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I Oversikt og analyser
1.1 Innledning
Rådmannen legger med dette frem årsberetningen
for 2008. I vedtatt handlingsprogram med
økonomiplan 2008-2011 og årsbudsjett 2008 var
gjennomgående trekk ved prioriteringene;
befolkningsvekst og utvikling av
Ringsakersamfunnet, tilpasning av velferdstilbudenes
omfang, effektivisering av tjenesteproduksjonen,
samt forbedring av kommunens omdømme.
Rådmannen vil innledningsvis trekke frem noen
områder hvor det er lagt ned betydelig innsats i året
som har gått.

Rådmann Jørn Strand

• For å realisere målet om befolkningsvekst på
0,6 prosent er det utarbeidet et ambisiøst
program for tomte- og boligtilrettelegging. Det ble
i 2008 arbeidet med å realisere tomteprogrammet
ved at det både ble prosjektert og opparbeidet
tomteområder i ulike deler av kommunen. Det
arbeides systematisk for å sikre attraktive
tomtetilbud i alle deler av kommunen. Videre er
det igangsatt tiltak for å videreutvikle og styrke
Brumunddal og Moelv. Sentrumssatsingen skal
bidra til økt attraktivitet og dermed videre vekst og
utvikling.

• Kommunen opplevde for andre år på rad en betydelig økning i etterspørselen etter barnehageplasser
ved hovedopptaket til nytt barnehageår, spesielt i aldersgruppa 1 og 2 år. For å imøtekomme den store
økningen i etterspørselen ble det umiddelbart igangsatt omfattende tiltak for å sikre full
barnehagedekning både på kort og lang sikt. Ringsaker er med denne tiltakspakken i god posisjon for
å kunne tilby barnehageplass til de som ønsker det.
• Arbeidet for økt læringsutbytte for elevene var et viktig satsingsområde i 2008 og dette arbeidet
fortsetter. Hovedfokuset er på bedring av resultatene innen norsk, matematikk og engelsk.
Ressursinnsatsen i skolen er økt, og det satses systematisk innen en rekke områder. Satsingen
omfatter bl.a. lese- og skriveopplæring med bakgrunn i en metode fra New Zealand og Australia, hvor
de foreløpige resultatene er lovende. I tillegg er det innført felles kartleggingssystemer slik at skolene
har gode verktøy for å vurdere hvordan elevene best kan hjelpes.
• For å bevare kommunens andel av kommunesektorens frie inntekter må en noe forenklet sagt holde
tritt med befolkningsveksten i landet. I kommuneplanen er det slått fast at kommunen skal
etterstrebe en årlig vekst på hele 0,6 prosent, tilsvarende om lag 200 innbyggere. Det er gledelig å
registrere at Ringsaker i 2008 fikk en økning i folketallet med 258 innbyggere, tilsvarende 0,8 prosent.
I årsberetningen er ovennevnte forhold utdypet samtidig som det er gitt utførlige kommentarer til den
øvrige virksomheten som er utøvet i 2008.
Innledningsvis i årsberetningen gis det i del I en kortfattet oversikt over kommunens virksomhet samlet i
2008. Dernest følger en økonomisk analyse basert på regnskapet for 2008. I analysen vises også den
økonomiske utviklingen de siste årene. Del II omfatter rapporter fra 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.
Årsberetningen foreligger til behandling samtidig med at årsregnskapet legges frem. De to
dokumentene bør behandles parallelt og ses nært i sammenheng. Årsberetningen søker å henvise til
regnskapet samtidig som en del begreper er forklart verbalt i tillegg til den tallmessige fremstillingen.
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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 økonomiplanprosessen.
Som vedlegg til årsberetningen, følger en oversikt over de utredninger og planer som var under arbeid pr
31.12.2008, samt status for administrasjonens oppfølging av utvalgte kommunestyrevedtak i 2008. I
tillegg følger vedlagt organisasjonskart for den administrative oppbyggingen pr årsskiftet.

1.2 Virksomheten i 2008
1.2.1 Målstyring
I forbindelse med omorganiseringen til en to-nivåmodell 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.
Rapportene fra virksomhetsområdene og resultatenhetene viser at det gjennomgående er gode
resultater innenfor fokusområdene. I de ulike brukerundersøkelsene som har vært gjennomført i 2008
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 høyt, og litt høyere enn i 2007. 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 2008. Dette tydeliggjøres i driftsregnskapet ved
et positivt netto driftsresultat på 59,767 mill. kroner, og i balanseregnskapet ved en positiv endring av
arbeidskapitalen på 53,026 mill. kroner. Det samlede investeringsnivået har imidlertid ligget relativt høyt
de siste årene. Rene investeringsprosjekter utgjorde til sammen 226,086 mill. kroner, mens de samlede
investeringsutgiftene utgjorde 253,592 mill. kroner i 2008. Investeringsinntektene utgjorde 37,875 mill.
kroner.
Lån binder en stadig større andel av driftsinntektene til renter og avdrag. Renter og avdrag utgjorde 6,47
% av driftsinntektene i 2008, og begynner å nærme seg grensen for hvor stor rente- og
avdragsbelastningen etter normen bør være. I 2008 ble 61,52 % av de totale driftsutgiftene finansiert
ved frie inntekter som skatt og rammetilskudd. Dette er en nedgang fra 2007, noe som innebærer at en
større del av driftsutgiftene må finansieres med andre inntekter som brukerbetalinger, salgs- og
leieinntekter, eiendomsskatt, refusjoner og overføringer.

Kommunalsjefene Anne Gunn Kittelsrud, Kjell Magne Brobakken og Ole Martin Hermansen
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Det regnskapsmessige resultatet ble kr 3.915,37. Det er foretatt en rekke avsetninger til
disposisjonsfond i tråd med vedtak i f.sak 33/2009 om årsoppgjørsdisposisjoner.
Kommunens økonomistyring er blant annet basert på prinsippet om at resultatenheter, så langt
regnskapsforskriftene og kommunens samlede resultat tillater det, skal få med seg sitt mindreforbruk
(overskudd) til påfølgende år. På denne måten skal en forebygge hastige disposisjoner mot slutten av
året til fordel for at langsiktige vurderinger legges til grunn for disponeringen. På samme måte skal
enheter også få med seg et eventuelt merforbruk (underskudd) til inndekning påfølgende år.
I 2008 er det fremført merforbruk fra 21 resultatenheter med til sammen 13,651 mill. kroner, og det er
avsatt mindreforbruk fra de øvrige resultatenhetene med til sammen 30,930 mill. kroner.
Ovennevnte resultat indikerer at det har vært gjennomgående god økonomistyring i de fleste enheter. Av
merforbruket på 13,651 mill. kroner, har 10,5 mill. kroner sammenheng med et for høyt aktivitetsnivå i
forhold til budsjettrammen i pleie og omsorg. Budsjettavvikene for alle virksomhetsområder er
kommentert pr. virksomhetsområde i del II i årsberetningen, og det henvises dit for mer detaljert
forklaring til merforbruk/mindreforbruk.

1.2.3 Befolkningsutviklingen
Den 1. januar 2009 var Ringsakers innbyggertall 32.402. Økningen i antall innbyggere i 2008 var 258,
som er en vekst på 0,80. Fødselsoverskuddet var 60, netto innvandring 108 og netto innenlands
innflytting 88.
Veksten i Ringsaker sammenlignes med nabokommunene. Lillehammer har sterkest vekst med 1,27
prosent, Elverum 1,14 prosent, Gjøvik 1,10 prosent, Stange 0,86 prosent og Hamar 0,84 prosent.
Befolkningsutvikling i Ringsaker i 2007 og 2008

Folketallet 1. januar
Fødte
Døde
Fødselsoverskudd
Innvandring
Utvandring
Innflytting (innenlands)
Utflytting (innenlands)
Nettoflytting inkl. inn- og utvandring
Folketilvekst
Folketallet 31. desember

2007

2008

Endring

31 974
336
319
17
165
62
1 153
1 103
153

32 144
388
328
60
162
54
1 127
1 039
196

170
52
9
43
-3
-8
-26
-64
43

170

258

32 144

32 402

258

For landet under ett økte folketallet i 2008 med 62.081 (1,31 prosent), og ved årsskiftet var det registrert
4.799.252 bosatte i Norge. Dette er den største årlige tilveksten i folketallet som noen gang er registrert,
6.081 flere enn i det tidligere toppåret 2007. Innflyttingsoverskuddet fra utlandet, 43.346, sto for 70
prosent av folketilveksten.
Som i 2007, var det fødselsoverskudd i alle fylkene i landet, unntatt Hedmark, Oppland og Telemark.
Fødselsoverskuddet var størst i Oslo, med 5.400 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.
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Personalressurser, faste årsverk pr 31.12.2008
Virks.område/resultatenhet

Årsverk

11 Adm. og fellesutgifter
73,59
20 Barnehage
161,27
200 Lismarka, Brøttum og Åsen barnehage 21,50
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 28,73
204 Midttun og Tingnes barnehage
21,94
205 Tømmerli barnehage
13,82
206 Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen bhg.23,88
207 Buttekvern og Fredheimveien bhg.
26,42
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage
18,31
249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter 6,67
30 Undervisning
554,95
300 Brøttum ungdomsskole
18,05
301 Moelv ungdomsskole
28,97
302 Nes ungdomsskole/RAUS
24,66
303 Brumunddal ungdomsskole
43,46
304 Furnes ungdomsskole
36,39
310 Brøttum skole
21,40
312 Messenlia og Lismarka skole
17,79
313 Fagernes og Åsen skole
19,41
314 Kilde og Fossen skole
37,29
315 Skarpsno skole
17,74
316 Gaupen skole
22,39
319 Kirkekretsen skole
16,29
321 Hempa skole
25,38
322 Fagerlund skole
57,36
323 Mørkved skole
47,46
324 Kirkenær skole
20,46
325 Kylstad skole
16,32
326 Stavsberg skole
17,30
327 Nes barneskole
33,22
340 Hagen skole
6,00
341 Tyrili skole
0,00
342 Voksenpedagogisk senter
10,78
343 PPT
15,83
399 Undervisningsformål ikke fordelt
1,00

Virks.område/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 Brumunddal
410 Omsorgsdistrikt Mørkved
411 Omsorgsdistrikt Furnes
420 Bjønnhaug avlastningssenter
421 Rehabilitering
422 Demente
423 Ringsaker AO-senter
424 Psykisk helse
430 Matproduksjon
449 Pleie- og omsorgsf. ikke fordelt
50 Barnevern
51 Sosiale tjenester
52 Helsestasjoner
55 Kultur og fritid
56 Kulturskole
57 Bibliotek
60 Brann
61 Landbruk
62 Teknisk drift
63 Kart og byggesak
70 Kemnerkontoret
71 Servicesenter
80 Renhold
81 Bygg og eiendom

Sum årsverk

749,74
57,70
44,35
48,38
145,64
59,61
38,66
52,60
53,03
50,32
12,35
34,18
67,47
29,54
36,17
19,74
0,00
23,66
27,85
22,48
18,95
10,69
10,36
14,81
10,09
42,65
16,50
15,06
9,90
98,81
43,18

1 904,54

Årsverk lærlinger

28,00

Totalt antall årsverk

1 932,54

Personalressurser, årsverk, 2003–2008

Sum årsverk
Årsverk lærlinger
Totalt antall årsverk
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

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

1 904,54
28,00
1 932,54

1.2.5 Organisasjonsstruktur
Hvordan kommunens administrasjon og tjenesteproduserende virksomhet er organisert, fremgår av
vedlegg 3.
1.2.6 Likestilling
Mål for likestillingsarbeidet
Ringsaker kommune har som mål at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn skal bli lavere enn
landsgjennomsnittet for kommuneansatte.
Av kommunens handlingsplan for likestilling samt personalpolitiske retningslinjer fremgår det at
Ringsaker arbeider for en jevnere kjønnsfordeling innenfor alle yrkesgrupper. Særlig oppmerksomhet
rettes mot leder- og mellomledersjiktet. For å nå dette målet skal likestillingsspørsmålet vurderes ved
alle kunngjøringer og ansettelser, samt ved personalplanlegging og etter- og videreutdanning.
I kommunens lønnsstrategisk plan 2008-2010 står det at arbeidsgiver skal arbeide målbevisst for at
kvinner og menn får samme mulighet til lønnsutvikling og avansement. Kriterier som benyttes i lokale
forhandlinger er kjønnsnøytrale og skal brukes slik at de fremmer likestilling. Dette ble lagt til grunn ved
de lokale lønnsforhandlingene i 2008.

Faktisk likestillingstilstand pr 31.12.2008
Ringsaker kommune hadde ved utgangen av 2008 til sammen 1.932,54 årsverk og 2.316 fast ansatte.
Under vises kjønnsfordelt statistikk for Ringsaker kommune som omfatter:
• Kjønnsfordeling og lønnsforhold
• Kjønnsfordeling og arbeidstid
• Kjønnsfordeling og overtid
• Kjønnsfordeling og fravær
For å måle de ansattes tilfredshet med bl.a. lønns- og arbeidsvilkår gjennomfører Ringsaker kommune
hvert år en motivasjonsmåling med bruk av medarbeiderundersøkelsen på www.bedrekommuner.no.
Svarprosenten på årets undersøkelse var på 78,5 % og totalt 1729 ansatte svarte på årets undersøkelse.
Enkelte relevante spørsmål og svar er gjengitt under.
Den kjønnsfordelte statistikken vises kun for 2008. Fra 2009 vil det bli rapportert på flere år.
Kjønnsfordeling og lønnsforhold

Faste stillinger
Antall

Andel

Lønn i gj.snitt

Lønnsforskjell

Kvinne
Mann

1 830
486

79,0 %
21,0 %

331 475
360 401

-8,7 %

Totalt

2 316

100,0 %

337 545

Tabellen over viser antall ansatte i faste stillinger, inkludert ansatte i permisjon med lønn, reduserte
stillinger og faste ansatte i fødsel/adopsjonspermisjon. Kolonnen med lønnsforskjell viser hvor mye
kvinner tjener i forhold til menn. Negativt tall innebærer at kvinner tjener mindre enn menn, mens
positivt tall betyr at kvinner tjener mer enn menn. Kvinneandelen totalt i kommunen er på 79 %. Kvinner
tjener i gjennomsnitt 8,7 % mindre enn menn. Til sammenlikning var landsgjennomsnittlig lønnsgap
mellom kvinner og menn i kommunesektoren i 2007 på 8,6 %.
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Midlertidige stillinger:
Antall

Andel

Lønn i gj.snitt

Lønnsforskjell

Kvinne
Mann

1 047
172

85,9 %
14,1 %

307 353
318 042

-3,5 %

Totalt

1 219

100,0 %

308 862

Tabellen over viser kjønnsfordelingen av antall ansatte i midlertidige stillinger, inkludert personer i
engasjement, vikarer for faste ansatte og vikarer i ledig hjemmel. Tabellen viser at nesten 86 % av de
midlertidig ansatte er kvinner og at de i gjennomsnitt tjener 3,5 % mindre enn menn i midlertidige
stillinger.
Tabellene under viser kjønnsfordelingen av antall fast ansatte fordelt på virksomhetsområder samt for
ulike lønnsforhandlingskapitler og stillingsnivåer.

Faste stillinger pr virksomhetsområde:
Virksomhetsområde

Kjønn

Antall

Andel

11 Adm. og fellesutgifter

Kvinne
Mann

41
36

53,2 %
46,8 %

418 896
470 419

-12,3 %

20 Barnehage

Kvinne
Mann

154
3

98,1 %
1,9 %

321 118
373 139

-16,2 %

30 Undervisning

Kvinne
Mann

490
118

80,6 %
19,4 %

367 972
396 730

-7,8 %

40 Pleie og omsorg

Kvinne
Mann

808
101

88,9 %
11,1 %

312 763
323 534

-3,4 %

50 Barnevern

Kvinne
Mann

32
6

84,2 %
15,8 %

330 949
338 859

-2,4 %

51 Sosiale tjenester

Kvinne
Mann

17
8

68,0 %
32,0 %

333 741
359 500

-7,7 %

52 Helsestasjoner

Kvinne
Mann

37
2

94,9 %
5,1 %

369 617
481 525

-30,3 %

55 Kultur og fritid

Kvinne
Mann

20
14

58,8 %
41,2 %

299 643
322 769

-7,7 %

56 Kulturskole

Kvinne
Mann

11
5

68,8 %
31,3 %

383 716
398 047

-3,7 %

57 Bibliotek

Kvinne

15

100,0 %

326 815

60 Brann

Kvinne
Mann

1
76

1,3 %
98,7 %

306 000
319 816

-4,5 %

61 Landbruk

Kvinne
Mann

2
11

15,4 %
84,6 %

355 500
359 182

-1,0 %

62 Teknisk drift

Kvinne
Mann

9
40

18,4 %
81,6 %

369 788
354 819

4,0 %

63 Kart og byggesak

Kvinne
Mann

5
12

29,4 %
70,6 %

367 400
425 375

-15,8 %

70 Kemnerkontoret

Kvinne
Mann

12
2

85,7 %
14,3 %

318 383
408 500

-28,3 %

71 Servicesenteret

Kvinne
Mann

10
3

76,9 %
23,1 %

357 556
400 667

-12,1 %

80 Renhold

Kvinne
Mann

162
11

93,6 %
6,4 %

289 460
285 691

1,3 %

81 Bygg og eiendom

Kvinne
Mann

4
38

9,5 %
90,5 %

356 750
329 027

7,8 %

Totalt
8
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2316

Lønn i gj.snitt Lønnsforskjell

337 545

Tabellen foran viser at andelen kvinner er størst innenfor de store virksomhetsområdene; pleie og
omsorg, skole og barnehage. Med unntak av virksomhetsområdene teknisk drift og bygg og eiendom
tjener kvinner mindre enn menn. Dette har sammenheng med at kvinnene innenfor nevnte
virksomhetsområder er saksbehandlere/mellomledere, mens driftspersonellet i hovedsak består av
menn.

Rådmannens ledergruppe
Antall

Andel

Lønn i gjennomsnitt

Lønnsforskjell

Kvinne
Mann

2
6

25,0 %
75,0 %

625 000
649 583

-3,9 %

Totalt

8

100,0 %

643 438

Pr 31.12.2008 var andelen kvinner i rådmannens ledergruppe 25 %, dvs. to kvinner og 6 menn.

Resultatenhetsledere
Antall

Andel

Lønn i gjennomsnitt

Lønnsforskjell

Kvinne
Mann

33
22

60,0 %
40,0 %

484 565
507 159

-4,7 %

Totalt

55

100,0 %

493 943

Andelen kvinner blant resultatenhetslederne er 60 %, dvs. 33 kvinner og 22 menn.

Øvrige stillinger (lønnsforhandlingskapittel 4):
Antall

Andel

Lønn i gjennomsnitt

Lønnsforskjell

Kvinne
Mann

1 755
392

81,7 %
18,3 %

325 571
333 245

-2,4 %

Totalt

2 147

100,0 %

326 972

Tabellen over viser kjønnsfordelingen på stillinger som inngår i forhandlingskapittel 4 samlet for
kommunen, dvs. ansatte uten 4-årig høyere utdanning. Her er lønnsforskjellene relativt små, og kvinner
tjener i gjennomsnitt noe mindre enn menn.

Stillinger med krav om min. 4-årig høyere utdanning (lønnsforhandlingskapittel 5):
Antall

Andel

Lønn i gjennomsnitt

Lønnsforskjell

Kvinne
Mann

41
65

38,7 %
61,3 %

450 508
444 078

1,4 %

Totalt

106

100,0 %

446 565

Tabellen over viser kjønnsfordelingen på stillinger som inngår i forhandlingskapittel 5, dvs. ansatte med
min. 4-årig høyere utdanning. Her er lønnsforskjellene relativt små, og kvinner tjener i gjennomsnitt mer
enn menn.

Stillinger uten særskilt krav om utdanning:
Antall

Andel

Lønn i gjennomsnitt

Lønnsforskjell

Kvinne
Mann

452
96

82,5 %
17,5 %

282 523
281 031

0,5 %

Totalt

548

100,0 %

282 261
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Tabellen over viser ansatte i faste stillinger uten særskilt krav om utdanning. Tabellen viser at det en
overvekt av kvinner som er ufaglærte. Lønnsforskjellene er små for denne gruppen.

Fagarbeiderstillinger og tilsvarende fagarbeiderstillinger:
Antall

Andel

Lønn i gjennomsnitt

Lønnsforskjell

Kvinne
Mann

613
115

84,2 %
15,8 %

305 957
309 386

-1,1 %

Totalt

728

100,0 %

306 499

Tabellen over viser fagarbeiderstillinger og stillinger tilsvarende fagarbeiderstillinger. Det er en stor
overvekt kvinner i nevnte stillinger. Lønnsforskjellene er relativt små.

Stillinger med krav om høyskoleutdanning:
Antall

Andel

Lønn i gjennomsnitt

Lønnsforskjell

Kvinne
Mann

254
38

87,0 %
13,0 %

341 715
358 870

-5,0 %

Totalt

292

100,0 %

343 947

Tabellen over viser ansatte i stillinger med krav om høyskoleutdanning. Det er en stor overvekt kvinner i
denne gruppen. Menn tjener noe mer enn kvinner.
I kommunens motivasjonsmåling (måling av medarbeidertilfredshet) for 2008 ble det stilt spørsmål om
de ansatte er fornøyd med lønnen de får i forhold til den jobben de gjør. Undersøkelsen viser at kvinner
er noe mer fornøyd med lønnen sin enn menn, jf. tabellen under.

I hvilken grad er du fornøyd med lønnen din i forhold til jobben du gjør?
Liten grad

Stor grad

Total

Kvinne
Mann

46 %
49 %

54 %
51 %

100 %
100 %

Total

46 %

54 %

100 %

Kjønnsfordeling og arbeidstid

Ansatte i faste stillinger
Intervall
stillingsprosent
0–24,99 %
25–49,99 %
50–74,99 %
75–99,99 %
100 %
Totalt

Kvinne

Andel

Mann

Andel

Totalt

243
282
548
312
445

69,2 %
84,9 %
92,1 %
94,3 %
62,9 %

108
50
47
19
262

30,8 %
15,1 %
7,9 %
5,7 %
37,1 %

351
332
595
331
707

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

1 830

79,0 %

486

21,0 %

2 316

100,0 %

Tabellen over viser antall ansatte i faste stillinger fordelt på stillingsstørrelse. Det er en overvekt av
kvinner sammenliknet med kvinneandelen totalt for deltidsstillinger med stillingsprosent mellom 25 og
100 %. For heltidsstillinger og deltidsstillinger med stillingsprosent under 25 % er kvinneandelen lavere
enn den totale kvinneandelen. Av kommunes faste ansatte er 30,5 % tilsatt i en heltidsstilling og 69,5 %
tilsatt i en deltidsstilling. For kvinner er tallene 24,3 % i heltidsstilling og 75,7 % i deltidsstilling. For
menn er fordelingen 53,9 % i heltidsstilling og 46,1 % i deltidsstilling.
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Ansatte i midlertidige stillinger
Intervall
stillingsprosent

Kvinne

Andel

Mann

Andel

Totalt

601
181
133
55
77

86,5 %
87,0 %
91,7 %
84,6 %
72,6 %

94
27
12
10
29

13,5 %
13,0 %
8,3 %
15,4 %
27,4 %

695
208
145
65
106

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

1 047

85,9 %

172

14,1 %

1 219

100,0 %

0–24,99 %
25–49,99 %
50–74,99 %
75–99,99 %
100 %
Totalt

Tabellen over viser antall ansatte i midlertidige stillinger, fordelt på stillingsprosent. Her er kvinneandelen
høy på alle deltidsstillinger. For de midlertidige stillingene med stillingsprosent på 100 % er
kvinneandelen lavere enn den totale kvinneandelen for midlertidige stillinger. Av kommunes midlertidige
stillinger er kun 8,2 % heltidsstillinger og 91,8 % deltidsstillinger. For kvinner i midlertidige stillinger er
kun 7,4 % tilsatt i heltidsstillinger og 92,7 % tilsatt i deltidsstillinger. For menn er fordelingen 16,9 % i
heltidsstilling og 83,1 % i deltidsstilling.
Kjønnsfordeling og overtid
Antall ansatte

Sum antall timer
overtid

Antall timer
overtid pr ansatt

Kvinne
Mann

1 029
197

26 466
8 986

25,7
45,6

Totalt

1 226

35 452

28,9

Bruk av overtid i Ringsaker kommune fordelt på kjønn viser at menn jobber mer overtid enn kvinner.
Antall ansatte er totalt antall ansatte med registrert bruk av overtid i 2008.

Kjønnsfordeling og fravær
Kjønn

Alder

Sykefravær

Omsorgsfravær

Annet fravær

Kvinne
Mann

0-19
0-19

7,7 %
3,2 %

0,0 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %

Kvinne
Mann

20-29
20-29

10,2 %
4,8 %

3,7 %
0,8 %

0,4 %
0,8 %

Kvinne
Mann

30-39
30-39

11,2 %
4,0 %

1,4 %
1,8 %

0,5 %
0,4 %

Kvinne
Mann

40-49
40-49

9,2 %
5,1 %

0,3 %
0,8 %

0,5 %
0,4 %

Kvinne
Mann

50-59
50-59

10,4 %
6,9 %

0,0 %
0,0 %

0,2 %
0,4 %

Kvinne
Mann

60-69
60-69

11,4 %
6,3 %

0,0 %
0,0 %

0,1 %
0,2 %

Kvinne
Mann

Over 70 år
Over 70 år

0,0 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %

Kvinne
Mann

Totalt
Totalt

10,3 %
5,5 %

0,8 %
0,7 %

0,4 %
0,4 %
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Kjønnsdelt sykefraværsstatistikk viser at sykefraværet er høyere blant kvinner enn blant menn.
Virksomhetsområdet pleie og omsorg har det høyeste sykefravær og har en høy andel kvinner.
Omsorgsfravær omfatter fravær pga. sykt barn og foreldrepermisjon. Dette fraværet er høyest blant
kvinner mellom 20 og 29 år og høyere blant kvinner enn blant menn.
Andre forhold
På spørsmål om de ansatte mener sin arbeidsplass er integrerende når det gjelder kjønn, etnisk
tilhørighet, religion osv, viser undersøkelsen at de ansatte i Ringsaker kommune stort sett mener dette.

I hvilken grad er din arbeidsplass integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv?
Liten grad

Stor grad

Total

Kvinne
Mann

9%
11 %

91 %
89 %

100 %
100 %

Total

10 %

90 %

100 %

Blant kommunestyrets faste medlemmer er det 25 menn og 16 kvinner, dvs. en kvinneandel på 39 %. I
forhold til forrige valgperiode 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.

