunestyret. Arbeidet med tilbygget forutsettes igangsatt primo 2008.
Mo gard er kommunens tusenårssted, og hovedbygningen er nå oppgradert med nytt og funksjonelt
kjøkken. Bygningen disponeres av Kulturskolen og ledig kapasitet står til disposisjon for kulturlivet.
Bruk av delegert myndighet
I henhold til delegert myndighet er det behandlet 488 delegerte økonomisaker mot 407 saker i 2006.
Det er behandlet 35 saker for ledsagerbevis. Antall ledsagerbevis totalt er nå 309.

Mari Silje og Håkon Andersen Samuelsen ble tildelt Ringsakerprisen i 2007
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2.10 Kulturskole (VO 56)
Resultatenhetsleder: Benedicta Gray
2.10.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 383 musikk- og kulturskoler. Kommunen er pålagt å drive
kulturskole etter opplæringslovens § 13-6. Kulturskolen gir et offentlig tilbud om individuell- og
gruppeundervisning til barn og unge innenfor musikkbarnehage, musikkførskole, instrumental og vokal
musikk, bildende uttrykk, barne- og ungdomsteater, barnedans, klassisk ballett, jazzballett og streetdans.
I tillegg kommer tilbud til elever knyttet til det organiserte fritidsmusikklivet, barnehager og grunnskolen.
2.10.2 Hovedkommentar
Året 2007 begynte med besøk av kommunalminister Åslaug Haga 9. januar. Hun fikk omvisning i skolens
nye lokaler og hørte en kort konsert presentert av skolens elever. I slutten av januar ble handlingsplan
for kulturskolen vedtatt i kommunestyret, jf. k.sak 10/2007. Året 2007 markerte også første hele år etter
kulturskolens samlokalisering i Brumunddal, og det har vært spennende både for ansatte og elever å ta i
bruk de nye lokalene.
2.10.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 var vist i styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
Tilfredshet med tjenestene
	Kvaliteten på tjenesten
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon

5,0
5,0
5,0
5,0

4,0
4,0
4,0
4,0

Resultat
4,9
4,6
4,3
4,6

Medarbeidere
Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

5,0
4,5
4,5
6,5

4,0
4,0
4,0
7,5

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

Organisasjon
		
Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

Resultat
3,7
100 %
100 %
100 %
100 %
4,1

På området ”læring og fornyelse” er resultatet 3,7. Dette er noe under akseptabelt nivå. Handlingsplan
for å kartlegge og iverksette tiltak er utarbeidet.

Årsberetning 2007

89

Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

31.12.2007

9,87

10,57

10,57

10,57

	Antall årsverk

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

5 640
1 807
3 833

6 445
2 623
3 822

5 755
1 680
4 075

6 393
2 318
4 075

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

0
18
-18

2 165
0
2 165

0
0
0

3
0
3

Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

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

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

Budsjett 2007

560 Kulturskole

4 075

Regnskap 2007	Avvik	Avvik i %
4 168

-93

-2,3

Det negative budsjettavvik i 2007 skyldes ekstra utgifter tilknyttet til de nye lokalene i Brumunddal.
Ekstra investeringer i lyddemping og lys har vært nødvendig for å tilfredsstille kravene til arbeidsmiljø.
2.10.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Alle opplever å ha fått forbedrede undervisningsrom i skolens nye lokaler ved gamle Fagerlund skole
i Brumunddal. Som en konsekvens av mer plass i det nye bygget, har skolen utvidet sitt tilbud til
barnehager i nærområdet til å inkludere dans i tillegg til musikk og bilde. Nytt lokale har muliggjort
flere samarbeidsmuligheter mellom de forskjellige avdelinger, og dette medførte blant annet en meget
vellykket forestilling i desember for å markere Edvard Griegs hundreårsjubileum.
Kommunestyret vedtok i k.sak 97/2007 å redusere semesteravgiften til kor og korps tilsvarende det
enkeltelever betaler ved kultuskolen.
Fra høsten har kulturskolen gjennomført som et prøveprosjekt å tilby barneteater en gang i uka innenfor
SFO -tiden på Mørkved skole. Tilbudet ser ut til å være populært og kulturskolen undersøker muligheten
for å utvide tilbudene til å inkludere flere disipliner og skoler.
Tall for antall elever ved kulturskolen
År		

2005

2006

2007

	Avdeling bilde		
	Avdeling dans		
	Avdeling musikk		
	Avdeling teater (tilbud fra 2006)		
	Salg av tjenester til barnehage (tilbud fra 2006)		
	Salg av tjenester til korps (ca.tall)		

33
153
226
195

35
161
224
34
45
195

48
160
224
38
120
190

	Sum		

607

694

780
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2.11 Bibliotek (VO 57)
Resultatenhetsleder: Mette Westgaard
2.11.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 370 bibliotek. Ringsaker folkebibliotek er desentralisert med
hovedbiblioteket i Brumunddal og 5 avdelinger: Moelv, Furnes, Nes, Brøttum og Mesnali.
Biblioteket har sin rolle i skjæringspunktet mellom kulturformidling og informasjonsformidling. Det er
både et møtested og studiested, samt en arena for sosial integrering.
2.11.2 Hovedkommentar
Både besøkstall og utlånstall gikk ned i forhold til året før. Hovedbiblioteket har en betydelig nedgang i
tallene, mens ved filialene er besøket og utlånet stabilt. Ved alle avdelinger lånes det stadig mer lydbøker
og andre medier, mens utlånet av bøker går ned.
2.11.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 var vist i styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
		
Tilfredshet med tjenestene
Besøk pr. innbygger
	Utlån pr. innbygger
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
5,0
4,7
5,2
5,0
5,0

4,0
4,3
4,9
4,0
4,0

Resultat
5,0
4,4
4,9
5,0
4,8

Medarbeidere
		
	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
5,0
4,5
4,5
3,0 %

4,0
4,0
4,0
5,0 %

Resultat
5,5
4,9
5,1
8,7 %

Organisasjon
		
Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

Resultat
4,9
100 %
92 %
100 %
100 %
5,2
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Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

31.12.2007

10,26

10,26

10,36

10,36

	Antall årsverk

Bibliotekarstilling med ansvar for bibliotekets datasystem og registrering/katalogisering av nye medier er
utvidet fra 0,8 til 0,9 årsverk.
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

5 758
1 007
4 751

6 282
1 326
4 956

6 130
990
5 140

6 686
1 546
5 140

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

95
0
95

200
67
133

670
0
670

39
0
39

Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

	Investeringsutgift
	Investeringsinntekt
	Netto inv.utgift

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

Budsjett 2007
5 140

Regnskap 2007	Avvik	Avvik i %
5 035

105

2,0

Biblioteket har et positivt avvik som skyldes merinntekt på refusjon sykepenger og
merverdiavgiftskompensasjon drift.
2.11.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Biblioteket har barn og unge som sin prioriterte målgruppe og et omfattende samarbeid med skoler
og barnehager bidrar til økt leselyst og leseglede. Litteraturprosjektet ”Leseløype” ble våren 2007
arrangert i samarbeid med Turnéorganisasjonen for Hedmark, Lillehammer bibliotek, Hamar bibliotek,
Ringsaker kulturskole og Hedmark Fylkesbibliotek. Norsk Barnebokinstitutt og Norsk Litteraturfestival
støttet prosjektet. 11 grunnskoler i Ringsaker, Lillehammer og Hamar var med som ”bokskoler”. Det
ble avviklet 14 forskjellige verksteder, hvor elevene arbeidet i dybden med litteratur og illustrasjon,
og 64 tradisjonelle besøk i klasserom med forfattere og fortellere. Prosjektet var finansiert med
egne midler, midler fra Den kulturelle skolesekken lokalt og regionalt, og fra ”Gi rom for lesing” og
kompetansehevingsmidler knyttet til ”Gi rom for lesing”. Tilbakemeldingene fra skolene er positive. Det
pekes på at litteraturprosjekter bidrar til å holde interessen for lesing oppe, og at kunstnerne som deltok
i prosjektet var gode formidlere og virket inspirerende på både voksne og barn.
Avdeling Furnes gikk over til datasystemet Bibliofil. Hovedbiblioteket og alle avdelingene unntatt
avdeling Mesnali har nå samme system for katalogisering og gjenfinning av materiale. En forenkling og
rasjonalisering for biblioteket internt så vel for den enkelte bruker.
Hovedbiblioteket har anskaffet nytt telefonsystem i løpet av året.
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Nøkkeltall for bibliotekdriften
År
Besøk pr. innbygger
	Utlån pr. innbygger

2005

2006

2007

4,7
5,2

4,6
5,2

4,4
4,9

2005

2006

2007

2
6
1

2
3
1

2
3
1

Bruk av delegert myndighet
År
Delegert økonomisak
Delegert personalsak
Delegert innkjøpssak

Billedbokkunstner Anna Fiske besøkte biblioteket
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2.12 Brann (VO 60)
Resultatenhetsleder: Ragnar Sund
2.12.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 338 forebygging av branner og andre ulykker og 339
beredskap mot branner og andre ulykker. Resultatenhetens virksomhet reguleres av brann- og
eksplosjonsvernloven, plan- og bygningsloven, samt forurensningsloven og forskrifter tilhørende lovene.
Utrykningsstyrkens hovedoppgaver er først og fremst å redde mennesker og dyr, for så å begrense
skader på miljø, bygninger og materiell. Beredskapen omfatter slokking, restverdiredning, bistand ved
vannskader, redning ved trafikkulykker m.m. og skadebegrensning ved akutt forurensing og andre
redningsoppgaver. Resultatenhetens andre gjøremål er brannforebyggende arbeid i henhold til gjeldende
lover og forskrifter, samt feiing av piper og ildsteder. Enheten er også delegert kommunens oppgave
med å føre tilsyn og etablering av register over nedgravde oljetanker større enn 3.200 liter.
Det er fire brannstasjoner i Ringsaker. Det er Mesnali, Nes, Moelv og Brumunddal hvor også kontorene
er plassert.
2.12.2 Hovedkommentar
2007 var et godt år for brannvesenet med god måloppnåelse, samtidig som det var et år med nedgang i
antall branner og utrykninger totalt. Med unntak av brannen på Årengen skole i desember, var det også
få branner og utrykninger som involverte flere brannlag over lengre tid. Enheten leverte dermed også et
bra økonomisk resultat i 2007.
2.12.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 var vist i styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
			
Tilfredshet med tjenestene
	Andel utførte lovpålagte brannsyn
	Antall tilbudte boligtilsyn
	Antall utarbeidede innsatsplaner
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
5,0
100 %
2700
20
5,0
5,0

4,0
99 %
2500
15
4,0
4,0

Resultat
5,6
100 %
3143
21
5,5
5,2

Våren 2007 ble det gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot et utvalg av de som mottok
hjelp fra utrykningstjenesten (tjeneste 3390 brannvesen) i løpet av 2006. En fjerdedel av de utdelte
spørreskjemaene var til personell i politi- og ambulansetjenesten som ofte arbeider sammen med
Ringsaker brannvesen ute på skadestedene. Det var lagt opp til anonyme besvarelser og det
var en svarprosent på 41,5 %. Resultatet viste at de spurte var godt fornøyd med tjenesten og
gjennomsnittskarakteren på alle spørsmål var 5,4.
Medarbeidere
			
	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

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

4,0
4,0
4,0
6,0 %

Resultat
5,6
4,8
5,0
4,2 %

Sykefraværet var noe høyere enn ønsket, men mer enn halvert fra året før hvor det var på 9,6 %.
Størstedelen av fraværet skyldes tre langtidssykemeldte heltidsansatte. Alle tre er nå i full jobb igjen.
Motivasjonsmålingen som ble gjennomført i 2007 ga gode tilbakemeldinger. I gjennomsnitt ligger
svarene på alle spørsmålene på karakteren 4,8. Målingen er fulgt opp gjennom en handlingsplan.
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Organisasjon
			

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

Resultat
4,8
100 %
97 %
100 %
100 %
5,0

Enheten gjennomførte i løpet av 2007 medarbeidersamtaler med i alt 70 av 72 medarbeidere.
Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

31.12.2007

13,67

14,67

14,67

14,81

	Antall årsverk

Deltidsansatte brannmannskaper har gjennom lokale forhandlinger gjeldende fra 1.5.2007 fått utvidet
sin stillingsprosent fra 2,07 % til 2,26 % (formenn), og fra 1,59 % til 1,78 % (brannkonstabler), jf. f.sak
106/2007.
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

19 006
5 630
13 376

19 780
6 460
13 320

19 142
5 416
13 726

20 933
7 207
13 726

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

550
550
0

2 408
750
1 658

1 750
0
1 750

157
213
-56

Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

Regnskap 2007

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

Brumunddal brannstasjon har i 2007 tatt i bruk ny tankbil. Investeringsprosjektet ble avsluttet i 2007 med
en overføring av kr 163.166 fra driftsbudsjettet pga. overskridelse i forhold til bevilgningen på kr 770.000.
I tillegg ble utvidelse av brannstasjonen i Brumunddal påbegynt i form av prosjektering. Det lyktes ikke
å starte byggearbeidene på brannstasjonen da ingen entreprenører meldte seg i anbudskonkurransen
høsten 2007. Det foretas en ny utlysing i januar 2008.
Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet
600 Brann

Budsjett 2007
13 726

Regnskap 2007	Avvik 	Avvik i %
12 714

1 012

7,4

Før årsoppgjørsdisposisjoner har brann et positivt budsjettavvik på kr 1.011.875. Enheten har et overført
overskudd fra 2006 på kr 188.880. Av overskuddet i 2007 skriver kr 912.000 seg fra feiervesenet. Det ble
for 2007 innført en 3. termin for feieavgift og det utgjør kr 651.000. I tillegg ble det feid ca 600 pipeløp
mer enn planlagt, da behovet var større enn forventet. For øvrig var 2007 et år med relativt få store
branner og dette ga dermed noe innsparing i lønnsutgifter innenfor brannvesenet, samtidig som det var
vesentlig flere unødvendige utrykninger som ga større inntekt enn budsjettert.
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2.12.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
I løpet av 2007 ble 3 særskilte brannobjekter stengt pga. manglende oppfølging av
dokumentasjonsplikten knyttet til slike objekter. Et av objektene klagde på stengningsvedtaket.
Kommunens klageorgan ga brannsjefen medhold, og opprettholdt dermed vedtaket. I ettertid er
dokumentasjonen forbedret og objektet er tillatt åpnet igjen.
For første gang har enheten gjennomført et fullstendig revisjonstilsyn, og det ble utført sammen med
Arbeidstilsynet. Dette er en svært ressurskrevende og grundig tilsynsform.
Forebyggende brannvern
	Særskilte brannobjekter
		
	A-objekter (overnattings-/publikumsbygg)
B-objekter (større industri-/lagerbygg)
C-objekter (verneverdige-/fredede bygg)

2005
utført

2006
utført

2007
registrert

2007
utført

181
46
0

167
16
0

170
41
14

170
41
0

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.
Alle pålagte tilsyn av særskilte brannobjekter ble utført i 2007. I tillegg til tilsynene, saksbehandling
og oppfølging av disse, har 2007 vært et aktivt år i forhold til forebyggende brannvern. Totalt ca 1.500
personer i Ringsaker har gjennom ulike tiltak fått brannverninformasjon direkte fra brannvesenet.
Feiing
Feiing

2004

2005

2006

2007

Feide piper helårsbolig
5 498
6 452
Feide piper fritidsbolig
86
53
Feide fyrkjeler
20
32
	Elektronisk reg. av nedgravde oljetanker			
	Utførte tilsyn av fyringsanlegg			
Tilbudte tilsyn av fyringsanlegg
1 201
1 296
Tilsyn i aksjon boligbrann
100
102
	Antall søknad./meldinger om ildsted behandl.
331
241

4 991
35
35
283
1 906
2 341
200
227

6 192
43
20
149
2 499
3 143
102
188

Når det gjelder utførte tilsyn av fyringsanlegg, er registreringsmåten endret fra 2006 slik at oppgaver for
tidligere år ikke er sammenlignbare.
2007 var et godt år for feiervesenet. Det ble i første del av året leid inn en ekstra feier (ca 0,4 årsverk)
for å ta igjen noe etterslep fra året før som var preget av en god del sykdom. Det forklarer en del av det
store antallet tilsyn som ble utført i 2007, men alle feierne klarte også å produsere bedre enn tidligere.
Målet er å opprettholde samme effektivitet framover for å kunne tilby tilsyn til alle husstander med
fyringsanlegg hvert fjerde år slik som forskriftene forutsetter.
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Beredskap
Utrykninger