Likestillingstiltak
Under redegjøres det for iverksatte og planlagte tiltak for å bedre likestillingen mellom kvinner og menn i
Ringsaker kommune.
Lønnsarbeidet
Kommunen har innført en ordning med utarbeidelse av en lønnsstrategiplan som rulleres i forkant av ny
hovedtariffavtaleperiode. Som nevnt innledningsvis inneholder strategiplanen en målsetting om at
arbeidsgiver skal arbeide målbevisst for at kvinner og menn får samme mulighet til lønnsutvikling og
avansement. Kriteriene som benyttes i lokale forhandlinger er kjønnsnøytrale og skal benyttes slik at de
fremmer likestilling.
I forbindelse med de årlige lønnsforhandlingene utarbeides det som grunnlag for forhandlingene
lønnsstatistikk som viser lønnsforskjeller mellom kvinner og menn før og etter forhandlingene.
Rekruttering
I gjeldende personalpolitiske retningslinjer heter det følgende om rekruttering og likestilling:
”Kommunen arbeider for en jevnere kjønnsfordeling innenfor alle yrkesgrupper, jf. handlingsplan for
likestilling for Ringsaker kommune. Særlig oppmerksomhet rettes mot leder- og mellomledersjiktet. For å
nå dette målet skal likestillingsspørsmålet vurderes ved alle kunngjøringer og ansettelser samt
personalplanlegging, og etter- og videreutdanning.”
Kompetanseheving
Det er en stor andel av kvinner i stillinger uten særskilt krav om utdanning i Ringsaker kommune og
spesielt innen virksomhetsområdet pleie og omsorg.
Kurs med veilederbasert hjelpepleierutdanning ble sluttført i 2007 og har i 2008 blitt videreført som
helsefagarbeiderutdanning med 30 deltakere som vil være ferdigutdannet i løpet av 2009 og våren 2010.
Målet er å få færre ufaglærte innenfor virksomhetsområdet og heve kompetansen blant de ansatte som
igjen vil gi bedre tilbud til brukerne. Kompetanseheving innen pleie og omsorg vil kunne redusere det
totale lønnsgapet mellom kvinner og menn i kommunen ved at flere kvinner får høyere kompetanse og
dermed høyere lønn.
Kommunen ser fremover en særlig utfordring knyttet til rekruttering av ledere i skole og barnehage.
Skole- og barnehageledelse er et viktig innsatsområde for å oppnå høy kvalitet på tjenestetilbudet i skole
og barnehage. Det er nødvendig med kompetente, myndiggjorte, engasjerte og resultatbevisste ledere.
Det er derfor iverksatt et rekrutteringsprogram der målet er å motivere egne ansatte til å søke
lederstillinger samt gi dem den nødvendige kompetansen for å kunne bli vurdert til slike stillinger i
framtida. For tiden er det 34 deltakere på programmet, 25 kvinner og 9 menn.
12
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Årsarbeidstid/ønsketurnus
Kommunestyret vedtok i desember 2006 å gjennomføre et prosjekt årsarbeidstid/ønsketurnus i ett av
pleie- og omsorgsdistriktene. Målet med prosjektet er at de ansatte som jobber turnus skal få større
innflytelse over egen arbeidstid, familieliv og sosialt liv. Dette for å gi mer fornøyde ansatte, redusert
sykefravær, bedre kvalitet på tjenesten overfor brukerne og økt mulighet for å beholde og rekruttere
fagpersonell.
I forbindelse med nevnte prosjekt ble det våren 2008 gjort en undersøkelse blant ansatte i
omsorgsdistriktet om uønsket deltid. 62 ansatte deltok i undersøkelsen hvorav 75 % jobbet i
deltidsstilling. Resultatet av undersøkelsen var at 50 % av de deltidsansatte ønsket økt stillingsstørrelse.
Av de som har deltidsstilling, men som ikke ønsket økt stillingsstørrelse, ble helsemessige årsaker
oppgitt som årsak.
Ufrivillig deltid
Som en videreføring av ovennevnte prosjekt vedtok kommunestyret i desember 2008 å be rådmannen
legge til rette for at flest mulig av de ansatte som ønsker det, blir tilbudt 100 % stillinger i løpet av
planperioden. Full stilling bør være en rettighet, deltidsstilling en mulighet. Rådmannen ble bedt om å
utrede hvordan dette kan muliggjøres slik at kommunestyret får saken til behandling i 2009.
Arbeidsgiverpolitisk dokument
Det pågår for tiden et arbeid med å lage et arbeidsgiverpolitisk dokument for Ringsaker kommune. Det
er nedsatt et partssammensatt utvalg som skal utvikle et styringsdokument som skal erstatte deler av
de personalpolitiske retningslinjene. En av målsettingene med et arbeidsgiverpolitisk dokument er å
legge til rette for likestilling mellom kjønn, mangfold i alderssammensetning, mangfold i etnisk bakgrunn
og inkludering av ansatte med redusert funksjonsevne. Dokumentet forventes å komme til politisk
behandling i løpet av første halvår 2009. Det samme utvalget vil utarbeide et seniorpolitisk dokument i
løpet av 1. halvår 2009. Dette dokumentet vil komme til behandling samtidig med det
arbeidsgiverpolitiske dokumentet.

1.2.7 Sykefravær
I 2008 er sykefraværet økt med 0,2 prosentenheter, og samlet for organisasjonen var sykefraværet på
9,3 prosent.
Sykefravær i prosent

Sykefravær

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

8,5

7,8

8,3

9,5

11,0

8,5

8,4

9,7

9,1

9,3

Kommunen har som mål at det samlede sykefraværet skal være lavere enn landsgjennomsnittet. I 2008
var samlet sykefravær blant de ansatte i Ringsaker kommune 9,3 %. Gjennomsnittet for kommunene i
landet for 2008 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 del II i årsberetningen.
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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
Delegerte økonomisaker
430
Delegerte personalsaker
207
Delegerte gjeldssaker
3
Delegerte barnehagesaker
217
Delegerte skolesaker
165
Delegerte helsesaker
25
Delegerte byggesaker inkl. utslippss. 730
Delegerte delingssaker
63
Delegerte plansaker
Delegerte forurensingssak
5
Delegerte vegsaker
3
Delegerte brannsaker
28
Delegerte innkjøpssaker
17
Delegerte landbrukssaker
85
Delegerte saker – avskr. Restanse
61
Delegert motorferdselssak
Delegerte saker – endelig utgiftsføring -

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

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

2002 2003
406
296
6
19
226
16
752
84
116
18
10
46
38
18
4
56

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

2004

2005

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

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

2006 2007 2008
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

442
586
13
57
760
19
802
143
3
131
14
19
119
146
33
28

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 31.12.2008 utgjorde 772.500 kroner.

Plan- og næringssjef Ole Roger Strandbakke, organisasjonssjef Hilmar Skår,
økonomisjef Espen Hvalby og utviklingssjef Anne Kari Thorsrud.
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1.3 Økonomisk analyse
1.3.1 Generelt
Gjennom den økonomiske analysen redegjøres det for utviklingen i kommunens økonomi med grunnlag i
de transaksjoner som er registrert i 2008-regnskapet. Analysen tar utgangspunkt i hovedstørrelser og
sentrale nøkkeltall fra regnskapet. For bedre å kunne illustrere kommunens økonomiske utvikling og
status ved utgangen av 2008 vises sammenlignbare tallstørrelser for perioden 2001-2008.
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 27 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 2008
Kommunens økonomi har utviklet seg positivt i løpet av 2008. Dette tydeliggjøres i driftsregnskapet ved
et positivt netto driftsresultat på 59,767 mill. kroner, og i balanseregnskapet ved en positiv endring av
arbeidskapitalen på 53,026 mill. kroner.
Det er allikevel forhold ved økonomien som bidrar til å dempe det positive inntrykket. Innenfor pleie- og
omsorgstjenesten er det fortsatt store utfordringer med å tilpasse aktiviteten til den vedtatte
budsjettrammen. En økning av antallet brukere generelt og en sterk vekst i antallet ressurskrevende
tjenester spesielt kombinert med et høyt sykefravær og utstrakt bruk av ekstrahjelp og overtid har gjort
det vanskelig å planlegge og styre ressursbruken på en effektiv måte. I løpet av 2008 ble
omsorgsdistriktene tilført til sammen 13,544 mill. kroner gjennom behandlingen av 1. og 2. tertialrapport
for å dekke den økte aktiviteten innen pleie og omsorg. Omsorgsdistriktenes opprinnelig budsjetter ble
også styrket med om lag 7 mill. kroner i 2008.
Det er fortsatt 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 31.12.2008 viser en
positiv utvikling for Ringsaker, men befolkningsveksten er fortsatt lavere enn landsgjennomsnittet,
0,80 % mot 1,31 % for landet. Kommunens skatteinntekter pr innbygger utgjør dessuten bare 72,8 %
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.
I 2008 ble 61,52 % av de totale driftsutgiftene finansiert ved frie inntekter. Skatte- og
rammetilskuddsgraden har hatt en negativ utvikling i perioden 2001-2004 og fra 2007-2008. En nedgang i
skatte- og rammetilskuddsgraden innebærer at en større del av driftsutgiftene må finansieres med andre
inntekter som brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter, eiendomsskatt, refusjoner og overføringer.
Kommunens driftslikvider har økt fra 162,465 mill. kroner til 194,057 mill. kroner gjennom året. Den
delen av egenkapitalen som finansierer den frie likviditeten (likviditetsreserven), står bokført med 59,846
mill. kroner pr 31.12.2008.
Kommunens langsiktige gjeld har økt med hele 131,04 mill. kroner i løpet av 2008, og utgjør ved
utgangen av året 1.045,348 mill. kroner. Renter og avdrag har økt med 14,579 mill. kroner, og utgjør
103,925 mill. kroner ved utgangen av 2008. Lån binder dermed en stadig større andel av kommunens
driftsinntekter til renter og avdrag. Renter og avdrag utgjorde 6,47 % av driftsinntektene i 2008, som er
en økning fra 5,92 % i 2007.
ÅRSBERETNING 2008
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1.3.3 Driftsregnskapet
Kommunen hadde i 2008 totale driftsinntekter på 1.591,285 mill. kroner, og fikk et netto driftsresultat på
59,767 mill. kroner.
I tabellen under vises disponeringen av netto driftsresultatet i 2008 (beløp i 1.000 kr).
Overført til finansiering av investeringer
Mindreforbruk i enhetene - avsatt til disposisjonsfond
Merforbruk i enhetene - dekket av disposisjonsfond
Øvrige netto avsetninger til disposisjonsfond
Netto avsetning bundne fond (statstilskudd m.m.)
Avsetning til likviditetsreserven
Regnskapsmessig overskudd

20 851
30 930
-13 651
14 731
1 902
5 000
4

Sum disponering av netto driftsresultat

59 767

Sammenholdt med et negativt budsjettert (revidert) netto driftsresultat på 80,909 mill. kroner er det et
positivt budsjettavvik i driftsresultatet på 140,675 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 35,871 mill. kroner. Av
dette utgjorde merinntekter fra momskompensasjon knyttet til investeringer 17,606 mill. kroner. Skatt og
rammetilskudd ble 2,864 mill. kroner høyere enn revidert budsjett, og generelle statstilskudd m.m. ble
1,305 mill. kroner høyre enn budsjettert. Renteinntekter og utbytte viser et positivt budsjettavvik på
8,928 mill. kroner, mens renteutgifter og avdrag på lån ble 1,836 mill. kroner lavere enn revidert budsjett.
Netto premieavvik bidro positivt med 16,220 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 88,990 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.
De to påfølgende diagrammene viser fordelingen av driftsregnskapet ved hjelp av arter; først
inntektsartene og deretter utgiftsartene.

Eiendomsskatt
2,2 %

Skatt på inntekt
og formue
32,2%

Andre
inntekter
0,1%

Salgsinntekter
8,3%
Brukerbetalinger
4,5%
Refusjoner
13,9%

Andre
overføringer
0,2%
Andre statlige
overføringer
9,7%

Rammetilskudd
28,9%

Figuren over viser fordelingen av regnskapsførte driftsinntekter med kr 1.591,285 mill. kroner.
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I forhold til 2007 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
kommunes 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.

Overføringer
10,6%
Kjøp
varer/tjenester
erstatter komm.
tjenesteprod.
7,7%

Lønn og sosiale
utgifter
68,8%

Kjøp
varer/tjenester
til komm.
tjenesteprod.
12,9%

Figuren over viser fordelingen av regnskapsførte driftsutgifter med 1.578,955 mill. kroner. KOSTRAavskrivninger med 41,868 mill. kroner er holdt utenom. Det er verdt å legge merke til at lønn og sosiale
utgifter krever 68,8 % av det fordelte beløpet, eller 1.056,709 mill. kroner. I forhold til 2007 har andelen
lønn og sosiale utgifter økt fra 68,1 % til 68,8 %, mens kjøp av varer og tjenester som inngår i
tjenesteproduksjon har blitt redusert fra 13,6 % til 12,9 %.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen omfatter i hovedsak kjøp av tjenester fra
staten, fylkeskommuner, kommuner, og interkommunale selskap. 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 226,086 mill. kroner i 2008.
Dette er en økning på hele 93,626 mill. kroner fra 2007. Av de prosjektene hvor det er utgiftsført mest i
2008 kan nevnes:
Større investeringer (beløp i 1.000 kr)
Ny skole i Gaupen
Utbygging Nes barneskole
Ventilasjon Brumunddal ungdomsskole
Utbygging Furnes barnehage
Paviliong Lismarka barnehage
Ombygging Furnes bo- og aktivitetssenter
Sprinkling Ringsaker bo- og aktivitetssenter
Nes idrettshall
Renovering brannstasjoner
Senking omkjøringsveien i Br-dal
Gang/sykkelvei Stavsjø
Septikmottak Nes renseanlegg
Bruvollhagan 5

38 714
41 507
3 020
3 367
4 195
10 313
3 428
26 200
3 046
7 000
3 600
6 923
3 173
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For nærmere informasjon om omfang av prosjektene i investeringsregnskapet vises det til
årsregnskapets detaljerte prosjektoversikt i note 12, hvor medgått beløp med tilhørende finansiering er
vist pr prosjekt. I tillegg er det redegjort kort for investeringsaktiviteten i 2008 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 2001-2008. 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, som 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.

Finansieringsanalyse (beløp i 1.000 kr)
2001

2002

2 003

2004

2005

2006

2007

2008

1 075 807
1 027 159
48 648

1 145 088
1 120 378
24 710

1 175 840
1 175 679
161

1 224 511
1 193 247
31 264

1 280 112
1 256 849
23 263

1 400 009
1 325 839
74 170

1 498 976
1 452 456
46 520

1 591 285
1 578 955
12 330

+Renteinntekter
+Mottatte avdrag form.lån
- Renteutgifter
- Avdrag på lån og utlån
+Motpost KOSTRA-avskr.

55 057
453
26 680
26 172
22 947

56 877
622
32 279
28 624
25 071

64 003
494
26 537
35 215
27 036

120 706
432
15 628
38 450
28 395

40 628
737
21 444
41 509
33 876

48 688
477
21 674
44 846
37 720

78 530
466
36 907
52 439
40 168

109 032
463
46 934
56 992
41 868

=Netto driftsresultat

74 253

46 378

29 942

126 719

35 551

94 535

76 338

59 767

+Investeringsutgifter/overf.
+Netto utlån og aksjekjøp
+Renter/avdrag form.lån
- Investeringsinntekter

60 654
-732
4 480
20 269

75 381
3 207
4 953
8 042

149 705
21 412
6 717
9 635

164 825
15 744
12 330
46 601

199 054
33 028
7 364
19 848

126 303
95 617
8 165
26 896

132 460
2 417
4 953
175 227

226 086
22 134
5 372
37 875

= Netto finansieringsbehov¹

-30 120

29 121

138 257

19 579

184 047

108 654

-111 735

155 950

173 485
10 562

85 493
23 161

102 414
0
214 149

209 899

-111 735

155 950

I. Drift
+Driftsinntekter
- Driftsutgifter
=Brutto driftsresultat

II. Investeringer

III. Finansiering
+Bruk av lån
+Bruk av arbeidskapital
- Økning i arbeidskapital 2

20 946

45 364

146 696

103 657

51 066

16 243

8 452

84 078

= Sum

-30 120

29 121

138 244

19 579

184 047

108 654

53 949

¹ Netto finansieringsbehov = Investeringsutgifter + Utlån + Renter/avdrag formidlingslån - Investeringsinntekter - Netto driftsresultat
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 12,330 mill. kroner som er differansen mellom
driftsinntekter og driftsutgifter. Når en tar hensyn til netto finanstransaksjoner får en et netto
driftsresultat på 59,767 mill. kroner. Tar en hensyn til netto investeringer, ender kommunen opp med et
netto finansieringsbehov på 155,95 mill. kroner. I 2007 endte kommunen opp met et negativt netto
finansieringsbehov på 111,735 mill. kroner som skyldtes at kommunen mottok en utbetaling på 148,277
mill. kroner etter en kapitalnedsettelse i Eidsiva Energi AS.
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Driftsstørrelser i % av driftsinntekter
2001
+ Brutto driftsresultat
4,52
- Netto renteutgifter
-2,64
- Netto avdrag og utlån
2,39
+ Motpost KOSTRA-avskr. 2,13

2002
2,16
-2,15
2,45
2,19

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

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

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

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

2007
3,10
-2,78
3,47
2,68

2008
0,77
-3,90
3,55
2,63

= Netto driftsresultat

4,05

2,55

10,35

2,78

6,75

5,09

3,76

6,90

Netto resultatgrad viser hvor stort netto driftsresultat er i forhold til driftsinntekter. I 2008 var netto
resultatgrad 3,76 %, mens normtallet for en sunn kommuneøkonomi er 3 %. En lavere resultatgrad vil i
utgangspunktet ikke frigjøre tilstrekkelig midler til avsetninger og fremtidige investeringer. Over tid vil
dette påvirke egenkapitalsituasjonen og dermed lånefinansieringsgraden.
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 SPK 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 2008 er netto
driftsresultat påvirket negativt av et positivt premieavvik fra 2007 på 10,175 mill. kroner og positivt av et
positivt avvik i 2008 på 26,395 mill. kroner. Premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift har påvirket netto
driftsresultat i 2008 positivt med til sammen 16,220 mill. kroner.
I tabellen under er netto driftsresultat vist både uten og med korreksjoner for utbytte fra Eidsiva Energi
AS og Vangsveien 73 AS, og korreksjon for premieavviket ved kommunens pensjonsordninger. Korrigert
for inntektsført utbytte fra Eidsiva Energi AS og Vangsveien 73 AS på 44,706 mill. kroner er
resultatgraden 0,95 %. Ytterligere korreksjon for premieavviket innebærer en reduksjon av netto
resultatgrad til – 0,07 %. Nedenfor er vist utviklingen av korrigert netto driftsresultat over tid.

Netto driftsresultat (beløp i 1.000 kr )
2001

2002

Netto driftsresultat
74 253
- Utbytte fra Eidsiva Energi:
22 800
- Renter fra lån til Eidsiva Energi: 6 531
= Korrigert netto driftsresultat

2004

2005

2006

2007

2008

46 378
22 800
5 977

29 943 126 719
34 200 110 792
4 431
2 576

35 551
25 337
2 015

94 536
32 387
0

76 338
40 183
0

59 767
44 706
0

44 922

17 601

-8 688

13 351

8 199

62 149

36 155

15 061

0

22 181

8 762

1 045

-9 018

16 238

1 909

16 220

-4 580 -17 450

12 306

17 217

45 911

34 246

-1 159

- Netto premieavvik
= Korrigert netto driftsresultat

44 922

2003

Tabellen viser at for første gang siden 2003 fikk kommunen et negativt korrigert netto driftsresultat
dersom en trekker ut utbytte og premieavviket. I 2008 var kommunen avhengig av utbytte fra Eidsiva
Energi AS for å finansiere den løpende driften. Uten dette utbytte ville kommunen hatt et negativt netto
driftsresultat, og konsekvensen ville vært at kommunens egenkapital ville blitt redusert. Det er derfor
grunn til å uttrykke noe bekymring for kommunens driftsnivå, som for tiden er høyere enn de løpende
driftsinntektene.

Frie inntekter i % av sum driftsutgifter
2001
Skattedekningsgrad i %
37,31
Skatte- og rammetilskuddsgrad i % 66,99

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

36,64
64,95

37,08
64,57

39,11
63,81

38,06
64,06

37,78
66,97

34,35
63,62

32,40
61,52
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Skattedekningsgraden viser hvor stor del av sum driftsutgifter som blir finansiert ved skatteinntektene,
mens skatte- og rammetilskuddsgraden viser hvor stor del av driftsutgiftene som blir finansiert av frie
inntekter. Tabellen viser at skattedekningsgraden har hatt en negativ utvikling siden 2005. Skatte- og
rammetilskuddsgraden har hatt en negativ utvikling i perioden 2001-2004 og fra 2007 til 2008. Dette
innebærer at en større del av driftsutgiftene må finansieres med andre inntekter som for eksempel
brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter, eiendomsskatt, refusjoner og overføringer fra andre. Dette
skaper mindre handlingsrom for kommunen, og kan være et tegn på at aktiviteten er for høy i forhold til
den økonomiske situasjonen. Det kan også medføre at det vil være vanskelig å få til en økning i
tjenestetilbudet. Dette må i tilfelle skje gjennom omprioriteringer og effektivisering.

Investeringstall i % av driftsinntekter

Brutto investeringsutgifter
Netto finansieringsbehov1

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

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

14,21
9,80

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

I 2008 utgjorde brutto investeringsutgifter 14,21 % av driftsinntektene. Fylkesmannen har tidligere uttalt
at brutto investeringsutgifter ikke bør utgjøre mer enn 15 % av de totale driftsinntektene. Tabellen over
viser at kommunen er tett opp til dette normtallet.
Det samlede investeringsnivået har ligget relativt høyt de siste årene. Rene investeringsprosjekter
utgjorde til sammen 226,086 mill. kroner i 2008, mens det i 2007 var på 132,460 mill. kroner. Dette er en
økning på hele 93,626 mill. kroner fra 2007. De samlede investeringsutgifter utgjorde 253,592 mill.
kroner i 2008 mot 139,830 mill. kroner i 2007. Investeringsinntekter utgjorde 37,875 mill. kroner i 2008
mot 175,227 mill. kroner i 2007. De høye investeringsinntektene i 2007 skyldtes at kommunen mottok en
utbetaling på 148,277 mill. kroner etter en kapitalnedsettelse i Eidsiva Energi AS.
For en detaljert oversikt over alle investeringer med finansiering henvises det til note 12 i
årsregnskapsheftet.
Tabellen under viser hvordan kommunens investeringer andelsmessig er finansiert med henholdsvis lån
og egenkapital siden 2001.

Evne til finansiering av netto investeringer¹, andeler i %

Fremmedkapital
Egenkapital

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

47,46
52,54

60,08
39,92

87,22
12,78

70,85
29,15

79,00
21,00

42,08 -289,33
57,92 389,33

97,30
2,70

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

Den spesielt høye egenkapitalandelen i 2007 kommer av at utbetalingen fra Eidsiva Energi AS på
148,277 mill. kroner er ført som en investeringsinntekt og at kommunen da kom ut med et negativt netto
finansieringsbehov. 101,7 mill. kroner av denne utbetalingen ble avsatt til investeringsfondet i 2007.
Korrigert for dette forholdet blir fremmedkapitalandelen 90,68 % og egenkapitalandelen 9,32 % i 2007.
For å finansiere de samlede investeringsutgiftene på 253,592 mill. kroner i 2008 ble det brukt lånemidler
for 209,899 mill. kroner. Investeringsinntekter i form av salg av fast eiendom, statstilskudd, overføringer
m.m. utgjorde 37,875 mill. kroner. Tabellen over viser at i 2008 ble bare 2,7 % av kommunens eget
finansieringsbehov finansiert med egenkapital. I 2008 utgjør bruk av lån 97,3 % av investeringene i
anleggsmidler. Fylkesmannen har tidligere uttalt at selvfinansieringsgraden bør ligge på 1/3 for å unngå
at rente- og avdragsbelastningen ikke reduserer kommunens økonomiske handlefrihet.
Lån binder en stadig større andel av driftsinntektene til avdrag og renter. Som finansieringsanalysen
viser, økte avdrag på lån inkl. utlån med 4,553 mill. kroner fra 2007 til 2008, og utgjorde 56,992 mill.
kroner i 2008. I perioden fra 2001 til 2008 har låneavdrag økt med 30,82 mill. kroner, som er mer enn en
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dobling av avdragsutgiftene i denne perioden. Låneøkningen og renteutviklingen har økt kommunens
renteutgifter med 10,027 mill. kroner fra 2007 til 2008, og utgjorde 46,934 mill. kroner i 2008. Tabellen
nedenfor viser hvordan rente- og avdragsbelastningen har vært i perioden 2001 til 2008.

Renter og avdrag i % av driftsinntekter
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

+ Brutto renteutgifter
+ Brutto gjeldsavdrag

2,48
2,43

2,82
2,50

2,26
2,95

1,28
3,07

1,68
3,21

1,55
3,17

2,46
3,46

2,95
3,52

= Sum renter og avdrag

4,91

5,32

5,20

4,35

4,88

4,72

5,92

6,47

Tabellen over viser hvor stor andel av driftsinntektene som går med til å dekke renter og avdrag på
kommunens lån, og denne har vært stigende de siste årene. En høy rente- og avdragsbelastning vil
redusere kommunens økonomiske handlefrihet, og kan over tid medføre redusert tjenestetilbud. Renteog avdragsbelastningen avhenger av hvor stor lånefinansieringsgraden er og rentenivået. En lav
resultatgrad som medfører liten avsetning til egenkapital og dermed høy lånefinansieringsgrad vil over
tid medføre høyere rente- og avdragsbelastning. Fylkesmannen har tidligere uttalt at rente- og
avdragsbelastningen ikke bør overstige 7 %.
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 finansieringsanalysen, økte arbeidskapitalen med 53,949 mill. kroner i 2008. Beløpet
fremkommer som differansen mellom anskaffelse og anvendelse av midler i drifts- og
investeringsregnskapet. 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 reduksjon av arbeidskapitalen på 17,4 mill. kroner.
I tillegg er arbeidskapitalen påvirket positivt med 16,477 mill. kroner som følge av endring i
regnskapsprinsipp i 2008 for inntektsføring av tilskuddet til særlig ressurskrevende tjenester. I 2008
inntektsførte kommunen både tilskuddet for 2007 og for 2008, og denne endringen i inntektsføring av
tilskuddet medførte at tilskuddet for 2007 kun skulle balanseføres i 2008. Tidligere ble dette tilskuddet
utbetalt året etter. Korrigert for ovennevnte forhold, økte arbeidskapitalen med 53,026 mill. kroner i 2008.
Endringen i arbeidskapitalen forklares nærmere under avsnittet om balanseregnskapet under.

1.3.6 Balanseregnskapet
I oversikten under presenteres hovedtall fra balanseregnskapet for perioden 2001-2008. Hovedtallene for
2008 vises detaljert i årsregnskapsheftet under kontoklasse 2. Eiendelene i balansen gjenfinnes på
hovedkapitlene 2.1 (omløpsmidler) og 2.2 (anleggsmidler). Tilsvarende er passivasiden spesifisert
gjennom hovedkapitlene 2.3 (kortsiktig gjeld), 2.4 (langsiktig gjeld) og 2.5 (bokført egenkapital).
Som en note til balanseregnskapet, inngår memoriakonti (”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 172,551 mill. kroner ved utgangen av
2008.
Endringer i sammensetningen av balanseregnskapets aktiva (eiendeler) og passiva (gjeld og egenkapital)
pr 31.12.2008 er et resultat av kommunens økonomiske virksomhet i året som har gått. Med unntak av
interne overføringer i drifts- og investeringsregnskapet påvirkes balansen av alle andre
regnskapstransaksjoner.
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Hovedtall fra balanseregnskapet (beløp i 1.000 kr)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Omløpsmidler
+ Totale likvide midler
+ Kortsiktige fordringer
+ Materialbeholdninger
= Sum omløpsmidler

450 905
46 190
0
497 095

518 701
63 720
0
582 421

556 224
56 000
0
612 224

652 259
57 269
0
709 528

548 086
78 508
0
626 594

567 800
92 264
0
660 064

826 136
113 091
0
939 227

886 270
160 342
0
1 046 612

Anleggsmidler
+ Pensjonsmidler
+ Aksjer og andeler
+ Utlån
+ Utstyr, maskiner, transportm.
+ Faste eiendommer og anlegg
= Sum anleggsmidler

0
105 850
116 351
34 508
570 969
827 678

696 698
105 683
119 121
38 432
610 572
1 570 505

795 759
105 683
140 243
40 684
720 229
1 802 599

890 427
48 212
156 314
52 146
814 671
1 961 770

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

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

1 144 928
86 298
80 179
41 707
1 193 281
2 546 393

1 297 644
89 484
99 395
43 151
1 356 751
2 886 425

1 324 773

2 152 926

2 414 822

2 671 298

2 894 766

3 006 939

3 485 620

3 933 037

Kortsiktig gjeld

145 932

172 281

182 228

190 771

212 258

211 098

223 254

277 612

Pensjonsforpliktelser
Ordinær langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld
Sum gjeld

0
447 442
447 442
593 374

847 576
505 374
1 352 950
1 525 231

1 015 683
626 071
1 641 754
1 823 982

1 137 791
687 399
1 825 190
2 015 961

1 296 973
721 888
2 018 861
2 231 119

1 361 300
815 860
2 177 160
2 388 258

1 486 871
914 307
2 401 178
2 624 432

1 668 300
1 045 348
2 713 648
2 991 260

+ Fond
224 389
+ Regnskapsmessig overskudd
837
+ Endr. Regnskapsprinsipp
0
+ Fri egenkapital
506 173
= Sum bokført egenkapital
731 399

239 161
0
0
388 534
627 695

248 124
0
0
342 716
590 842

320 766
0
0
334 571
655 337

302 136
200
0
361 311
663 647

311 873
0
0
306 808
618 681

473 720
459
0
387 009
861 188

519 663
463
16 477
405 174
941 777

1 324 773

2 152 926

2 414 822

3 650 380

2 894 766

3 006 939

3 485 620

3 933 037

114 326

157 061

168 478

173 161

79 301

137 094

189 951

172 551

Eiendeler

Sum eiendeler

Gjeld og egenkapital

Sum gjeld og egenkapital

Memo: Ubrukte lånemidler

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
drifts- og investeringsregnskapet fremkommer endring i arbeidskapitalen som differansen mellom
anskaffelse og anvendelse av midler etter at en har foretatt korreksjon for endring i ubrukte midler av
eksterne lån, samt eventuelle transaksjoner direkte mot likviditetsreserven i balansen.

Nøkkeltall fra balanseregnskapet (beløp i 1.000 kr)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Arbeidskapital
351 163
- Ubrukte lånemidler
114 326
- Endring i regnskapsprinsipp
0
Korrigert arbeidskapital
236 837

410 140
157 061
0
253 079

429 996
168 478
0
261 518

518 757
173 161
0
345 596

414 336
79 301
0
335 035

448 967
137 094
0
311 873

715 973
189 951
0
526 022

768 999
172 551
16 477
579 971

Driftslikvider
Fondsmidler

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

194 057
519 663

55,21

29,16

24,47

24,53

22,93

20,58

24,71

23,95

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.
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Ringsaker kommune har ved utgangen av 2008 en egenkapitalgrad på 23,95 %. Fylkesmannen har
tidligere uttalt at egenkapitalgraden bør ligge på 30 % eller mer. Egenkapitalgraden må ses i
sammenheng med andre nøkkeltall. Utviklingen i resultatgrad vil som oftest gjenspeile seg i
egenkapitalgraden. Økt lånefinansieringsgrad medfører økt rente- og avdragsbelastning, noe som igjen
vil bidra til lavere resultatgrad og lavere avsetning til egenkapital. Jo lavere egenkapitalgrad, jo høyere
gjeldsgrad. Høy gjeldsgrad eller lav egenkapitalgrad svekker kommunens soliditet. Tabellen over viser at
kommunens egenkapitalgrad har vært jevnt synkende fra 2003 dersom en ser bort fra utbetalingen fra
Eidsiva Energi AS i 2007.
I løpet av 2008 har arbeidskapitalen økt med 53,026 mill. kroner. Av dette har transaksjoner i
driftsregnskapet (utgifter, inntekter, utbetalinger og innbetalinger) økt arbeidskapitalen med 59,767 mill.
kroner, mens arbeidskapitalen gjennom transaksjoner i investeringsregnskapet er redusert med 5,818
mill. kroner. Endring i beholdningen av ubrukte lånemidler har redusert arbeidskapitalen med 17,4 mill.
kroner, mens endring i regnskapsprinsipp i forbindelse med tidspunkt for inntektsføring av tilskudd til
ressurskrevende tjenester har økt arbeidskapitalen med 16,477 mill. kroner.
Som omtalt foran, er det viktig å være klar over at det i arbeidskapitalen ligger 172,551 mill. kroner i
ubrukte lån. Når disse lånemidlene som forutsatt blir brukt til finansiering av investeringsprosjekter,
medfører dette en tilsvarende reduksjon av arbeidskapitalen. Videre ligger det 16,477 mill. kroner
vedrørende endring i regnskapsprinsipp for inntektsføring av tilskudd til særlig ressurskrevende tjenester.
Korrigert for nevnte forhold utgjør arbeidskapitalen 579,971 mill. kroner, en økning på 53,949 mill. kroner
fra 2007, jf. kommentarene til finansieringsanalysen foran.
Kommunens likvide midler ligger innenfor balansekapitlene 2.10 (kasse, postgiro og bankinnskudd), 2.11
(ihende-haverobligasjoner) og 2.12 (lånesertifikater). Ved å trekke ut fondsmidler og ubrukte lån fra disse
midlene, siden disse midlene er reservert til bestemte drifts- og investeringsformål, vil en sitte igjen med
de såkalte driftslikvider. Denne delen av de totale likvidene skal dekke behovet for midler til den daglige
driftsvirksomheten.
Omløpsmidlene utgjør ved utgangen av 2008 et beløp stort 1.046,612 mill. kroner, en økning på 107,385
mill. kroner fra 2007. Av den samlede beholdningen av omløpsmidler utgjør de totale likvide midler
886,27 mill. kroner. Hvis det foretas korreksjoner i forhold til fondsmidler på 519,662 mill. kroner og
ubrukte lånemidler på 172,551 mill. kroner, kommer en ut med at driftslikviditeten er 194,057 mill.
kroner, en økning i forhold til 2007 på 31,592 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 driftsinntekter
Driftslikvider i % av driftsinntekter

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

32,64
10,43

35,82
10,70

36,57
11,88

42,36
12,93

32,37
13,02

32,07
8,49

47,76
10,84

48,33
12,47

I en sunn kommuneøkonomi bør arbeidskapitalen utgjøre minst 8-10 % av driftsinntektene. Ringsaker
kommune ligger ved utgangen av 2008 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 37,48 % av
driftsinntektene. Det må i tillegg tas hensyn til at betydelige deler av fondsmidlene er knyttet til
bestemte formål.
Av årsregnskapet fremgår det at likviditetsreserven i egenkapitalen (balansens kapittel 2.5980) står
bokført med 59,846 mill. kroner pr 31.12.2008, en økning på 8,003 mill. kroner fra 2007.
Det er i 2008 opprettet en ny konto i balanseregnskapet for endring i regnskapsprinsipp som påvirker
arbeidskapitalen (balansens kapittel 2.5810). Denne kontoen står bokført med 16,477 mill. kroner pr
31.12.2008, som skyldes endring i inntektsføring av tilskuddet for ressurskrevende tjenester.
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
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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 23,863 mill. kroner av investeringsprosjektene finansiert med bruk av
likviditetsreserven.

Likviditetsgrad 1 (beløp i 1.000 kr)

Likvider
Kortsiktig gjeld

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

450 905
145 932

518 701
172 281

556 224
182 228

652 259
189 420

548 085
203 321

567 800
211 098

826 136
220 199

886 270
273 228

3,09

3,01

3,05

3,44

2,70

2,69

3,75

3,24

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene som kasse, bank, obligasjoner
og sertifikater, og kortsiktig gjeld. Helst bør de likvide omløpsmidlene minst tilsvare kortsiktig gjeld, og
normtallet for likviditetsgrad 1 er 1. Tabellen viser at kommunen ligger langt over dette normtallet i hele
perioden.

Likviditetsgrad 2
2001
Omløpsmidler – premieavvik
Kortsiktig gjeld – premieavvik

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

497 095 582 421 603 462 707 132 625 629 651 799 925 997 1 015 832
145 932 172 281 182 228 189 420 203 321 211 098 220 199 273 228

Likviditetsgrad 2

3,41

3,38

3,31

3,73

3,08

3,09

4,21

3,72

Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. I beregningen av likviditetsgrad
2 har en trukket ut premieavviket da dette ikke er likvider. Totale omløpsmidler bør være dobbelt så stor
som kortsiktig gjeld, og normtallet for likviditetsgrad 2 er 2. Tabellen viser at kommunen ligger langt over
dette normtallet i hele perioden.

Kommunens lånegjeld (beløp i 1000 kr)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

+ Bruk av lån
+ Endring ubrukte lån
- Avdrag
- Husbankens tapsandel

20 949
45 846
27 751
73

45 364
42 734
30 165

146 696
11 417
37 416

103 657
4 683
47 012

173 485
-93 859
45 138

85 494
57 792
49 313

102 414
52 857
56 824

209 899
-17 400
61 459

= Netto økning i gjeld

38 971

57 933

120 697

61 328

34 488

93 973

98 447

131 040

Langsiktig gjeld (LG)

447 442

505 374

626 071

687 399

721 888 815 860

914 307 1 045 348

53,24 % 56,14 %

56,39 % 58,28 %

61,00 %

65,69 %

28 444

32 262

LG i % av driftsinntekter 41,59 % 44,13 %
LG pr innbygger (i kr)

14 086

15 888

19 735

21 599

22 613

25 516

Fylkesmannen har tidligere uttrykt at kommunens langsiktige gjeld ikke bør overstige 50 % av
driftsinntektene. Her vil imidlertid gjeldens sammensetning spille inn, som hvor stor andel av gjelden
som er (helt/delvis) selvfinansierende. Ringsaker kommunes langsiktige gjeld pr 31.12.2008 utgjør
1.045,348 mill. kroner, en økning på hele 131,040 mill. kroner i løpet av 2008. Langsiktig gjeld tilsvarer nå
65,69 % av driftsinntektene. Ringsaker kommune har fra 2003 hatt høyere langsiktig gjeld i % av
driftsinntektene enn det som er anbefalt norm fra fylkesmannen. For å få låneandelen ned mot anbefalt
nivå, betinger dette enten et lavere investeringsvolum og/eller frigjøring av midler i driftsregnskapet til
finansiering av investeringer.
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Av kommunens samlede langsiktige gjeld pr. 31.12.2008 på kr 1.045,348 mill. kroner, utgjør gjeld knyttet
til selvkostområdet for vann, avløp og renovasjon (VAR) 139,664 mill. kroner. Denne gjelden blir finansiert
gjennom de brukerbetalinger som kommunen krever inn fra brukerne. Gjeld knyttet til selvkostområdet
har økt med 14,956 mill. kroner fra 2007 og utgjør 13,36 % av den totale langsiktige gjelden ved
utgangen av 2008. Korrigert for den langsiktige gjelden knyttet til VAR-sektoren utgjør den langsiktige
gjelden 905,568 mill. kroner ved utgangen av året. Dette tilsvarer 56,91 % av driftsinntektene.
Kommunen mottar også rentekompensasjonstilskudd for skoleanlegg, og kompensasjonstilskudd til
omsorgsboliger og sykehjem fra Husbanken til delvis finansiering av lån knyttet til skoleanlegg og
omsorgsboliger/sykehjem.
Ringsaker kommune mottok 4,607 mill. kroner fra Husbanken i 2008 til dekning av rentekostnader for
investeringer utført ved åtte skoler. Rentekompensasjonen beregnes sjablongmessig med utgangspunkt
i et serielån med 20-års løpetid, 5-års avdragsfrihet og flytende rente i Husbanken. Beregningsgrunnlaget
for kommunens rentekompensasjon er 82,638 mill. kroner. Dette utgjør anslagsvis 7,91 % av
kommunens langsiktige gjeld ved utgangen av året.
Kompenasjonstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem dekker utgifter både til renter og avdrag.
Tilskuddets størrelse beregnes ut fra godkjente kostnader for en omsorgsbolig/sykehjem, og vil tilsvare
utgifter knyttet til et serielån i Husbanken med 30 års løpetid, ingen avdragsfri periode og med den til
enhver tid flytende husbankrenten. Ringsaker kommune mottok 12,635 mill. kroner fra Husbanken i
2008 til dekning av renter og avdrag på lån for investeringer utført ved 17 omsorgsboliger/sykehjem.
Beregningsgrunnlaget for kommunens kompensasjon er 133,192 mill. kroner. Dette utgjør anslagsvis
12,74 % av kommunens langsiktige gjeld ved utgangen av året.
Korrigert for den andelen av gjelden som er helt/delvis selvfinansierende utgjør den langsiktige gjelden
ved utgangen av året anslagsvis 689,853 mill. kroner. Dette utgjør 43,35 % 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 1.668,3 mill. kroner i balansen. Dette er en økning på 181,429 mill.
kroner fra 2007. Under kommunens anleggsmidler fremgår beholdningen av pensjonsmidler, dvs.
summen av de pensjonspremier kommunen har innbetalt til pensjonsordningene i KLP og SPK.
Pensjonsmidlene, som i balansen står registrert som en del av anleggsmidlene, utgjør ved utgangen av
2008 et beløp stort 1.297,644 mill. kroner. Dette er en økning på 152,716 mill. kroner fra 2007. I løpet av
2008 har netto pensjonsforpliktelse økt med 28,713 mill. kroner.
Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelsene utgjør 2.713,648 mill. kroner. Dette korrigerte uttrykket
for langsiktig gjeld tilsvarer 170,53 % av driftsinntektene.
Pr 31.12.2008 har Ringsaker kommune en differanse (i Husbankens favør) på 20,087 mill. kroner mellom
sine utlån og udisponerte formidlingslån holdt opp mot låneforpliktelser i Husbanken. I forbindelse med
regnskapsavslutningene er imidlertid innbetalinger til kommunen utover budsjett avsatt på fond i tillegg
til at fondsavsetninger er foretatt i forbindelse med tapsavskrivninger. Deler av disse fondene vil av
rådmannen bli benyttet til reduksjon av kommunens gjeld i Husbanken. Korrigeres det for nevnte fond
står det tilbake en differanse (i kommunens favør) på 16,919 mill. kroner pr 31.12.2008.

Utvikling av kommunens fonds (beløp i 1.000 kr)
2001

2002

Disposisjonsfond
66 791
Bundne driftsfond
27 093
Ubundne investeringsfond 128 543
Bundne investeringsfond
1 961

54 781
38 814
143 538
2 028

Sum fond

239 161

224 389

2003

2004

2005

2006

2007

2008

41 343 86 712
44 205 52 888
160 505 179 074
2 071
2 092

90 823 123 976
59 183 63 897
150 015 121 851
2 115
2 149

178 160
58 843
234 514
2 203

208 885
60 745
247 756
2 276

248 124 320 766

302 136 311 873

473 720

519 662
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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 208,885 mill.
kroner i slike ubundne driftsfond. Dette er en økning på 30,725 mill. kroner i forhold til regnskapet for
2007. Endringen har bl.a. sammenheng med avsetning av positive budsjettavvik og inndekning av
negative avvik i de ulike virksomhetsområder med netto 35,871 mill. kroner.
I budsjett 2008 var lønnsreserven ført opp med på 87,516 mill. kroner. I tillegg var det overført ubrukte
midler fra 2007 på 67,516 mill. kroner, slik at den reelle lønnsreserven var på 155,032 mill. kroner. Det ble
brukt 30,774 mill. kroner av lønnsreserven til dekning av lønnsoppgjøret, og reguleringspremien til KLP
belastet lønnsreserven med 70,326 mill. kroner. Til justering av pensjonspremien fra 8,15 % til 8,55 %
for fellesordningen, fra 9,25 % til 10 % for sykepleierne og fra 21 % til 23,5 % for politikerne, ble
lønnsreserven belastet med 2,204 mill. kroner. Tilbakeført overskudd fra KLP styrket lønnsreserven med
17,889 mill. kroner. Pr 31.12.2008 står disposisjonsfond lønnsreserve oppført med 69,617 mill. kroner.
Disposisjonsfond knyttet til momskompensasjon ble økt fra 8,603 mill. kroner til 16,190 mill. kroner i
løpet av 2008. Hovedgrunnen til denne økningen ligger i at det i vedtatt budsjett for 2009 er forutsatt at
kommunen skal bidra med et investeringstilskudd på 13,440 mill. kroner til bygging av et parkeringshus
ved Mølla kjøpesenter. Beløpet er forutsatt dekket av disposisjonsfond momskompensasjon.
Det er avsatt 15 mill. kroner av investeringsmomskompensasjonen til et eget disposisjonsfond iht.
forutsetningene i blå bok for 2008. Disposisjonsfondet skal benyttes til å finansiere endringen i
regnskapsføring av investeringsmomskompensasjonen fra og med 2009 til 2011.
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 60,745 mill. kroner i slike bundne driftsfond. Dette er en økning på
1,902 mill. kroner fra 2007. Økningen er blant annet knyttet til avsatte renter Nordpool med 2,905 mill.
kroner og forsikringsoppgjør Årengen skole med 1,844 mill. kroner. I tillegg har det vært en nedgang i tre
av avgiftsreguleringsfondene innen VAR-området på til sammen 5,757 mill. kroner. De tre
avgiftsreguleringsfondene innen VAR-området utgjør ved utgangen av 2008 til sammen 6,457 mill.
kroner. Næringsfondet (reguleringsavgifter) har økt med 0,718 mill. kroner, og har en beholdning ved
utgangen av 2008 på 11,596 mill. kroner. I tillegg har det vært en økning av avsatte skjønnsmidler til
barnehager med 2,308 mill. kroner, og fondet har en beholdning ved utgangen av 2008 på 8,803 mill.
kroner.
Total fordeling vedrørende bundne driftsfonds fremgår av balansens kapittel 2.51.
Ubundne investeringsfond er avsatte midler av inntekter fra salg av fast eiendom eller andre
anleggsmidler som fritt kan nyttes av kommunen generelt til finansiering av utgifter i
investeringsregnskapet. Driftsmidler og tilskudd til et investeringsprosjekt som budsjetteres et år, men
ikke kommer til utbetaling før et senere år, vil i mellomtiden bli plassert på et slikt ubundet
investeringsfond. Kommunen har ved årsskiftet 247,756 mill. kroner i slike ubundne investeringsfond. I
forhold til 2007 er dette en økning på 13,242 mill. kroner. Total fordeling fremgår av balansens kapittel
2.53.
Investeringsfondet (tidligere benevnt kapitalfondet) utgjør 133,327 mill. kroner og fond jordkjøp utgjør
41,757 mill. kroner pr 31.12.2008. 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:
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Investeringsfondet og fond jordkjøp (beløp i 1.000 kr)
Investeringsfondet

Fond jordkjøp

+ Balanseført fondsstørrelse 31.12.2008
- Bundet til prosjekter pr 31.12.2008
- Bevilget i grå bok 2009

133 327
22 075
12 000

41 757
3 296
0

= Korrigert uttrykk for fondenes størrelse

99 252

38 461

Som det fremgår av tabellen er 12 mill. kroner bevilget i årsbudsjett 2009. I perioden 2010 til 2012 er det
planlagt å bruke ytterligere 60 mill. kroner av investeringsfondet til bl.a. skoleinvesteringer. Hvor mye
fondene vil bli tilført i 2009, 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 2,276 mill. kroner i slike bundne investeringsfond. Det største
fondet er fond tilfluktsrom med 1,266 mill. kroner. Total fordeling fremgår av balansens kapittel 2.55.

Blomster i hestekjerre ved innkjøringen fra E6 til Brumunddal.
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1.4 Kort om finansforvaltningen og forvaltningen av
kommunens konsesjonskraft
Økonomireglementet inneholder bestemmelser om finansforvaltningen, herunder rapportering gjennom
årsberetningen om hvordan kommunens likvider og lånegjeld forvaltes. I årsberetningens kapittel 1.3
inngår en nærmere analyse av kommunens likviditetssituasjon og langsiktige gjeld pr 31.12.2008. Under
gis en redegjørelse om kommunens finansforvaltning, både forvaltningen av kommunens likviditet og
langsiktige lån.

1.4.1 Aktiva
I tabellen under har en vist sammensetningen av de likvide midlene (innen omløpsmidlene) slik det
fremgår av de avlagte regnskapene i perioden 2005-2008. Utviklingen har for de ulike aktivaklassene
vært slik:
Likvide midler (beløp i 1.000 kr)
2005

2006

2007

2008

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

195
519 009
16 881
12 000
0
0
0

69
544 696
21 035
2000
0
0
0

89
813 547
10 500
2000
0
0
0

102
873 668
10 500
2 000
0
0
0

Sum

548 085

567 800

826 136

886 270

Kommunen har en konsernkontoavtale med Sparebanken Hedmark, og det vesentlige av likvide midler
er plassert innen kategorien bankinnskudd slik at de i utgangspunktet følger avtalens vilkår om flytende
rente basert på pengemarkedsrenten NIBOR 1 mnd korrigert for margin. Dette innbefatter også ikkedisponible bankinnskudd med 44,9 mill. kroner. Disse innskuddene gjelder skattetrekksmidler, legat og
gavekonti. Årlig gjennomsnitt for 1 mnd Nibor var 6,33 % i 2008.
Det foretas en fortløpende vurdering av kommunens overskuddslikviditet. Denne overskuddslikviditeten
plasseres som tidsinnskudd hos kommunens hovedbankforbindelse. Lengden på tidsinnskuddene
avhenger av behovet for likviditet fremover i tid. Ved utgangen av 2008 var 512 mill. kroner plassert i
tidsinnskudd fordelt med gjenværende løpetid på henholdsvis 75 mill kroner på 3 mnd., 162 mill. kroner
på 4 mnd., 150 mill. kroner på 9 mnd. og 125 mill. kroner på 12 mnd.
Av praktiske grunner hadde kommunen dessuten om lag 50,4 mill. kroner i andre banker pr 31.12.2008.
Dette er blant annet banker som brukes i forbindelse med handelen på kraftbørsen.
Fra 1.1.2006 foregår alt kjøp og salg på kraftbørsen Nordpool ASA i euro. Da Ringsaker kommune er aktør
på kraftbørsen, er det opprettet en eurokonto i DnbNor ASA. DnbNor er godkjent avregningsbank for
Nordpool. Saldo på konto pr 31.12.2008 var 141.031euro.
Beholdningen av sertifikater og pengemarkedsfond er pr 31.12.2008 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
Desember 2007 (Inngående balanse)
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember 2008 (utgående balanse)

89
62
45
42
62
51
91
81
90
78
178
87
102

Bank
813 547
741 313
763 884
749 041
1 013 112
961 356
1 007 522
977 316
987 181
961 644
962 018
907 974
873 668

Sertifikater og
pengemarkedsfond
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500

Sum
826 136
753 875
776 429
761 583
1 025 674
973 907
1 020 113
989 897
999 771
974 222
974 696
920 561
886 270

1.4.2 Passiva
Kommunens langsiktige gjeld utgjorde 1.045,347 mill. kroner pr 31.12.2008. Av dette var lån til
videreutlån 129,289 mill. kroner. Utviklingen av den langsiktige gjeldens sammensetning er vist i tabellen
under.
Langsiktig lånegjeld (beløp i 1.000 kr)
31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

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

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
451 748
17 114

26 997
129 289
874 855
0
14 206

Sum

721 887

815 859

914 308

1 045 347

Låneporteføljen er i 2008 fulgt opp i nært samarbeid med kommunens hovedbankforbindelse, som har
etablert et rådgivningsteam for kommunen. I kombinasjon med referert sammensetning av gjelden
benyttes fremtidige renteavtaler og rentebytteavtaler. En vesentlig andel av kommunens lån, 776,5 mill.
kroner, er sikret mot renteoppgang gjennom rentebytteavtaler. De fleste av disse avtalene kommer til
opphør fra 2009 og utover mot 2012, en avtale går til 2014. Det aller meste av kommunens lån med
flytende rente er knyttet opp mot 3 måneders NIBOR.
Det gjøres fortløpende vurderinger av behovet for rentebindinger for bl.a. å sikre et stabilt rentenivå i
samsvar med budsjettforutsetningene. Den gjennomsnittlige renten på kommunens investeringslån er
4,86 % pr 31.12.2008 mot 4,34 % pr 31.12.2007, dvs. en økning på 0,52 prosentpoeng. Noe av årsaken
til dette var en forholdsvis sterk renteøkning i forkant av finanskrisen. Samtidig ble to forfalte fastrentelån
refinansiert til en noe høyere rente enn hva renten på lånene var på forfallstidspunktet.
På bakgrunn av finansuroen måtte en av kommunens långivere, Kommunekreditt, ta vesentlig høyere
margin enn tidligere på kommunens lån som er regulert etter NIBOR. Lånene i Kommunekreditt ble
derfor innfridd og flyttet til Kommunalbanken.
For formidlingslånene i Husbanken er den gjennomsnittlige renten ved årsskiftet 4,27 %. Det
vesentligste av formidlingslånene er basert på fast rente. Det er ikke foretatt ekstraordinære
innbetalinger eller innfrielser til Husbanken i 2008

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 2008 innbrakte 1,956 mill. kroner.
Dette er om lag som budsjettert.
For å sikre inntekten for 2009 er det inngått en finansiell avtale med Ishavskraft AS som sikrer
kommunen en pris på 48,4 øre/kwh før fradrag av konsesjonskraftprisen og vederlag.
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1.5 Regnskapsmessig resultat
Kommunens økonomistyring er basert blant annet på det prinsipp at enheter, så langt
regnskapsforskriftene og kommunens samlede resultat tillater det, skal få overført mindreforbruket til
påfølgende år. På samme måte skal enheter også få overført et eventuelt merforbruk til inndekning
påfølgende år. Rådmannen vil på denne måten forebygge hastige disposisjoner på slutten av året til
fordel for at langsiktige vurderinger legges til grunn for disponeringen. Det er dette prinsippet som
normalt følges.
Det er opprettet et eget disposisjonsfond (årsavregningsfondet, balansekonto 2.5600.08) for å kunne
håndtere de enkelte resultatenheters merforbruk rent regnskapsmessig, ved at fondet benyttes til å
dekke opp/avregne merforbruk i de aktuelle resultatenheter i 2008. Regnskapsresultatet for 2008 viste at
det var behov for å styrke dette fondet med 6,2 mill. kroner til 13,7 mill. kroner. Det ble derfor i f.sak.
33/2009 om årsoppgjørsdisposisjoner vedtatt at 10 % av mindreforbruket til den enkelte resultatenhet,
samt 4,149 mill. kroner fra VO 90 skulle avsettes til årsavregningsfondet for å dekke opp merforbruket i
2008.
Enheter med merforbruk i 2008 er tilført midler fra årsavregningsfondet for å få et regnskap i balanse. I
2009 tilbakeføres fondet tilsvarende midler fra driftsbudsjettet til de samme enheter som har merforbruk
i 2008. I 2008 er fondet belastet for følgende resultatenheter med merforbruk:

Resultatenheter med merforbruk i 2008 (beløp i 1.000 kr)
206
30
300
304
310
316
323

Hempa og Vesleparken barnehage
Undervisning
Brøttum u-skole
Furnes u-skole
Brøttum skole
Gaupen barneskole
Mørkved barneskole

40
400
401
403
405
407
408
409
410
411
421
422

Pleie og omsorg
Omsorgsdistrikt Brøttum
Omsorgsdistrikt Moelv omegn
Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
Omsorgsdistrikt Nes
Omsorgsdistrikt Veldre
Omsorgsdistrikt Tømmerli
Omsorgsdistrikt Brumunddal
Omsorgsdistrikt Mørkved
Omsorgsdistrikt Furnes
Rehabilitering
Demente

510
520
560
810

Andre resultatenheter
Sosiale tjenester
Helsestasjoner
Kulturskolen
Bygg og eiendom
SUM merforbruk

-78
-1 536
-336
-269
-213
-247
-471
-10 500
-1 819
-676
-523
-1 414
-1 116
-1 254
-1 296
-747
-610
-505
-540
-955
-26
-57
-499
-13 651

Øvrige resultatenheter har alle et positivt budsjettavvik. Virksomhetsområdene 10-81viser et positivt
avvik på 30,926 mill. kroner før inndragning av 10 % av mindreforbruket. Følgende resultatenheter fikk
mindreforbruk i 2008:
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Resultatenheter med mindreforbruk i 2008 (beløp i kr 1.000)
Mindreforbruk

10 % inndragning

Avsetn. disp.fond

364

36

328

100

Pol.styringsorganer

11
110
120
130
140
150

Adm. og fellesutgifter
Rådmann/kommunalsjefer
Organisasjons- og adm.seksjonen
Utviklingsseksjonen
Økonomiseksjonen
Plan- og næringsseksjonen

5 178
42
1 970
473
114
2 579

550
42
31
123
78
276

4 628
0
1 939
350
36
2 303

20
200
201
204
205
207
208
249

Barnehager
Brøttum og Lismarka barnehage
Fossen, Moelv og Fagernes bhg
Evenrud, Stavsjø, Tingnes, Fredvang bhg
Tømmerli bhg
Buttekvern og Fredheimvegen bhg
Furnes, Kylstad og Kårtorp bhg
Barnehageformål - ufordelt

2 518
323
487
469
137
613
489
441

252
32
49
47
14
61
49
0

2 266
291
438
422
123
552
440
441

30
301
302
303
312
313
314
315
319
321
322
324
325
326
327
342
343
399

Undervisning
Moelv u-skole
Nes u-skole og RAUS
Br-dal u-skole
Messenlia og Lismarka barneskole
Fagernes og Åsen barneskole
Kilde og Fossen barneskole
Skarpsno barneskole
Kirkekretsen barneskole
Hempa barneskole
Fagerlund barneskole
Kirkenær barneskole
Kylstad barneskole
Stavsberg barneskole
Nes barneskole
Voksenpedagogisk senter
PPT
Undervisningsformål - ufordelt

4 969
497
283
189
218
255
443
6
40
227
367
303
370
74
41
1 480
176
4 810

497
50
28
19
22
25
44
1
4
23
37
30
37
7
4
148
18
0

4 472
447
255
170
196
230
399
5
36
204
330
273
333
67
37
1 332
158
4 810

40
420
423
430
449

Pleie og omsorg
Bjønnhaug avlastningssenter
Ringsaker AO-senter
Matproduksjon
Pleie- og omsorgsformål - ufordelt

1 615
47
134
1 434
5 490

161
5
13
143
0

1 454
42
121
1 291
5 490

500
550
570
600
610
620
630
700
710
800

Andre resultatenheter
Barne- og ungdomsvern
Kultur og fritid
Bibliotek
Brann
Landbruk
Teknisk drift utenom VAR
Kart og byggesak
Kemnerkontoret
Ringsaker kommunale servicesenter
Renhold

514
317
13
164
291
63
2 442
213
907
619

52
32
1
16
29
6
244
21
91
62

462
285
12
148
262
57
2 198
192
816
557

30 928

2 050

28 878

SUM mindreforbruk
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Ovennevnte resultat indikerer at det har vært gjennomgående god økonomistyring i de fleste enheter.
Budsjettavvikene for alle virksomhetsområder er kommentert pr virksomhetsområde i årsberetningen,
og det henvises til del II for mer detaljerte forklaringer til mindreforbruk/merforbruk.
Etter avsetning/inndekking av mindre-/merforbruket i 2008 for virksomhetsområdene 10 til 89 gjenstår
12,007 mill. kroner i generelt mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes økte renteinntekter/reduserte
renteutgifter og merinntekter statstilskudd.
I saken om årsoppgjørsdisposisjoner, er det generelle mindreforbruket vedtatt disponert som følger:
Disponert i f.sak 33/2009:
Renter av psykiatrifond
Avsetning rentefond
Avsetning generelt disposisjonsfond
Avsetning årsavregningsfondet
Avsetning gjennomgang barnevernet
Overskudd 2008
Sum disponert

Beløp i kr 1.000
119
3 000
4 550
4 149
185
4
12 007

Ringsaker kommune er årlig pålagt å avsette beregnede renter av innestående på avsatte psykiatrimidler
gjennom året. For 2008 er dette beregnet til 0,119 mill. kroner, som er avsatt til psykiatrifondet.
Rentefondet er styrket med 3 mill. kroner siden budsjetterte renteinntekter i 2009 er basert på en rente
som ligger minst 2 prosent for høyt i forhold til dagens rentesituasjon. Renteutgiftene vil ikke i samme
grad bli påvirket av rentenedgangen da en vesentlig andel av lånegjelda ble rentesikret før
rentenedgangen.
Det generelle disposisjonsfondet er styrket med 4,550 mill. kroner. I en tid med stor usikkerhet ved den
økonomiske utviklingen og raske skift i de økonomiske forutsetningene er det behov for å bygge opp
driftsreserver til å møte nye utfordringer. Mulighet for på kort sikt å redusere driftsnivået er begrenset.
Inntil driftsnivået er tilpasset en annen økonomisk situasjon vil det være nødvendig å bruke av
driftsreserven som etter avsetningen utgjør 11,847 mill. kroner.
Som tidligere nevnt var det behov for å styrke årsavregningsfondet med 6,2 mill. kroner, hvorav 4,149
mill. kroner ble avsatt fra merinntekten på VO 90.
Ved å foreta ovennevnte disponeringer er regnskapsmessig mindreforbruk for 2008 etter avsetninger lik
kr 3.915,37.
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II Rapport for virksomhetsområdene
2.1 Politiske styringsorganer mv (VO 10)
2.1.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 100 politisk styring og kontrollorganer og 180 diverse
fellesutgifter.
2.1.2 Hovedkommentar
Den politiske strukturen ble evaluert høsten 2007. Med virkning fra oktober 2007 og nytt kommunestyre
ble det innført ny ordning med to komitéer med delvis fagansvar for henholdsvis oppvekst og omsorg.
I 2008 er den økonomiske støtteordningen til politiske partier behandlet på nytt ved k.sak 109/2008. Det
er i denne saken presisert at alle politiske partier som er representert i kommunestyret skal ha støtte,
uavhengig om de er registrert i partiregisteret eller ikke. Det er også gjort vedtak om at grunntilskuddet
skal utgjøre 20 % av samlet tilskudd.

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 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

8 379
832
7 547

10 986
1 587
9 399

9 006
737
8 269

9 719
1 450
8 269

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

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

8 269

7 905

364

4,4

Virksomhetsområdet har et mindreforbruk på kr 364.000. Dette skyldes i hovedsak besparelser på
forvaltningsrevisjon sammenlignet med budsjett og tilbakebetaling til eier-kommunene fra Hedmark
Revisjon IKS for mindreforbruk i 2007.

Mot Ring

2.1.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Møter i styrer råd og utvalg

Administrasjonsutvalget
Alkoholkontrollutvalget
Arbeidsmiljøutvalget
Eldrerådet
Flyktningerådet
Formannskapet
Funksjonshemmedes råd
Komité 1
Komité 2
Komité 3
Komité for omsorg
Komité for oppvekst
Kommunens klageorgan
Kommunestyret
Kontrollutvalget
Landbruksnemnda
Planutvalget
Valgstyret
Ungdommens kommunestyre
Antall i alt

Møter

2006
Saker

10
1
5
9
5
29
7
9
12
12

33
3
28
43
19
286
37
17
15
24

Møter

2007
Saker

Møter

2008
Saker

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

6

21

6
8
7
30
7

44
33
31
325
26

8
9
8
10
7
9
24

28
35
16
151
56
84
125

5

27

937

144

1 002

3
10
8
8
27
4
5

9
135
63
53
133
6
30

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

164

934

144

Nedlegging av alkoholkontrollutvalget
Ved k.sak 71/2008 ble det gjort vedtak om å avvikle alkoholkontrollutvalget. Oppgavene som tidligere var
lagt til utvalget, skal ivaretas innenfor de etablerte prinsipper for funksjonsfordeling i kommunen. Dette
innebærer at rådmannen ivaretar driftsoppgavene som følger av kontrollvirksomheten, eksempelvis
oppfølgingen av avtalen med kontrollselskapet, oversikten over utførte kontroller med bevillingshaverne.
I tilfeller der kontrollørene rapporterer om forhold som kan medføre inndragning av en bevilling, vil saken
måtte avgjøres i formannskapet, jf. k.sak 149/2008.
Opplæring av folkevalgte
Opplæring er gjennomført i 2008 som fastsatt av formannskapet i f.sak 291/2007. Dette omfatter bl.a.
folkevalgtopplæringsprogrammet til KS som ble gjennomført for kommunestyrets medlemmer og
varamedlemmer. Videre er det i forkant av ordinære møter gitt informasjon/opplæring om arbeids- og
ansvarsområder for hvert enkelt utvalg og reglementer for folkevalgte. Frikjøpte politikere har deltatt på
IKT-opplæring. Det er utført gjennomgang av oppgavene til politisk oppnevnte representanter i
samarbeidsutvalg ved skoler og barnehager.
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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
Anne Gunn Kittelsrud
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
Administrasjonen utøver kommunens ledelse, herunder tilrettelegger arbeidet for de politiske
styringsorganer og koordinerer/støtter resultatenhetene i deres arbeid med tjenesteproduksjonen.
Videre utføres direkte brukerrettede tjenester for næringsaktører og en rekke typer utbyggere. En tredje
gruppe tjenestetilbud som virksomhetsområdet dekker, er forvaltning og kontroll blant annet innen
kommunehelse (bl.a. lege- og fysioterapiavtaler) og miljøvern. I tillegg omfattes kantiner, felles
personal- og organisasjonstiltak, velferdstiltak, felles tjenester innen EDB/IKT samt diverse administrative
fellestjenester.

2.2.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2008 var vist i styringskortet i blå bok 2008. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

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

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

5,0
5,0
5,5
4,9

Tilfredshet med tjenestene
Kvalitet på tjenesten
Samarbeid og medvirkning
Informasjon

Resultatene er fra brukerundersøkelsen i 2007. Det er gjennomført ny undersøkelse i januar 2009.

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

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

Akseptabelt resultat

Resultat

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

5,6
5,2
5,1
3,5 %
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Organisasjon
Ønsket resultat
Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

5,3
Ja
76 %
Ja
4,8

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Sentraladministrasjonen har gode resultater på motivasjonsmålingen. Sykefraværet har fortsatt å utvikle
seg positivt, og er svært lavt gjennom 2008.

Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

31.12.2008

66,53

69,73

71,49

73,59

Antall årsverk

Det ble i k.sak 80/2008 (1. tertialrapport) vedtatt å overføre ett årsverk fra servicesenteret for å etablere
ny stilling som kommunikasjonsrådgiver/webredaktør. Sekretærstilling på 0,5 årsverk for Ungdommens
kommunestyre ble tilført virksomhetsomhetsområdet gjennom k.sak 23/2008. Stillingen som
kommuneoverlege er utvidet med 0,6 årsverk i k.sak 58/2008.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

102 982
24 251
78 731

113 834
27 274
86 560

105 733
21 312
84 421

114 843
30 422
84 421

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

11 902
9 903
1 999

11 135
11 517
-382

32 933
8 035
24 898

26 908
34 989
-8 081

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

Investeringsregnskapet for 2008 viser et stort aktivitetsnivå. Det er blant annet utgiftsført flere typer
grunnerverv. Dette er skoletomter i Gaupen og Stavsjø, parkeringsarealer ved Kirkenær skole/Furnes
kirke, samt grunnerverv til gang- og sykkelveg på Stavsjø. Utgifter til kjøp av ny kapellanbolig og
Mørkvedvegen 3 i Brumunddal, og avdeling Fururabben i Moelv barnehage har påløpt i 2008. Kommunen
har hatt inntekter ved salg av næringsarealer og boligtomter. Salg av Damhagen er størst med i
underkant av 11,4 mill. kroner.

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Virksomhetsområde
11 Adm. og fellesutgifter

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

84 421

77 195

7 226

8,6

Virksomhetsområdet har før årsoppgjørsdisposisjoner et positivt budsjettavvik på 7,226 mill. kroner. I
saken om årsoppgjørsdisposisjoner er 1,461 mill. kroner øremerket konkrete tiltak som NAV, utbygging
av bredbånd i Ringsaker, opplæringsplanen og utredning av barnevern. Fra 2007 fikk virksomhetsområdet
overført 3,259 mill. kroner. Det reelle mindreforbruket for 2008 isolert utgjør dermed 2,506 mill. kroner.
Av dette beløpet er det igjen avsatt kr 550.000 til styrking av årsavregningsfondet.
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Innen virksomhetsområdet er det i stor grad plan- og næringsseksjonen som har opparbeidet et stort
overskudd. Dette skyldes vakanser i stillinger over lang tid og inntekter fra private reguleringsplaner. I
tillegg har IKT-virksomheten et underforbruk i 2008. Dette har sammenheng med periodisering av
lisenser. Lisensene har ulik løpetid, og forholdsvis få lisenser har gått ut i 2008.

2.2.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Økonomi
De økonomiske rutinene tilpasses og videreutvikles fortløpende i forhold til endringer i regelverk, nye
systemløsninger og organisasjonsendringer. Ved økonomiseksjonen brukes det mye tid til å støtte
resultatenhetene i deres økonomistyring. For å øke kvaliteten på enhetenes rapportering er det innført
periodisering av budsjettet. BMS systemet Corporater er oppgradert med ny versjon i 2008. Dette
systemet brukes blant annet ved måneds- og tertialrapporter.
Arbeidet med å innføre felles fakturaadresse er gjennomført i 2008. Det er også arbeidet aktivt for å øke
andelen av leverandører som kan sende elektroniske fakturaer til kommunen. I forbindelse med
budsjettarbeidet høsten 2008 er det lagt ned ekstra ressurser i forhold til å legge nytt budsjett innen
pleie og omsorg etter ny organisasjonsstruktur.

Innkjøpsområdet
På innkjøpsområdet har det vært arbeidet aktivt med å øke bruken av elektronisk handel og volumet har
økt betydelig. På avtalesiden er det inngått nye avtaler for juridiske tjenester, kontorrekvisita og leiebiler
for pleie- og omsorgstjenesten. Innen det interkommunale samarbeidet er det inngått ny avtale for
vareområdet renholdsartikler, papir og diverse plastprodukter, samt for sveisegasser og medisinsk
oksygen. Innkjøpsrådgiverne har også gitt bistand til resultatenhetene ved konkurranseutsetting av
oppdrag. Det har vært fokusert på avtale- og innkjøpsvilkår da det fra sentralt hold ble understreket at
kommunene som oppdragsgivere må passe på at leverandører ikke bruker barnearbeid eller har
personell som ikke har tariffmessige lønns- og arbeidsvilkår. Ringsaker kommunes alminnelige
innkjøpsvilkår er nå endret slik at disse forholdende er faste kvalifikasjonskrav i konkurranser.

Sentrumsseminar i Brumunddal
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IKT-området
Aktiviteten på IKT-området er stadig økende. Det ble i løpet av året skiftet ut både sentralt og lokalt
utstyr basert på endret behov/bruk av kommunens systemer og løsninger. Det prioriteres i størst mulig
grad å oppgradere sentrale maskiner og programvareløsninger som en normal del av kommunens
løpende drift. Nye systemer i 2008 var blant annet system for adgangskontroll og system for Individuell
Plan (IP). For øvrig er det i hovedsak snakk om oppgraderinger og utvidelser av eksisterende løsninger.
Sammenslåing av små enheter til større enheter som på Nes og i Gaupen, økt satsning på barnehager
og omorganisering av pleie- og omsorgssektoren er også prosjekter som medfører økt etterspørsel etter
IKT-ressurser. I forbindelse med økt datamaskintetthet ute på enhetene er det nå fokus på å bidra til mer
rasjonelle driftsmetoder for lokalt driftspersonell, samt legge til rette for desentral opplæring ved å bidra
med utstyr og kursing av nøkkelpersonell.
Etter at utstyr og infrastruktur blir stadig bedre, spesielt innenfor undervisningssektoren, blir det fokusert
mer på den praktiske anvendelsen av utstyret. Sentral IKT-funksjon prøver sammen med de andre
stabsenhetene og fagmiljøene ute å medvirke til en positiv utvikling på IKT-området i grunnskolen og
barnehagene. Skolesatsingen ble styrket med en ekstra stilling fra august 2008. Fokus på
undervisningsområdet omfatter tilrettelegging for mer pedagogisk bruk av IKT-verktøy. Dette
gjennomføres for å øke læringsutbyttet for elevene.
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.

Opplæring/kompetanseforvaltning
Det har vært gjennomført flere interne kurs i 2008. Stabene har tilbudt kurs innen økonomi,
personaladministrasjon, IKT, saksbehandling og øvrig forvaltning. For å motivere til utarbeidelse av lokale
kompetanseplaner ble en noe større andel av opplæringsmidlene delt ut til resultatenhetene for
gjennomføring av lokale opplæringstiltak. I lederutviklingsprogrammet er det gjennomført/igangsatt
individuelle opplæringstiltak basert på kartlegging av kompetansebehov hos den enkelte leder. I tillegg er
det satset på felles opplæring i kompetanseforvaltning og rekruttering. For å sikre fremtidig rekruttering
til lederstillinger i oppvekstsektoren er det igangsatt en stor satsning på utvikling av lederkandidater
gjennom ”Program for utvikling av skole- og barnehageledere”. Programmet har i alt 35 deltakere og
avsluttes i 2010.
Kunnskapsløftet i skolesektoren utløste i 2008 1,45 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 2008 har vært tiltak innen skoleledelse, læringsmiljø, grunnleggende
ferdigheter, fremmedspråk, engelsk, utdanning/yrkesrådgivning og utdanning på mastergradsnivå.
Basert på gode erfaringer med ”Veilederbasert hjelpepleierutdanning” ble det startet et nytt kurs med
”Helsefagarbeider utdanning på arbeidsplassen” i 2008 med i alt 30 deltakere. Undervisningsutgifter har
vært dekket av fylkeskommunen, og fylkesmannen har gitt omfattende tilskudd til utvikling av
opplæringsmodellen. For ansatte uten formell kompetanse i barnehager og SFO er det planlagt tilbud om
fagbrev i barne- og ungdomsarbeid basert på samme opplæringsmodell. Det er i alt 53 ansatte som har
vist interesse for et slikt fagbrev. Tilbud vil bli satt i gang våren 2009.

Lærlinger
Kommunen hadde i 2008 til sammen 28 lærlinger fordelt på fagene helsefagarbeider, barne- og
ungdomsarbeider, IKT-service og feier. Fire avla fagprøve i 2008. Antall hjemler ble i 2008 økt med tre
lærlinger, og lærebedriften Ringsaker kunne tilby kontrakt til 14 nye lærlinger; 5 i barne- og
ungdomsarbeiderfag, 7 i helsearbeiderfag, en i feierfag og en i ikt-servicefag. I løpet av året ble tre
kontrakter hevet.
Opprettet stilling som lærlingekoordinator ble besatt fra 1.1.2008. Det ble videre fra 1.5.2008 innført en
ordning med funksjonstillegg på kr 5.000 pr år for lærlingenes veiledere. Tillegget gis kun i aktiv
veiledningsperiode, som kan variere fra én måned til hele læreperioden. Fylkeskommunen krever i større
grad at lærebedriften dokumenterer kvaliteten på sin tjeneste, bl.a. ved at intern opplæringsplan skal
vedlegges når den enkelte kontrakt skal godkjennes. Nytt fra 2008 er også at det skal sendes inn
årsrapport for samtlige lærlinger.
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Forebyggende arbeid overfor barn og unge
SLT-modellen (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) er et verktøy for å formalisere og
strukturere det kriminalitetsforebyggende samarbeidet 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.
SLT – modellen har bidratt til å styrke samarbeidet mellom Ringsaker kommune og politiet på flere
områder innen det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det er etablert arbeidsgrupper i form av
tverrfaglige team i alle ungdomsskolene og i Ringsaker videregående skole. Teamene har som
hovedoppgave å fange opp negative tendenser og utviklingstrekk, og bidra til at det blir igangsatt tiltak på
et tidlig tidspunkt. Teamene har bidratt til at saker blir meldt til barnevernet og/eller fulgt opp i andre
kommunale instanser. I 2008 har teamene behandlet ca. 90 saker. Hovedtyngden av sakene er knyttet til
enkeltelever, hvor utfordringer har vært skolefravær, atferdsproblemer, mobbing, negativ språkbruk,
familiekonflikter, trusler og sjikane på internett og mobiltelefon, trafikksaker, rus og kriminalitet. I tillegg
har teamene jobbet med saker knyttet til skolemiljø og nærmiljø generelt.
Det er gjennomført flere rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Eksempler er
kompetanseutviklingsprogrammet ”Tidlig intervensjon unge og rus”, etablering av tverrfaglig
ressursgruppe for rusforebyggende arbeid, skoleprogrammet ”Unge og rus” i ungdomsskolene, Ørebro
forebyggingsprogram (ØPP) – med foreldre/foresatte i ungdomsskolen som målgruppe, samarbeid med
utelivsnæringen i forhold til skjenkebestemmelser og konflikthåndtering, styrking av kommunens
natteravnordninger, økt bruk av konfliktrådsbehandling i straffesaker begått av ungdom og tettere
samarbeid mellom politi og kommunale instanser i etterforsking og oppfølging av ungdomssaker.
Økt kjennskap til hverandre som instanser har åpnet for bedre samarbeid og samhandling. Dette
framkommer blant annet i form av raskere reaksjon, mer helhetlig oppfølging og koordinering samt økt
fokus på tiltak og ansvarsfordeling.

Politiråd
I september 2008 ble det opprettet Politiråd i Ringsaker. Politirådet består av følgende faste medlemmer;
ordfører, rådmann, lensmann og SLT-koordinator, som er rådets sekretær.
Politirådet skal være et samarbeidsforum på strategisk nivå som omsetter kunnskap om generelle
lokale utfordringer til samordnet innsats. Rådet kan behandle alle områder der politiet og kommunen har
felles interesser innen kriminalitetsforebyggende arbeid og planlegging. Mens SLT – modellen har fokus
på kriminalitetsforebyggende arbeid med unge i alder 12 – 18 år, skal politiråd ha fokus på
lokalsamfunnet som helhet. Politirådet skal fokusere på utveksling av informasjon, etablere felles
problemforståelse og få gjensidig kunnskap som er av betydning i forhold til de strategiske prioriteringer
og beslutninger som skal fattes i kommunen og politiet. Politirådets målsetning er at Ringsaker skal være
en trygg og god kommune å vokse opp i og bli gammel i.

Miljørettet helsevern
Fokusområdene i 2008 har vært barnehager og radonmålinger. Det er blant annet sendt ut en rekke
radonmålere til private husstander. Det er også sendt ut radonmålere til Ringsaker videregående skole
og tre familiebarnehager. Resultatene av disse målingene vil foreligge våren 2009. Radonsituasjonen ved
Skarpsno skole er utbedret. Oppfølgende målinger blir gjennomført vinteren 2008/2009.
I 2008 har 6 barnehager fått godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
m.v. Av disse har to midlertidige godkjenninger (Midttun og Bakkehaugen). Det har blitt gjennomført
tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. i 8 ordinære barnehager og tre
familiebarnehager. Tilsynet er utført sammen med tilsyn etter barnehageloven.
Det er tatt badevannsprøver ved 19 badeplasser i kommunen. Alle hadde tilfredsstillende verdier.

Arealplanlegging
Kommuneplanens arealdel ble tatt opp til revisjon i 2006 og godkjent av Miljøverndepartementet i 2008.
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.
Kommunen medvirker i det regionale arbeidet med plan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling
i Hamarregionen (SMAT). I 2008 ble det etter evaluering av gjeldende SMAT-plan utarbeidet forslag til
revidert plan som ble utlagt til offentlig ettersyn.
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I Stavsbergområdet har Hamar og Ringsaker kommune utarbeidet en felles kommunedelplan som
forutsatt i SMAT-planen. Det er avholdt en arkitektkonkurranse for å sikre et godt grunnlag for regulering
og utbygging av de første boligområdene. Konkurransen omfattet areal i begge kommuner og ble
arrangert i samarbeid med blant andre Husbanken.
Som en del av prosjektet for utvidelse av E6 til fire felt på strekningen Gardermoen – Biri, utarbeides det
i samarbeid med Statens vegvesen kommunedelplaner for E6 gjennom Ringsaker. I 2008 ble det for
strekningen Hamar – Moelv lagt ut planforslag med konsekvensutredning til offentlig ettersyn. For E6
Moelv – Biri er det i samarbeid med Gjøvik kommune gjennomført offentlig ettersyn av forslag til
planprogram for felles kommunedelplan.
Det ble i 2008 vedtatt i alt 17 reguleringsplaner. I tillegg ble 12 reguleringsforslag lagt ut til offentlig
ettersyn. Samtidig ble det utført et omfattende arbeid med kommunedelplaner. For status i planarbeidet
pr 31.12.2008, se vedlegg 1.
Det var i 2008 fortsatt høy 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. Veiledningsmateriellet ble oppdatert for å effektivisere arbeidet.
Flere arealplaner ble fulgt opp ved at det ble tatt opp forhandlinger om utbyggingsavtaler mellom
kommunen og grunneier eller utbygger for å gjennomføre de vedtatte planene.
Ombygging av omkjøringsvegen i Brumunddal sentrum til bygate ble sluttført i 2008. Her har kommunen
samarbeidet med Statens vegvesen både om regulering, detaljplanlegging og gjennomføring av
anleggsarbeidene.

Miljø- og naturvern
Felles strandsoneplan for Mjøsa ble ferdigstilt fra styringsgruppa, og oversendt fylkeskommunene for
videre behandling. 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.
Sak om videre V/A-utbygging i fjellet ble vedtatt av kommunestyret ved k.sak 44/2008. Formålet med
utbyggingen er at grunneierne i samarbeid med kommunen gir mulighet for at flere bl.a. i de sentrale
fjellområdene kan knytte seg til ledningsnettet, noe som gir økt bruk av fjellet, bedret næringsutvikling og
reinere vassdrag.
Arbeidet med kommunedelplan for klima og energi ble startet opp med oppnevning av politisk
sammensatt styringsgruppe. Formålet med planarbeidet er bl.a. å legge forholdene til rette for at
Ringsakersamfunnet skal redusere klimagassutslippene, og være bedre forberedt på å håndtere
konsekvensene av økt gjennomsnittstemperatur.
Kommunedelplan for sentrale deler av Ringsakerfjellet ble startet opp med oppnevning av politisk
sammensatt styringsgruppe, jf. k.sak 44/2008. Formålet med planarbeidet er at kommunen i samarbeid
med grunneierne skal vurdere forhold som bl.a. energibruk, avfallshåndtering, estetikk, trafikksikkerhet,
biologisk mangfold, massehåndtering og næringsutvikling.
To virksomheter ble sertifisert etter det nasjonale Miljøfyrtårnkonseptet der formålet med sertifiseringen
bl.a. er reduserte utgifter, bedret miljø og økt konkurranseevne. Sertifiserte virksomheter i 2008 var
Rudshøgda Kafedrift AS og Sealed Air.