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07	Gj. snitt

	Unødvendig/falsk alarm
160 197 136 161 145 167 136 90
	Grasbrann/skogbrann
33
12
6
7
8 10
3
9
Bil-/båt-/vognbrann
14
13
13
20
18 13
13 13
Pipebrann
32
22
21
30
30 32
50 39
	Annen brann
15
16
10
14
3 17
21 28
Brannhindrende tiltak
6
13
8
11
19 13
12 10
Trafikk ulykke
7
24
10
18
25 23
33 41
Vannskade/oversvøm.
28
13
37
28
28 41
13
8
	Akutt forurensing
2
8
4
4
7
5
7
3
	Annen assistanse
10
8
7
10
31 20
19 29
	Innbruddsalarm 1)							
8
3
	Ambulanseoppdrag									
Hus/hytte/bygn
36
32
30
33
39 32
34 24

158 184 196
9
8
7
17
16 17
39 32 34
20 26 12
14 21 21
41 67 49
17 20 24
7
12 11
22 32 25
3
4
5 21
9
27 23 21

157
10,2
15,2
32,8
16,5
13,5
30,7
23,4
6,4
19,4

	Sum
343 358 283 336 353 373 341 294
	Kontrolloppdrag 2)
		
82
80
55 52
30
9
Utrykning fra Hamar brannstasjon (avtale)
5
11
25
11
8
11
6
Rekvirert assistanse HIB
							
3

379 465 430
15 24 22
18
17 21
2
0
0

359

30,1

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

1
2

Den største og mest ressurskrevende brannen i 2007 var brannen på Årengen skole. Det har ellers
vært et lavt antall bygningsbranner i 2007 og en må helt tilbake til 1995 for å finne et lavere tall. Antall
utrykninger til trafikkulykker viste også en kraftig nedgang siden rekordåret 2006, men dessverre er
antallet fortsatt svært høyt. Mange av ulykkene har også endt med tragisk utfall. Antall unødvendige/
falske alarmer var rekordhøyt i 2007.
Rapport om bruk av delegert myndighet
I løpet av 2007 ble det behandlet 42 delegerte brannsaker. Tilsvarende tall for 2005 var 35, og 43 i 2006.
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2.13 Landbruk (VO 61)
Resultatenhetsleder: Arnfinn Nordhagen
2.13.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 325
landbruk og landbruksvikarer, 320 kommunal
skogsdrift, 360 fiskeforvaltning og viltforvaltning.
2.13.2 Hovedkommentar
Tilskuddsordningene i landbruket, som er forvaltet
gjennom landbrukskontoret, har til sammen tilført
brukerne 116 mill. kroner. Produksjonstilskuddet
utgjør hovedparten, 106 mill. kroner. Tilskudd til
investeringer gjennom Innovasjon Norge er på 3,2
mill. kroner. 16 brukere fikk tilskudd, mens antall
søkere var 48. Under miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
er det innvilget 1,7 mill. kroner. Midlene har gått til
verneverdige bygninger, kulturminner, vedlikehold
av kulturmark og biologisk mangfold. Generelle
miljøtiltak har 279 søkere med tilskudd på 4,1 mill.
kroner. Økologisk drevet areal har økt. Nå omfatter
det over 11.000 dekar. Landbruksvikarene har bistått
23 foretak med 381 dager sykeavløsning og 58
dager andre oppdrag.

Landbrukssjef Arnfinn Nordhagen

Med gode tømmerpriser og stor etterspørsel etter
trevirke, har avvirkningen i Ringsaker i 2007 nådd ca
209.000 m3, den nest høyeste avvirkning noensinne.
Antall utsatte skogsplanter har økt fra 733.000 i
2006 til 740.000 i 2007. Tilskudd til ungskogpleie
utgjør kr 360.000, og behandlet areal er 3.800 dekar.
I kommunens areal ved Rudshøgda ble det satt i
gang tynning av yngre granskog. Inntektene fra
denne driften kommer i 2008.

2007 var det siste året i perioden for den 3-årige bestandsplanen for elg. I treårsperioden er det skutt
1.247 dyr av en kvote på 1.266. Det gir en fellingsandel på 98,5 %, noe som indikerer at elgstammen
fortsatt er for stor. Det ble arrangert to kurs på Honne for alle lederne av elgjaktlagene med tilsammen
46 deltagere. Tiltaket ble finansiert av viltfondsmidler. Av fallvilt er det levert 38 elger som har gitt en
inntekt på kr 104.000. 2007 var det første året med beverjakt, og det ble felt 7 dyr. Fylkesmannen har
bevilget kr 100.000 til forebyggende tiltak/skadefelling når det gjelder rovviltskader på beitedyr. Beløpet
er avsatt til fond for bruk i 2008.
2.13.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 er satt opp i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist i nedenstående tabeller for
brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Tilfredshet med tjenestene
	Søknader produksjonstilskudd på internett
	Antall nyheter på internett pr mnd
	Opplevd kvaliteten på tjenesten
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon

5,0
45 %
4,0
5,0
5,0
5,0

4,0
35 %
2,0
4,0
4,0
4,0

Resultat
4,4
34 %
4,3
4,6
4,6
4,3

Antall brukere som søkte produksjonstilskudd over internett var 241 i januar og 135 i august. Årsaken til
nedgang i august var problemer med pålogging ved overgang til Altinn.
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Brukerundersøkelsene som er gjennomført viser at publikum er fornøyd med tjenestene fra
landbrukskontoret. Det laveste resultatet i brukerundersøkelsen er på brukernes tilfredshet med
informasjonen. Fokus på aktuelt stoff i infobladet ”Landbrukern” er et tiltak som er ventet å gi
forbedring, samt løpende oppdatering av nyheter på hjemmesiden.
Medarbeidere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

5,0
4,5
4,5
3,0 %

Resultat

4,0
4,0
4,0
5,0 %

4,4
4,7
4,6
6,0 %

Motivasjonsundersøkelsen blant medarbeiderne viser forbedring i forhold til tidligere målinger.
Organisasjon
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

Resultat

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

4,3
100 %
100 %
100 %
100 %
4,3

Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

31.12.2007

10,06

10,06

10,06

10,06

	Antall årsverk

Årsverkene er fordelt med 8 årsverk ved landbrukskontoret og 2 årsverk landbruksvikarer. En
medarbeider er innvilget permisjon i et år fra 1.10.2007. Det er ansatt vikar i permisjonsperioden. I 2007
hadde fallviltgruppen 0,06 årsverk fast og ca 690 timeverk på oppdrag.
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

5 196
1 679
3 517

5 749
1 950
3 799

5 626
1 766
3 860

6 281
2 421
3 860

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

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

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

Budsjett 2007

610 Landbruk

3 860

Regnskap 2007	Avvik 	Avvik i %
3 704

156

4,0

Regnskapet viser et overskudd på kr 156.000 i 2007. Fra 2006 ble det overført et overskudd på kr 240.000.
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2.13.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Generelt
			
Produksjonstilskudd antall søknader januar / juni
	Konsesjonssaker
Bo-/drivepliktsaker, søknader
Bo-/driveplikt, oppfølging
Fradelingssaker
	Klagesaker
Bygdeutviklingsmidler, jordbruk - søknader
Bygdeutviklingsmidler, tilleggsnæring - søknader
	Gjødslingsplaner
	Endret jordarbeiding
Økologisk landbruk
	Skogfondbilag

2005

2006

2007

531/675
20
5
52
66
3
28
5
97
288
49
419

509/652
17
2
39
58
1
34
5
93
303
46
338

484/635
14
4
28
79
3
48
4
84
279
52
403

2005

2006

2007

Delegerte saker
		

Type saker

	Konsesjonssaker
0
10
Fradelingssaker
46
35
Landbruksveier
1
2
Vernskogsaker
1
1
	Skogfondbilag
419
338
	Søknader om tynningstilskudd
5
1
Forpaktningsloven
5
2
Produksjonstilskudd
1 206
1 161
	Sykeavløsertilskudd
122
111
Ferieavløsertilskudd
472
425
	Endret jorarbeiding
288
303
	Nydyrking
16
14
Prisvurdering v/tvangssalg
2
1
Viltlovsaker
4
12
Viltforvaltning:			
		
- Elg – tillatt felt/felt
408/404
429/424
		
- Hjort – tillatt felt/felt
0
5/2
		
- Rådyr – tillatt felt/felt
421/171
403/118
		
- Bestått jegerprøve
6
9
		
- Fallvilt hjort/elg/rådyr
4/29/71
0/85/74

100
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6
52
9
3
403
0
6
1 119
114
411
279
24
1
9
429/419
5/1
362/131
3
1/36/69

2.14 Teknisk drift (VO 62)
Resultatenhetsleder: Per Even Johansen
2.14.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 310
boligbygging/utleie/finansiering, 320 kommunal
næringsvirksomhet, 330 samferdselstiltak/
transporttiltak, 333 kommunale veier, nyanlegg,
drift og vedlikehold, 334 kommunale veier,
miljø- og trafikksikkerhetstiltak, 335 rekreasjon i
tettsted, 340 produksjon av vann, 345 distribusjon
av vann, 350 avløpsrensing, 353 avløpsnett/
innsamling av avløpsvann, 354 tømming av
slamavskillere, septiktanker o.l., 355 innsamling
av husholdningsavfall, 357 gjenvinning og
sluttbehandling av husholdningsavfall og 360
naturforvaltning og friluftsliv.
2.14.2 Hovedkommentar
Det leveres vann med tilfredsstillende hygienisk og
bruksmessig god kvalitet ved alle vannverk. Det har
forekommet tilfeller med for høyt bakterietall i noen
vannforsyningsområder. Dette har medført ekstra
kloring. Sikkerheten i vannforsyningen er god med
bl.a. bygging av nye bassenger og utvidet/oppgradert
vannbehandling ved flere vannverk i de senere år. Det
er installert nødstrømsaggregat ved Nes vannverk.
Aggregatet kan også benyttes ved de mindre
vannverkene. Vannforsyning til Mesnali fra sandspiss
ved Sør-Mesna er erstattet med vannforsyning fra
Sjusjøen. Abonnenter tilknyttet Byflaten og Kylstad
høydebasseng ble uten vann en kort periode i 2007
Omkjøringsvegen i Brumunddal, den gamle brua fjernes
på grunn av henholdsvis svikt i en reduksjonsventil
og ledningsbrudd. Sanering av vannledninger har
vært nedprioritert fordi det i de senere år har det blitt satset på andre prosjekter som nevnt ovenfor.
Utslippskravene ved alle renseanlegg er oppfylt. Ved Moelv renseanlegg er lukt- og miljøforholdene både
inne og utenfor anlegget forbedret ved at ventilasjonssystemene er betydelig oppgradert.
Det er redusert i driftsmidlene til veg de siste årene, og dette har ført til reduksjon i antall prosjekter som
kan gjennomføres. Siste år ble det bevilget 1,5 mill. kroner ekstra til utbedring av kommunale veger. Det
er størst fokus på kommunale bygdeveger og fast dekke på disse. Utskifting av pcb-holdig lysarmatur er
pr 31.12.2007 tilnærmet ferdig.
Innenfor renovasjonsområdet er arbeidet med innføring av fritidsrenovasjon for alle fritidsboliger
videreført, men ikke ferdigstilt. Det er i samarbeid med allmenningene utarbeidet planer og delvis
opparbeidet nye/utbedret returpunkter i området Åstdalen og deler av Ljøsheim. Innføring av
renovasjonstilbud for fritidsboliger i bygda er videreført.
Kommunestyret vedtok i k.sak 86/2007 at det skulle gjennomføres forhandlinger med Hias med sikte
på en felles administrasjon av avfallsordningen med Hamar, Stange og Løten kommuner. Arbeidet med
dette har pågått høsten 2007, og saken forventes behandlet i kommunestyret 1. halvår 2008. Parallelt
med dette arbeides det med samkjøring av nye anbud med renovatør, for Ringsaker kommunes del
gjeldende fra 1.1.2009. Dette er en samkjøring med Hias og alle de fire deltagerkommunene.
Det er stor aktivitet innen utbygging av kommunaltekniske anlegg. Det er klargjort i alt 9 tomter på Kylstad
og 5 tomtetun i Damhagan, og nye ledninger fram til Fagerlunden boligområde, til sammen 1.242 meter
vann- og avløpsledninger, 483 meter veg og 68 meter gang- og sykkelveg. Det er sanert 5.233 meter vannog avløpsledninger i forbindelse med Omkjøringsvegen, Bekkevegen/Jemtland og Montebellosenteret i
Mesnali. Det er bygd 230 meter med fortau i Bekkevegen og 68 meter fortau i Skolevegen, og påbegynt
gatetun i Øvregate. Det er bygd 250 meter veg i Viulvegen, ledningene ble her overtatt i 2006.
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2.14.3 Måloppnåelse – BMS
Resultatmålene for 2007 framkommer av styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor
for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Tilfredshet med tjenestene
Bakterielle vannprøver (koliforme)
	Utslippskrav avløp
	Gjenvinningsgrad husholdningsrenovasjon
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon

5,0
100 %
100 %
80 %
5,0
5,0

4,0
95 %
100 %
78 %
4,0
4,0

Resultat
4,8
94 %
100 %
80 %
4,8
4,9

Resultatene for de bakterielle vannprøver (koliforme) på ledningsnettet er litt lavere enn
akseptabelt resultat, men alle kontrollprøver har vist gode resultater. Det ble i 2007 gjennomført en
brukerundersøkelse innen renovasjonsområdet i samarbeid med Hias og kommunene Hamar, Stange og
Løten. Resultatet er kommentert under avsnitt 2.14.4.
Medarbeidere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

5,0
4,5
4,5
5,0 %

4,0
4,0
4,0
6,0 %

Resultat
4,8
4,9
4,8
7,2 %

Det ble oppnådd gode resultater i motivasjonsmålingen. Teknisk drift satser mye på faglig utvikling og
involvering av medarbeidere.
Sykefraværet for siste 12 måneder viser 7,2 % for resultatenheten samlet mot 3 % i 2006. Dette skyldes
i hovedsak at tre ansatte har vært sykemeldt i lengre perioder. Det er gjennomført oppfølging av de
langtidssykemeldte.
Organisasjon
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

Resultat
4,7
100 %
93 %
100 %
100 %
4,5

Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
		
	Antall årsverk
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Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

42,65

42,65

42,65

42,65

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

101 296
88 606
12 690

110 350
96 684
13 666

111 036
95 790
15 246

115 263
100 017
15 246

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

34 296
998
33 298

38 549
1 917
36 632

33 205
0
33 205

31 524
1 125
30 399

Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

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

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet
620 Teknisk drift

Budsjett 2007

Regnskap 2007	Avvik 	Avvik i %

15 246

15 073

173

1,1

Før årsoppgjørsdisposisjoner har teknisk drift (uten VAR) et positivt avvik på om lag kr 173.000 i forhold
til budsjett.
Teknisk drift VAR (vann, avløp, renovasjon) har til sammen netto bruk av bundne driftsfond med 4,859
mill. kroner for 2007. Budsjettert bruk av fond i 2007 var 6,863 mill. kroner. Det er i tillegg beregnet rente
på VAR-fondene med kr 669.00 for hele 2007 som tillegges fondene. Pr 31.12.2007 er saldo for fondene
12,215 mill. kroner.
Hovedområde vann har en netto avsetning til bundne driftsfond på kr 192.000, og det er kr 803.000
mindre enn budsjettert bruk av fond. Avviket skyldes i hovedsak høyere inntekter enn opprinnelig
budsjettert.
Hovedområde avløp har brukt 3,439 mill. kroner av bundne driftsfond til saldering av avgiftsregnskapet,
og det er 2,437 mill. kroner mindre enn budsjettert bruk av fond. Avviket skyldes i hovedsak høyere
inntekter enn opprinnelig budsjettert, og at en har hatt et mindreforbruk på vedlikehold av anlegg på
avløpsnettet.
Hovedområde renovasjon hadde en netto bruk av fond på kr 943.000, og dette utgjør et netto merforbruk
av fond på kr 567.00 i forhold til budsjett. Avviket skyldes at avfallsmengder fra fritidsboliger ble vesentlig
høyere enn det som var lagt til grunn for budsjettet, og at utgifter i tilknytning til plastavfall ble ca kr
200.000 høyere på grunn av endrede forutsetninger for avtalen med renovatør.
Effektiv ressursbruk
		
	Utskiftningstakt på ledningsnettet, vann 2)
	Utskiftningstakt på ledningsnettet, avløp 2)
Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal
veg i forhold til gruppe 13 1)
	Endring i gebyrgrunnlag pr tonn innsamlet avfall pr år 1)
1
2

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Resultat

70
70

100
100

110
180

100 %
<2 %

55 %
4%

49 %
3%

)	KOSTRA-tall fra 2006.
) Foreløpige tall for 2007.