Næring og næringstilrettelegging
I 2008 har det vært satt fokus på etablering av møteplasser for næringslivet. Det er blitt avholdt 10
temamøter med næringslivet gjennom året og oppslutningen har vært god. Til sammen har ca 500
næringsdrivende deltatt på disse møtene.
Etterspørselen etter næringslokaler og næringstomter var god i 2008 inntil den globale finanskrisen satte
en brå stopp for etterspørselen de siste månedene av året. Det er størst interesse for næringstomter
langs E6, men manglende godkjent kommunedelplan for ny E6 gjennom Ringsaker setter strenge
restriksjoner for utnyttelse av næringstomtene i Brumunddal, på Rudshøgda og i Moelv.
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I henhold til avtale har rådmannen utført de funksjoner som er tillagt daglig leder i Ringsaker Vekst AS. I
hovedsak er dette rådgivningstjenester overfor bedrifter og nyetablerere i Ringsaker, oppfølging av
eksisterende låneengasjement, forberede og innstille saker som styrebehandles i Ringsaker Vekst as,
herunder søknader til næringsfondet, og administrere den daglige driften av selskapet.
For å sikre eksisterende og utvikle nye arbeidsplasser i Ringsaker har Ringsaker Vekst AS i 2008 gått inn i
4 nye prosjekter ved bruk av sine egne frie midler, og 32 prosjekter er tildelt støtte gjennom
næringsfondet.

Spesialrådgiver Ivar Finsveen
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2.3 Barnehage (VO 20)
200
201
204
205
206
207
208

Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage
Fossen, Moelv og Fagernes barnehage
Midttun og Tingnes barnehage
Tømmerli barnehage
Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen bhg.
Buttekvern og Fredheimvegen barnehage
Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage

Resultatenhetsleder
Resultatenhetsleder
Resultatenhetsleder
Resultatenhetsleder
Resultatenhetsleder
Resultatenhetsleder
Resultatenhetsleder

Gry Hanne Edvardsen
Gunn Bjerke
Tone Beate Kristiansen
Liv Skåland Lauritzen
Ingrid Sveberg
Tanja Heidi Mosether
Kari Lauritzen

2.3.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 201 førskole, 211 styrket tilbud til førskolebarn og 221
førskolelokaler og skyss. Kommunen driver selv 18 barnehager organisert i 7 resultatenheter. Fem av
barnehagene er midlertidige tilbud i påvente av nye permanente lokaler.
Kommunen yter også service til private barnehager (veiledning, godkjenning, tilsyn og formidling av
statlig tilskudd). Antallet har variert gjennom 2008, og teller 29 barnehager pr 31.12.2008. I tillegg fatter
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.
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 for andre år på rad en betydelig økning i etterspørselen etter barnehageplasser ved
hovedopptaket til nytt barnehageår; spesielt i aldersgruppa 1 og 2 år. Utviklingen de siste årene viser
også økt etterspørsel etter heldagsplasser. For å imøtekomme den store økningen i etterspørselen
ble det igangsatt tiltak både på kort og lang sikt. Dette innebar etablering av nye kommunale
barnehageplasser ved Bakkehaugen og Åsen. I tillegg ble tilbudet på Nes samlokalisert ved at Stavsjø,
Fredvang og Evenrud ble flyttet midlertidig til Midttun på Helgøya. Denne endringen innebar også en
økning i antall plasser. Blant de private barnehagene la tre familiebarnehager ned driften, en ny
familiebarnehage startet opp og en annen doblet barnegruppa. I tillegg fikk Nordheim godkjent en økning
i antall plasser.
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 så langt er overveiende positive.
Det foregår kontinuerlig arbeid med kompetanseheving for å sikre kvaliteten i det pedagogiske tilbudet.
Personalet i barnehagene viderefører arbeidet med implementering av ny rammeplan med skolering av
alle ansatte. Enkelte barnehager gjennomfører prosjekt/utviklingsarbeid innen spesielle tema. PPT bidrar
til å øke kompetansen i barnehagene i forhold til arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne.

2.3.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2008 var vist i styringskortet i blå bok 2008. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
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Brukere
Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

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

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

5,3
4,8
95,6 %
98,1 %
5,0
4,8

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

Andelen med barnehageplass er regnet ut fra antall søkere og antall tilbudte plasser ved hovedopptaket i
2008.
Tilfredshet med
tjenestene
200
201
204
205
206

Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage
Fossen, Moelv og Fagernes barnehage
Midttun og Tingnes barnehage
Tømmerli barnehage
Hempa, Vesleparken og
Bakkehaugen barnehage
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage

Samarbeid/
medvirkning

Informasjon

5,3
5,3
5,1
5,1

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

4,9
4,9
4,8
4,3

5,4
5,3
5,5

5,1
4,8
5,5

4,9
4,6
5,3

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

Akseptabelt resultat

Resultat

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

5,2
5,1
4,8
11,1 %

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

Engasjement og
kompetanse
(brukere)
200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage
204 Midttun og Tingnes barnehage
205 Tømmerli barnehage
206 Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen bhg
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage

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

Engasjement og
kompetanse
(ansatte)

Arbeidsmiljø

Sykefravær

5,2
5,2
4,8
5,2
5,2
5,1
5,4

5,2
5,1
4,2
5,1
4,6
4,9
5,5

10,8 %
5,2 %
11,7 %
15,7 %
10,0 %
18,1 %
4,1 %

For VO 20 samlet viser tilbakemeldingen fra medarbeiderne at de var godt fornøyd. Resultatet er godt
over ønsket resultat. Sykefraværet er fremdeles høyt.
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Organisasjon
Ønsket resultat
Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

5,0
Ja
94 %
Ja
4,8

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Læring/
fornyelse
200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage
204 Midttun og Tingnes barnehage
205 Tømmerli barnehage
206 Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen bhg
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage

Gj.førte
medarb.-samtaler

Tilfredshet med
ledelsen

50 %
100 %
100 %
100 %
85 %
100 %
100 %

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

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

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.
Økonomi og ressursbruk

Personalinnsats - antall årsverk
Regnskap 2006 Regnskap 2007
200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage
13,00
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage
17,92
204 Midttun og Tingnes barnehage
14,44
205 Tømmerli barnehage
13,82
206 Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen barnehage 17,08
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage
17,92
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage
15,06
249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter
7,18
Sum årsverk VO 20 Barnehage
116,42

13,00
22,48
14,44
13,82
17,08
26,42
15,06
6,65
128,95

Budsjett 2008

31.12.2008

14,00
22,73
14,44
13,82
17,08
26,42
18,31
6,67
133,47

21,50
28,73
21,94
13,82
23,88
26,42
18,31
6,67
161,27

I forbindelse med k.sak 68/2008 ble det opprettet til sammen 27,8 årsverk. Dette ble gjort i forbindelse
med tiltakspakka for full barnehagedekning etter barnehageopptaket 2008/2009.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutgifter
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Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

111 974
107 829
4 145

129 883
123 539
6 344

139 755
133 594
6 161

154 096
147 935
6 161

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
Regnskap 2006
Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

Regnskap 2007 Budsjett 2008

3 987
118
3 869

7 654
601
7 053

Regnskap 2008

16 523
1 095
15 428

12 888
1 839
11 049

Kommunens satsing på barnehagesektoren gjenspeiles i både budsjett og regnskap. I budsjettet var det
innarbeidet finansiering av bl.a. utvidelser ved Buttekvern og Furnes. Gjennom vedtak i året fikk
utvidelsene ved Brøttum og Fossen økt bevilgningen. Regnskapet viser også utgifter til etablering av
Åsen barnehage og paviljong i Lismarka barnehage.

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

Budsjett 2008

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage
204 Midttun og Tingnes barnehage
205 Tømmerli barnehage
206 Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen barnehage
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage
249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter
Sum

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

1 229
939
1 089
601
1 183
1 390
1 352
- 1 622

906
452
613
464
1 261
777
863
-2 063

323
487
476
137
-78
613
489
441

26,3
51,9
43,7
22,8
-6,6
44,1
36,2
27,2

6 161

3 280

2 888

46,9

Rapport fra resultatenhetene

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage
Enheten ble utvidet med et midlertidig barnehagetilbud på Åsen skole høsten 2008. Her er det etablert
en avdeling med 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. En har i tillegg arbeidet med å få på plass en
paviljong i tilknytning til Lismarka barnehage. Dette er også et midlertidig tilbud som starter opp i februar
2009. Paviljongen har to avdelinger, en med 18 plasser for barn i alderen 3-6 år og en med 12 plasser for
barn i alderen 0-3 år. Plassene i de midlertidige tilbudene er ikke fylt opp. Det antas at etablering av
plassene etter barnehageårets oppstart forklarer mye av dette.
Enheten har nådd de fleste målene i styringskortet i 2008. Personalet i barnehagene har jobbet med
ulike fagområder beskrevet i rammeplanen. Det har vært fokus på relasjonsarbeid og anerkjennende
kommunikasjon. Dette siste er grunnlaget for alt arbeid med barna i enheten.
Arbeidet med å forbedre uteområdet i Brøttum barnehage er påbegynt og fortsetter våren, sommeren og
høsten 2009.
En utfordring i 2008 har vært et høyt sykefravær og mangel på vikarer. Enheten har et positivt
budsjettavvik på kr 323.000 som i hovedsak skyldes mangel på vikarer. En har to barneveiledere som går
på dispensasjon for to pedagogiske ledere som er i fødselspermisjon. Dette fordi en ikke fikk søkere til
vikariatene. Enheten har av den grunn brukt mindre ressurser på sykevikar og vikar for ansatte i
permisjon.

201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage
Enheten har i 2008 gitt barnehageplass til mellom 100 og 120 barn fordelt på åtte avdelinger. Stor
søkning ved hovedopptak gjorde at Fagernes barnehage ble opprettholdt som midlertidig
heldagsbarnehage ett år til. Det ble foretatt oppussing av underetasjen på Kløverstua i Moelv barnehage
for å opprette permanent småbarnsavdeling med ni hele plasser. Totalt 12 barn fra 1-3 år fikk plass i den
nye avdelingen fra 1. august.
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Barnehagene har arbeidet mye med språkstimulering og kartleggingsverktøy. Kartleggingsverktøyet
TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) har blitt en fast metode for å fange opp barn med språklige
utfordringer på et tidlig tidspunkt. Andre tester er også i ferd med å bli naturlige hjelpemidler når det er
behov for kartlegging. Personalet i Fossen og Moelv barnehage startet høsten 2008 opplæring i ”De
utrolige årene”. Dette er et lærerprogram som har som mål å styrke personalets kompetanse i
forebygging og håndtering av adferdsproblemer hos barn fra 3-8 år. PPT er ansvarlig for opplæringen.
Barnehagene har arbeidet mye med å legge til rette for god språklig og matematisk utvikling hos barna.
Pedagogisk materiell som ”Mattepakken” og ”Snakkepakken” er mye brukt i alle tre barnehagene. Barna
har vist stor interesse og lært mange matematiske begreper i året som har gått.
Sykefraværet har vært lavere enn målsettingen i 2008. Personalet er godt fornøyd med arbeidsplassen
sin og gir gjennom motivasjonsmålingen uttrykk for trivsel og tilfredshet.
Barnehagene hadde et mindreforbruk på kr 487.000. Dette skyldes i stor grad at en av de nye
avdelingene i Fossen barnehage ikke var beregnet tatt i bruk før august 2008. Bakgrunnen for dette var at
Fagernes barnehage skulle overflyttes til Fossen fra dette tidspunktet. Lange ventelister gjorde at det
likevel ble tatt inn barn fra januar og utover våren. Dette gjorde at inntektene ble høyere enn budsjettert.
Overskuddet fra 2007 er også noe av årsaken til mindreforbruket.

204 Midttun og Tingnes barnehage
Enheten har vært igjennom en stor omorganisering dette året. Grunnet stort behov for barnehageplasser
på Nes ble det i august opprettet et midlertidig tilbud på Midttun på Sund. Samtidig ble Evenrud, Stavsjø
og Fredvang barnehage slått sammen og flyttet til samme sted i påvente av ny barnehage. Til sammen
har enheten nå 95 plasser for barn i alderen 0-6 år fordelt på en småbarnsavdeling 0-3 år på Tingnes, en
småbarnsavdeling 0-3 år og tre avdelinger 3-6 år på Midttun.
Regnskapet viste et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 469.000. Dette skyldes merinntekt på
refusjon fra staten grunnet endret sammensetning av barnegruppa, og merinntekt på refusjon fra NAV
grunnet flere langtidssykmeldte enn antatt.
Arbeid med planlegging av ny 6 avdelingsbarnehage lokalisert til Stavsjø er igangsatt i 2008. Dette arbeidet fortsetter i 2009.

205 Tømmerli barnehage
Medarbeiderundersøkelsen i 2008 viser en positiv utvikling. Personalet er engasjert og er opptatt av
faglig utvikling. De faste ansatte er med på opplæring i lærerprogrammet for barnehager ”De utrolige
årene”.
På bakgrunn av tilbakemeldinger i brukerundersøkelsen i 2008 har barnehagen også dette året valgt å
prioritere oppgradering av uteområdet. I forsøk på å myke opp utelekeplassen er det plantet busker i
barnehagens noe utfordrende skråning og andre områder på uteplassen. Det er bestilt materiale og
klargjort for å legge støtabsorberende matter på baksiden av bygningen. Med dette ønsker en å få til en
attraktiv skyggeplass for barna. Videre er det kjøpt inn en lekebuss med fallunderlag.
Barnehagen hadde et positivt avvik på kr 137.000 i 2008. Mesteparten av pengene er planlagt brukt til
utelekeapparater. Dette utstyret skulle leveres høsten 2008, men er utsatt til våren 2009.
Langtidssykefraværet har vært høyt. Den enkelte sykmeldte har blitt fulgt opp med jevnlige samtaler.
Tilgang på kvalifiserte vikarer har endret seg siste halvår. Sammen med det faste personalet har
barnehagen også hatt et meget dyktig vikarkorps.

206 Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen barnehage
Enheten ble utvidet med to avdelinger fra 1.8.2008. Bakkehaugen barnehage ligger i kulturskolens lokaler
og er midlertidig godkjent i påvente av ny barnehage i Brumunddal. Mye arbeid er lagt ned både i forhold
til fysiske og pedagogiske strukturer. Enheten forøvrig har fortsatt fokus på flerkulturelt arbeid, og
Vesleparken jobber mye med både interne og eksterne tiltak i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og
andre fokusbarnehager i Hedemark og Oppland.
Visjonen ”Samvær i undring og glede, barn og voksne leker og lærer” holdes levende, og trivselen er
stor blant både voksne og barn. Rammeplanens føringer innenfor de sju fagområdene vektlegges mye i
den daglige driften.
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Skidag ved Hempa barnehage.

Sykefraværet har gått noe ned og gode vikarer har vært lettere tilgjengelig.
Enheten fikk et underskudd på kr 78.000. Dette skyldes større anskaffelser til ny barnehage en forutsatt
og tap på statstilskudd og brukerbetaling. Noe av dette er relatert til Bakkehaugen som ikke fikk fylt opp
alle plassene de først to månedene, mens noe skyldes sviktende inntekter ved kortidstilbudet på
Vesleparken.

207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage
Barnehagen startet opp to midlertidige småbarnsavdelinger (28 plasser) på Mauset i 2007. Denne driften
ble videreført i 2008 fordi utbyggingen av Buttekvern ikke ble ferdig. Enheten har til sammen gitt et tilbud
til 121 barn i alderen 0-6 år. Behovet for småbarnsplasser er stort og enheten hadde i 2008 fire
småbarnsavdelinger. Mauset hadde noen ledige plasser våren 2008, men fra mai ble alle plasser tatt i
bruk.
Utbyggingen av kontordelen i Buttekvern barnehage ble påbegynt i desember 2008, og ventes ferdig i
begynnelsen av februar 2009. Utbygging av avdelingene starter opp januar 2009.
Barnehagene i enheten har jobbet ut fra anerkjennende perspektiv og et fokus på barns medvirkning.
Kartleggingsverktøyet TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) har blitt en fast metode for å fange opp
barn med språklige utfordringer på et tidlig tidspunkt. Fredheimvegen har i tillegg jobbet med natur, miljø
og teknikk. I den forbindelse har Fredheimvegen barnehage fått satt opp en gapahuk i Buttekvernskogen
høsten 2008.
Fredheimvegen barnehage startet opp med aldersrene avdelinger høsten 2008, og dette videreføres i
2009.
Personalet i enheten er engasjerte, kunnskapsrike og anerkjennende. De har fokus på barns trivsel,
positive handlinger og læring. Enheten har hatt et høyt sykefravær og dette skyldes blant annet flere
langtidssykmeldte med muskel- og skjellettlidelser. Enheten har aktivt brukt tilretteleggingstilskudd for å
få langtidssykmeldte tilbake i arbeid. Det er en utfordring å få satt inn vikarer, noe som fører til stor
slitasje på den faste bemanningen. Enheten får likevel gode resultater på brukerundersøkelser.
Enheten har et positivt budsjettavvik på kr 613.000. Dette skyldes større sykelønnsrefusjoner enn antatt,
og at overskuddet fra 2007 har blitt spart med tanke på innredning av de nye avdelingene på Buttekvern.
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208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage
Barnehageenheten har i 2008 gitt barnehageplass til 67 barn i alderen 0-6 år. Foreldrene gir uttrykk for
stor grad av tilfredshet med kvaliteten på barnehagetilbudet, og at samarbeid og informasjon fungerer
godt.
De ansatte er engasjerte, selvstendige og innehar høy faglig kompetanse. Utvikling av et godt
læringsmiljø for både barn og ansatte er høyt prioritert, og hverdagene er fylt av målrettet arbeid,
anerkjennelse og latter.
Ved Furnes barnehage er 2. etasje pusset opp og utbyggingen av en småbarnsavdeling er i sluttfasen.
På Kylstad barnehage er det bygget utebod med vognplasser og på Kårtorp barnehage er det satt inn
nytt kjøkken.
Enhetens store positive avvik på kr 489.000 skyldes i all hovedsak at den nye avdelingen på Furnes
barnehage ikke kom i drift høsten 2008 som forutsatt i budsjettet. Innkjøp av lekeapparater og utstyr i
den forbindelse vil først skje i 2009. I tillegg har enheten et lavt sykefravær.

249 Barnehageformål - ikke fordelt enheter
På dette budsjettansvaret budsjetteres skjønnsmidler ifm. barnehageområdet, statstilskudd til private
barnehager, spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn og styrkingstiltak for fremmedspråklige barn.
Ved utgangen av 2008 hadde budsjettansvaret et mindreforbruk på om lag kr 441.000. Fra 2007 ble det
inntektsført et overskudd på kr 471.000. 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 2007 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
Barnehagedekning
Etter hovedopptaket for 2008/2009 var det en forholdsvis stor økning i antall avslag. Kommunestyret
vedtok i k.sak 68/2008 og f.sak 167/2008 en rekke tiltak på kort og lang sikt for å nå målet om full
barnehagedekning. Det ble etablert faste plasser i midlertidige lokaler for å gi tilbud fra høsten/vinteren
2008. Samtidig ble det fattet vedtak om å bygge ny barnehage i Brumunddal, på Stavsberg og på
Brøttum. Lokalisering og rom og funksjonsprogram for ny barnehage på Nes ble vedtatt i k.sak 133/2008.
Kvalitetsarbeid
”Barnehageløftet” – rammeplanskolering – er et samarbeid mellom nabokommunene og Høgskolen i
Hedmark. Alle barnehageansatte gis muligheter til skolering innen ulike tema og fagområder i
rammeplanen for barnehagen. I tillegg driver enkeltbarnehager utviklingsarbeid/prosjekt innen spesielle
områder med støtte fra fylkeskommunen og kommunen. PPT bidrar til å øke kompetansen i
barnehagene i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne
Alle kommunale og de fleste private barnehager gjennomførte felles brukerundersøkelse i 2008.
Barnehagene skårer gjennomgående godt på alle områder. Resultatene fra undersøkelsen bearbeides og
eventuelle tiltak iverksettes i den enkelte barnehage med involvering av brukere og ansatte.
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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 Gaupen 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
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:

Haldis Sveen
Borger Enemo
Oddvar Jensen
Randi Berit Landgraff
Terje Nærlie
Haldis Sveen
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
Svein Kåre Rydland
Turid Fauske

2.4.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 202 grunnskole, 213 voksenopplæring, 214 spesialskoler,
215 skolefritidstilbud og 222 skolelokaler. Det består av:
Barneskole:
Kombinert:
Ungdomsskole:
Andre:
SUM

13 resultatenheter med til sammen 17 skoler
1 resultatenhet med både barne- og ungdomsskole (Brøttum)
4 resultatenheter med til sammen 5 skoler inkl. RAUS
3 resultatenheter (PPT, Voksenpedagogisk senter, Hagen)
21 resultatenheter

Dette er en resultatenhet mindre enn i 2007. Årsaken er at Ringsaker kommunes ansvar for driften av
Tyriliskolen opphørte fra 1.8.2007. Jølstad og Saugstad skole skiftet navn til Gaupen skole i 2008. Nes
barneskole ble innflyttings-klar til skolestart høsten 2008. Resultatenheten som tidligere var spredt på
skolene Dæhli, Helgøya, Stavsjø, Årengen og den midlertidige løsningen på Midttun og Bakketun på
Helgøya, ble dermed samlet i den nye Nes barneskole og driften ved de gamle skolene ble lagt ned.

2.4.2 Hovedkommentar
Arbeidet for økt læringsutbytte for elevene var et viktig satsingsområde i 2008, og dette arbeidet
fortsetter. Skolene Stavsberg, Mørkved, Fagerlund og Nes fikk ekstra ressurser for å innføre lese- og
skriveopplæring med bakgrunn i en metode fra New Zealand og Australia. De foreløpige resultatene er
lovende.
Innføringen av felles kartleggingssystemer startet i 2008 og vil fortsette i årene som kommer. Skolene
får etter hvert gode verktøy for å vurdere hvordan elevene best kan følges opp. Samtidig har det vært
krevende for de ansatte å sette seg inn i alle de nye verktøyene.
Det samlede elevtallet i de kommunale skolene ved offisiell telledato 1.10.2008 var 4160 elever. Dette
var 80 elever færre enn i 2007. Elevtallsutviklingen de siste årene vises i følgende tabell (Kilde GSI):
År

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Elevtall

4294

4 305

4 282

4 336

4 345

4 240

4 160

SFO-tilbud ble i 2008 gitt ved de barneskoler der minst 14 søkere meldte interesse for fast plass. Det har
hvert år vært om lag 50 % av elevene på 1. – 4. trinn som har hatt fast plass i SFO. Antallet brukere av
skolefritidsordingen var 838 ved registreringsdatoen 1.10.2008. Dette var en reduksjon på 11 elever fra
året før. Antallet elever ved SFO de siste årene vises i følgende tabell (Kilde GSI):
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År
Elevtall

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

799

873

830

839

845

838

829

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. Følgende tabell viser hvor mange elever som har fått innvilget spesialundervisning de siste årene
(Kilde GSI):
År
Elevtall

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

225

175

182

144

193

224

287

Voksenpedagogisk senter gir voksenopplæring til de som har rettigheter i henhold til opplæringsloven og
introduksjonsloven. Høsten 2008 hadde senteret om lag 110 deltakere.

2.4.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2008 var vist i styringskortet i blå bok 2008. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Resultater for avgangsprøver og
nasjonale prøver vises her kun for virksomhetsområdet samlet.
Brukere
Ønsket resultat
Tilfredshet med tjenestene
Elevenes tilfredshet motivasjon 5.-7. trinn
Elevenes tilfredshet motivasjon 8.-10. trinn
Avgangsprøve norsk
Avgangsprøve engelsk
Avgangsprøve matematikk
Nasjonale prøver norsk, 5. trinn
Nasjonale prøver engelsk, 5. trinn
Nasjonale prøver regning, 5. trinn
Nasjonale prøver norsk, 8. trinn
Nasjonale prøver engelsk, 8. trinn
Nasjonale prøver regning, 8. trinn
Samarbeid og medvirkning
Informasjon
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5,0
5,0
5,0
3,7
3,6
3,1
2,1
2,1
2,1
3,2
3,1
3,2
5,0
5,0

Akseptabelt resultat

Resultat

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

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

301
302
303
304
310
312
313
314
315
316
319
321
322
323
324
325
326
327
340
342
343

Tilfredshet
med tjenestene

Samarbeid og
og medvirkning

Informasjon

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

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

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

Moelv ungdomsskole
Nes ungdomsskole og RAUS
Brumunddal ungdomsskole
Furnes ungdomsskole
Brøttum skole
Messenlia og Lismarka skole
Fagernes og Åsen skole
Kilde og Fossen skole
Skarpsno skole
Gaupen skole
Kirkekretsen skole
Hempa skole
Fagerlund skole
Mørkved skole
Kirkenær skole
Kylstad skole
Stavsberg skole
Nes barneskole
Hagen skole
Voksenpedagogisk senter
Pedagogisk psykologisk tjeneste

Brukerundersøkelsen viser at brukerne er relativt godt fornøyd med tjenestene, i gjennomsnitt 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 avgangsprøvene for 10. trinn, ble resultatet i gjenomsnitt dårligere enn i
2007 og lavere enn målsettingen som er satt likt eller bedre enn landsgjennomsnittet. Resultatene er
også lavere enn akseptabelt nivå som var satt likt med resultatet for 2007.
Nasjonale prøver ble gjennomført høsten 2008. Akseptabelt nivå er satt likt med landsgjennomsnittet.
Femte trinn har resultat i norsk som ligger over landsgjennomsnittet, mens engelsk lesing og regning er
på linje med landet.
Nasjonale prøver for 8. trinn viser resultater lavere enn landsgjennomsnittet både i norsk, engelsk og
regning.
Resultatet for indikatoren samarbeid og medvirkning er 4,8 i gjennomsnitt for alle resultatenheter.
Måleindikatoren som viser tilfredshet med informasjonen, gir også et godt resultat med 4,9 i
gjennomsnitt.
Medarbeidere
Ønsket resultat
Engasjement og kompetanse (brukere)
Engasjement og kompetanse (ansatte)
Arbeidsmiljø
Sykefravær i %

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

Akseptabelt resultat

Resultat

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

5,0
4,8
4,6
6,4 %

Brukernes tilfredshet med engasjement og kompetanse gir en god skår, på nivå med målsettingen.
Virksomhetsområdet har samlet sett gode resultater på motivasjonsmålingen.
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Målsetting for sykefraværet i 2008 var å få dette lavere enn 6,0 %. I gjennomsnitt ble sykefraværet på
6,4 % som er noe høyere enn målsettingen, men innenfor akseptabelt nivå på 6,7 % og lavere enn
forrige år. For å fortsette den positive utviklingen og få sykefraværet ned mot målsettingen, er videre
arbeid med oppfølging og individuell tilrettelegging viktig.
Engasjement og
Engasjement og
kompetanse (brukere) kompetanse (ans)
301
302
303
304
310
312
313
314
315
316
319
321
322
323
324
325
326
327
340
342
343

Moelv ungdomsskole
Nes ungdomsskole / RAUS
Brumunddal ungdomsskole
Furnes ungdomsskole
Brøttum skole
Messenlia og Lismarka skole
Fagernes og Åsen skole
Kilde og Fossen skole
Skarpsno skole
Gaupen skole
Kirkekretsen skole
Hempa skole
Fagerlund skole
Mørkved skole
Kirkenær skole
Kylstad skole
Stavsberg skole
Nes barneskole
Hagen skole
Voksenpedagogisk senter
Pedagogisk psykologisk tjeneste

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

Arbeidsmiljø

Sykefravær %

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

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

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

Organisasjon
Ønsket resultat
Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

4,9
Ja
89 %
Ja
4,5

Resultatet fra motivasjonsmålingen når det gjelder læring og fornyelse og tilfredshet med ledelsen, viser
resultater på målnivå. Læring og fornyelse er bedre enn målsettingen, og tilfredshet med ledelsen på
nivå med målsettingen.
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301
302
303
304
310
312
313
314
315
316
319
321
322
323
324
325
326
327
340
342
343

Læring og fornyelse

Andel gjennomførte
medarb.samtaler

Tilfredshet
med ledelsen

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

66 %
92 %
100 %
68 %
14 %
100 %
100 %
100 %
100 %
97 %
87 %
100 %
99 %
95 %
92 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

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

Moelv ungdomsskole
Nes ungdomsskole / RAUS
Brumunddal ungdomsskole
Furnes ungdomsskole
Brøttum skole
Messenlia og Lismarka skole
Fagernes og Åsen skole
Kilde og Fossen skole
Skarpsno skole
Gaupen skole
Kirkekretsen skole
Hempa skole
Fagerlund skole
Mørkved skole
Kirkenær skole
Kylstad skole
Stavsberg skole
Nes barneskole
Hagen skole
Voksenpedagogisk senter
Pedagogisk psykologisk tjeneste

Økonomi og ressursbruk
I tabellene under skal oppsummerte tall for virksomhetsområdet som helhet vises.

Personalinnsats – antall årsverk
Regnskap 2006
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 Gaupen skole
319 Kirkekretsen skole
321 Hempa skole
322 Fagerlund skole
323 Mørkved skole
324 Kirkenær skole
325 Kylstad skole
326 Stavsberg skole
327 Nes barneskole
340 Hagen skole
341 Tyrili
342 Voksenpedagogisk senter
343 PPT
399 Undervisningsformål – ikke fordelt
Sum årsverk VO 30 Undervisning

Regnskap 2007

Budsjett 2008

31.12.2008

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
24,75
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

18,05
28,97
24,66
43,46
36,39
21,40
17,79
19,41
37,29
17,74
22,39
16,29
25,38
57,36
47,46
20,46
16,32
17,30
33,22
6,00
0,00
10,78
15,83
1,00

18,05
28,97
24,66
43,46
36,39
21,40
17,79
19,41
37,29
17,74
22,39
16,29
25,38
57,36
47,46
20,46
16,32
17,30
33,22
6,00
0,00
10,78
15,83
1,00

543,25

541,53

554,95

554,95
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Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

322 622
82 826
239 796

353 286
89 170
264 116

340 296
66 835
273 461

366 402
92 941
273 461

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

11 183
3 141
8 042

67 654
1 122
66 532

40 040
430
39 610

93 092
3 495
89 597

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

Investeringsprosjektene budsjetteres over flere år. I 2008 har det blant annet vært utgifter til bygging av
nye skoler i Gaupen og på Nes samt utgifter til ombygging/oppgradering av Brumunddal ungdomsskole.
Nes barneskole har i løpet av driftsåret 2008 overført kr 308.766 fra drift til investering. Midlene er
overført til prosjekt 60428 – ”Forsikringsoppgjør Årengen skole”. Disse midlene inngår da ikke som en del
av overskuddet til skolen i 2008.

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet
300 Brøttum ungdomsskole
301 Moelv ungdomsskole
302 Nes u-skole/RAUS
303 Brumunddal u-skole
304 Furnes ungdomsskole
310 Brøttum skole
312 Messenlia/Lismarka skole
313 Fagernes og Åsen skole
314 Kilde og Fossen skole
315 Skarpsno skole
316 Gaupen skole
319 Kirkekretsen skole
321 Hempa skole
322 Fagerlund skole
323 Mørkved skole
324 Kirkenær skole
325 Kylstad skole
326 Stavsberg skole
327 Nes barneskole
340 Hagen skole
341 Tyrili
342 Voksenpedagogisk senter
343 PPT
399 Underv. formål ikke ford.
Sum VO 30 Undervisning

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

9 321
15 784
12 944
21 459
19 400
9 654
8 363
8 381
16 193
8 452
10 121
7 204
11 844
27 509
21 848
8 509
7 585
7 791
17 559
0
0
3 614
6 634
13 292

9 657
15 287
12 631
21 270
19 669
9 867
8 140
8 125
15 749
8 447
10 368
7 164
11 617
27 132
22 319
8 206
7 215
7 655
17 194
0
116
2 134
6 459
8 482

-336
497
313
189
-269
-213
223
256
444
5
-247
40
227
377
-471
303
370
136
365
0
-116
1 480
175
4 810

-3,6
3,1
2,4
0,9
-1,4
-2,2
2,7
3,1
2,7
0,1
-2,4
0,6
1,9
1,4
-2,2
3,6
4,9
1,7
2,1
0,0
0,0
41,0
2,6
36,2

273 461

264 904

8 557

3,1

Innen virksomhetsområde 30 undervisning er det et samlet overskudd før årsavslutningstransaksjoner
på 8,557 mill. kroner. Overført overskudd fra 2007 var 12,078 mill. kroner.
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Åpning av Nes barneskole.

For virksomhetsområde undervisning samlet eksklusiv ufordelt reserve er det et overskudd på 3,637
mill. kroner. Overført overskudd fra 2007 utgjorde 5,992 mill. kroner. Overskuddet fra 2007 er i stor grad
benyttet til innkjøp av skolebøker og annet utstyr.

Rapport fra resultatenhetene
300/310 Brøttum barne- og ungdomsskole
Brukerundersøkelsen viser at skolen har samme tilfredshet med tjenesten som i 2007 med et resultat på
4,5. Skolen har blitt flinkere med informasjon, mens det fortsatt er et forbedringspotensial i å
videreutvikle samarbeid og medvirkning med brukerne.
Skolen har en liten økning i sykefraværet fra 6,0 % i 2007 til 6,2 % i 2008. Sykefraværet er ikke relatert til
arbeidsmiljøet. Enkeltresultater i medarbeiderundersøkelsen viser at det er stor grad av tilfredshet i
samarbeid med kolleger, mens det er liten tilfredshet med skolens fysiske arbeidsforhold. Samlet skår
for ansattes tilfredshet med læring og fornyelse har økt fra 4,2 i 2007 til 4,6 i 2008. Tilfredshet med
ledelsen har hatt en nedgang fra 4,4 i 2007 til 4,3 i 2008 og ligger noe lavere enn ønsket resultat på 4,5.
Brøttum barne- og ungdomsskole fikk ny skoleleder fra 1.8.2008 og ny fagleder fra 1.10.2008.
Årsregnskap for Brøttum barne- og ungdomsskole viser et samlet underskudd på kr 549.000. Av dette
utgjør kr 528.000 overført underskudd fra 2007. Ved 2. tertialrapport 2008 var det forventet et
underskudd på kr 900.000, tiltakene som ble iverksatt fra 1.8.2008 har gitt et lavere underskudd enn
forventet. Underskuddet i 2008 kan relateres til merforbruk av lønnsmidler til ekstrahjelp (lærer og
barneveileder) ut over tildelt ramme for å ivareta elevenes rettigheter.
301 Moelv ungdomsskole
Både blant brukere, medarbeidere og organisasjon er resultatene i styringskortet gode, på de fleste
områdene på ønsket nivå, i noen tilfelle over eller like i underkant. Når det gjelder arbeidsmiljø, som også
er på akseptabelt nivå, er også det fysiske miljøet vurdert, dvs. bygningsmessig standard, inneklima og
ventilasjon.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 497.000 i 2008. Overført overskudd fra 2007 utgjorde kr
595.000. Overskuddet vil komme godt med i 2009, bl.a. gjenstår lærebokinnkjøp i flere fag og på flere
trinn, bøker som ikke var ferdige til inneværende skoleår. Skolen vil også i 2009 kunne satse enda
sterkere på tilpasset opplæring, tettere elevoppfølging og arbeidet med å øke læringsutbyttet. Skolen har
god økonomisk styring, er bevisst på å ha noe å gå på ved uforutsette behov og setter ikke i gang tiltak
uten å vite at det vil være økonomisk dekning.
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302 Nes ungdomsskole/RAUS
Nes ungdomsskole/RAUS har oppnådd de fleste målene enten med ønsket eller akseptabelt nivå. Både
brukere og medarbeidere var minst fornøyd med standarden på skolebygg og uteareal. Den lave skåren
som medarbeidere gir i forhold til arbeidsmiljø, må sees i forhold til standarden på skolebygg og uteareal.
Sykefraværet for 2008 var 6,3 %. Målsettingen er å komme på 4 % fravær på årsbasis. For å forbedre
resultatene på nasjonale prøver og eksamen, har en i den grad det er mulig økt lærertettheten, og
styrket tilpasset opplæring. Videre er det økt samarbeid med barneskole i forhold til resultater og tiltak,
og styrket samarbeidet med foreldre i forhold til oppfølging av den enkelte elev.
Regnskapet viser et overskudd på kr 313.000 for 2008. Av dette utgjør overført overskudd fra 2007
kr 226.000.
303 Brumunddal ungdomsskole
Enheten har nådd de fleste målene i styringskortet, enten med akseptabelt eller ønsket nivå. Når det
gjelder eksamensresultatene for våren 2008, er målet nådd i engelsk. Resultatet i matematikk var
akseptabelt, mens resultatet i norsk var under det som var akseptabelt. 8. trinn skåret under ønsket nivå
på nasjonale prøver. Skolen vil fortsette å fokusere sterkt på læring. På områdene, organisasjon,
medarbeidere og økonomi i styringskortet, har enheten nådd målsettingen på alle punkter.
Enheten hadde et overskudd på kr 189.000 i 2008. Overført overskudd fra 2007 utgjorde kr 329.000.
Ved årets slutt hadde skolen 417 elever fordelt på 15 klasser. 2008 var det første hele året hvor det nye
tilbygget har vært i bruk. Det foregikk også opprustning i 2008. Skolen er i gang med nytt
ventilasjonsanlegg i den gamle hovedbygningen og i ”Fjøset”. Skolen deltar i prosjekt økt læringsutbytte.
Skolen har spesiell fokus på klasseledelse og god struktur. Skolen har egen prosjektleder og ledelsen
følger opp med klassebesøk og kompetanseheving av personalet i plenum. Skolen følger også spesielt
opp kommunens satsing på realfag med blant annet stor innsats i teknologi og design.
304 Furnes ungdomsskole
Furnes ungdomsskole har gjort framskritt på nasjonale prøver. Etter analyse av resultater på kommunens
interne tester er det iverksatt ytterligere tiltak for å bedre resultatene.
Regnskapet viser et underskudd på kr 269.000 for 2008. Av dette utgjør overført underskudd fra 2007 kr
45.000. Viktig forklaring på underskuddet er høye utgifter knyttet til kurs/videreutdanning og økt bruk av
barneveiledere ved skolen. Det er også brukt betydelige midler for å oppgradere intern
datakommunikasjon og skape bedre arbeidsforhold for dataansvarlig.
312 Messenlia og Lismarka skole
Resultatene på motivasjonsmålingen og brukerundersøkelser er gode, men tiltak er satt inn for at de skal
bli enda bedre. Læring og fornyelsesarbeid blir det lagt stor vekt på. Der har skolen fått en høy skår på
5,3. Det legges også stor vekt på at læringsmiljøet og arbeidsmiljøet skal være godt både for voksne og
barn. Tryggmodellen (Brit Neumann), som er en modell for utvikling av elevens selvverd, brukes på
Messenlia skole.
Det høye sykefraværet skyldes hovedsakelig langtidsfravær, og det har vært fulgt opp. Sykefraværet har i
liten grad bakgrunn i forholdene ved arbeidsplassen.
Enheten har et overskudd på kr 223.000 i 2008. Overført overskudd fra 2007 utgjorde kr 260.000.
I arbeidet med Kunnskapsløftet fortsetter Messenlia skole med å legge til rette for uteaktiviteter i
opplæringa. Alle elevene på Messenlia skole får tilbud om leksehjelp en time hver uke, og på Lismarka
skole får barna på SFO tilbud om leksehjelp.
Lismarka skole har i samarbeid med Høgskolene på Lillehammer og Hamar deltatt i et forskningsprosjekt
som gjelder evaluering i tilpasset opplæring. Det er en del av et nasjonalt prosjekt, tilpasset opplæring og
pedagogisk praksis.
313 Fagernes og Åsen skole
Brukerundersøkelsen for 2008 viser at foreldrene er godt fornøyd med skoletilbudet. Motivasjonen blant
elevene på 7. årstrinn er ikke så god som ønsket, og det er satt i gang tiltak. Resultatene på de nasjonale
prøvene er ikke så gode som ønskelig. Tiltak for å bedre resultatene er satt i gang. På fokusområdet
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organisasjon signaliserer de ansatte at de er tilfreds med læring og fornyelse, mens resultatet angående
ledelse ikke var tilfredsstillende. Medarbeiderne er engasjerte og kompetente og er tilfreds med
arbeidsmiljøet. Sykefraværet har gått ned fra forrige år og var på 2,1 % i 2008.
Fagernes og Åsen skole legger stor vekt på naturmiljøet og læring gjennom aktiviteter utendørs. Skolen
arbeider mye med det sosiale miljøet og gode arbeidsforhold for elever og ansatte.
Enheten hadde et overskudd på kr 256.000 i 2008. Overført overskudd fra 2007 utgjorde kr 322.000.
Noe av skolenes overskudd fra 2007 har blitt brukt til å øke voksentettheten ved å benytte mer hjelp av
barneveiledere i klassene.
I løpet av 2008 det er satt i gang utbedringstiltak ved Fagernes skole, bl.a. ved ny vannpumpe og
trykktank, utbedring av garderober og gulv og istandsetting av klasserom.
314 Kilde og Fossen skole
Brukerundersøkelsen viser at foreldrene er fornøyd med tjenestene. Spesielt er foreldrene fornøyd med
informasjon, som viser et resultat på 5,2. Elevundersøkelsen på 7. trinn der motivasjonen til elevene er
målt, viser et resultat på 4,8, som er en liten nedgang fra 2007. Undersøkelsen viser gode resultater
innen problemet mobbing. På de nasjonale prøvene på 5. trinn oppnådde Kilde/ Fossen et resultat på
1,9 i norsk, engelsk og regning. Dette er under målsettingen på 2.1
Kilde og Fossen har engasjerte og kompetente medarbeidere. Dette viser resultatene av både
brukerundersøkelsen og motivasjonsmålingen. Arbeidsmiljøet fikk en skår på 4,7 som er innenfor ønsket
resultat, og en bedring siden 2007. Det er gjort forbedringer i forhold til lærernes kontorarbeidsplasser.
Det er utarbeidet handlingsplan etter motivasjonsmålingen. Sykefraværet ved Kilde og Fossen skoler var
på 7,5 %. Dette er innefor målet for enheten, men noe høyere enn målsettingen for VO 30 samlet. Det er
utarbeidet handlingsplan for oppfølging av sykefraværet, og ledelsen har tatt på alvor at Ringsaker
kommune er en IA- bedrift, med tett samarbeid med NAV arbeidslivssenter og kommunens
HMS- rådgiver i arbeidet med oppfølging og tilrettelegging.
Motivasjonsmålingen viser at Kilde og Fossen skoler skårer bedre enn målsettingen i forhold til læring og
fornyelse. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med alle tilsatte i perioden januar til mars 2008.
Risikovurdering er foretatt. Motivasjonsmålingen viser at de tilsatte er fornøyd med ledelsen, og
resultatet ligger over de fastsatte mål.
Enheten hadde et overskudd på kr 444.000 i 2008. Av dette utgjør overført overskudd fra 2007
kr 202.000. Overskuddet i 2008 skyldes innsparte lønnsmidler, samt overskudd for SFO-betaling.
Overskuddet er planlagt brukt til å videreføre innkjøp av læremidler, IKT, elevpulter og styrkning av
undervisningen.
315 Skarpsno skole
Brukernes tilfredshet med skolen er god når det gjelder tjenester tilpasset brukeres behov.
Brukerundersøkelsen ga her et resultat på 4,7, som i 2007. Når det gjelder engasjerte og kompetente
medarbeidere er resultatet bedret fra 4,8 til 5,0. Skolen har god dialog med brukerne både når det
gjelder samarbeid og informasjon, brukerundersøkelsen ga her et resultat på 4,9.
Ansattes tilfredshet med ledelsen må sies å være god, resultatet har økt fra 4,9 til 5,0, likeså
tilfredsheten med engasjement og kompetanse som har økt fra 4,5 til 4,8 og arbeidsmiljø som har økt
fra 4,5 til 4,6. Læring og fornyelse har økt fra 4,2 til 4,7.
Resultatet for nasjonale prøver norsk lesing er bra. Skolen skårer på linje med gjennomsnitt for Ringsaker
og over gjennomsnitt for landet. I engelsk og regning ligger skolen litt under gjennomsnitt for Ringsaker.
Resultatene fra nasjonale prøver på 8. trinn viser at elever fra Skarpsno har gode resultater i matematikk.
Gjennomsnittet for Skarpsnoelevene på 8. trinn er 3,4 mens det for Ringsaker er 3,0 og landet er 3,1. I
norsk og engelsk ligger Skarpsnoelevene litt under Ringsaker og landet.
Sykefraværet har gått betydelig ned i forhold til forrige år og havnet på 4,6 % for hele 2008.
Enheten hadde et overskudd på kr 5.000 i 2008. Overført overskudd fra 2007 utgjorde kr 373.000. Det er
ved slutten av året gjort utbedringer i radonproblemet ved skolen. Det vil bli foretatt nye målinger i
vinteren 2009 for å avklare om måltallene er tilfredsstillende.
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316 Gaupen skole
Gaupen skole skårer godt på nasjonale prøver på 5. trinn i lesing norsk, lesing engelsk og i matematikk.
Skolen skårer også godt på kartleggingsprøvene Ringsakerskolen har innført høsten 2008. En vesentlig
endring fra 2007 er gjennomføringen av undervisning i rene årstrinn. Skolen mener den faglige
fremgangen i stor grad kan tilskrives den nye organiseringen.
De ansatte rapporterer i motivasjonsmålingen at de er fornøyde med skolen som arbeidsplass. Alt i alt er
Gaupen skole på god vei til å etablere seg som en sterk organisasjon skolefaglig, personalmessig og
administrativt.
Skolen har hatt et høyere sykefravær enn ønsket og forventet, og har registrert et stort antall
skademeldinger på ansatte. I denne situasjonen har skoleleder satt i verk tiltak med å styrke
voksentettheten rundt enkeltelever, satt i verk egne tiltak på enkeltelever, samt hatt økt fokus på
HMS-arbeidet for de ansatte.
Enheten hadde et underskudd på kr 246.000 i 2008. Overført overskudd fra 2007 utgjorde kr 125.000.
Underskuddet i 2008 skyldes økt innsats i forhold til elever med store hjelpebehov.
Den nye skolen i Gaupen, ble ferdigstilt desember 2008. Planlagt oppstart i ny skole er satt til den
23. februar 2009.
Skolen har rett i underkant av 20 % av elevmassen meldt inn til PP-tjenesten for utredning, mens
landsgjennomsnittet ligger på rundt 6 %.
319 Kirkekretsen skole
Motivasjonsmålingen viser svake resultater, men etter grundig gjennomgang blant de ansatte synes
medarbeiderne mer fornøyde enn tallene viser. Det er enighet om en handlingsplan for noen justeringer,
men det trengs nok ikke så gjennomgripende endringer som resultatene kunne tyde på. Dette sjekkes
videre ut i medarbeidersamtaler.
Elevundersøkelsen 2008 ga svært negative tall på elevmiljøet på 7. trinn. Dette er heldigvis ikke
representativt for skolen som helhet. Elevundersøkelsen for 5. og 6. trinn samt brukerundersøkelsen
viser mer normale tall. Skolen tar elevmiljøet på alvor, bl.a. i samarbeid med elevrådet, FAU, SU og
skolemiljøutvalget. Skolen bestemte i 2006 å innføre ”Individuelle Utviklingsplaner” (IUP). IUP er innført
for sosial utvikling, men ikke for fag. Resultatene på nasjonale prøver ligger nær gjennomsnittet for
landet. Kartleggingsprøvene viser for det meste gode resultater. De er nyttige redskaper for videre
utvikling.
Sykefraværet er høyre enn akseptabelt nivå på 6,8 %, men viste en positiv trend gjennom året, og for
fjerde kvartal 2008 var sykefraværet innenfor målet på 6,0 %.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 40.000 i 2008. Av dette utgjør overført overskudd fra 2007
kr 32.000.
321 Hempa skole
Skolen har gode resultater i elevundersøkelsen og brukerundersøkelsen. Når det gjelder
motivasjonsmålingen av de ansatte, har skolen forbedringspotensial. Det er etablert ei styringsgruppe
som skal jobbe med tiltak.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 227.000 i 2008. Overført overskudd fra 2007 utgjorde
kr 564.000. Overskuddet fra 2008 er planlagt benyttet i 2009 til seminar og besøk på Nylund skole i
Stavanger.
Satsingsområdene på Hempa våren 2008 var Fronter- det å bli oppegående fronterbrukere. For
høsthalvåret og fremover har kartlegging vært i fokus med opplæring av personalet i bruk av de ulike
kartleggingsverktøyene skolen ikke kjente fra før, og praktiske gjennomføringer på trinnene. I tillegg
jobber skolen fortsatt med et prosjekt om læringsstrategier.
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322 Fagerlund skole
Ved årets utgang hadde Fagerlund skole et elevtall på 462, hvorav 62 tospråklige, fordelt på 19 språk.
Skolen har i løpet av 2008 ansatt egen skolebibliotekar, og biblioteket er i full drift med stor entusiasme.
I 2008 har skolen brukt et anselig beløp på innkjøp av nye bøker. Sanserommet er ferdigstilt og er til stor
glede for elever med spesielle behov. Alle skolens lærere har nå egne bærbare PC’er. Skolen har også
fornyet alle stasjonære PC’er på all-rommene. Det er videre investert i bærbare PC’er på mellomtrinnet.
Målet er et antall på 30 pr trinn. Alle elever og foresatte er tilkoblet Fronter. Dette blir brukt stadig mer
både av elever og foresatte.
Motivasjonsmålingen ga gode resultater, spesielt skårene på arbeidsmiljø og læring/fornyelse var bra.
Skolen jobber stadig for å opprettholde og forbedre resultatene innen alle 4 fokusområdene.
Skolen har for få lekeapparater, og det jobbes fortsatt med ytterligere innkjøp.
Skolen har et bredt samarbeid med kunstnere og kulturelle instanser og jobber tett i forhold til hjem –
skole. Målinger gjort blant brukere og ansatte innfrir forventinger og mål. Sykefraværet er høyere enn
målsettingen, men sykefraværet er ikke relatert til arbeidsmiljøet.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 377.000 i 2008. Av dette utgjør overført overskudd fra
2007 kr 232.000. Økonomistyringen er god. Overskuddet fra 2008 skal benyttes til ekstra
miljøarbeider/assistent i forbindelse med ressurskrevende elever og kjøp av 40 bærbare PC’er til
elevene.
Skolen er en av 4 pilotskoler innen kommunens satsing på Early Years Literacy Program fra høsten 2008.
Skolen jobber videre med læringsstrategier, og utviklingssamtalen er et viktig element i denne
forbindelsen. Fagerlund har pedagoger med 2. avdeling spesialpedagogikk på alle trinn. Flere lærere tar
videreutdanning i matematikk, migrasjonspedagogikk, 2. avdeling spesialpedagogikk og to lærere tar
master i tilpasset opplæring med flerkulturelt fokus.
323 Mørkved skole
De tre siste årene har småskoletrinnet arbeidet med leseinnlæring etter en modell fra New Zealand og
Australia; Early Years Literacy Program. Det gir gode resultater i barnas leseferdighet. Årets nasjonale
prøver på 5.trinn ga rimelig gode resultater i alle tre fagene. Oppfølgingen etter årshjul for kartlegging
viser at elevene på Mørkved skole jevnt over lærer det de skal. Brukerne melder i stor grad at de er
tilfredse. Medarbeidersamtaler, oppfølging av sykemeldte og HMS-arbeidet er i tråd med gjeldende
retningslinjer. Resultatene på motivasjonsmålingen i 2008 er gode.
Enheten hadde et økonomisk underskudd på kr 471.000 i 2008. Av dette utgjør overført underskudd fra
2007 kr 20.000. Underskuddet skyldes ulike enkeltstående hendelser som i sum har bidratt til et negativt
resultat. Tiltak for å komme i balanse er satt i verk, og vil bli fulgt opp månedlig.
Mørkved skole har i 2008 fortsatt arbeidet fra foregående år med teamorganisering og pedagogisk
utviklingsarbeid knyttet til de fire områdene fagkompetanse, digital kompetanse, relasjonskompetanse
og læringsstrategier. Kunnskapsløftet innføres gradvis med utskifting av læremidler i tråd med fagplaner
og kunnskapsmål. I nettverk med de andre skolene i Furnes u-skolekrets arbeider Mørkved også dette
året målbevisst med matematikkfaget. Alle lærere har bærbar PC og jobber aktivt i Fronter. Skolens
hjemmeside oppdateres jevnlig.
324 Kirkenær skole
Kirkenær skole har godt fornøyde brukere og ansatte. Skolens skolefritidsordning er velfungerende, og
forsøket med utvidet åpningstid er godt mottatt og godt benyttet av brukerne. Resultater av de nasjonale
prøvene viser oppnådde mål i norsk. Resultatene i matematikk og engelsk ligger tett oppunder målet.
En brukerundersøkelse utført av Thomas Nordahl i forbindelse med prosjektslutt av ”Sammen om en
bedre skole,” er foretatt blant elever og ansatte. Rapporten viser stor framgang i ro, orden, samarbeid
hjem-skole, læringsresultater og ledelse. Etter prosjektets slutt den 31.12.2008 prioriteres aktiv bruk av
LP-modellen.
Sykefraværet er på årsbasis tett ved målsettingen.
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Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 303.000 i 2008. Overført overskudd fra 2007 utgjorde
kr 706.000. Overskuddet i 2008 er bevisst og tiltenkt ekstra lærerbemanning fram til 31.7.2009 og
istandsetting av SFO- kjøkken med bl.a. industrioppvaskmaskin. Deler av overskuddet skal også benyttes
til en sang-/musikk-/teaterforestilling den 16. juni som avslutning på skoleåret 2008-2009.
Kirkenær skole har overtatt eiendommen Hagetun. Eiendommen ble i sin tid tenkt brukt til skolens
SFO-lokaler. Det er naturlig at eiendommen tilhører skolen siden ny inn-/utkjøring er vedtatt. For å ta
huset i bruk, trengs en gjennomgående utbedring/utvidelse.
325 Kylstad skole
Kylstad skole har oppnådd gode resultater i forhold til måloppnåelse innenfor alle fokusområder i
styringskortet.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 370.000 i 2008. Av dette utgjør overført overskudd fra
2007 på kr 207.000. Overskuddet skyldes i hovedsak at det ikke er foretatt nødvendige innkjøp av nytt
inventar, i påvente av at rehabiliteringsarbeidet på bygningen skal ferdigstilles. Noe av overskuddet er
også bevisst med tanke på å kunne opprettholde bemanningen i skolen og på SFO våren 2009.
Skolen har satt fokus på økt læringsutbytte og forbedring av resultatene på de nasjonale prøvene for
5. årstrinn. Erfaringer gjennom deltakelse i prosjektet ”Utvidet skoledag og måltider i skolen” for
småskolen har ført til større bevissthet i forhold til ressursbruk og organisering av skoledagen. Skolen
fikk et betydelig bygningsmessig løft i 2008 i form av nye vinduer på hele sørsiden og lyddempende
plater i taket på alle klasserom. Skolen har et stabilt elevtall med om lag 145 elever og 20 ansatte.
326 Stavsberg skole
Resultatene fra brukerundersøkelsen, elevundersøkelsen og motivasjonsmålingen ligger samtlige på
eller over ønsket målsetting. Resultatene fra nasjonale prøver viser en skår over landsgjennomsnittet.
Sykefraværet for 2008 var derimot for høyt. Dette skyldes for en stor del langtidssykemeldinger der
årsaken ikke er knyttet opp mot arbeidsplassen.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 136.000 i 2008. Av dette utgjør overført overskudd fra
2007 på kr 43.000. Av overskuddet i 2008 er kr 6.000 knyttet til prosjekt 11722 økt læringsutbytte,
kr 55.000 er knyttet til prosjekt 11721 realfagstrategi. Resterende overskudd i 2008 skyldes tildeling av
midler til elever med særskilte hjelpebehov; disse midlene skal benyttes i 2009.
2008 var det siste året for Stavsberg som prosjektskole innenfor den statlige rammen ”Kunnskapsløftet
– fra ord til handling”. For perioden 1.8. 2006 – 31.12. 2008 har skolen mottatt kr 642.500. Dette er
benyttet til det lokale prosjektet ”Tilpasset opplæring for økt læring – fra ord til felles handling”.
Resultatet av dette er at skolen har definert minstestandarden for tilpasset opplæring.
Stavsbergmodellen er en realitet, der elevene på 1.- 4. trinn arbeider med den grunnleggende lese- og
skriveopplæringen etter modellen Early Years Literacy Program (EYLP). På 5.- 7. trinn tar modellen med
individuelle utviklingsplaner (IUP) over og omfatter basisfagene norsk, engelsk og matematikk. For
Stavsberg skoles pedagogiske utvikling har deltakelsen i dette prosjektet vært av avgjørende betydning.
I 2008 deltok skolen igjen med to lag i First Lego League (FLL). Begge lagene kom til semifinalen i
robotkjøringen, og begge lagene var nominert til flere kategoripriser. 6. trinn kom tilbake som vinner av
innsiktsprisen, som belønning for den teoretiske delen av oppgaven. Det overordede temaet for FLL
2008 var klima.
Skolen har fremdeles stor mangel på grupperom, og bygget mangler fleksibilitet. Toalettene har blitt
oppgradert i 2008 og SFO-lokalet Grotta er pusset opp.
327 Nes barneskole
Nes barneskole flyttet inn i ny skolelokaler på Stavsjø til skolestart høsten 2008. Nes har fått en ny
samlende skole til erstatning for de 4 skolene som var plassert i de ulike skolekretsene. Samtidig som
det er bygd en moderne skole tilpasset mulighet for fleksible undervisningsløsninger, er det laget et
uteområde som innbyr til lek, kreativitet og læring. Trafikkmessige utfordringer er løst på en god måte
med bussoppstillingsplass felles for barne- og ungdomsskolen. I tillegg er det laget gang- og sykkelveg
som forbinder skoler og framtidig idrettshall med sentrum. Parkeringsproblemene som har vært høsten
2008, er i ferd med å bli løst gjennom opparbeiding av parkeringsplass på tomta til tidligere Stavsjø
barnehage.
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Skolen har en måloppnåelse som ligger over ønsket resultat på de fleste områder. Resultatet på
elevundersøkelsen på 7. trinn er over akseptabelt nivå og rett under målsettingen. Resultatene på
nasjonale prøver i engelsk og lesing er lavere enn akseptabelt nivå.
Det har vært en utfordrende høst for hele personalet med utpakking fra tidligere skoler, etablering av nye
rutiner og bli kjent med nye elever, foresatte og kolleger. Samtidig er de tidligere skolelokalene tømt og
klargjort for salg. Sykefraværsprosenten er likevel lav.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 365.000 i 2008. Av dette utgjør overført overskudd fra
2007 kr 216.000.
Skolen øker sin kompetanse gjennom 2 lærere som er LOGOS-sertifiserte og 6 lærere som er i gang
med videreutdanning. I tillegg er kompetansen økt gjennom møtet mellom 4 tidligere skolekulturer,
kartleggingskompetanse og annen etterutdanning.
340 Hagen skole
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 2008 var administrasjonstilskuddet på kr 131.000. Etter opplæringslova § 13-3a
dekkes driften i sin helhet av Hedmark fylkeskommune. Ny driftsavtale med Hedmark fylkeskommune er
fremforhandlet i 2008 og løper til den blir oppsagt av en av partene.
Hagen skole og Hagen behandlingsenhet har felles brukerundersøkelse som viser at brukerne er svært
tilfreds med tilbudet ved enheten.
I løpet av året 2008 fikk totalt 20 barn og deres familier ulike former for tilbud ved Hagen skole. Sju av
barna er bosatt i Ringsaker kommune. I året 2008 var det 25 nye henvisninger til Hagen
behandlingsenhet. Skolen har i 2008 fått nytt ventilasjonssystem.
342 Voksenpedagogisk senter
Enheten har tilfredse brukere og ansatte. Sykefraværet er noe høyere enn målsettingen.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 1.480.000 i 2008. Overført overskudd fra 2007 utgjorde
kr 1.600.000. Inntektssiden viser at de statlige tilskuddene fra overgangsordningen som er under
avvikling, ble noe høyere enn forventet. Overskuddet vil være en buffer mot et inntekstbortfall når
overgangsordningen avvikles fra 1.9.2010.
Enheten deltok også i 2008 i to eksternt finansierte uviklingsprosjekter, i det NAV-initierte programmet
for basiskompetanse i arbeidslivet med vekt på de grunnleggende fire ferdighetene i lesing, skriving,
regning og digital kompetanse; og i det nasjonale programmet Leksehjelp i regi av
Utdanningsdirektoratet.
343 PP-tjenesten
Resultatene fra brukerundersøkelsene og motivasjonsmålingene ligger tett opp til eller over
målsettingen. Resultatene fra brukerundersøkelsene og motivasjonsmåling hos medarbeidere er fulgt
opp med tiltaksplan i henhold til organisasjonsutvikling. Sykefraværet er lavere enn målsettingen.
Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 175.000 i 2008. Overført overskudd fra 2007 utgjorde
kr 553.000.
Også i 2008 har PPT hatt et høyt antall meldinger fra barnehager og skoler, og mye tid og ressurser i
enheten går fortsatt med til den lovpålagte oppgaven å være sakkyndig der loven krever det. PPT har hatt
fokus på at rådmannens prosedyrer og retningslinjer for praktisering av opplæringslovens bestemmelser
om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning blir fulgt opp, i et samarbeid med VO20 og VO30,
samt bidratt med informasjon til de private barnhagene og skolene.
Som et bidrag til tidlig intervensjon og til økt læringsutbytte i grunnskolen, har PPT i 2008 bidratt i
arbeidet med å lage et felles system for kartlegging av ferdigheter i norsk og matematikk, samt bidratt
med kurs. PPT har investert mye ressurser i samarbeid med barnehager og skoler om å etablere gode
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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.
Gjennom psykiatrimidler fikk PPT i 2007 tilført en 50 % stilling, og ressursen ble i 2008 benyttet til å tilby
et barnehage- og skoleprogram innen metoden ”De utrolige årene”, utviklet av Webster Stratton. Dette er
et forskningsbasert program med mål å styrke personalets kompetanse i forebygging og håndtering av
atferdsproblemer hos barn i alderen 4 – 8 år, styrke kompetanse i klasseledelse og variasjon av
læringstilnærmelser. Tiltaket er initiert for forebygging av psykisk helse blant barn og unge i Ringsaker,
PPT har 3,2 stillingshjemler fordelt på 4 førskolelærere ved tre 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 de tilsatte på helsestasjon. I tillegg driver de dinosaurusskolen, et program innen ”De utrolige
årene”. Dinosaurusskolen har som mål å styrke emosjonell og sosial kompetanse, og retter seg mot barn
i alderen 3-8 år som har eller er i ferd med å utvikle atferdsproblemer. Foreldreprogrammet tilbys av RE
barne- og ungdomsvern, som retter seg mot å styrke foreldreferdighetene til foreldre med barn med
atferdsproblemer.
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 2008 er det en samlet besparelse innen ufordelt reserve med 4,810 mill. kroner. Av dette overskuddet
er 2,306 mill. kroner overskudd fra 2007 som ikke er benyttet. Av overskuddet i 2008 er kr 884.000
knyttet til prosjekt 11722 økt læringsutbytte, kr 155.000 er knyttet til prosjekt 11721 realfagstrategi, kr
41.000 er knyttet til prosjekt 11718 FOU IKT strategi og kr 200.000 er knyttet til prosjekt 11725
språklab-etablering ved Furnes og Moelv ungdomsskole.
Det er en besparelse på ikke fordelte midler innen lønn på 2,087 mill. kroner, samt en besparelse innen
skyssutgifter på 0,779 mill. kroner.
Høsten 2008 er det fattet vedtak om ekstraressurser til flere skoler for hele skoleåret 2008/2009. Dette
gjelder i stor grad ressurser til oppfølging av elever med store hjelpebehov. Elevene har enten kommet
tilflyttet eller 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 2009.