Utskiftningstakt på ledningsnettet for vannledninger er på 110 mot 130 i 2006 og 193 i 2005. For
avløpsledninger er foreløpige tall på utskiftningstakt 180 mot 155 i 2006 og 226 i 2005.
Økning i gebyrgrunnlag pr tonn innsamlet avfall var fra 2005 til 2006 på 3 %, dette er akseptabelt.
Tilsvarende nøkkeltall for 2004 ble beregnet på en annen måte, og kan derfor ikke sammenlignes.
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Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal veg i forhold til gruppe 13 er på 49 % i 2006, mot 53 % i 2005.
2.14.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
De siste ti årene er kravet til IK-systemer, beredskapsplaner og dokumentasjon for vann- og avløpsanlegg
blitt betydelig mer omfattende. Mattilsynet gjennomfører nå nesten årlig kontroll og revisjoner av
vannkvalitet og hygiene ved kommunens vannverk. Videre er rapporteringen til vannverksregisteret og
forurensningsmyndighetene blitt mer omfattende enn tidligere.
I de to siste årene er det satset mye på søk etter vannlekkasjer, med bl.a. installasjon av 5 nye
sonevannmålere i 2007, noe som har gitt god uttelling for de større vannforsyningsområdene. De senere
år er styrings- og overvåkingssystemet for vann- og avløpsanleggene rehabilitert.
Dekningsgrader for vann, avløp og renovasjon, beløp i 1.000 kr
		

2004

2005

2006

2007

Dekningsgrad vann (funksjon 340, 345)				
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader
18 091
20 279
20 732
	Inntekter
19 318
18 574
19 609
Prosentvis dekning
107
92
95
				
Dekningsgrad avløp (funksjon 350, 353)				
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader
37 186
36 158
41 885
	Inntekter
41 667
35 279
37 389
Prosentvis dekning
112
98
89
				
Dekningsgrad septik (funksjon 354)				
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader		
4 198
4 551
	Inntekter		
4 301
4 528
Prosentvis dekning		
102
99
				
Dekningsgrad renovasjon (funksjon 355, 357)				
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader
21 057
21 943
22 881
	Inntekter
22 239
22 379
22 963
Prosentvis dekning
106
102
100

21 817
21 841
100
43 005
39 015
91
4 981
5 064
102
24 136
23 159
96

Dekningsgraden angir hvor stor andel av utgiftene som dekkes ved inntekter. Når dekningsgraden er
under 100 %, brukes VAR-fond for å få avgiftsregnskapet i balanse. Fra 2005 beregnes dekningsgraden
for hhv. septik og avløp hver for seg, mens avsetning/bruk av fond skjer samlet for avløpsområdet.
Dekningsgrad for avløp 2004 er inklusive septik.
Ved beregning av kapitalkostnadene er det benyttet gjennomsnittlig rente for norske statsobligasjoner
med 3 års gjenstående løpetid + 1 %. Det er brukt en rente på 5,79 % i regnskapet for 2007. I
opprinnelig budsjett for 2007 var det lagt til grunn en rente på 5 %.
Oversikt over bundne fond innen VAR-området siste 6 år, beløp i 1.000 kr
			
År	IB
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Vann				
Bruk	Avsetn.	UB	IB

2 077
79
2 983
0
4 451
0
5 679 2 243
3 870 2 203
2 878
635

985
1 468
1 228
434
1 211
827

2 983
4 451
5 679
3 870
2 878
3 070

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

Avløp				
Bruk	Avsetn.	UB	IB
255
1 572
83
4 026
6 297
5 913

3 810
9 123
3 852 11 403
4 564 15 884
4 097 15 956
2 320 11 979
2 474 8 540

120
0
357
906
1 396
1 548

Renovasjon
Bruk	Avsetn.	UB
1.20
278
85
40
235
1042

Pr 31.12.2007 er VAR-fondene på til sammen 12,215 mill. kroner. Fra 2006 til 2007 er det en
nettoreduksjon på VAR-fondene med 4,2 mill. kroner.
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0
0
635
357
634
906
530 1 396
387 1 548
99
605

Mengder avfall i tonn og avfallsgjenvinning i prosent, hele kommunen
		

2003

2004

2005

2006

2007

Husholdningsavfall totalt
	Gjenvunnet husholdningsavfall
	Gjenvunnet husholdningsavfall i %
Hageavfall til kompost
	Samlet gjenvinnings %
	Innsamlet mengde farlig avfall

9 473
6 741
71
2 712
78
84,8

9 974
7 207
72
5 341
82
86,2

10 737
7 834
73
4 381
81
100,5

11 045
7 968
72
2 823
78
108,6

2003

2004

2005

2006

2007

	Generert hytteavfall totalt
1 210,19
	Gjenvunnet hytteavfall
507,72
	Gjenvunnet hytteavfall i prosent
41,95
	Gjenvunnet hytteavfall m/energigjenvinning i % 70,82

1 411,7
578,7
40,99
67,3

1 427,6
570
39,9
67,6

1 651
688
41,7
72,6

1 631
806
49,5
71,3

11 525
8 423
73
3 905
80
111,9

Mengder avfall i tonn og avfallsgjenvinning i prosent, hytter
		

Målsettinger i forhold til avfallsplan 2006-2010
1. Andel utsortert avfall skal være minst 80 % av vekten av total innsamlet mengde husholdningsavfall i
regionen.
Målet er nådd.
2. Innsamlet mengde farlig avfall i regionen skal øke, både fra husholdninger og næringslivet. Restavfall
skal ikke inneholde farlig avfall.
Målet er nådd og innsamlet mengde farlig avfall har økt med 3 % fra 2006.
3. Avfallshåndteringen skal foregå på en miljø - og helsemessig bærekraftig måte som forebygger
spredning av skadedyr og smitte og andre hygieniske og helsemessige ulemper.
Teknisk drift har ikke mottatt henvendelser fra publikum vedrørende dette i 2007.
4. Avfallshåndteringen skal foregå på en slik måte at ulovlige avfallsfyllinger og annen forsøpling unngås.
Teknisk drift er tillagt ansvar for tilsyn med ulovlig håndtering av husholdningsavfall i kommunen. Det
er økning i antall meldte forurensningssaker som forsøpling/avfallsopprydning/åpen brenning av avfall
og flere av sakene er ressurs- og tidkrevende. I 2007 ble det gitt pålegg om opprydning/fjerning av
avfall/brev vedrørende ulovlig brenning av avfall i 5 saker. 8 saker er oppfølgingssaker fra 2006 og 2007
som ikke er avsluttet. I to saker har Ringsaker kommune ryddet for eiers regning. I tillegg kommer 15
befaringer hvor alle ansees som avsluttet.
Teknisk drift har begrensede ressurser til dette arbeidet. Saker hvor det kommer henvendelser fra
publikum prioriteres, mens oppsøkende virksomhet eller systematisk kartlegging er nedprioritert.
Rådmannen ble ved vedtak i k.sak 125/2006 pkt. 37 bedt om å iverksette tiltak som pålegger grunneiere
å rydde opp i ulovlige søppelfyllinger, bilvrak, utrangerte maskiner og lignende. Det forventes at det
fremlegges en sak for kommunestyret 1. halvår 2008 vedrørende dette.
5. Estetiske forhold skal vurderes ved utarbeidelse av arealplaner og behandling av byggesaker.
Ved utarbeidelse av nye planer for tomtefelt og lignende skal det nå gjøres en vurdering av
renovasjonsløsninger i forhold til fremkommelighet og estetikk.
6. Brukertilfredshet målt som kundetilfredshet på kommunenivå skal være minst 75 ved slutten av
planperioden.
Det ble gjennomført en brukerundersøkelse innen renovasjonsområdet i 2007. Undersøkelsen ble
gjennomført for kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Når det gjelder tilfredshet med
renovasjonsordningen skårer Hias-kommunene samlet 73 %, mot 70 % i undersøkelsen i 2004 og 68 %
for landet totalt. Det var små avvik mellom de fire Hias-kommunene. Resultatet vurderes som bra.
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Dårligst skår får en på punktene ”hvor ofte avfallet blir hentet” og ”kostnadene forbundet med
renovasjon/prisen på tjenestene”. På disse to punktene skårer en også dårligere enn landet totalt.
Det er gjort en vurdering av hvorvidt luktproblem og lignende vil bedres ved henting av avfall ukentlig.
I forhold til kostnadene forbundet med renovasjon/prisen på tjenestene oppfatter en at dette kan
ha en sammenheng med manglende informasjon om tjenesten og hva en betaler for. Hias ønsker å
jobbe videre med informasjon vedrørende dette. Ringsaker kommune vil vurdere bruk av samme type
informasjon når dette er klart.
7. Gebyrene skal ikke være høyere enn i andre kommuner som tilbyr en sammenlignbar
renovasjonsordning, det vil si høy grad av kildesortering.
Ringsaker hadde for 2006 et årsgebyr for renovasjon på kr 1.729, mot snitt for alle kommuner på kr
1.942. Stange har et gebyr i 2006 på kr 1.483, Løten kr 1.792 og Hamar kr 1.220. (KOSTRA). Det er
vanskelig å finne kommuner som Ringsaker reelt kan sammenligne seg med. Ringsaker tilbyr andre
henteløsninger enn Hamar, Stange og Løten som fordyrer ordningen.
Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak	Antall 2005	Antall 2006	Antall 2007
Delegert vegsak
Delegert økonomisak
Delegert innkjøpssak
Delegert personalsak
Delegert forurensningssak

28
33
22
7
34

Her har beveren vært!
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17
55
22
5
51

22
33
13
11
34

2.15 Kart og byggesak (VO 63)
Resultatenhetsleder: Hellik Furuheim
2.15.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 302 bygge-, delings- og seksjoneringssaker og funksjon 303
kart og oppmåling samt funksjon 354 tømming av slamavskillere. I tillegg omfattes arbeidet med
eiendomsskatt som føres på funksjon 120 administrasjon.
2.15.2 Hovedkommentar
Aktiviteten innenfor byggesak er fortsatt meget høy. Samlet byggevolum har økt med vel 10 % i forhold
til 2006 – som inntil da var et rekordår. Byggingen av nye boliger nådde 124 boenheter, det er en
tilnærmet halvering fra 2006. Bygging av forretnings-/industribygg og landbruksbygg viser imidlertid en
betydelig økning. Bygging av nye hytter nådde 109 enheter og det er det nest høyeste antall noensinne.
Det ble gjennomført 16 tilsyn med aktører i byggebransjen.
Kart og oppmåling har også hatt stor aktivitet. Det ble i 2007 utarbeidet 257 nye målebrev. Det har
vært nødvendig å kjøpe noen oppmålingstjenester fra private oppmålingsfirmaer for å få gjort de mest
presserende oppgaver.
Det er gitt 59 utslippstillatelser i 2007. I arbeidet med å registrere eksisterende avløpsanlegg ble det i
2007 registrert 350 anlegg.
Eiendomsskatt ble innført i hele kommunen fra 1.1.2007. Det innebar at ca 11.200 eiendommer skulle
takseres innen 1.6.2007. Dette krevde en betydelig arbeidsinnsats fra mange medarbeidere. I etterkant
mottok enheten 315 klager på disse takstene. Arbeidet med klagebehandling vil pågå fram til høsten
2008.
2.15.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 var vist i styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
Tilfredshet med tjenestene
	Kvaliteten på tjenesten
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon

5,0
0
5,0
5,0

4,0
0
4,0
4,0

Resultat
5,0
0
5,0
3,8

Målet for kvaliteten på tjenesten er at ingen klagesaker på bygge- og fradelingssaker blir omgjort av
fylkesmannen på grunn av saksbehandlingsfeil. Av i alt 4 klagesaker i 2007 ble ingen omgjort, det vil si at
klagene ikke ble tatt til følge.
I brukerundersøkelsen kom det tilbakemelding fra noen brukere om at enheten burde bli bedre på å
informere om gebyrer. Rutinene er endret slik at sammen med søknadsskjemaer mottar bruker også en
kortversjon av gebyrregulativet.
Medarbeidere
Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

5,0
4,5
4,5
5,0 %

4,0
4,0
4,0
6,0 %

Resultat
4,9
4,9
5,0
4,8 %
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Organisasjon
Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

Resultat
4,8
100 %
100 %
100 %
100 %
4,7

Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

31.12.2007

13,94

13,94

14,00

14,00

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

15 224
9 200
6 024

17 037
14 700
2 337

14 700
8 338
6 362

16 387
11 231
5 156

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

678
170
508

244
0
244

229
0
229

378
0
378

	Antall årsverk

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		
Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

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

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet
630 Kart og byggesak

Budsjett 2007
6 362

Regnskap 2007	Avvik	Avvik i %
2 282

4 080

64,1

Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på 4,080 mill. kroner. Dette inkluderer et overført
overskudd fra 2006 på 1,211 mill. kroner. Av overskuddet i 2007 vedrører 1,306 mill. kroner
eiendomsskatt. Kr 400.000 er disponert til dekning av ekstra oppmålingsutstyr og skråfoto i Brumunddal
og Moelv, og kr 705.000 er disponert til videreføring av 2 årsverk i engasjementstilling til scanning av
eiendomsarkivet. Resterende del av overskuddet på 1,676 mill. kroner er avsatt til disposisjonsfond.
Overskuddet til enheten oppstår på grunn av den store byggeaktiviteten og at gebyrinntektene da har
blitt vesentlig større enn budsjettert. I og med at bemanningen er økt med 1 byggesaksbehandler og 1
oppmålingsingeniør fra 2008 og at dette finansieres av inntekter fra et økt saksvolum, vil det trolig bli
mindre regnskapsmessige overskudd framover.
Effektiv ressursbruk
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

	Kostnad pr innbygger
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52

52

Resultat
23

Måleindikatoren for effektiv ressursbruk, netto driftsutgifter pr innbygger er gjennomsnittet for
sammenlignbare kommuner, er basert på KOSTRA-tall fra 2006. Resultatet viser at Ringsaker har netto
driftsutgifter som tilsvarer under halvparten av resultatet for sammenlignbare kommuner. Kvaliteten på
tjenesten er samtidig opprettholdt ved at ingen klagesaker har blitt omgjort av fylkesmannen på grunn av
saksbehandlingsfeil. Saksbehandlingstidene er også korte i forhold til sammenlignbare kommuner.
2.15.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Byggeaktiviteten i 2007 har vært rekordstor. Både antall saker behandlet og samlet byggevolum har
aldri vært høyere. Saksbehandlingstidene er holdt på et akseptabelt nivå, ca 12 dager i gjennomsnitt for
byggesaker og 25 dager for kartforretninger.
Innføring av eiendomsskatt
Arbeidet med å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra 2007 har preget enheten. Ca 11.200
eiendommer skulle takseres innen 1.6.2007. For å klare dette måtte det kjøpes tjenester utenfor
kommunen. Det ble engasjert firmaer til å måle opp bygningsmassen og til å legge inn resultatene.
Likevel var det en betydelig jobb som måtte gjøres av enhetens egne ansatte. Alle eiendommene skulle
besiktiges før taksering.
De samlede kostnader til innføring av eiendomsskatt i Ringsaker var beregnet å koste ca 10,5 mill.
kroner. Ca 1,9 mill. kroner ble brukt i 2005, 4,1 mill. kroner i 2006 og 3,5 mill. kroner i 2007. Det betyr at
de samlede kostnadene til innføring av eiendomsskatt ble ca 9,5 mill. kroner.
Innføring av eiendomsskatt førte til at alle ansatte på enheten i større eller mindre grad ble involvert i
dette arbeidet, dermed ble andre oppgaver utsatt. Spesielt har det gått ut over tilsyn med byggebransjen
og ajourhold av digitalt kartverk. I og med at enheten har fått styrket bemanningen på både byggesak og
oppmåling fra 2008, vil etterslepet bli borte i løpet av 2008.
Hovedtrekk i årsproduksjonen
	Utførte tjenester
Byggetillatelser for nye boenheter (antall)
Tillatelse forretning/industribygg (m2 areal)
Tillatelse institusjonsbygg (m2 areal)
Tillatelse landbruksbygg (m2 areal)
Tillatelse hytter (antall)
Produserte målebrev
	Nye eiendommer (G-del)
Registrering av avløpsanlegg for spredt bebyggelse

2005

2006

2007

101
22 567
7 890
15 918
95
348
357
385

246
18 633
6 397
18 864
125
290
348
199

124
36 326
8 885
22 086
109
257
307
350

2005

2006

2007

800
132
65
80

812
169
76
50

798
208
92
61

Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak
Delegerte byggesaker
Delegerte delingssaker
Delegerte dispensasjonssaker (fra juni 2005)
Delegerte utslippssaker
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2.16 Kemnerkontoret (VO 70)
Resultatenhetsleder: Per Kollstrøm
2.16.1 Ansvarsområde
Kemnerkontoret omfatter en del av funksjon 120 administrasjon med ansvaret for alle kommunale
oppgaver relatert til skatt m.v. og kommunal fakturering. De viktigste arbeidsoppgavene innen skatt
m.v. er innfordring, arbeidsgiverkontroll, føre/avlegge skatteregnskapet, gjennomføre skatteoppgjør og
administrere skatteutvalget. Kommunal fakturering gjelder fakturering, innfordring av kommunale krav/lån
og merkantile oppgaver.
2.16.2 Hovedkommentar
Kemnerkontorets driftsbudsjett for 2007 var, med unntak av korrigeringer for kjente endringer, en
framskriving av budsjettet for 2006. Kemnerkontoret har klart definerte oppgaver. Enheten er stort sett
à jour med sine hovedarbeidsoppgaver og har ingen uløste publikumsorienterte oppgaver av betydning.
Kemnerkontoret har gode og ajourførte rutinebeskrivelser/virksomhetsplaner til bruk i organisasjonen og
saksbehandlingen. Kemnerkontoret har hatt et stabilt og godt driftsår i 2007.
2.16.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 var vist i styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Tilfredshet med tjenestene
	Kvaliteten på tjenesten
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon

5,0
5,0
5,0
5,0

Resultat

4,0
4,0
4,0
4,0

4,4
4,4
4,6
4,0

Målgruppen for brukerundersøkelsen var arbeidsgivere som har vært i kontakt med skatteavdelingen.
Resultatet i 2007 er jevnt over noe svakere enn på tilsvarende undersøkelse fra 2006. Den
gjennomsnittlige brukertilfredsheten i 2006 og 2007 er på henholdsvis 4,7 og 4,4. Ingen av resultatene
i 2007 er oppe på ønsket nivå på 5,0, men alle er innenfor akseptabelt nivå på 4,0. Resultatene må ses
i lys av at kemnerkontoret, i tillegg til å utøve service overfor arbeidsgivere, også er innkrevings- og
kontrollinstans overfor de samme aktørene.
Medarbeidere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

5,0
4,5
4,5
7,0

Resultat

4,0
4,0
4,0
8,5

4,8
5,0
5,2
4,6

Motivasjonsmåling overfor de ansatte ved kemnerkontoret er gjennomført i 2007. Ettersom det i 2007
ble benyttet en annen undersøkelse med til dels andre spørsmålsformuleringer, er det ikke mulig å foreta
en direkte sammenligning mellom målingene i 2006 og 2007. Måloppnåelsen er god og kemnerkontoret
har gjennomsnittlig score på motivasjonsmålingen i 2007 på 4,9.
Sykefraværet for 2007 er på 4,6 %. Det er bedre enn målsettingen på 7,0 %. De øvrige målene i
styringskortet er også nådd.