2.4.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Økt læringsutbytte
Det er satt i gang et arbeid for å heve læringsresultatene i Ringsaker gjennom prosjektet økt
læringsutbytte. Målet er å prøve ut tiltak med målstyrt undervisning og konkret tilbakemelding,
systematisere utviklingssamtaler og systematisere organisering av undervisningen. Det er arbeidet med
standard for elevvurdering, ved at det legges opp til et gjennomgående system med standardiserte
gruppeprøver i tillegg til et system på individnivå hvor det registreres når eleven oppnår kompetansemål i
læreplanen. Kartleggingsvektøyene skal hjelpe læreren til kvalitetsikring av opplæringen. Kartlegging for
norsk og matematikk ble tatt i bruk høsten 2008.
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.
Realfagsstrategi
Som oppfølging av den nasjonale strategiplanen Realfag-naturligvis ble det initiert et arbeid med å utvikle
en lokal strategiplan for realfag med sikte på å heve fagets status og lærernes og elevenes kompetanse i
realfagene. Den lokale strategiplanen ble vedtatt i k.sak 133/2007. Det er ved utviklingsseksjonen tilsatt
en koordinator i 25 % stilling for å ivareta en del av arbeidet med realfagsstrategien. Det ble høsten 2008
med god deltakelse arrangert realfagstorg hvor skoler presenterte ulike prosjekter innenfor realfag.
Koordinator følger tre nettverk på barnetrinnet, og et nettverk på ungdomstrinnet for å følge opp
intensjonene i realfagstrategien. Det utvikles samarbeid med lokalt næringsliv i et realfagslaug som med
praktiske innspill bidrar i arbeidet med realfagstrategien
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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 og det er et utstrakt samarbeid
med Lillegården kompetansesenter og Høgskolen i Hedmark. Prosjektet har gått over to skoleår og ble
avsluttet ved utgangen av 2008.
2. ”Sammen om en bedre skole”
Kirkenær barneskole har gjennomført 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 har vært en del av en lærende organisasjon som drar i samme retning etter felles mål.
Prosjektperioden har vart fra 1.8.2006 til 31.12.2008 og skolen har mottatt et beløp på kr 500.000 til dette
formålet fra Utdanningsdirektoratet.

Bruprosjekt Brumunddal ungdomsskole.
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3. ”Tilpasset opplæring for økt læring – fra ord til felles handling”
Stavsberg skole har i perioden 1.8.2006 til 31.12.2008 fått til sammen kr 642.000 fra
Utdanningsdirektoratet til dette prosjektet. Prosjektet har medført en omorganisering av innholdet i
skolehverdagen. Den enkelte elev har mentorsamtale, som er 20 minutt læringssamtale med
kontaktlærer hver 14. dag. Elevene arbeider med stegark, noe som betyr at innenfor et og samme trinn
kan elevene befinne seg på forskjellige steg.

Kompetanse- og utviklingsarbeid
Oppfølgingen av det sentralt initierte Kunnskapsløftet i skolesektoren utløste i 2008 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. Kompetanse- og
utviklingsarbeid er godt forankret i nettverket for RE-lederne innen undervisning, og det er et nært
samarbeid med ulike arbeidsgrupper der RE-ledere og støtteenheter ivaretar innspill og behov for ulike
typer kompetanseheving. Det er også et godt samarbeid mellom nabokommunene på Hedmarken om
etter- og videreutdanning. Dette gjør det mulig å dra veksel på hverandre i forhold til ressursutnyttelse og
muligheter for tilrettelegging lokalt fra ulike kompetansetilbydere.

Utvidet skoledag
Fagerlund, Fossen, Kilde, Kirkekretsen og Kylstad skoler deltok skoleåret 2007/2008 i et forsøk med
utvidet skoledag for 1.-4.trinn. Forsøket ble initiert av Kunnskapsdepartementet. Utvidet skoledag
innebærer flere timer undervisning i basisfagene, skolemat, fysisk aktivitet og leksehjelp. Målet med
prosjektet var å 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.
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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
424 Psykiatriske tjenester
430 Matproduksjon

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

Heidi Skundberg Voldengen
Hege T. Nysveen
Tordis Strand Hansen
Kjell Erik Bjurling
Anita Vollum
Oddvar Johannessen
Grethe Myhre
Lise Tronstad
Ingjerd Olstad
Hege Terese Granstrøm
Gro Medlien
Ane Wenche Moen
Rune Øygarden
Inger Stende Kjelsrud
Vidar Sveadalen

2.5.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet er regulert i lov om sosiale tjenester m.v. samt lov om helsetjenester i
kommunene, og omfatter funksjonene 213 voksenopplæring inkl. AO-senter, 234 aktivisering og
servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede, 253 pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i
institusjon, 254 kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende og 265 kommunalt
disponerte boliger (botilbud utenfor institusjon). Målgruppen er alle med behov for pleie og omsorg uten
hensyn til alder eller diagnose.
2.5.2 Hovedkommentar
Etterspørselen etter pleie- og omsorgtjenester er fortsatt høy innenfor alle brukergrupper. I tillegg til
vekst i antall brukere, opplever en et økt antall brukere med sammensatte diagnoser og store
hjelpebehov. Tidligere utskrivning fra både somatiske og psykiatriske sykehus gir økt pleietyngde og
behov for tilrettelagte tilbud både i hjemmetjenesten og på sykehjemmene. Dette stiller store krav til fag/spesialistkompetanse døgnet rundt. Et annet utviklingstrekk som har konsekvenser for aktivitetsnivået,
er veksten i særlig ressurskrevende brukere. Dette er bl.a. unge brukere som ofte er født sterkt
funksjonshemmet, og som vokser opp med et omfattende hjelpebehov.
Hovedutfordringen for virksomhetsområdet har vært et for høyt aktivitetsnivå i forhold til
budsjettrammen. Virksomhetsområdet samlet fikk et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner
på 3,394 mill. kroner i 2008. Etter 1. og 2. tertial ble det tilleggsbevilget til sammen 8,0 mill. kroner til
styrking av budsjettene for utvalgte resultatenheter innenfor VO 40 pleie og omsorg. I tillegg ble 6,544
mill. kroner omdisponert til resultatenhetene fra ufordelt reserve på budsjettkapittel 449.
Det er store variasjoner i resultatene for de enkelte enhetene. Omsorgsdistriktene har hatt de største
økonomiske utfordringene med at samlet negativt avvik på 9,455 mill. kroner. Årsaken til
budsjettavvikene kommenteres nærmere under den enkelte resultatenhet.
Virksomhetsområdet har det siste året hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 13,1 %. Dette er høyere
enn målsettingen på 10 %. Størstedelen av fraværet er langtidsfravær. Også her varierer resultatene
mellom enhetene. Et høyt sykefravær har medført økte utgifter til vikarer, overtid og ekstrahjelp utover
budsjett. Særlig omsorgsdistriktene har hatt vanskeligheter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, noe
som gjør at en ofte må forlenge vaktene til fast ansatte. Dette utløser utstrakt bruk av timeleie og
overtid. Enkelte omsorgsdistrikt har redusert sykefraværet gjennom arbeid med medarbeiderskap og
ønsketurnus. Det vurderes lignende turnusordninger for flere omsorgsdistrikt.
I k.sak 87/2008 ble det vedtatt en sammenslåing av dagens 9 omsorgsdistrikter til fire større
omsorgsdistrikter fra 1.1.2009. Bakgrunnen for en slik omorganisering er at kommunen har vesentlige
avvik på to områder. Som nevnt foran har omsorgsdistriktene for høy aktivitet i forhold til de gitte
økonomiske rammer, med den konsekvens at rammen overskrides. For det andre har helsetilsynet rettet
søkelys mot kommunens kvalitet på omsorgstjenestene, herunder kommunikasjon og informasjon i
forhold til pårørende, samt observasjon, vurdering og dokumentasjon i forhold til bruker. Forberedelsene
frem til en sammenslåing av omsorgsdistriktene pågikk utover høsten. Det ble lagt ned stor
arbeidsinnsats i forhold til organisering, bemanning og budsjettering av de sammenslåtte distriktene.
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2.5.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2008 var vist i målekart i blå bok 2008. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

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

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

4,5
Ja
99 %
91 %
99 %
82 %

100 %

85 %

94 %

5,0
5,0

4,0
4,0

4,7
3,9

Brukernes
tilfredshet med
tjenestene

Brukernes tilfredshet
med samarbeid/
medvirkning

Brukernes tilfredshet
med informasjon

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

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

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

Brukernes tilfredshet med tjenestene
Benyttes et avvikssystem?
Journalskriving – andel på institusjon
Enerom
Beleggsprosent
Andel ansatte med fagutdanning
Andel søkere som får vedtak eller svar i løpet
av tre uker
Brukernes tilfredshet med samarbeid og
medvirkning
Brukernes tilfredshet med informasjon

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 Psykisk Helse
430 Kjøkken/matproduksjon

Resultatene fra brukerundersøkelsene viser at brukerne er gjennomgående fornøyde med de tjenester
som leveres av de ulike resultatenhetene i pleie og omsorg. Resultatene ligger godt innenfor akseptabelt
nivå både når det gjelder brukernes tilfredshet med tjenestene og brukerens mulighet til
samarbeid/medvirkning. Enkelte enheter har likevel et forbedringspotensial i forhold til brukerinformasjon
hvor resultatet ligger under akseptabelt nivå, det er iverksatt tiltak for å bedre resultatene i 2009.
Medarbeidere

Engasjement og kompetanse (brukere)
Ansattes tilfredshet med engasjement og
kompetanse
Arbeidsmiljø
Sykefravær
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Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

5,0

4,0

5,1

4,5
4,5
10,0 %

4,0
4,0
11,5 %

4,6
4,5
13,1 %

Resultatenhet

Engasjement og
kompetanse
(brukere)

Ansattes
tilfredshet med
engasjement og
kompetanse

Arbeidsmiljø

Sykefravær

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

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

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

16,8
13,7
15,2
12,6
12,9
17,1
16,7
16,3
10,7
8,0
4,8
13,3
10,8
14,0
12,9

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 Psykisk helse
430 Kjøkken/matproduksjon

Medarbeiderne får gjennomgående høy score på engasjement og kompetanse både fra
brukerundersøkelsen og motivasjonsmålingen. Medarbeiderne er i hovedsak tilfreds med arbeidsmiljøet.
Sykefraværet er fortsatt høyt og ligger over akseptabelt resultat for virksomhetsområdet samlet. Det er
fortsatt langtidsfraværet som dominerer.
Organisasjon
Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

4,3
64 %
73 %
57 %
4,2

Ansattes tilfredshet med læring og
fornyelse
Er det utarbeidet en kompetanseplan?
Gjennomførte medarbeidersamtaler
Er det foretatt risikovurdering (HMS)?
Ansattes tilfredshet med ledelsen

Resultatenhet

Læring og
fornyelse

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 Psykisk helse
430 Kjøkken/matproduksjon

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

Er det
utarbeidet
kompetanseplan?

Andel
gjennomførte
medarbeidersamtaler

Er det foretatt
risikovurdering
(HMS)

Tilfredshet
med
ledelsen

Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja

90 %
60 %
34 %
50 %
70 %
70 %
42 %
100 %
98 %
100 %
100 %
100 %
87 %

Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

4,1
4,8
3,7
4,5
4,8
3,9
4,3
4,0
3,8
4,5
3,7
4,9
3,9
4,2
5,0
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Resultatene er innenfor akseptabelt nivå når det gjelder læring og fornyelse. 9 av 15 enheter har
utarbeidet en komplett kompetanseplan. 8 enheter har gjennomført risikovurdering knyttet til HMS.
Omsorgsdistriktene Brøttum, Moelv omegn og Moelv sentrum innrapporterer at de har foretatt en
risikovurdering i forhold til brann. Gjennomsnittlig score for ledertilfredshet ligger innenfor et akseptabelt
nivå, her er det imidlertid store variasjoner mellom enhetene.
Økonomi og ressursbruk

Personalinnsats
Resultatenhet

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

31.12.2008

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 Psykisk Helse
430 Kjøkken/matproduksjon
449 Pl.- og omsorgsform. – ikke fordelt

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

54,81
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

55,07
44,35
48,38
146,77
59,61
38,66
52,60
53,03
50,12
12,35
34,18
67,47
29,54
36,17
19,61
2,00

57,70
44,35
48,38
145,64
59,61
38,66
52,60
53,03
50,32
12,35
34,18
67,47
29,54
36,17
19,74
0

Sum årsverk VO 40 Pleie og omsorg

725,53

748,28

749,91

749,74

For å kunne ivareta hjelpebehovet til en ressurskrevende bruker ble omsorgsdistrikt Brøttum tilført
2,63 årsverk i løpet av året. 2 årsverk ble hentet fra budsjettansvar 449 og 0,63 årsverk ble hentet fra
omsorgsdistrikt Nes. Stillingsrammen på Nes ble videre nedjustert med 0,5 stilling i forkant av den
gjennomførte omorganiseringsprosessen i pleie og omsorg høsten 2008.
Stillingsrammen under enhet kjøkken/matproduksjon ble i k.sak 80/2008 økt med 0,33 årsverk.
0,2 årsverk ble gjennom delegert personalsak nr 488/2008 overført fra enhet kjøkken/matproduksjon til
omsorgsdistrikt Furnes f.o.m. 31.12.2008.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

435 360
162 980
272 380

474 979
173 520
301 459

478 296
168 352
309 944

518 904
208 960
309 944

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

47 202
10 534
36 668

7 690
11 449
-3 759

2 236
236
2 000

12 304
790
11 513

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutgifter
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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 t 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 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

25 731
19 123
21 791
62 685
27 576
18 703
26 705
25 897
25 352
8 592
14 940
29 832
11 896
19 838
13 439
-42 156

27 549
19 799
22 314
64 099
28 692
19 957
28 001
26 644
25 962
8 545
15 445
30 372
11 762
19 838
12 005
-47 646

-1818
-676
-523
-1 414
-1 116
-1 254
-1 296
-747
-610
47
-505
-540
134
1 434
5 490

-7,1 %
-3,5 %
-2,4 %
-2,3 %
-4,0 %
-6,7 %
-4,9 %
-2,9 %
-2,4 %
0,5 %
-3,4 %
-1,8 %
1,1 %
0,0 %
10,7 %
-13,0 %

309 944

313 338

-3 394

-1,1 %

Virksomhetsområdet fikk et negativt budsjettavvik på 3,394 mill. kroner etter avsetninger til bundne
driftsfond, men før årsoppgjørsdisposisjoner i 2008. Som det fremgår av tabellen over er det store
variasjoner i resultatene for de enkelte enhetene innenfor pleie og omsorg. Årsaken til budsjettavvikene
varierer og kommenteres nærmere under det enkelte resultatområde.