110

Årsberetning 2007

Organisasjon
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

Resultat
4,9
100 %
100 %
100 %
100 %
5,0

Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

31.12.2007

14,56

14,66

14,66

14,66

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

7 648
3 252
4 396

8 249
3 493
4 756

8 405
3 528
4 877

8 229
3 352
4 877

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

	Antall årsverk

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		
Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

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

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

Budsjett 2007
4 877

Regnskap 2007	Avvik	Avvik i %
4 702

175

3,6

Kemnerkontoret har et driftsresultat som viser et positivt budsjettavvik på kr 175.000. Overført
overskudd fra 2006 var kr 393.000. Overskuddet fra 2006 er brukt til å dekke ekstra utgifter i forbindelse
med innføring av eiendomsskatt i kommunen. Overskuddet i 2007 skyldes i hovedsak reduserte lønnsog sosiale utgifter som følge av ledighet i stillinger. Det er avskrevet gebyrer for ca kr 300.000 som tap
på krav.
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Andre resultatmål
Andre resultatmål omhandler kemnerkontorets innfordrings- og kontrolloppgaver.
	Mål	Målsetting

Resultat

	Innbetalt restskatt 2005 pr 30. juni 2007
	Innbetalt forskuddsskatt 2006 pr 30. juni 2007
	Innbetalt etterskuddsskatt 2005 pr 30. juni 2007
	Innbetalt forskuddstrekk 2006 pr 30. juni 2007
	Innbetalt arbeidsgiveravgift 2006 pr 30. juni 2007
	Antall regnskapskontroller pr 31. desember 2007
Restanse kommunale krav pr 31. desember 2007 (mill. kroner)
Restanse formidlingslån pr 31. desember 2007 (mill. kroner)

86,75 %
97,30 %
99,53 %
99,91 %
99,70 %
47
5,5
1,3

84,50 %
96,00 %
99,00 %
99,00 %
98,50 %
60
4,5
1,0

For antall regnskapskontroller pr 31.12.2007 er ikke målsettingen nådd. Manglende måloppnåelse
skyldes at det er gjennomført kontroller hos langt flere større arbeidsgivere enn opprinnelig planlagt.
Slike kontroller tar forholdsmessig mer tid og krever mer arbeid enn hos mindre arbeidsgivere med få
ansatte og enklere regnskapsforhold.
Manglende måloppnåelse når det gjelder restanse på kommunale krav pr 31.12.2007 skyldes i hovedsak
fakturering av flere større beløp i slutten av året. Disse er ikke registrert som innbetalt i 2007. Det er
noen få debitorer som er med på å trekke restansen over ønsket nivå.
Manglende måloppnåelse når det gjelder restanse på formidlingslån pr 31.12.2007 skyldes at kommunen
er involvert i flere gjeldsordningssaker der innfordringstiltak er stilt i bero inntil videre. I tillegg har det
vært flere eiendomssalg med påfølgende pantefrafall uten dekning av kommunens tilgodehavende.
Innen skatteoppkreverfunksjonen har samtlige nye arbeidsgivere blitt gitt nødvendig informasjon og
veiledning i henhold til fastlagte rutine. All elektronisk overførsel av til gode skatt ved skatteoppgjørene
ble også godskrevet skattyternes konti på utleggsdato.
2.16.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Alle kommuner (ekskl. Oslo) har i perioden 2005 – 2007 gått over til å føre skatteregnskapet i et nytt
landsdekkende system kalt ”SOFIE”. Dette har erstattet tidligere ”Standard Skatteregnskap” som har
vært benyttet i over 20 år. Skattedirektoratet er eier og faglig ansvarlig for det nye skatteregnskapet,
mens det daglige driftsansvaret ligger hos den enkelte kommune. Ringsaker konverterte til det
nye skatteregnskapssystemet i august 2007. Før konverteringen ble det gjennomført et grundig og
omfattende forarbeid for å sikre at overgangen ble så god og enkel som mulig. Både innhold og form i
”SOFIE” er vesentlig forskjellig fra det gamle systemet. Det har vært en utfordring for de ansatte ved
kemnerkontoret å sette seg inn i bruken av det nye systemet og å sørge for at systemet fungerer etter
intensjonene. Pr utgangen av 2007 fungerer systemet tilfredsstillende, men det vil enda ta noe tid før
både selve systemet og bruken av det vil fungere optimalt.
Eiendomsskatt er fra 1.1.2007 innført i hele kommunen. Antall utsendte fakturaer og innfordringssaker
har økt. Det har vært en prioritert oppgave å følge opp utfaktureringen og innfordringen av
eiendomsskatten. For perioden 1.3.– 31.12.2007 ble det opprettet en 40 % engasjementstilling for å
håndtere den økte saks- og arbeidsmengden.
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År
Totalt innbetalt skatt inkl. renter/innf.utg. (mill. kroner)
Totalt innbetalt arbeidsgiveravgift (mill. kroner)
	Kommunens netto skatteinntekter (mill. kroner)
Totalt fakturert beløp kommunal fakturering (mill. kroner)
	Antall avholdte utleggsforr.skatt/arbeidsgiveravgift
	Antall avholdte tvangssalg skatt/ arbeidsgiveravgift
	Antall anmeldelser vedr. arbeidsgivere
	Antall konkursbegjæringer
	Antall konkurser åpnet
	Antall regnskapskontroller
	Antall saker behandlet i skatteutvalget
	Antall utsendte fakturaer kommunal fakturering
	Antall avholdte utkastelsesforretninger
	Antall tap av barnehageplass pga. manglende betaling
	Antall tap av skolefritidsordning pga. manglende betaling

2005

2006

2007

1 691,7
374,9
478,3
169,7
316
3
1
7
2
50
37
72 083
0
6
14

1 780,4
690,8
501,0
201,6
283
2
7
9
4
66
22
87 160
0
6
5

1 800,4
802,0
498,9
217,3
227
0
4
11
4
47
25
108 511
2
2
9

2005

2006

2007

Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak:

	Gjeldssak (delegeringsreglementets pkt. 5.28)
8
9
	Innfordring av kommunale krav:			
		
Økonomireglementets § 8.5.1 (foreldelse)
18
0
		Endelig utgiftsført beløp, kr
291 389
0
		
Økonomireglementets § 8.5.2 (konkurs)
3
3
		Avskrevet beløp, kr
33 565
7 960
		
Økonomireglementets § 8.5.3 (misligholdte krav)
46
13
		Avskrevet beløp, kr
658 568
114 612
		
Økonomireglementets § 8.5.4 (langsiktig innf.)
10
15
		Endelig utgiftsført beløp, kr
69 385
109 756
		
Økonomireglementets § 8.5.6 (gjeldsordn.loven)
5
1
		Avskrevet beløp, kr
41 539
8 808

7
2
8 504
4
30 649
11
253 679
2
48 747
3
13 437

Gunhildsetra
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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, 302 bygge-, deling- og seksjonering og 355 innsamling av avfall.
2.17.2 Hovedkommentar
Servicesenteret har i 2007, ved siden av løpende drift, hatt spesielt fokus på:
- å gi rask og riktig informasjon og veiledning til de som henvender seg til kommunen
- utførelse av tjenester for Skattetaten
- Prosjekt Moelv - samarbeidsprosjekt med politiet i Moelv
2.17.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 var vist i styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Tilfredshet med tjenestene
	Kvaliteten på tjenesten
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon

5,0
85 %
5,0
5,0

4,0
80 %
4,0
4,0

Resultat
5,3
95,2 %
4,2
5,5

I brukerundersøkelse våren 2007 fikk servicesenteret bra resultater på alle områder som var omfattet av
undersøkelsen. Dette er tilsvarende resultat som i de foregående årene.
Medarbeidere
Ønsket resultat	Akseptabelt resultat
	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

5,0
4,5
4,5
5,0

4,0
4,0
4,0
7,6

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

Servicesenteret har fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet ved at det er tema på personalmøtene. Det
er også høyt fokus på det fysiske arbeidsmiljøet, og i løpet av året er det innkjøpt ny skranke med to hevog senkbare arbeidsplasser.
Organisasjon
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen
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4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

Resultat
5,5
100 %
100 %
100 %
100 %
5,7

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle medarbeiderne. I løpet av året har servicesenteret
utvidet tjenestetilbudet med tjenester for politiet og for Skatteetaten. Ansatte har fått opplæring i
å veilede på de nye tjenestene og ser positivt på samarbeidet med statlige etater. Dette kommer
kommunens innbyggere til gode ved at det blir enklere å finne fram til tjenestene. Tre av medarbeiderne
gjennomfører utdanning på høgskolenivå.
Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

31.12.2007

9,40

9,40

9,90

9,90

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

9 453
4 232
5 221

10 167
5 027
5 140

7 929
2 252
5 677

11 444
5 767
5 677

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

0
0
0

432
350
82

0
0
0

0
0
0

	Antall årsverk

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		
Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

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

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

Budsjett 2007
5 677

Regnskap 2007	Avvik 	Avvik i %
4 869

808

14,2

Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på kr 808.000. Dette inkluderer et overført overskudd
fra 2006 på kr 542.000. Utgiftssiden viser et mindreforbruk av diverse driftsutgifter og mindreforbruk
av lønnsutgifter som skyldes ledighet i en stilling deler av året. Inntektssiden viser merinntekter som
skyldes kompensasjon fra Skatteetaten for utførelse av tjenester og merinntekt på innbetalte rente- og
avdragsfrie kommunale lån.
2.17.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Henvendelser
Det er ført logg på alle henvendelser til servicesenteret uke 13-24. Gjennomsnittlig antall henvendelser
pr uke var 843. Henvendelsene er fordelt med 49 % på telefon, 36 % besøk og 15 % skriftlige. Det er
en nedgang på 8 % på telefonhenvendelser fra 2006 og en økning på 5 % på besøk og 3 % økning på
skriftlige henvendelser.
Informasjon
Servicesenterets informasjonsgruppe har kontinuerlig fokus på mulige forbedringsområder og på
informasjonsoppgaver generelt. Nyheter og kunngjøringer legges daglig ut på kommunens nettside.
Nettsiden fikk tre stjerner av seks oppnåelige i kvalitetsundersøkelsen til www.norge.no. Det er
samme resultat som i 2006. Vår og høst ble det sendt ut ca 350 velkomstmapper med informasjon
til nye innbyggere. Servicesenteret har ansvar for kurset ”Informasjon og service”. Kurset ble tatt inn i
kurskatalogen for ansatte første gang i 2007, og mer enn 100 ansatte har deltatt på kurset.
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Forbrukerrådet tester annethvert år kommunal service. I årets test ble Ringsaker kommune
rangert som nr 299 av 431 kommuner og 15 bydeler i Oslo. Lavest rangering fikk Ringsaker på
telefonhenvendelser. Rådmannen utarbeidet derfor en tiltaksplan for å forbedre servicen på
telefonhenvendelser. Flere tiltak er iverksatt og målsettingen er at brukerne skal få bedre informasjon og
bedre service når de henvender seg til kommunen på telefon.
Kart og byggesak
Servicesenteret gir opplysninger til eiendomsmeglere i henhold til lov om eiendomsmegling i forbindelse
med omsetning av eiendommer. I 2007 omfattet det 615 eiendommer, en økning på 123 eiendommer
fra 2006.
Prosjekt Moelv – samarbeidsprosjekt med politiet
I februar flyttet politiet inn i Herredshuset i Moelv sammen med servicesenterets filial. Det er ført
egen logg over besøk i Moelv. Av totalt 3.723 besøk gjaldt 1.112 polititjenester og 528 likningskontor/
folkeregister. Henvendelser til politiet utgjør dermed ca 30 % av totalt antall henvendelser. Flest besøk
om kommunale tjenester (390) gjaldt lån/tilskudd og bostøtte. Samarbeidet med politiet innebærer blant
annet at kommunens ansatte gir veiledning til publikum om politiets tjenester og tar imot forenklede
anmeldelser.
Tjenester for Skatteetaten
I k.sak 32/2007 vedtok kommunestyret å akseptere at Skatteetaten legger ned likningskontoret i
Ringsaker. Samtidig inngikk kommunestyret en avtale med Skatteetaten om utførelse av etatens
tjenester i servicesenteret. Skatteetaten har bevilget midler tilsvarende ett årsverk som kompensasjon
for tjenesten. Tjenesten ble offisielt åpnet den 17.9.2007 og innebærer at kommunens innbyggere blant
annet kan bestille og endre skattekort, bestille attester, få skatteetatens skjema og få veiledning og
levere selvangivelser i servicesenteret.
Sosial rådgivning og veiledning
Servicesenteret gir råd og veiledning om Husbankens bostøtteordning, registrerer søknader og
forbereder klagesaker som sendes til Husbanken. Tidligere fattet Husbanken vedtak tre ganger pr år,
men fra september 2007 fattes vedtak hver måned. Årsstatistikken for 2007 fra Husbanken er ennå
ikke klar, men vil trolig være på samme nivå som i 2006 da det ble utbetalt 16,5 mill. kroner i bostøtte til
innbyggere i Ringsaker kommune. Antall søknader er stabilt og ligger rundt 1.000 husstander.
Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig
Ringsaker kommune lånte 10 mill. kroner fra Husbanken i 2007 til videre utlån i form av startlån. 23
søkere fikk innvilget i alt kr 7.425.500 i startlån i 2007. I tillegg er det gitt forhåndstilsagn på kr 3.325.000.
26 søkere fikk avslag på søknad om startlån.
Ringsaker kommune fikk 1,6 mill. kroner i tilskuddsmidler fra Husbanken til etableringstilskudd og
utbedringstilskudd. I tillegg var det noe ubrukte midler overført fra året før og noen som tilbakebetalte
deler av tidligere innvilgede tilskudd. 11 søkere fikk utbetalt kr 924.000 i etableringstilskudd og 18 søkere
fikk kr 894.400 i tilskudd til utbedring av bolig i 2007.
Tomtesalg
Ved utgangen av 2007 har kommunen 25 byggeklare tomter. 11 i Fjølstadmarka i Moelv, 7 i Gaupen, 5 i
Brumund, 1 i Nybygda og 1 på Minka-feltet i Brumunddal. Det er solgt 20 tomter i 2007, som fordeler seg slik:
Tomtefelt	Solgt 2007
	Nybygda
Brumund
Børkevegen/Viulvegen
	Minka-feltet
Fjølstadmarka
	Gaupen
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1
4
5
7
3
0

Til rest 31.12.2007
1
5
0
1
11
7

Servicesenteret registrerer alle henvendelser fra aktuelle tomtekjøpere. Det er også opprettet en link
på kommunens hjemmeside på internett slik at publikum enkelt kan finne tomter som er til salgs hos
private tilbydere i Ringsaker.
Innsamling av avfall
Servicesenteret mottar henvendelser om avvik og endringer som vedrører renovasjonsordningen. I 2007
mottok en 830 endringsmeldinger, det vil si endinger av størrelse på søppeldunk og meldinger om nye
abonnenter. Det er en reduksjon på 165 meldinger fra 2006.
Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak
	Serveringsbevilling
	Skjenkebevillinger for enkeltanledning
	Søknad om utvidet skjenkeareal
	Søknad om utvidet skjenketid
	Startlån
Boligtilskudd til utbedring mv.
Parkeringslettelser for forflytningshemmede
	Skoleskyss
	Motorferdsel i utmark
	Konsesjon for omsetning av videogram
Teknisk forhåndsgodkjenning av
idrettsanlegg/nærmiljøanlegg
Delegert personalsak

2005

2006

2007

9
100
21
15
60
26
93
100
6
2

15
130
39
17
33
28
101
85
8
0

5
120
15
7
49
29
108
131
11
3

7
0

12
3

10
3

14 av skoleskyssakene er klagesaker som er behandlet av fylkesmannen i Hedmark. Ringsaker
kommune har fått medhold i alle klagesakene. Søknader om konsesjon for omsetning av videogram
behandles i henhold til lov om film og videogram samt Straffeloven. Konsesjonen gis for inntil fire
år. Inneværende bevillingsperiode gjelder fram til 30.6.2008. Når det gjelder parkeringslettelser for
forflytningshemmede, har vi har behandlet 108 saker i 2007, av disse er 97 innvilget og 11 avslått.

Elever fra Fossen skole
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2.18 Renhold (VO 80)
Resultatenhetsleder: Evy Opheim
2.18.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter renhold hos alle resultatenheter i over 100 kommunale bygninger og
innleide areal. Til sammen rengjøres om lag 120.000 kvadratmeter. Resultatenheten har også ansvaret
for drift av de fire husvaskeriene ved bo- og aktivitetsentrene.
2.18.2 Hovedkommentar
Enheten har et godt årsresultat, med god brukertilfredshet, høy medarbeidertilfredshet og et positivt
økonomisk resultat. Enheten leverer renholdstjenester med tilfredsstillende kvalitet til brukerne
ved å levere definerte kvalitetsnivåer på rengjøring målt ved hjelp av norsk standard for måling av
rengjøringskvalitet (NS INSTA 800).
I 2007 har enheten hatt fokus på å optimalisere bruken av disponible ressurser innenfor de tre distriktene
og virksomhetsområdet totalt. Omfordeling av arbeidsoppgaver og teamarbeid er eksempler på dette. I
tillegg har enheten gjennomført et forsøk med leie av patruljebil i ett av de tre geografiske områdene.
Enheten har arbeidet aktivt med å omkalkulere renholdsarealer, avdekke stillingsbehov og utvikle
nye renholdsplaner for en rekke av de kommunale byggene. Renholdskalkyler gjøres ved å beregne
stillingene ut fra renholdsareal, romtype, rengjøringskvalitet og renholdsfrekvenser. I 2007 gjennomførte
enheten kalkyler for 75 % av bygningsmassen og en har avdekket over-/underkapasitet i enkelte
stillingsbrøker. Når enheten fullfører dette arbeidet for samtlige bygg kan en dokumentere det totale
ressursbehovet. De nye kalkylene må utprøves i en periode på ett år på de respektive bygg før en kan
konstatere det endelige behovet på bygget.
I 2007 har enheten inngått samarbeidsavtale med Hedmark fylkeskommune vedrørende fagbrev
renholdsoperatører. Kursperioden er fra 1.10.2007 til 1.11.2008. Hedmark fylkeskommune dekker
utgifter til undervisning herunder lærer og leie av lokaler. Enheten dekker utgifter i forbindelse med
lærematerialer og gir nødvendig fri med lønn. Det er 12 medarbeidere som har påbegynt denne
videreutdannelsen, og enheten er positiv til å fortsette med dette tiltaket hvis flere enn eksisterende
kursdeltakere vil delta i videreutdanning.
2.18.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 var vist i styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Tilfredshet med tjenestene
	Kvaliteten på tjenesten
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon

5,0
85 %
5,0
5,0

4,0
80 %
4,0
4,0

Resultat
4,3
4,7
4,7

Brukerundersøkelsen viser at brukerne er godt fornøyd med kvaliteten på de regelmessige/
daglige renholdstjenestene, og peker på at forbedringsområdet ligger i de periodiske
hovedrengjøringsoppgavene. Kvalitetsmåling er ikke gjennomført for 100 % alle bygg og er derfor ikke
oppgitt.
Medarbeidere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse (ansatte)
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær
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5,0
4,5
4,5
9,0 %

4,0
4,0
4,0
10,0 %

Resultat
5,0
4,8
4,8
12,4 %

Motivasjonsmåling viser at ansatte er godt fornøyd med arbeidsmiljøet. Sykefraværet totalt ble 12,4
% i 2007 mot 11,1 % i 2006. Økningen ligger i langtidsfraværet og en stor andel er ikke relatert til
arbeidssted eller til renholdsoppgaver. Samtidig har det stressrelaterte sykefraværet økt på grunn
av merarbeid som oppstår hos de øvrige medarbeiderne siden enheten har hatt utfordringer med å
rekruttere vikarer. Sammenlignet med bransjetall for renholdsvirksomheter er sykefraværet 1,6 % høyere
her enn i resten av landet (kilde NHO).
Organisasjon
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

Resultat
4,6
100 %
61 %
100 %
100 %
4,9

Motivasjonsmåling viser høyt skår på ansattes tilfredshet med læring og fornyelse og gjenspeiler fokus
på tiltak innen kompetanseheving. Det har ikke vært mulig å gjennomføre alle medarbeidersamtaler på
grunn av vakant assisterende lederstilling i ett av de tre distriktene i store deler av året.
Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

31.12.2007

93,74

97,80

97,94

97,94

	Antall årsverk

Enhetens 97,94 årsverk er fordelt på om lag 160 ansatte. Den sentrale ledelsen/administrasjonen består
av en renholdssjef, tre assisterende ledere, en administrasjonskonsulent, en renholdskonsulent og tre
teamledere.
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		
Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

37 359
4 889
32 470

40 382
5 734
34 648

44 248
6 922
37 326

45 585
8 259
37 326

Netto driftsutgifter, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet
800 Renhold

Budsjett 2007
37 326

Regnskap 2007	Avvik 	Avvik i %
36 655

671

1,8

Driftsresultatet på kr 671.000 før årsoppgjørsdisposisjon inkluderer et overført overskudd fra 2006 på kr
540.000.
Som det er nevnt under hovedkommentar vedrørende fagbrev renholdsoperatører, dekker Hedmark
fylkeskommune utgifter til undervisning. I den forbindelse har enheten mottatt tilskudd på kr 230.000
for hele kursperioden i 2007. Tilskuddet utbetales i tre terminer til Folkeuniversitet som vant anbudet
etter offentlig utlyst konkurranse om denne undervisningen. Første termin var i desember 2007 og de to
andre terminer forfaller i 2008. Enhetens netto positive avvik på kr 671.000 skal korrigeres med utgifter
som er øremerket dette teorikurset med kr 143.000.
Lønnsutgiftene ble kr 1.131.000 lavere enn budsjett, noe som delvis skyldes at enkelte stillinger bevisst
ble holdt vakante for å holde budsjettrammen, mens andre stillinger er blitt stående vakante på grunn
av rekrutteringsproblemer. Kjøp av varer og tjenester overskred budsjettet med kr 1.796.000, i hovedsak
som følge av overforbruk på utgifter til leievask (arbeidstøy til pleie og omsorg), plast og papir, opplæring,
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kjøp av maskiner og utstyr og reparasjoner av maskiner/utstyr. På inntektssiden har enheten fått
merinntekter på kr 1.337.000 som er knyttet til refusjon sykelønn, momskompensasjon og overskudd fra
2006.
Effektiv ressursbruk
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

	Kostnad pr år pr rengjort kvadratmeter

255

260

Resultat
260

Effektiv ressursbruk henger nøye sammen med det nivå av service enheten har mulighet til å yte
innen sin disponible ramme i form av tilleggstjenester pr bygg utover minstekravet til renhold. Enheten
er involvert i nasjonalt kommunalt samarbeid med å utvikle modell for hvordan best kalkulere riktige
nøkkeltall for ressursbruk renhold.
2.18.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Enheten arbeider i henhold til Inkluderende arbeidsliv (IA) og med egne tiltak for å redusere
sykefraværet. En utvidelse av IA-avtalen fra 1.3.2007 medførte behov for ytterligere og bedre
samhandling med den sykmeldte. Hensikten er å finne løsninger på arbeidsplassen for tilbakeføring.
Basert på dette har enheten evaluert sin nåværende HMS avtale/bedriftshelsetjeneste. Konklusjonen ble
å avholde en offentlig konkurranse for å oppnå et bedre innhold i avtalen og en bredere samarbeidsform
med valgt HMS partner.
Enheten disponerte kr 37.000 i en seks måneders periode til et forsøk med å leie varebil i distrikt
Brumunddal. Noen faste stillinger ble øremerket til å utføre renhold ved sykdom, spesialoppdrag som
boning av gulv og noen typer hovedrengjøring. I tillegg er bilen benyttet til transport av maskiner og
utstyr for å få en bedre utnyttelse av maskinparken. Forsøket ble gjennomført med gode resultater og
reduserte utfordringene enheten hadde med rekruttering til sykevikarer.
Enheten fikk i budsjett 2007 bevilget kr 145.000 til kjøp av maskiner og utstyr. Maskinparken er
mange steder i dårlig stand og enheten har foretatt en vurdering og prioritering mellom kjøp av nye og
reparasjon av gamle renholdsmaskiner. I 2007 har reparasjon av gamle renholdsmaskiner og kjøp av
nye maskiner gitt et merforbruk på kr 287.000. En renholdsmaskin kan koste fra kr 15.000 til kr 50.000
avhengig av type/bruksområde.
Enheten fikk i budsjett 2007 bevilget kr 200.000 til kjøp av fastmonterte mattesoner i inngangspartier
i kommunale bygg. Prisen på slike mattesoner er kr 1.000 pr kvadratmeter. Ved omprioritering og
omfordeling av arbeidsoppgaver gjennom året, har enheten klart å disponere ytterligere kr 170.000 til
formålet. Tiltaket bidrar til redusering av renholdsutgiftene ved hvert enkelt bygg og forbedrer innemiljøet
for brukerne siden mattesonene absorberer smuss og fukt. Det er hovedsakelig skoler og barnehager
som prioriteres i dette arbeidet.
Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak
Delegert personalsak
Delegert økonomisak
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2005

2006

2007

10
6

7
1

6
1

2.19 Bygg og eiendom (VO 81)
Resultatenhetsleder: Lars Østby-Deglum
2.19.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter
byggeledelse og prosjektering ved
nybygg, større ombygginger og
rehabiliteringer, budsjettansvar og
kontinuerlig drift og vedlikehold av
kommunens totale bygningsmasse.
Enheten er tillagt ansvar for budsjett
og oppfølging av energi/enøk og
kommunale avgifter for alle kommunale
bygg (unntatt for teknisk drift), samt
ansvar for vaktmestertjenesten og
sekretærfunksjon for byggeutvalget.
2.19.2 Hovedkommentar
Internservice
Bygg og eiendom baserer sin virksomhet
på interntjeneste (internservice).
Internservice ytes for alle kommunale
Nes barneskole under bygging
byggeiere (RE-ledere) når det gjelder
drift og vedlikehold av kommunale
eiendommer. Totalt utgjør drift- og
vedlikeholdsarealet ca 200.000 m² bygningsmasse. Driftspersonell drifter fyringsanlegg, tekniske anlegg
inkl. ventilasjon, heiser og lignende i tillegg til ordinært og ekstraordinært vedlikehold. Enheten har som
mål å yte best mulig service til brukerne.
Byggevirksomhet
Byggevirksomheten har også i 2007 vært aktiv. Bygg og eiendom har ansvaret for prosjektledelsen i
byggeperioden. Dette omfatter samarbeid med arkitekter, entreprenører, byggekomite og byggeiere.
Enheten har ansvaret for at byggeprosjektene blir forskriftsmessig utført innenfor tildelte økonomiske
rammer. For regnskapsåret 2007 har bygg og eiendom byggeprosjekter som er regnskapsført med til
sammen 84,410 mill. kroner. Noen av prosjektene er nevnt i tabell under pkt 2.19.4.
Vedlikehold
I 2007 var det budsjettert med 15,211 mill. kroner til vedlikehold av den kommunale bygningsmassen.
Dette er en økning av vedlikeholdsmidler tilsvarende ca 2,8 mill. kroner fra 2006. For hvert
byggeprosjekt blir det i finansieringsplanen, som vedtas av kommunestyret, avsatt penger til forvaltning,
drift og vedlikehold av bygget etter fastsatte satser. De største vedlikeholdsprosjektene som er utført i
2007, er nevnt i tabell under pkt. 2.19.4. I tillegg er det regnskapsført innenfor tildelte rammer faste og
løpende vedlikeholdsoppdrag/utgifter fordelt over hele budsjettåret.
Resultater
Bygg og eiendom har for regnskapsåret 2007 et overskudd på driften, eksklusiv energi og kommunale
avgifter, tilsvarende ca kr 600.000 av et budsjett på 68,4 mill. kroner. Overskuddet er vesentlig relatert til
lønn for det var budsjettert med tre nye stillinger fra 1.1.2007 som ikke ble besatt før 1.10.2007.
2.19.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2007 var vist i styringskortet i blå bok 2007. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
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Brukere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Tilfredshet med tjenestene
	Kvaliteten på tjenesten
	Samarbeid og medvirkning
	Informasjon

5,0
5,0
5,0
5,0

4,0
4,0
4,0
4,0

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

I og med at bygg og eiendom driver internservice er brukere andre resultatenheter i kommunen som
benytter seg av kommunale tjenestebygg. Deres tilfredshet måles årlig gjennom en brukerundersøkelse.
Det er for 2007 oppnådd god brukertilfredshet med en samlet skår på 4,4. Når det gjelder enkeltområder
har det blitt fokusert på informasjon, deriblant informasjon om vedlikeholdsplaner.
Medarbeidere
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

	Engasjement og kompetanse (brukere)
	Engasjement og kompetanse
	Arbeidsmiljø
	Sykefravær

5,0
4,5
4,5
4,0

4,0
4,0
4,0
5,0

Resultat
4,7
4,7
4,9
3,9

Motivasjonsmålingen har et samlet resultat som ligger over ønsket resultat. Arbeidsmiljøet i enheten
er godt og en skårer også høyere enn ønsket resultat når det gjelder områdene engasjement og
kompetanse.
Sykefraværet for bygg og eiendom er i løpet av de 12 siste måneder redusert fra 9,0 % til 3,9 %.
Enheten ligger litt bedre enn ønsket resultat som er 4,0 %. Nedgangen i sykefraværet skyldes at to av
tre langtidssykemeldte er tilbake i jobb etter å ha fått tilrettelagte oppgaver i en rehabiliteringsperiode.
Organisasjon
		

Ønsket resultat	Akseptabelt resultat

Læring og fornyelse
	Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
	Oppfølging sykmeldte
Årsmelding HMS	
Tilfredshet med ledelsen

4,5
100 %
100 %
100 %
100 %
4,5

4,0
100 %
90 %
90 %
100 %
4,0

Resultat
4,4
100%
100%
100%
100%
4,5

I 2007 har det vært fokusert på å gi de ansatte både interne og eksterne kurs for å styrke det faglige
miljøet og medarbeidernes kompetanse.
Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
		
	Antall årsverk

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

31.12.2007

38,68

39,18

41,88

41,88

I budsjett 2007 ble det vedtatt å opprette 0,5 årsverk knyttet til vedlikehold og ettersyn av lekeapparater
og 2 årsverk vaktmester knyttet til drift og vedlikehold av bygningsarealer. I tillegg ble en eksisterende
konsulentstilling utvidet med 0,2 årsverk
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Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

56 130
13 219
42 911

64 522
12 521
52 001

68 386
11 109
57 277

69 034
11 757
57 277

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

7 584
1 080
6 504

3 943
146
3 797

6 200
0
6 200

2 677
0
2 677

Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutgifter

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

Investeringsregnskapet omfatter kun prosjekter som er knyttet direkte til virksomhetsområde bygg og
eiendom. Noen av prosjektene, som bl.a. utskifting av pcb–holdige lysarmatur, er prosjekter over flere år
og avsluttes ikke i 2007. Det blir derfor et avvik mellom budsjett og regnskap.
Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet
810 Bygg og eiendom

Budsjett 2007

Regnskap 2007	Avvik 	Avvik i %

57 277

54 426

2 851

5,0

Regnskapet viser et positivt avvik i forhold til budsjett på 2,851 mill. kroner. I beløpet inngår overført
overskudd fra 2006 på kr 349.000.
Avviket er et resultat av mindreforbruk på energi på til sammen 2,210 mill. kroner, og skyldes lavere
temperatur og strømpriser enn forventet. Øvrig drift har et netto mindreforbruk på kr 641.000.
I saken om årsoppjørsdisposisjoner for 2007, f.sak 46/2008, er 2,210 mill kroner av overskuddet som
skyldes mindreforbruk energi avsatt til energifondet.
2.19.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Energi
Totalt energiforbruk for 2007 utgjør vel 22,7 mill. kroner og tilsvarer et årsforbruk på 32,8 mill. kWh.
Økningen i forbruk sammenlignet med 2006 er på 5,6 % (om lag 1,68 mill. kWh) og er hovedsakelig et
resultat av at årsmiddeltemperaturen var 0,5 oC lavere i 2007.
2007 har vært preget av lave energipriser, men det går mot en dobling av strømprisen i 2008 som følge
av en strammere klimapolitikk som gir økte priser på CO2 og høyere produksjonspriser for energi fra kullog gasskraftverk. Fokus blir da rettet mot bruk av mer fornybar energi og det er nå to anlegg i Ringsaker
kommune som fyrer med pellets.
Kommunale avgifter/containere
Totale utgifter ved målt vannforbruk og avfallshåndtering utgjorde vel 6,3 mill. kroner i 2007.
Vannforbruket var i tråd med prognosene. Utgiftene til levering av kildesortert avfall øker. Større
krav til sortering av flere rene fraksjoner gir økte kostnader til beholdere og transport. Innføring av
fruktordninger ved skolene har bl.a. gitt økte kostnader i forbindelse med levering av papp.
Vedlikehold for VO 30 undervisning
Det ble i budsjett 2007 bevilget kr 650.000 til større vedlikehold knyttet til skolebygg og andre bygg som
har prekære behov for utbedringer. Bevilgningen har bl.a. blitt brukt til å rehabilitere dusjrom og skifte
vinduer ved Kirkekretsen skole og skiftet vinduer samt montere solavskjerming ved Skarpsno skole.
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Vedlikehold for VO 40 pleie og omsorg
For 2007 ble det budsjettert med kr 500.000 til større vedlikeholdsarbeider innen pleie og omsorg. Det
ble vurdert utbedringer av trygdeboliger som trengte omfattende innvendig og utvendig rehabilitering,
og to leiligheter i Hagebakken i Moelv står nå ferdig rehabilitert.
Pcb-holdige lysarmaturer
Det ble bevilget 3,250 mill. kroner i budsjett 2007 for å fullføre utskifting av pcb-holdig armatur og lysrør
ved skoler og bo- og aktivitetssentra. Prosjektet har en totalramme på 4,750 mill. kroner og vil være
ferdig utført 1. halvår 2008.
Energisentral Sund og biokjel
Prosjektet er et flerårig prosjekt med en totalramme på 3,375 mill. kroner beregnet på ny fyrsentral og
biokjel på Sund. Prosjektet er på utredningsstadiet og skal ferdigstilles innen 1.10.2008.
Investeringsprosjekter
Dette er investeringsprosjekter som enheten har fulgt opp i 2007, inkludert prosjekter som har andre
byggeiere, men som bygg og eiendom har ansvaret for utførelsen av:
			Kostnad/total
Prosjekt Prosjekt navn
finansiering
60000	ENØK 1)
60001	Nærvarmeanlegg Brumunddal
60201	Utstyr driftspersonell 1)
60307	Servicesenter Herredshuset 4)
60400	Investeringer i grunnskole 1)
60408	Ny skole i Gaupen
60411	Ubygging Nes barneskole
60412 Pcb-holdige lysarmaturer
60414 VO 30 vedlikehold 1)
60420 Brøttum barne- og ungdomsskole 3)
60421 Flytting paviljong til Mørkved 4)
60422	Energisentral Sund og biokjel
60508 Brumunddal ungdomsskole 2)
60600 Barnehageinvesteringer
60604 Brøttum barnehage
60611	Utv. av to avd. Fossen barnehage
60612	Ombygging Moelv barnehage
60614	Midlertidig barnehage Mauset
60615	Midlertidig barnehage Moelv
60709	Ombygging til postkjøkken
60710	Ombygging Furnes bo
60801	Ombygging Brøttum bo
60804	Oml. postkj. Moelv sentr./omegn
60910	Signalanlegg Nes bo 4)
61113 Teatersal Br.dal scene og gard.
61116	Nes Idrettshall
61117 Teatersalen servicerom
61118 Teatersalen utvikling

4 650 000
5 800 000
950 000
350 000
2 836 794
60 500 000
76 000 000
4 750 000
1 925000
26 000 000
1 950 000
3 375 000
26 000 000
200 000
3 900 000
6 630 000
765 000
218 000
75 000
6 600 000
10 625 000
61 950 000
3 227 000
550 000
2 550 000
17 600 000
500 000
415 000

		Sum netto investeringsutgifter		
Løpende prosjekt med årlig bevilgning
	Kostnad/ finansiering er inklusive bevilgning i 2008.
3)
Kostnad/finansiering er inklusive 2008 og 2009.
4)
Avsluttet i k.sak 6/2008.
1)
2)
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Regnskap pr
31.12.2006

Forprosjekt
byggestart

0		
0
uavklart
0		
181.710		
0		
13 974 750
1.11.2005
30 279 506
1.11.2005
973 773
1.11.2005
0		
0		
2 142 134
1.9.2006
216 091
1.10.2005
19 649 353
1.1.2006
200 000		
264 735
1.3.2005
6 596 166
1.5.2007
100 000
1.12.2006
259 373
1.6.2007
156 487
1.6.2007
763 689
15.12.2005
232 205
Fp fullført
2 201 767
1.6.2005
2 270 915
1.8.2006
0
15.8.2006
57 468
1.2.2007
206 528
Fp fullført
500 000		
485 579
1.7.2006
81 530 519

Ferdigstilt

05.02.2007
15.10.2008
15.8.2008
Høst 2008
1.3.2007
1.10.2008
1.8.2007
1.12.2007
1.10.2007
1.12.2007
1.8.2008
1.11.2007
1.11.2007
1.1.2007
1.3.2007
1.1.2007
15.1.2007
1.7.2008
15.12.2007
1.1.2008

Driftsprosjekter.
De største drifts- og vedlikeholdsprosjektene er utført i vaktmesterdistriktene og utgiftsført over
ordinært budsjett:
Utskifting av 14 vinduer og montering av solavskjerming Skarpsno skole       	
Skiftet dører i hovedinngang Ringsaker bo- og aktivitetssenter                        	
Utvendig beising av Moelv bo- og aktivitetssenter                                                                 	
Nytt gulvbelegg i korridor og på wc jenter Moelv ungdomsskole                                             	
Utskifting av plenklipper i Moelv                                                                                        	
Ombygging av doseringsanlegget for klor ved Brøttum ungdomsskole (HMS-tiltak)
Skiftet 2 vinduer og montering av branntrapp Brøttum ungdomsskole, etter pålegg        	
Div. asfaltering ved Kilde skole, Ringsaker bo- og aktivitetssenter, Moelv ungdomsskole     	
Skiftet ytterdør Solvang kafe                                                                      	
Flislagt hovedtrapp Ringsaker bo- og aktivitetssenter                                                  	
Skiftet 11 vinduer og en dør i svømmehallen Moelv ungdomsskole                              	
Utskifting av brannvarsling Storgata 82, etter pålegg                                               	
Ny brannvarsling Moelv kulturhus, etter pålegg                                     	
Byttet varmegjenvinner, varmebatteri, og avtrekksvifte Moelv bo- og aktivitetssenter (Enøk)
Oppussing av Hagebakken 12 B                                                                                         	
Nytt gjerde Brøttum barnehage                                                                             	
Skiftet ytterdør og skraperist Skarpsno skole                                                                  	
Skiftet tak Mesnali brannstasjon                                                                                     	
Reparasjon av tak Heggeli (Prøysenstua)                                                                    	
Rehab. toalett i svømmehallen Brøttum ungdomsskole                                               	
Skiftet delvis utvendig kledning Åsen skole                                                                       	
Skiftet 3 vinduer i datarom Skarpsno skole                                                                      	
Montert brystningspanel i korridorer Messenlia skole                                                   	
Nytt gulvbelegg i kjeller Skarpsno skole                                                                                 	
Sluttført prosjektet Midttun (midlertidig skole)
Skiftet alle garderobeskap på Sundheimen
Utvendig maling Sundheimen/Demensenheten
Skiftet varmedetektorer til røykdetektorer Sundheimen, etter pålegg
Skiftet nødlys Jølstad og Dæhli skole, etter pålegg
Nytt gjerde Tingnes barnehage
Skiftet alle radiatorkraner Øytun (Enøk)
Bygd om og skiftet kjøleaggregat Sundheimen
Rehabilitert 4 leiligheter Nes bo- og aktivitetssenter
Skiftet 3 ytterdører adm. bygget Sund
Utvendig maling Nes brannstasjon
Nytt golvbelegg 4 klasserom Nes ungdomsskole
Ny belysning Nes bibliotek
Nytt kjøkken Bakketun
Oppussing og maling 3.etg. 66-bygget Mørkved skole
Skiftet ytterdører Mørkved skole
Beising paviljong Mørkved skole
Oppgradering SD anlegg Brumunddal bo- og aktivitetssenter (Enøk)
Rehabilitering brukerrom Brumunddal bo- og aktivitetssenter
Rehabilitering kontorer administrasjonsbygget
Skiftet kjøkken Fagerlundvegen 53
Rehabilitering kjøkken Kirkevegen 89
Nye terrasser med tak Østgårdsvegen
Nye terrasser Skolevegen 15
Beising Skolevegen 15
Beising Bjønnhaug avlastningssenter
Skiftet ytterdører AO-senteret
Skiftet ytterdører, div. rehabiliteringer Brumunddal ungdomsskole
Nytt kjøkken Furnes ungdomsskole
Rehabilitering kontor Furnes ungdomsskole
Nye terrasser Holtet
Rehabilitering bad Holtet
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Rehabilitering gang og trapp, klasserom Kylstad skole
Nytt gjerde Vesleparken barnehage
Rehabilitering toaletter Hempa barnehage
Rehabilitering kontorer kommunebygget
Nytt gjerde Brumunddal bo- og aktivitetssenter
Rehabilitering til driftssentral vaktmestre distrikt syd

Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak
Delegert innkjøpssak
Delegert personalsak
Delegert økonomisak

2005

2006

2007

13
4
1

4
5
1

5
6
1

Fra kommunens matproduksjonsenhet
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2.20 Overføringer (VO 87)
2.20.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 234 aktivisering eldre og funksjonshemmede, 265
kommunalt disponerte boliger, 273 kommunale sysselsettingstiltak, 320 kommunal næringsvirksomhet,
375 museer (Prøysenhuset KF) og 390 kirkelig administrasjon.
2.20.2 Hovedkommentar
Prøysenhuset KF fikk i løpet av 2007 overført til sammen kr 2.600.000 i tilskudd fra Ringsaker kommune.
Dekning av husleie på kr 602.000 var inkludert i det ordinære driftstilskudd på kr 2.013.000. I tillegg
vedtok formannskapet i f.sak 252/2007 å bevilge kr 531.000 i økt kommunalt tilskudd til Prøysenhuset KF
til dekning av forventet underskudd. I samme sak ble Prøysenhuset kompensert for lønnsoppgjør med kr
56.000 som ble dekket av lønnsreserven. Det foreligger egen årsberetning fra Prøysenhuset KF.
Til Ringsaker kirkelige fellesråd ble det overført kr 12.354.000. Beløpet inkluderer kompensasjon for
lønnsoppgjør og reguleringspremie til KLP for 2007 med til sammen kr 711.000 som ble tilleggsbevilget
ved behandlingen av k.sak 123/2007, rapport 2. tertial 2007. Det forligger egen årsberetning for
fellesrådet.
Brumunddal frivillighetssentral BA, Moelv og omegn nærmiljøsentral Garveriet samt Stiftelsen
Buttekverntunet eldresenter mottok til sammen kr 509.000 i driftstilskudd fra kommunen.
Det ble gitt driftstilskudd og transportstøtte til Ringsaker ASVO på kr 874.000. Mjøssamvirket mottok et
kommunalt tilskudd på kr 251.000.
Utbetalingen av kompensasjonstilskudd til subsidiering av husleier i omsorgsboliger ble kr 1.588.000.
Hamar-regionen Reiseliv fikk overført kr 256.000. Kommunestyret vedtok i k.sak 104/2006 å bidra med
et årlig beløp på kr 8 pr innbygger for årene 2007, 2008 og 2009.
2.20.3 Ressursbruk
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
		

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

17 863
2 632
15 231

16 392
676
15 716

18 298
767
17 531

18 652
1 121
17 531

Regnskap 2005

Regnskap 2006

Budsjett 2007

Regnskap 2007

321
321
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Driftsutgifter
Driftsinntekter
	Netto driftsutg.

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

Netto driftsutgifter, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet
870 Overføringer

Budsjett 2007
17 531

Regnskap 2007	Avvik 	Avvik i %
17 311

220

1,3
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III Avslutning
3.1 Avslutning
Gjennom årsberetningen søkes det gitt tilbakemelding for hvert enkelt mål som kommunestyret har
fastsatt i forbindelse med vedtak om budsjett for det aktuelle året, og det søkes gitt en oversikt over
kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten i året som har gått.
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.
Balansert målstyring er videreført i 2007. Måloppnåelsen er vist for hvert av fokusområdene brukere,
medarbeidere, organisasjon og økonomi. Jevnt over er det god grunn til å være godt fornøyd med
resultatene som er oppnådd.
Kommunens medarbeidere gjør en verdifull innsats for å ivareta sine oppgaver og imøtekomme
innbyggernes behov. Rådmannen takker alle ansatte for helhjertet innsats i 2007!

Rådmannen i Ringsaker, den 15.3.2008

Jørn Strand

128

Årsberetning 2007

Espen Hvalby
Økonomisjef

Vedlegg I: Plan og utredningsarbeid
Plan- og utredningsarbeid behandlet av kommunestyret i 2007
Arealplaner jf. også beskrivelser nedenfor

Sak nr

Kommuneplanens arealdel 2006-2010 (2018)
Kommunedelplan Stavsberg
Reguleringsplan Brumunddal sentrum del III Øverkvernenga (område 24)
Reguleringsplan for kvartalet Øverbakkvegen, Øvre-, Industri- og Gammelgata
Reguleringsplan for Jessnes – strandområdet
Reguleringsplan for Nydal - Jensbakken
Reguleringsplan for Brumunddal sentrum, Fv 84
Reguleringsplan for skole og idrettshall på Nes
Reguleringsplan for Evjuvika II
Reguleringsplan for Sund båthavn
Reguleringsplan for Sjusjøen Panorama
Reguleringsplan for Kirkenær skole og Furnes kirke
Reguleringsplan for Moelv sentrum, kvartalet Møllergata, Storgata, Åsmarkvegen
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Byflatvegen (Fv 21)
Reguleringsplan for Jessnes - strandområdet
Reguleringsplan Tørudvegen terasse
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv 213 på Stavsjø
Reguleringsplan for skytebane ved Nylendløkka på Nes

Andre typer planer og utredninger

77/2007
18/2007
6/2007
7/2007
23/2007
24/2007
25/2007
57/2007
63/2007
70/2007
80/2007
81/2007
82/2007
107/2007
108/2007
139/2007
140/2007
142/2007

Sak nr

Handlingsplan for Ringsaker kulturskole
Utviklingsmål i Ringsakerskolen
Plan for fysioterapitjenesten i Ringsaker kommune
Ruspolitisk handlingsplan for Ringsaker kommune
Retningslinjer for estetikk og byggeskikk
Organisering av psykiatritjenesten
Strategi for utdanning og rekruttering av fagarbeidere i Ringsaker kommune
Organisering av stabs-/støtteenhetene ved rådmannskontoret
Rullering av plan for psykisk helse 2007 - 2010
Ruspolitisk handlingsplan – ikrafttredelse av de alkoholpolitiske retningslinjene
Helhetlig barnehagesektor
Evaluering av politisk struktur
Realfagstrategi 2008 - 2011
Prioriteringsplan for opprusting av kommunale veger

Reglementer, vedtekter mv

10/2007
56/2007
58/2007
60/2007
62/2007
66/2007
71/2007
79/2007
83/2007
84/2007
90/2007
110/2007
133/2007
138/2007

Sak nr

Nye parkeringsvedtekter

Forskrift om skjenketider ved serveringsstedene i Ringsaker kommune
Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Ringsaker kommune
Forskrift for septikrenovasjon
Politivedtekter Ringsaker kommune
Minimumskrav til private reguleringsforslag

19/2007

21/2007
27/2007
33/2007
40/2007
105/2007

Arealplaner behandlet i 2007, status 31.12.2007
Kommuneplanen
Kommuneplanens arealdel 2006-2010
Kommunedelplan for Stavsberg
Kommunedelplan for E6 Hamar-Moelv
Kommunedelplan for E6 Moelv-Biri

Plan vedtatt, innsigelse avgjøres av departementet
Felles plan Hamar og Ringsaker kommuner, vedtatt
Plan for utvidelse til 4 felt gjennom Ringsaker, planforslag
Felles plan Gjøvik og Ringsaker, forslag planprogram
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Regulerings- og bebyggelsesplaner
Planer vedtatt
Br.dal sentrum del III, Øverkverneng	Endring for område 24, friområde langs elva
Øverbakkv., Øvre-, Industri- og Gammelgt.	Sentrumskvartal i Br.dal med bolig, forretning, kontor
Jessnes strandområde
Friområder, fritidsbebyggelse
Nydal – Jensbakken
Boliger
Brumunddal sentrum Fv 84	Omkjøringsveg
Nes skole, Stavsjø	Skoleområde, idrettsanlegg, boliger
Sund båthavn, Helgøya	Utvidelse
Sjusjøen Panorama	Ombygging til fritidsleiligheter
Kirkenær skole og Furnes kirke	Atkomstveg, parkering, omlegging av fylkesveg
Evjuvika II	
Boligtomt
Møller-, Storgata og Åsmarkvegen, Moelv	Sentrumskvartel med bolig, kontor og forretning
Byflatvegen Fv. 21, gang- og sykkelveg	I samarbeid med Statens vegvesen
Tørudvegen terrasse
Boligtomter, terrassehus
Stavsjø Rv 213, gang- og sykkelveg	Gang- og sykkelveg forbi skolen
Nylendløkka, Nes	Skytebane
Fritidsbebyggelse
Natrudstilen 11)
Natrudstilen 21)
Fritidsbebyggelse
Rømåsen Øst 1)
Fritidsbebyggelse
Minka III 1)
Boliger
1
) Mindre vesentlig endring av reguleringsplan vedtatt av planutvalget jf. pbl § 28-1 nr 2
Planer utlagt til offentlig ettersyn
Kommunedelplan, Stavsberg
Boligområder, skole, bydelspark
Stavsjø, gang- og sykkelveg	Gang- og sykkelveg forbi skolen
Byflatvegen Fv 21, gang- og sykkelveg	Samarbeid med vegvesenet
Rudshøgda , Fv 20 1)	Utbedring av fylkesveg
Birkebeinerbakken, Sjusjøen 	Slalombakke, fritidsboliger og -leiligheter, privat forslag
Brumunddal sentrum Fv 84	Omkjøringsvegen - bolig, kontor og forretningsområder
Sund båthavn, Helgøya	Utvidelse
Øverkvern, Brumunddal
Boliger som etterbruk av grustak, friområde langs elva
Bjørkelunden, Helgøya
Boligområde
Børkevegen 35 – 39
Boligområde
Tørudvegen terrasser
Boliger, privat forslag
Sjusjøen fjellstue	Ombygging av hotell til fritidsleiligheter, privat forslag
Sjusjøen Panorama	Ombygging til fritidsleiligheter, privat forslag
Vardeåsen – Lunkevegen, Sjusjøen
Fritidsboliger, fortetting, privat forslag
1
) Mindre vesentlig endring av reguleringsplan jf. pbl § 28-1 nr 2
Planer under utarbeidelse/oppstart
Brumunddal sentrum, Lundby bruk	Sentrumskvartal med bolig, forretning, kontor (NAV)
Rudshøgda S20	Omregulering industri til forretning
Lysrud III	Omregulering bolig til bulig/forretning
Kjos Nedre, Ring
Boliger, kommuneplanområde B64
Sjusjøen høyfjellshotell	Utvidelse av hotell, fritidsboliger, forretning
Stavsberg militærområde	Omregulering til bolig
Frambakken, Brumunddal
Regulering boligområde
Brumunddal sentrum
Revisjon av sentrumsplanene
Stavsberg – Lund
Boliger
Haga bruk
Bilopphuggeri
Bekkodden – Kvitsandvika
Friområde
Rudshøgda, Fv 20	Omlegging fylkesveg/kommunal veg
Moelv sentrum, Møllergata–Storgata
Fortau ved kryss som tillegg til vedtatt plan
Slåttsveen B15, Brumunddal
Boliger
Rudshøgda R21	Industri
Moelven jernstøperi	Omregulering til boliger
Berger Langmoens veg 27, Brumunddal
Boliger
Smedstadskogen II	Omregulering av friområde til byggeområde
Lillehammer pukkverk, Lismarka
Reguleringsendring
Dæhli H81, Brøttum
Hytteområde
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Mørkved, B35, Brumunddal
Boliger
Almslia, Brøttum
Boligområde
Jessnes – Storihle	Gang- og sykkelveg langs Mjøsa
Natrudstilen H106
Hytteområde
Eftastjernet, E101, Natrudstilen
Fritidsboliger, leiligheter
Gutubakken, Sjusjøen
Bebyggelsesplan hytteområde, campingplass
Tømten fjelltak, Moelv	Utvidelse av massetak
Stenseng massetak	Massetak, endring av gjeldende plan
Tandeskogen, Moelv	Massetak, nytt
Natrudstilen III, Sjusjøen
Fritidsboliger, leiligheter og hytter
Småland – Kvitsandvika
Fritidsbebyggelse
Brattberget, F19 og H15, Nybygda
Hytter og skibakker
Tore Bjerkes veg – Spurvestien, Br.dal
Fortetting boligområde
Prestvegen ved Prøysen	Oppfølging av plankrav i kommuneplan
Næroset, boligområde B63
Boligområde
Gåskvern
Boliger
Skolevegen, Brumunddal
Boliger, fortetting
Solvang, Brøttum
Boliger
Ljøsheim H103
Hytteområde
Granrud, Globus, Nerkvern, Brumunddal	Omregulering av friområde til byggeområde
Narudvegen	Gang- og sykkelveg,
Fab.lab, Næroset	Næringsområde
Lismarka B30
Boligområde
Åsmarkvegen 1449
Boliger, forretning, reguleringsendring
Annet planarbeid
Veileder estetikk og byggeskikk
Retningslinjer for Ringsaker er vedtatt
Plan for masseuttak og -deponi i fjellet	Oversiktsplan jf. krav i kommuneplan
Utbyggingsavtaler, forutsetninger for bruk
Pbl § 64a, høring avsluttet
Fv 84 Omkjøringsvegen, Brumunddal	Ombygging til bygate
Informasjonsmateriell	Oppfølging av brukerundersøkelsen
Rutinebeskrivelser	Oppdatering av rutiner, nytt: KU, tilbud, planprogram
SMAT – revisjon
Fylkesdelplan, interkommunalt samarbeid
Gatebruksplan, sentrum i Moelv og Br.dal
Revisjon utførelser og utstyr, samarbeid RE teknisk drift
Brumunddal sentrum, Øvregt - City	Estetisk opprusting, samarbeid RE teknisk drift
Brumunddal sentrum, torget	Estetisk opprusting, samarbeid RE teknisk drift
Mjøsas strandsone, retningslinjer
Fylkesdelplan, interkommunalt samarbeid
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Vedlegg 2:
Oppfølgingen av kommunestyrevedtak
Oversikten gjelder vedtak kommunestyret har gjort i 2007, der det er funnet grunn til å knytte særlige kommentarer
til oppfølgingen. Unntatt er ordinære vedtak i plan- og budsjettsaker, samt investeringsprosjekter.

12/2007: NES RENSEANLEGG – UTBEDRINGSTILTAK, GODKJENNING AV FORPROSJEKT MED
FINANSIERINGSPLAN
Kommunestyrets vedtak:
Saken utsettes. Kommunestyret ber om at følgende utredes:
Muligheter for - og kostnader ved å legge sjøledning over til Martodden i Hamar for eventuell tilknytning til
eksisterende ledningsnett (herunder innsparing driftstiltak ved nedleggelse av renseanlegget på Nes).
Saken ble tatt opp på nytt ved k.sak 26/2007 der det ble vedtatt å utrede overføring av avløp fra Nes renseanlegg til
Hias/Hamar, jf. også k.sak 7/2008.

18/2007: KOMMUNEDELPLAN STAVSBERG - SLUTTBEHANDLING
Kommunestyrets vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-5, vedtas forslag til kommunedelplan for Stavsberg, med plankart,
bestemmelser og retningslinjer sist revidert 15.1.2007.
2. Ringsaker formannskap viser til merknad 24 om område BR 21, og ber om at reguleringsformålet blir vurdert i
forbindelse med reguleringsplanen.
3. Rådmannen i Ringsaker bes om å legge fram en egen sak, der det skisseres hvordan det interkommunale
skolesamarbeidet er tenkt, og hvordan en kan sikre en raskest mulig utbyggingsplan for Stavsberg skole, i tråd
med vedtatte kommunedelplan, og med henvisning til formannskapssak 045/06.
Vedtakets punkt 3 vil bli fulgt opp og sett i sammenheng med pågående arbeid med utbyggings- og
rehabiliteringsplan for skolene i Ringsaker.
Kommunen er i samarbeid med Hamar kommune om videre arbeid med reguleringsplaner for området.
Formannskapet er orientert om dette 16.1.2008 ved sak 7/2008.

20/2007: ÅRSARBEIDSTID / ØNSKETURNUS
Kommunestyrets vedtak:
1. Det planlagte prosjektet ”Årsarbeidstid” i omsorgsdistrikt Mørkved blir et pilotprosjekt for utprøving av
ønsketurnus. Jf. pkt. 26 i k.sak. 125/06.
2. Det gis tilslutning til at Ringsaker kommune søker om deltakelse i kvalitetskommunesamarbeidet med
prosjektet ”Årsarbeidstid”.
3. Det foretas en endring av fordeling i budsjettet ved bruk av bevilgning til sykefraværsarbeid fra lønnsreserven i
hht. vedlegg 3.
Lokal særavtale for årsarbeidstid – fleksibel arbeidstid – i omsorgsdistrikt Mørkved er inngått med virkning fra 1.
februar 2008 til 31. januar 2009 jf. f.sak 306/2007. Evalueringsmøte mellom prosjektledelsen og hovedtillitsvalgte
skal holdes i august 2008.
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22/2007: VALG AV LØSNING MED FJERNVARME ELLER NÆRVARME
Kommunestyrets vedtak:
1. Ringsaker kommune inngår kontraktsforhandlinger med HRF med sikte på avtale om levering av fjernvarme, jf.
vedlegg 1.
2. Endelig avtale skal godkjennes av formannskapet.
3. Udisponert beløp over prosjekt 60001 avsettes likviditetsreserven når prosjektet fremmes for avslutning.
Gjennom budsjett 2008 avsettes til likviditetsreserven et ytterligere beløp hvis avkastning om lag dekker
resterende av den økte utgiften som fjernvarmeløsningen belaster kommunens energibudsjett. Ved senere
utvidelse av anlegget forutsettes avsetninger innarbeidet i budsjettet på tilsvarende måte.
4. Følgende oversendes formannskapet for videre oppfølging:
”Verden står overfor en formidabel utfordring for å få redusert utslipp av klimagasser og redusere forutrensing
av miljøet. Miljøtiltak må skje både globalt og lokalt.
Ringsaker kommune ønsker å vise at vi tar miljøutfordringen på alvor og kommunestyret ber en av komiteene
om å arbeide fram et forslag til klimaplan for Ringsaker kommune. En slik plan vil kunne profilere Ringsaker
kommune som en miljøkommune, og bidra til at kommunen blir enda mer attraktiv som bo- og
næringskommune.”
Arbeidet med en energi- og klimaplan for Ringsaker er påbegynt ved vedtak i formannskapet 20.2.2008, f.sak
52/2008.

28/2007: INTERPELLASJON – VOLD MOT KVINNER – OGSÅ I RINGSAKER KOMMUNE?
Kommunestyrets vedtak:
Interpellasjonen sendes over til formannskapet for videre behandling i en komité.
Formannskapet har 20.2.2008 ved sak 55/2008 gitt mandat til utredningsarbeidet som er bedt ferdigstilt innen 1.
januar 2009.

32/2007: SKATTEETATENS REPRESENTASJON I RINGSAKER – MIDLERTIDIG AVTALE
Kommunestyrets vedtak:
1. Ringsaker kommune aksepterer at Skatteetaten legger ned sitt etatskontor i Ringsaker. Nedleggelsen
innebærer at kontoret endrer status fra ”etatskontor” til ”kontor med etatsfunksjoner”. Pkt. 2 i f.sak 009/04 av
28.01.04 oppheves.
2. Ringsaker kommune inngår avtale med Skatteetaten om representasjon i Ringsaker kommunale servicesenter.
Avtalen innebærer at Skatteetaten refunderer kostnader tilsvarende 1 årsverk, og at forslag til endelig avtale
legges fram til politisk behandling etter at Finansdepartementet har behandlet søknaden fra Hedmark
fylkesskattekontor.
3. Det opprettes det en 100 % stilling som konsulent stillingskode 6559, under ansvar 710000. Budsjettet
justeres i forbindelse med behandlingen av rapport for 1. tertial 2007.
Midlertidig avtale mellom Ringsaker kommune og Hedmark fylkesskattekontor om representasjon av skatteetaten
i Ringsaker kommunes servicesenter er inngått og gjort gjeldende fra 1.7.2007. Mellom avtalepartene er
forutsetningen at den midlertidige avtalen skal erstattes av en endelig avtale om opprettelse av kontor med
etatsfunksjoner gjennom deltakelse i offentlig servicekontor. Søknad om godkjenning av omgjøring til kontor med
etatsfunksjoner er sendt til Skattedirektoratet til behandling.
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41/2007: KOMMUNENS EIENDOM GNR. 569 BNR. 13 PÅ TINGNES – NY BEHANDLING AV UTSATT SAK
Kommunestyrets vedtak:
1. I denne omgang ønsker ikke Ringsaker kommunen å gjøre endring i eierskap i tomt og bolig.
2. Det nedsettes et utvalg som får i oppdrag å legge fram sak med formål å ivareta et helhetlig kulturtilbud på Nes,
samtidig som muligheten for en lokal drifting av Tingnes kulturhus utredes og tas stilling til. Utvalget settes
sammen av to representanter fra de folkevalgte, hvorav den ene er leder, samt to representanter fra lokale
foreninger. I tillegg vil rådmannen utpeke representanter fra administrasjonen, herunder sekretær for utvalget.
Som representanter fra de folkevalgte velges: Christian Haugen (Sv) og Anita Ihle Steen (Ap), hvorav Anita Ihle
Steen (Ap) er leder. Den lokale foreningen/de lokale foreningene Nes vel og Venner av Tingnes kulturhus
inviteres til å utpeke sine representanter.
3. Rådmannen bes utrede salg av kommunens eiendom 568/1/8.
Utvalgets utredning ble levert rådmannen 18. september 2007. Den er behandlet av kommunestyret 7. mars 2008
sak 31/2008.
Når det gjelder vedtakets punkt 3, vises til kommunestyrets vedtak 27.6.2007 ved k.sak 78/2007 som sier at det
anses uaktuelt å legge boligen ut for salg så lenge leieavtalen løper, og at spørsmålet om salg bringes opp på nytt
når leieavtalen er sagt opp av en av partene.

51/2007: AVTALE MED STIFTELSEN DOMKIRKEODDEN OM DRIFT OG FORVALTNING AV
PRØYSENHUSET
Kommunestyrets vedtak:
1. Ringsaker kommune inngår avtale med Stiftelsen Domkirkeodden om drift av Prøysenhuset i henhold til
forhandlingsutvalgets forslag: Avtale om drift og forvaltning av Prøysenhuset.
2. Ringsaker kommune understreker viktigheten av Stiftelsen Domkirkeoddens ansvar for å forvalte arven etter Alf
Prøysen på best mulig måte ved å samle, bevare og dokumentere og formidle Alf Prøysens verker. I dette
ligger også at Prøysenhuset skal være et levende museum; et nasjonalt kompetanse- og opplevelsessenter
inspirert av Alf Prøysen og hans kunstneriske virksomhet, og at aktiviteter for å følge oppdette bl.a. vil være en
videreutvikling av Prøysenfestivalen / Blåklokkevikua
3. Ringsaker kommunestyre ber om å få forelagt fra styret i Prøysenhuset KF et notat som beskriver en
videreutvikling av Prøysenhuset med utgangspunkt i dagens stillingshjemler og driftskonsept.
4. Nødvendige endringer/justeringer i vedtekter for Prøysenhuset KF tas opp som egen sak og behandles i
kommunestyret.
Kommunestyret har 30.1.2008 ved sak 4/2008 vedtatt avvikling av Prøysenhuset KF.

53/2007: REVISJONSRAPPORT – OPPBEVARING OG UTTAK AV MEDISINER
Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunestyret har behandlet revisjonsrapporten ”Oppbevaring og uttak av medisiner i sykehjem og
omsorgsdistrikter”, og slutter seg til revisors vurderinger og anbefalinger slik det fremkommer av rapportens
pkt. 6 og 7.
2. Kommunestyret ser med bekymring på at det er avdekket en rekke alvorlige svakheter i kommunens rutiner på
området. Det vises her spesielt til rapportens påpekninger om at:
• Medisiner på flere av kommunens medisinlagre var gått ut på dato.
• Det er mangelfulle rutiner knyttet til oppbevaring av nøkler og låsing av medisinrom og medisintraller.
• Det er mangelfull kontroll/signatur ved innsetting og uttak av medisiner fra medisinlagre.
• Det er avvik mellom opptalt beholdning av medikamenter og beholdning ifølge kontrollboka ved de ulike
distriktene.
			 Kommunestyret er av den oppfatning at flere av de påpekte manglene medfører risiko for at
			 farlige medisiner kan komme på avveie og bli misbrukt.
3. Kommunestyret registrerer at det er avdekket store ulikheter i rutinene mellom kommunens pleie- og
omsorgsenheter innenfor et område der man burde forvente relativt like rutiner.
4. Med bakgrunn i ovenstående bes rådmannen om å gjennomgå rutinene og sørge for at det etableres
betryggende rutiner for håndtering av medisiner ved samtlige pleie- og omsorgsenheter i kommunen.
Rådmannen bes også å vurdere om kommunens overordnede styring og kontroll på området er hensiktsmessig
innrettet.
5. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp saken på et senere tidspunkt.
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Rådmann har bedt RE-lederne i pleie- og omsorg å utbedre de manglene revisjonen påpeker i sin konklusjon. Det
er rettet særlig oppmerksomhet rundt:
•
•
•
•
•

etablering av helhetlige rutiner for legemiddelhåndtering i Ringsaker kommune
medisiner utgått på dato
nøkkelrutiner rundt låsing av medisinrom og medisintraller
kontroll/signatur ved innsetting og uttak av medisiner fra medisinlager
vurdering av den overordnede styring og kontroll av legemiddelhåndteringen

54/2007: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – FØRING AV PASIENTREGNSKAP
Kommunestyrets vedtak:

1. Kommunestyret har behandlet revisjonsrapporten ”Føring av pasientregnskap i Ringsaker kommune”, og slutter
seg til revisors vurderinger og anbefalinger slik de fremkommer i rapportens pkt. 6 og 7.
2. Kommunestyret har merket seg at antall pasientregnskap i Ringsaker kommune er svært lavt sammenlignet
med de andre kommunene på Hedemarken, og stiller spørsmål om det er riktig at så få av kommunens
institusjonsboere trenger hjelp til å disponere egne midler.
3. Kommunestyret vil peke på kommunens ansvar for at alle under opphold i sykehjem og boform med heldøgns
pleie blir underlagt vurdering av lege om man er i stand til å disponere kontantytelsen etter folketrygden. Det
synes ikke som om det er etablert gode rutiner for slik vurdering.
4. Kommunestyret tar til orientering at rådmannen har nedsatt en intern prosjektgruppe som har fått mandat til å
utarbeide felles rutinebeskrivelser for føring av pasientregnskap, og å sikre ensartet behandling av beboer- og
pasientkonti ved alle omsorgsdistriktene i kommunen.
5. Når de nye felles rutinebeskrivelsene er utarbeidet av rådmannen, legges disse fram i egen orienteringssak.
Etter kommunestyrets behandling av saken ble det nedsatt en prosjektgruppe som skulle utarbeide felles
rutinebeskrivelser for føring av pasientregnskap i Ringsaker kommune. Felles rutinebeskrivelse er utarbeidet.

66/2007: ORGANISERING AV PSYKIATRITJENESTEN
Kommunestyrets vedtak:

1. Fra 1.1.2008 organiseres psykiatritjenesten i Ringsaker kommune i en egen resultatenhet, benevnt:
Resultatenhet Psykisk helse.
Enheten får en stillingsramme på 35,2 årsverk:
- Psykiatriske helsearbeidere med 6 årsverk (i dag Rehabiliteringsenheten)
- R usmedarbeidere med 2 årsverk (i dag Rehabiliteringsenheten)
- Dagsenter Mo gård med 3 årsverk (i dag Rehabiliteringsenheten).
- Boliger i Parkvegen med 6,8 årsverk (i dag Omsorgsdistrikt Moelv sentrum)
- Boliger i Kirkevegen med 15,4 årsverk (i dag Omsorgsdistrikt Tømmerli)
- Resultatenhetslederstilling med 100 % stilling og assisterende leder med 100 % stilling
2. Det opprettes en 100 % stilling som leder for resultatenheten fra 1.8.07 og en 100 % stilling som assisterende
leder fra 1.1.08.
Dagens stilling som 100 % assisterende rehabiliteringsleder, st.kode 7453 med hjemmelsnummer 20040021, i
rehabiliteringsenheten, inndras fra 1.1.08 og stilling som 100 % arbeidsleder, st.kode 7003 med
hjemmelsnummer 20040033, i Kirkevegen inndras fra 1.1.08.
3. Lønn til resultatenhetslederstillingen for tidsrommet 1.8.07 – 31.12.07 kr 200.000,-innarbeides i plan for psykisk
helse og dekkes av psykiatrifondet.
4. Implementering av ny organisasjonsmodell innarbeides i plan for psykisk helse med kr 200.000 i 2007, som
dekkes av psykiatrifondet.
5. Psykisk helsetjeneste til barn og unge utredes i en egen sak.
6. Det foretas en evaluering av den nye organiseringen innen utgangen av 2011.
Leder for resultatenheten tiltrer 1.4.2008. Implementeringsarbeidet vil etter dette starte opp våren 2008.
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96/2007: SELSKAPSKONTROLL AV HIAS IKS
Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten fra revisjonsfirmaet KPMG om selskapskontroll av Hias IKS til orientering.
2. I rapporten, som gir Hias IKS godt skussmål, vil kommunestyret særlig framheve betydningen av at
selskapskontrollen viser at det ikke foregår kryssubsidiering til fordel for næringsvirksomheten. Det er også
grunn til å understreke at rapporten viser at ”Hias har et godt etisk klima”, men at selskapet har et
forbedringspotensiale med hensyn til å synliggjøre ledelsens opptreden som forbilder for hele organisasjonen.
3. Kommunestyret ber rådmannen:
• Utarbeide generelle prinsipper for eierstyring i kommunen der bl.a. spørsmålet om prinsipper for
		 oppnevning av medlemmer i ledende organer (representantskap og styre), samt krav til
		 rapportering fra selskapet til eier/kommunen berøres.
• Vurdere å ta initiativ til å etablere en felles/interkommunal eierstrategi overfor Hias IKS.
4. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentanter i Hias IKS om å ta opp følgende spørsmål i
representantskapet:
• Krav til styret om etablering av et systematisk opplegg for styre- og lederevaluering.
• Krav til styret om systematiske evalueringer av kostnadseffektiviteten i selskapet, og relevante
		 sammenligninger (”benchmarking”) av virksomheten med andre virksomheter i samme bransje.
• Prinsipper for valg av styreleder.
• Prinsipper for oppnevning av representanter i styrene i heleide aksjeselskaper.
Rådmannen vil følge opp vedtakets punkt 3 og 4 i 2008.

110/2007: EVALUERING AV POLITISK STRUKTUR
Kommunestyrets vedtak:
1.	Antallet komiteer reduseres fra tre til to, med 11 medlemmer i hver komité.
2. Det innføres en ordning med fagkomiteer. Saker som ikke naturlig faller inn under disse fordeles på nevnte
komiteer etter skjønn.
3. § 1 i kontrollutvalgets reglement endres slik at ordlyden heretter skal være:
”§ 1 Valg – sammensetning.
	Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger leder, nestleder, medlemmer og 5
varamedlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Leder og flertallet i
kontrollutvalget skal komme fra opposisjonen. Medlemmer og varamedlemmer av formannskapet og
kommunale nemnder med beslutningsmyndighet kan ikke velges. Det samme gjelder ansatte i kommunens
tjeneste. Med begrepet ”opposisjon” i denne sammenheng forstås de partier som er representert i
kommunestyret, og som verken har ordføreren eller varaordføreren.”
4.	Saksordførerordningen styrkes ved grundigere opplæring og ved at saksordfører i /ved store/viktige
utredningssaker får anledning til å presentere komitéutredningen for formannskapets medlemmer. Dette gjøres
enten i et åpent orienteringsmøte i forkant av det formelle formannskapsmøtet, eller ved at ordfører hever
møtet mens orienteringen gis, for deretter å sette møtet igjen for videre behandling av saken.
5. Brukerrådene skal benyttes som høringsorganer i større utstrekning, både i saksbehandlingsfasen, og når
sakene er til behandling først og fremst i komiteene.
6. Det etableres en praksis der brukerrådene en gang i året inviteres til høring/dialogkonferanse i komiteene,
gjerne som et ledd i behandlingen av rådenes årsrapporter.
7.	Informasjonsflyten mellom administrasjonen og det politiske nivået videreutvikles. Gode ordninger må utvikles
i dialog med rådmannen, blant annet ved å videreutvikle ordningen med dialogkonferanser.
8. Folkevalgtopplæringen søkes styrket - og bør foregå kontinuerlig gjennom hele valgperioden.
9.	Administrasjonsutvalget. 2 medlemmer velges blant formannskapets medlemmer, mens de 2 øvrige
medlemmene velges blant kommunestyrets representanter.
Oppfølging av vedtaket er gjort gjennom valg medlemmer mv. av kontrollutvalget og komiteene jf. k.sak 117/2007
og ved folkevalgtopplæringen jf. f.sak 281/2007. Sak om forslag til endringer i reglementene blir fremmet i 2008.
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122/2007: EIDSIVA ENERGI AS – ENDRINGER I AKSJONÆRAVTALEN
Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunestyret tar formannskapets vedtak til etterretning.
2. Følgende forslag fremmet av Rune Øygaarden (H) oversendes formannskapet for videre behandling:
”Ringsaker kommunes representanter i bedriftsforsamlingen og eventuelle styremedlemmer skal hvert år
innen behandlingen av budsjettet gi kommunestyrets representanter en orientering som omfatter følgende:
• En vurdering av utbytte/avkastning i forhold til eierandelens verdi.
• En vurdering av samfunnsnytten det er at Ringsaker kommune er eier av Eidsiva Energi.
• En vurdering av risiko knyttet til eierskapet, utsikter til utbytte, eventuelle tap.”
Vedtakets pkt 2 vil bli fulgt opp i 2008.

135/2007: RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN 2008-2011
Kommunestyrets vedtak, bl.a. :
18. Det må arbeides aktivt og målrettet i 2008 for at deler av utbytte fra Eidsiva Energi AS kan overføres fra drift til
investeringer i skole. Dette med ambisjon om å kunne ha større investeringstakt fra 2009.
19. I forbindelse med en omorganisering av pleie- og omsorgssektoren, må en samtidlig sette inn større ressurser
innen hjemmebaserte tjenester. Det forusettes at omorganiseringen gir besparelser.
20. Det settes i gang et prøveprosjekt med økt grunnbemanning, ved å øke opp deltidsstillinger til hele stillinger,
med bakgrunn i de erfaringer en har gjort ved Gimle sykehjem på Toten. Prosjektet iverksettes i løpet av våren
2008
21. Rådmannen bes utrede en ombygging av Nes bo og aktivitetssenter slik at det tilfredsstiller dagens krav om
enerom og slik at overbelegget reduseres.
22. Alle som har behov for trygghetsalarm, skal få det innen rimelig tid
23. Personalpolitiske retningslinjer, inkludert seniorpolitikk legges frem til politisk behandling i forkant av
lønnspolitisk konferanse.
24. Prisfastsetting av næringstomter/areal revideres og legges frem til politisk behandling snarest.
25. Rådmannen bes vurdere salg av Bekkeliveien i løpet av 2008
26. Følgende saker oversendes formannskapet for videre behandling:
a) Kan ordfører, rådmann, (evt. oppvekstkomiteen og areal og nærningsavdelingen) ta utfordringen
		 med å lage en tettstedsplan for hver bygd, for å få en behandlingsplan fremover i forhold til hva
		 som må gjøres på hvert sted for å øke befolkningsveksten, inklusiv å danne bygdeutvalg i hver
		 bygd/tettsted.
b) Ordfører og rådmann med nødvendige komiteer bes utarbeide en konkret og aktiv
		 markedsføringsstrategi med en tydelig profil ar Ringsakers fortrinn og en målrettet markedsføring
		 mot ønskede potensielle nye innbyggergrupper.
c) Ved den kommende gjennomgang av organiseringen innen pleie- og omsorgstjenesten utreder
		 rådmannen samtidig om minste ett av våre sykehjem skal være et forsterket sykehjem.
Utredingen skal ta hensyn til de nasjonale føringene om forsterket legedekning i sykehjem, og se
		 på mulighetene som ligger i et utvidet samarbeide med Sykehuset innlandet
Rådmannen har ved brev datert 3.1.2007 inntatt i Grå bok 2008 redegjort for iverksettelse av kommunestyrets
budsjettvedtak og bl.a. plassert ansvar for oppfølging av disse oppdragene.
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Moelv ungdomsskole

Borger Enemo

Buttekvern og Fredheimvegen barnehage

Ivy Ludvigsen

Einar Graff Hugo

Brøttum barne- og
ungdomsskole

Liv Skåland Lauritzen

Eli Skogsrud

Gunn Bjerke

Hilmar Skår

Tømmerli barnehage

Espen Hvalby

Organisasjonssjef

Evenrud, Stavsjø og
Tingnes barnehage

Ole Roger Strandbakke

Anne Kari Thorsrud

Økonomisjef

Jørn Strand

Rådmann

Fagernes, Fossen og
Moelv barnehage

Plan- og næringssjef

Utviklingssjef
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Randi Berit Landgraff

Brumunddal
ungdomsskole

Ingrid Sveberg

Hempa ogVesleparken
barnehage

Ole Martin Hermansen

Kommunalsjef

Oddvar
Oddvar Jensen
Jensen

Nes ungdomsskole/
RAUS

Gry Hanne Edvardsen

Brøttum og Lismarka
barnehage

Kjell Magne Brobakken

Kommunalsjef

Brite Kandal
Birte

Lismarka og
Messenlia skole

Kari Lauritzen

Furnes, Kylstad og
Kårtorp barnehage

Vakant stilling

Kommunalsjef

Kjell Erik Bjurling

Omsorgsdistrikt Nes

Lise
Lise Tronstad
Tronstad

Omsorgsdistrikt
Mørkved

Else M. Holst

Stavsberg skole

Ane Wenche Moen

Arnt Rune Øygarden

Ringsaker AO-senter

Arnfinn Houmb

Matproduksjon

Oddvar Johannessen

Heidi Voldengen

Tordis Strand Hansen

Fellesenhet demente

Omsorgsdistrikt
Tømmerli

Karin M. Randgaard

Omsorgsdistrikt
Brøttum

Berit Johanne Ohrvik

Omsorgsdistrikt
Veldre

Arnstein Nærlie

Mørkved skole

Per Lunde

Hege Therese
Granstrøm
Granstrøm

Gro Medlien

Rehabilitering

Ingjerd Olstad

Grethe Myhre

Bjønnhaug
avlastningssenter

Omsorgsdistrikt
Furnes

Hege T. Nysveen

Omsorgsdistrikt
Moelv omegn

Line Osmo

Hagen skole

Solvor Holmen

Kirkenær skole

Omsorgsdistrikt
Brumunddal

Turid Fauske

PPT

Per Moen

Nes barneskole

Kari Storihle Ødegård

Bjørn Myhrvold

Hempa skole

Fagerlund skole

Skarpsno skole

Omsorgsdistrikt Moelv
sentrum

Svein Kåre Rydland

Voksenpedagogisk
senter

Randi H. Kjøbstad

Kylstad skole

Jølstad og Saugstad
skole

Elisabeth
Runa Elisabet
Hammeren
Hammeren

Steinar Ulven

Jan Kornerud

Ole Christian Hem

Kirkekretsen skole

Kilde og Fossen skole

Fagernes og Åsen skole

Furnes ungdomsskole

Bygg og eiendom

Lars Østby-Deglum

Evy Opheim

Mette Westgaard

Ingeborg Wien

Helsestasjoner

Gerd Anne Ansnes

Ringsaker kommunale
servicesenter

Renhold

Per Even Johansen

Teknisk drift

Kulturskolen

Benedicta Gray

Lisbet Gjønnes

Ulf Eriksson

Ragnar Sund

Biblioteket

Barne- og
ungdomsvern

Sosiale tjenester

Brann

Hellik Furuheim

Kart og byggesak

Sigmund Myklebust

Kultur og fritid

Per Kollstrøm

Kemnerkontoret

Arnfinn Nordhagen

Landbruk

Ringsaker kommune

Design og trykk: Grefslie Trykkeri 69 89 60 60
Foto: Hedmarksmuseet, Ringsaker kommune – A. Karlsen

Sentralbord:
62 33 50 00
Telefaks:
62 33 50 31
Kontoradresse:	Kommunebygget,
Ringsakervegen 1, 2380 Brumunddal
e-post:
postmottak@ringsaker.kommune.no
Internett:
www.ringsaker.kommune.no