Rapport fra resultatenhetene
400 Omsorgsdistrikt Brøttum
Omsorgsdistriktets måloppnåelse knyttet til brukerne vurderes totalt sett som tilfredsstillende.
Brukerundersøkelsen viser tilfredshet med tjenestene som ytes og egen mulighet for samarbeid og
medvirking. Både brukere og pårørende gir medarbeiderne høy score for engasjement og kompetanse.
Et stort arbeidspress har medført at de ansatte har hatt for liten tid til dokumentasjon, informasjon og
samtale med pårørende. Brukernes tilfredshet med informasjonen ligger innenfor et akseptabelt nivå,
men er det området hvor distriktet har fått lavest score.
Motivasjonsmålingen viser at medarbeiderne i distriktet jevnt over er tilfredse med arbeidsmiljøet. I
bofellesskapene i Bakkevegen 2 A og 14 i Moelv er det uttrykt bekymring over lav bemanning.
Arbeidstilsynet har kommentert situasjonen, habiliteringstjenesten og Statens helsetilsyn har gjort det
samme. Fylkesmannen har gjennomført tilsyn i Bakkevegen 14, hvor det fremkom flere avvik som det
arbeides med å få lukket.
Omsorgsdistriktet har hatt et sykefravær på 16,8 % i 2008. Dette er betydelig høyere enn distriktets
målsetting på 10 %. Størstedelen av fraværet er knyttet til langtidssykmeldte.
Det rapporteres at en har hatt for liten tid til internundervisning og fagutvikling. Resultatene er likevel
innenfor akseptabelt nivå når det gjelder de ansattes tilfredshet med læring og fornyelse. Distriktet har
utarbeidet en opplæringsplan, men ingen fullstendig kompetanseplan i 2008. Distriktet har foretatt en
risikovurdering for brann. Medarbeidernes tilfredshet med ledelsen ligger innenfor et akseptabelt nivå.
Regnskapet viser at omsorgsdistriktet har et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på
1,818 mill. kroner inkl. underskuddet fra 2007 på kr 683.000. Omsorgsdistriktets budsjett ble totalt
styrket med 1,711 mill. kroner etter 1. og 2. tertial 2008. Midlene gikk til styrking av lønnsbudsjettet,
men enheten fikk allikevel et overforbruk på lønnspostene inkl. sykelønnsrefusjoner på til sammen
1,4 mill. kroner i 2008.
401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn
Omsorgsdistriktets måloppnåelse i forhold til brukere, medarbeidere og organisasjonsprosesser er jevnt
over gode. For sykefravær og økonomi er resultatene under akseptabelt nivå.
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Brukere og pårørende er gjennomgående fornøyde med de tjenester som ytes, og de ansattes
engasjement og kompetanse. Tilfredsheten er noe lavere når det gjelder informasjon. Omsorgsdistriktet
har utarbeidet en opplæringsplan, men har ingen fullstendig kompetanseplan. Resultatene knyttet til
læring og fornyelse er likevel i henhold til målsettingen. Risikovurdering er bare foretatt for brann.
Medarbeiderne rapporterer at de er tilfredse med egen ledelse.
Sykefraværet har de siste 12 måneder ligget på 13,7 %. Dette er høyere enn akseptabelt resultat på
11,5 %, og en økning fra 2007 hvor fraværet lå på 11,2 %. Omsorgsdistriktet har mange
langtidssykemeldte med fysiske slitasjeplager.
Omsorgsdistriktet har et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på kr 676.000. Avviket
inkluderer overført overskudd fra 2007 på kr 81.000. Distriktet har i 2008 hatt et merforbruk på lønn
knyttet til faste stillingshjemler, noe det har vært vanskelig og sette inn tiltak mot. Tidligere år har
distriktet balansert regnskap mot budsjett ved å kutte på innleie av vikarer og holde stillinger vakante i
løpet av året. En har ofte benyttet seg av vikarer med lavere kompetanse. Som følge av et økt
aktivitetsnivå har det ikke vært mulig å gjennomføre denne type tiltak i 2008 og samtidig opprettholde en
forsvarlig drift ut fra brukernes krav på pleie og omsorg.
Etter 1. tertial ble omsorgsdistriktets budsjett styrket med kr 450.000 til to resurskrevende brukere med
brukerstyrt personlig assistent (BPA). Distriktets lønnsramme ble videre styrket med kr 196.000 etter
2. tertial.
403 Omsorgsdistrikt Moelv sentrum
Resultatene fra brukerundersøkelsen er med unntak av dialog/informasjon med brukerne innenfor et
akseptabelt nivå. Både brukere, pårørende og ansatte er gjennomgående fornøyde med de ansattes
engasjement og kompetanse. De ansatte er også tilfreds med eget arbeidsmiljø. Omsorgsdistriktet har
utarbeidet en opplæringsplan, men har ingen fullstendig kompetanseplan. Resultatene knyttet til læring
og fornyelse ligger likevel innenfor et akseptabelt nivå. Risikovurdering er bare foretatt for brann.
Medarbeiderne rapporterer at de er mindre tilfredse med ledelsen. I 2008 er det gjennomført
medarbeidersamtaler med 60 % av de ansatte. Det er i tillegg gjennomført nyansattsamtaler og andre
typer oppfølgingssamtaler.
Sykefraværet har de siste 12 måneder ligget på 15,2 %. Dette er høyere enn målsettingen på 10 %, og
en økning fra 2007 hvor fraværet lå på 13,3 %. Omsorgsdistriktet har lite korttidsfravær, men et høyt
langtidsfravær. Årsaken til sykefraværet er til dels muskel- og skjelettlidelser og dels andre fysiske
lidelser.
Omsorgsdistriktet har et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på kr 523.000. Dette
inkluderer et overført underskudd fra 2007 på kr 286.000. Omsorgsdistriktet ble tilført totalt 2,703 mill.
kroner i løpet av 2008, hvorav 1,545 mill. kroner skulle dekke merutgifter knyttet til den løpende driften
og 1,158 mill. kroner skulle dekke merutgifter knyttet til ressurskrevende brukere.
Distriktet har leid inn vikarer ved samtlige sykefravær. Det er også brukt mer på ferievikarer og overtid en
det som er budsjettert. Sykefraværet og mangelen på vikarer er årsaken til at distriktet har leid inn to
hjelpepleiere fra Manpower. Denne ordningen vil bli avviklet fra 2009.
405 Omsorgsdistrikt Nes
Omsorgsdistriktets måloppnåelse i 2008 vurderes totalt sett som tilfredsstillende.
Organisasjonsendringen som ble gjennomført i 2007, hadde som mål å skape bedre brukertjenester.
Omsorgsdistriktet har nå et helt driftsår i ny organisasjon bak seg. Erfaringene er gode. Det virker som
om både ansatte og brukere har positive erfaringer med prosessen. Resultatene fra brukerundersøkelsen
ligger godt innenfor et akseptabelt nivå både når det gjelder brukernes og pårørendes tilfredshet med
tjenestene og med mulighet til samarbeid/medvirkning. Tilfredshet med informasjon ligger også innenfor
et akseptabelt nivå, men er det området hvor distriktet har fått lavest score.
Innenfor området engasjement og kompetanse får medarbeiderne høy score både i
brukerundersøkelsen og i motivasjonsmålingen. Resultatene viser også at medarbeiderne er tilfreds med
eget arbeidsmiljø. Enheten får her bedre score enn det fastsatte målet.
Omsorgsdistriktet har hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 12,6 % i 2008. I overkant av 10 % av
sykefraværet er langtidsfravær.
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Tilpasning av den nye organisasjonen har tatt mye tid, og det har ikke vært mulig å gjennomføre
medarbeidersamtaler med flere enn 34 % av de ansatte i 2008. De ansattes mulighet for læring og
fornyelse ligger på et akseptabelt nivå. Distriktet har ikke utarbeidet noen skriftlig kompetanseplan, men
har rettet sine opplæringstiltak mot to fokusområder; tilpasning til ny organisasjonsmodell og forbedret
brukerdokumentasjon. Motivasjonsmålingen viser at det er tilfredshet med ledelsen.
Omsorgsdistriktet har i 2008 et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på 1,414 mill. kroner.
Avviket inkluderer distriktets overskudd fra 2007 på kr 2.061.000. Merforbruket knytter seg hovedsakelig
til fastlønn, ekstrahjelp og overtid. Enheten er tilført kr 301.000 gjennom året for å styrke lønnsbudsjettet.
Omsorgsdistriktet vil innføre ønsketurnus for å få ned bruken av ekstrahjelp og overtid i 2009.
407 Omsorgsdistrikt Veldre
Resultatene fra brukerundersøkelsene ligger innenfor et akseptabelt nivå, med unntak av brukernes
tilfredshet med informasjon. Motivasjonsmålingen gir score over ønsket resultat både når det gjelder
engasjement, kompetanse og tilfredshet med eget arbeidsmiljø.
Enheten har i 2008 hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 12,9 %. Dette er en nedgang i forhold til 2007
hvor fraværet lå på 13,3 % og innenfor akseptabelt nivå på 14,0 %. Dette kan være en indikasjon på at
enhetens arbeid med medarbeiderskap har gitt resultater. Sykefraværet er hovedsakelig langtidsfravær.
Omsorgsdistriktet fikk et negativt budsjettavvik på 1,116 mill. kroner. Korrigerer en for overført
underskudd fra 2007 på kr 531.000, utgjør underskuddet på driften for 2008 kr 585.000. Distriktet ble
etter 1. og 2. tertial styrket med til sammen kr 596.000 til dekning av økte utgifter ved den løpende drift.
Det negative avviket fordeler seg med et mindreforbruk på lønnsposter inkl. refusjoner på kr 469.000, et
merforbruk på andre driftsutgifter på 1,108 mill. kroner og en merinntekt på andre driftsinntekter på kr
54.000. Selv om lønnspostene i sum har gitt et positivt avvik, har en belastet overtidsposten med 1,013
mill. kroner. Distriktet har hatt store vanskeligheter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, noe som gjør at
en forlenge vaktene til faste ansatte. Dette utløser utstrakt bruk av timeleie og økt overtid.
408 Omsorgsdistrikt Tømmerli
Alle måleindikatorene i styringskortet knyttet til brukere ligger innenfor akseptabelt nivå, bortsett fra
dialog/informasjon til brukerne. Motivasjonsmålingen blant ansatte gir variable score. De ansatte er
tilfreds med engasjement, kompetanse og med eget arbeidsmiljø. Medarbeidernes tilfredshet med
ledelsen ligger på den annen side under akseptabelt nivå.
Omsorgsdistriktet har de siste 12 måneder hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 17,1 %. Dette er
vesentlig høyere enn distriktets mål på 11 % og det enheten regner som akseptabelt nivå på 13 %. En
smittsom virusinfeksjon medførte et spesielt høyt fravær i februar. Størstedelen av fraværet er ikke
arbeidsrelatert langtidsfravær, men det gis også uttrykk for at et høyt stressnivå både i
sykehjemsavdelingen og i omsorgsleilighetene tapper folk for energi.
Driftsunderskuddet for 2008 ble 1,254 mill. kroner. Omsorgsdistriktet ble etter 1. tertial styrket med
kr 440.000 for å dekke merutgifter knyttet til brukere som får sine tjenester utenfor kommunen og
kr 200.000 til den løpende driften. Etter 2. tertial ble det tilleggsbevilget ytterligere kr 899.000, hvorav
kr 433.000 til finansiering av nye ressurskrevende brukere og kr 446.000 til generell styrking av
lønnsbudsjettet.
Avviket mot budsjett fordeler seg med et merforbruk på lønnsposter inkl. refusjoner på 1,781 mill.
kroner, et merforbruk på andre driftsutgifter på 428.000 og merinntekter knyttet til øvrige inntektsposter
på kr 862.000.
409 Omsorgsdistrikt Brumunddal
Brukerundersøkelsen viser at brukere og pårørende er godt fornøyd med de tjenestene omsorgsdistriktet
leverer og egne påvirkningsmuligheter. Brukere og pårørende er mindre fornøyd med informasjon. Både
brukere og ansatte er i stor utstrekning fornøyd med de ansattes engasjement og kompetanse. De
ansatte er også tilfreds med eget arbeidsmiljø.
Omsorgsdistriktet sliter med et høyt sykefravær og hadde i 2008 et gjennomsnittlig fravær på 16,7 %.
Dette er betydelig høyere enn distriktets målsetting på 12 % og akseptabelt nivå på 14 %. Det høye
sykefraværet har påført distriktet vesentlig høyere utgifter til vikarer og overtid enn det en har budsjettert
med i 2008. Størstedelen av fraværet er knyttet til langtidsfravær.
ÅRSBERETNING 2008

71

Resultatene er innenfor et akseptabelt nivå når det gjelder de ansattes tilfredshet med egen læring og
fornyelse. Distriktet har utarbeidet en skriftlig kompetanseplan for medarbeiderne. De ansattes
tilfredshet med ledelsen ligger godt innenfor et akseptabelt nivå.
Det økonomiske resultatet for 2008 viser et negativt budsjettavvik på 1,296 mill. kroner. Resultatet
inkluderer et merforbruk fra 2007 på kr 527.000, slik at merforbruket i 2008 isolert sett er på kr 769.000.
Omsorgsdistriktet hadde i 2008 et merforbruk på overtidsbudsjettet på kr 1.525.000. Merforbruk på
overtid er omtrent jevnt fordelt mellom sykehjem/hjemmetjenester og på boliger og er bl.a. et resultat av
et høyt sykefravær. Omsorgsdistriktet er totalt tilført 1,989 mill. kroner gjennom året til dekning av
merutgifter knyttet til ressurskrevende brukere, brannverntiltak og en generell økning av lønnsbudsjettet.
410 Omsorgsdistrikt Mørkved
Brukerundersøkelsen viser at omsorgsdistriktet leverer innen for et akseptabelt nivå når det gjelder
brukeres og pårørendes tilfredshet med tjenesten og tilfredshet med samarbeid/medvirkning. Distriktet
har imidlertid utfordringer når det gjelder å bedre informasjonen og kommunikasjon med brukere og
pårørende.
De ansattes tilfredshet med egen læring og fornyelse ligger på et akseptabelt nivå, men er under
målsettingen. Distriktet har utarbeidet en egen kompetanseplan for medarbeiderne og en venter at dette
vil bedre resultatene i 2009. De ansattes tilfredshet med ledelsen ligger på et akseptabelt nivå.
Sykefraværet er på 16,3 %, noe som er betydelig høyere enn målsettingen på 10 %. Omsorgsdistriktet
har innført årsarbeidstid i deler av distriktet. Dette har gitt resultater i form av høyere score når det
gjelder arbeidstidsordning og mulighet for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset egne behov.
Resultatene både fra motivasjonsmålingen og brukerundersøkelsen gir de ansatte høy score når det
gjelder engasjement og kompetanse.
Regnskapet for 2008 viser et negativt avvik i forhold til budsjett på kr 747.000. Dette avviket inkluderer et
underskudd på kr 109.000 fra 2007. Merforbruket skyldes hovedsakelig et overforbruk på fastlønn med
tilhørende turnustillegg. Tidligere år har distriktet balansert tilsvarende overforbruk ved å kutte på innleie
av vikarer og holde stillinger vakante i løpet av året. Det siste året har det ikke vært mulig å gjennomføre
denne type tiltak da dette ville ha medført en alt for lav bemanning på sykehjemmet. Det har heller ikke
vært mulig å korte ned vakter og samtidig opprettholde en forsvarlig drift. Merforbruket på fastlønn
beløper seg til kr 568.000 i 2008. Distriktet har videre et merforbruk på overtidsbudsjettet på omlag
kr 180.000.
411 Omsorgsdistrikt Furnes
Resultatene i styringskortet viser at brukernes tilfredshet med de tjenestene distriktet tilbyr ligger
innenfor et akseptabelt nivå, men lavere enn målsettingen. Brukernes tilfredshet med samarbeid og
medvirkning ligger også innenfor et akseptabelt nivå. Tilbakemeldingene fra brukerne er under
akseptabelt nivå når det gjelder informasjon. Distriktet scorer høyt når det gjelder medarbeidernes
engasjement og kompetanse og de ansattes tilfredshet med arbeidsmiljøet. Distriktet har høstet gode
erfaringer med bruk av gruppeleder på sykehjemsavdelingen. Dette har bidratt til bedre faglig kvalitet og
kontinuitet.
Omsorgsdistriktet har i 2008 hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 10,7 %. Dette er innenfor distriktets
målsetting og en nedgang i forhold til 2007 hvor sykefraværet lå på 16,8 %. Det antas at en tidlig og god
oppfølging av sykmeldte er en medvirkende årsak til nedgangen i distriktets sykefravær.
Regnskapet viser et negativt avvik i forhold til budsjett på kr 610.000. Distriktets merforbruk fra 2007 på
kr 512.000 er da inkludert. Distriktet har en stor utfordring når det gjelder overtid. Dette skyldes behov
for nødvendig fagkompetanse ovenfor brukere både i hjemmetjenesten og på institusjon, som har
medført forskyvninger av vakter og doble vakter.
Distriktets rammer har totalt blitt styrket med kr 1,348 mill. kroner i løpet av året, bl.a. for å dekke
merutgifter knyttet til en bruker med spesielle behov inne på sykehjemmet, økte overtidsutgifter samt
utgifter til tre brukerstyrte personlige assistenter.
420 Bjønnhaug avlastingssenter
Enheten har stort sett opprettholdt resultatene fra forrige år. Brukerne gir enheten høy score på
tilfredshet med tjenesten på Bjønnhaug og med privat avlastning, men noe lavere score på inneareal og
muligheten for individuelle tilrettelegginger. Brukerne er tilfreds når det gjelder informasjon.
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Enheten scorer høyt når det gjelder medarbeidernes kompetanse og engasjement, men får lav
score på det fysiske arbeidsmiljøet, noe som er et uttrykk for misnøye med en lite egnet og gammel
bygningsmasse. Enheten har hatt et sykefravær på 8,0 % siste 12 måneder. Dette er godt innenfor
enhetens målsetting om å ligge under 12 %.
Enheten kom ut med et positivt budsjettavvik på kr 47.000 for 2008. Overført driftsoverskudd fra 2007
var om lag kr 360.000. Bjønnhaug avlastningssenter fikk styrket budsjettet med kr 515.000 etter 1. tertial
til dekning av hvilende nattevakt som ble satt inn av brannsikkerhetshensyn.
421 Rehabilitering
I 2008 gjennomførte rehabiliteringsenheten brukerundersøkelse av ergoterapitjenesten for
hjemmeboende og brukere i institusjoner. Brukerne er gjennomgående tilfreds med de tjenester
rehabiliteringstjenestens ansatte tilbyr. De er også fornøyd med samarbeid, brukermedvirkning,
informasjon, engasjement og kompetanse.
De ansatte scorer høyt på innhold i jobben, samarbeid med kollegaer, organisering, faglig og personlig
utvikling, stolthet over egen arbeidsplass og helhetsvurdering. Nærmeste leder scorer under ønsket
nivå. De ulike yrkesgrupper er oppfordret til å komme med tilbakemeldinger til leder vedrørende dette.
Forhold til nærmeste leder vil bli vektlagt under medarbeidersamtalene i 2009.
Sykefravær siste 12 måneder er på 4,8 %. Det har ikke vært langtidssykmeldinger over to måneder for
noen av de ansatte. Arbeidsmiljøet er bra, og de ansatte trives med å gå på jobb. Det har vært mulig å
besette ledige stillinger med riktig fagkompetanse på alle fagområder.
Enheten fikk for første gang et negativt budsjettavvik på kr 505.000 i 2008. Tidligere har enheten hatt ett
årlig overskudd på om lag kr 500.000. Avviket inneværende år skyldes hovedsakelig et merforbruk på
lønnsbudsjettet, primært på fastlønn med tilhørende variable lønnsarter, kjøreutgifter, mindreinntekter og
mindre refusjon sykelønn. Et høyt aktivitetsnivå har gjort det vanskelig å spare på innleie av vikarer og
holde stillinger vakante gjennomåret. Enheten har videre hatt merutgiftene knyttet til innkjøp av senger,
nattbord, behandlingsbenker og hydrokolator på totalt kr 110.000 i 2008. Innkjøpene var helt nødvendig
da utstyret ikke ble godkjent ved teknisk ettersyn.
422 Demente
Demensenheten scorer høyt innenfor fokusområdene brukere, medarbeidere og organisasjon, men
svakere innenfor fokusområdene sykefravær og økonomi.
Dementes enheten får høyere score enn det fastsatte målet når det gjelder de tjenestene som tilbys og
brukernes mulighet for samarbeid medvirkning. For brukerinformasjon er resultatene svakere, men
likevel innenfor akseptabelt nivå.
Enheten scorer også høyt når det gjelder medarbeidernes engasjement og kompetanse og de ansattes
tilfredshet med arbeidsmiljøet.
Gjennomsnittlig sykefravær har de siste 12 måneder ligget på 13,3 %, mot 12,2 % i 2007. Dette er
vesentlig høyere en enhetens målsetting i 2008 om et fravær på 8,0 %. Fraværet i enheten er
hovedsakelig langtidsfravær. Kun 2 % av fraværet er under 16 dager.
Enheten fikk et negativt budsjettavvik på kr 540.000 i 2008. Overført overskudd fra 2007 på kr 147.000 er
inkludert. Merforbruket begrunnes med at enheten har sterkt utagerende pasienter som ofte krever 1:1
bemanning og at grunnbemanningen er for lav til å takle topper gjennom året. Dette gjør at enheten ofte
må leie inn ekstrahjelp. Fast ansatte må også ofte forskyve vakter, noe som genererer overtid.
Merforbruk knyttet til ekstrahjelp og overtid var i 2008 på 1,647 mill. kroner ekskl. sosiale utgifter.
Enheten hadde også et betydelig merforbruk knyttet til vikarer i 2008. Når enhetens merforbruk kun var
på kr 540.000 kroner skyldes dette at enheten hadde betydelig merinntekter knyttet til langtidsopphold i
2008.
423 Ringsaker AO-senter
Resultatene fra brukerundersøkelsen viser at brukerne gjennomgående er fornøyd med de tjenester AOsenteret leverer. Brukerne gir senteret høy score både når det gjelder tjeneste og mulighet for samarbeid
medvirkning. Brukernes tilfredshet med informasjon ligger også godt innenfor et akseptabelt nivå.
Motivasjonsmålingen viser at medarbeiderne er fornøyd med de ansattes engasjement og kompetanse.
De ansattes tilfredshet med arbeidsmiljøet ligger også godt innenfor et akseptabelt nivå.
ÅRSBERETNING 2008

73

Resultatene er innenfor akseptabelt nivå når det gjelder de ansattes tilfredshet med egen læring og
fornyelse. Enheten har utarbeidet en kompetanseplan, men ser utfordringer i forhold til å øke
kompetansen ytterligere. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte dette året.
Enheten har også foretatt en egen risikovurdering i forhold til HMS. Medarbeidernes tilfredshet med
ledelsen ligger noe under akseptabelt nivå.
Regnskapet viser i 2008 et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 134.000. Enheten hadde i 2007 et
overskudd på kr 889.000. Aktiviteten i enheten har i 2008 vært noe høyere enn bevilget budsjett.
Mesna Bruk, som var senterets største oppdragsgiver, gikk konkurs høsten 2008. Det har vært vanskelig
å skaffe nye oppdrag og inntektene som bidrar til senterets drift er som følge av dette redusert.
424 Enhet for psykisk helse
Resultatene fra brukerundersøkelsen gjennomført i oktober 2008 er innenfor et akseptabelt nivå når det
gjelder de tjenestene som tilbys og brukernes mulighet for samarbeid medvirkning. For
brukerinformasjon er resultatene imidlertid under ønsket nivå. Både den gjennomførte
motivasjonsmålingen og brukerunderøkelsen gir medarbeiderne høy score knyttet til engasjement og
kompetanse. Enheten får også høy score når det gjelder de ansattes tilfredshet med eget arbeidsmiljø.
Sykefraværet for siste 12 måneder utgjorde 14,0 %. Dette er over målsettingen på 10,0 % og høyere enn
akseptabelt resultat på 11,5 %. Fraværet skyldes at flere ansatte er langtidssykemeldte.
Resultatene er innenfor akseptabelt nivå når det gjelder de ansattes tilfredshet med egen læring og
fornyelse. Enheten har ikke hatt kapasitet til å utarbeide egen kompetanseplan for de ansatte i 2008. Det
er gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte dette året. Enheten har også foretatt en
egen risikovurdering i forhold til HMS. Medarbeidernes tilfredshet med ledelsen ligger innenfor at
akseptabelt nivå.
Driftsresultatet for 2008 viser et nullresultat i forhold til budsjett. Psykisk helse har i løpet av året blitt
tilført totalt 2,5 mill. kroner for å dekke utgifter knyttet til en svært ressurskrevende bruker.
Lønnsposter inkl. refusjoner er overskredet med total kr 1.067.000. Overskridelsen skyldes merforbruk på
variabel lønn, og merutgifter vedr. sykevikarer, ekstrahjelp og overtid. Andre driftsutgifter er overskredet
med kr 288.000, hvorav de største avvikene på poster som opplæring/kurs, inventar/utstyr, vedlikehold
transportmidler osv. En del må anses som engangsutgifter ved etablering/innkjøring av en ny enhet.
430 Matproduksjon
Resultatene fra brukerundersøkelsen viser at brukerne er godt fornøyd med enhetens produkter.
Matproduksjonen får høyere score enn det fastsatte målet når det gjelder de tjenestene som tilbys og
brukernes mulighet for samarbeid og medvirkning. For brukerinformasjon er resultatene svakere, men
likevel innenfor akseptabelt nivå.
Også motivasjonsmålingen blant ansatte ligger over målsettingen. Et unntak er læring og fornyelse, der
en ikke har nådd akseptabelt nivå. Dette vil bli fulgt opp.
Sykefraværet i matproduksjonen har steget fra 5,4 % i 2007 til 12,9 % i 2008. Dette til tross for at det er
gjennomført flere HMS-tiltak som arbeidsplassvurdering og ergonomisk veiledning. Fraværet skyldes i
hovedtrekk alvorlig sykdom, og slitasjeskader blant flere ansatte, etter mange års jobbing på kjøkken.
Ved inngangen av 2008 startet matproduksjon med et overført driftsoverskudd fra 2007 på 1,237 mill.
kroner. Med et positivt avvik på ca. 1,434 mill kroner ved utgangen av året, er overskuddet for 2008 på
kr 197.000. Lønnposter inkl. refusjoner viser et positivt avvik på kr 749.000. Årsaken er at stillinger, bl.a.
lederstillinger, har vært delvis vakante. Enheten har en streng praksis når det gjelder innleie av vikarer.
Derimot har det vært et merforbruk innenfor andre driftsutgifter på i alt kr 830.000. Kjøp av matvarer
representerer det største avviket, med en overskridelse på rundt kr 470.000, noe som skyldes
ekstraordinær prisstigning gjennom 2008, og merforbruk ved enkelte postkjøkken.
449 Pleie- og omsorgsformål – ufordelt
Ved utgangen av 2008 sto det igjen kr 5.490.000 på budsjettansvar ufordelt pleie- og omsorgsformål.
Ikke disponert overskudd fra 2007 på kr 3.223.000 inngår i resultatet. Det har vært en merinntekt på
kr 4.260.000 knyttet til statstilskudd til ressurskrevende brukere. Midlene vil bli benyttet til å dekke
fremtidige utgifter til denne gruppen brukere.
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Opptrappingsplan for psykisk helse avsluttes ved utgangen av 2008. I tråd med forutsetningene for
planen innlemmes de øremerkede tilskudd til drift av kommunens psykiske helsearbeid i de frie
inntektene fra 2009.

2.5.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Nedenfor kommenteres nye tiltak som er iverksatt innenfor pleie og omsorg i løpet av 2008 og andre
sentrale tiltak som har satt sitt preg på virksomheten dette året.
Refleksjonsgruppe om holdninger og etikk
Distrikt Furnes og distrikt Brumunddal startet våren 2008 opp med refleksjonsgrupper, der tema var
holdninger og etikk sett opp mot aktuelle lovverk i pleie- og omsorgstjenesten. En fast ansatt har vært
ansvarlig for veiledning og gjennomføring av prosessen. En har mottatt mange positive tilbakemeldinger
fra deltagerne. Dette kom som et tiltak etter motivasjonsmålingen 2007, der ansatte selv så behov for tid
til refleksjon i arbeidshverdagen. Det er også et forbedringsområde som fylkeslegen setter fokus på i sin
tilbakemelding til kommunen etter ulike klagesaker. Samarbeidsprosjektet mellom de to distriktene har
videre bidratt til at Ringsaker kommune nå deltar i et landsomfattende prosjekt ”Samarbeid om etisk
kompetanseheving i helse, sosial- og omsorgstjenstene” i regi av KS.
Nye Furnes bo-og aktivitetssenter
I sak 114/2006 vedtok kommunestyret at Furnes bo- og aktivitetssenter skulle bygges om til
omsorgsleiligheter som skulle driftes som ”trygghetsplasser”. Ombygging har pågått i 2008, og 18
serviceleiligheter ved Furnes bo- og aktivitetssenter ble ferdigstilt i desember 2008.
Sampro
Det er innført et nytt internettbasert system for individuell plan, kalt Sampro, fra 1.4.2008. Mer enn 150
ansatte i kommunen har vært på kurs for å ta dette i bruk. I tillegg er det laget prosedyrer og formidlet
informasjon. Omlag 340 planer var registrert pr. 31.12.2008
HACCP-prosjektet
Det nye hygiene- og kontrollregelverk for trygg mat blir gjeldene i Norge gjennom EØS-avtalen. I den
forbindelsen har matproduksjon gjennom hele 2008 jobbet med et såkalt HACCP-prosjekt. Det er et
lovpålagt kvalitetssystem basert på en sannsynlighets- og konsekvensanalyse (trygg mat), m.a.o. en
kvalitetssikring av alle ledd i verdikjeden. Resultatet så langt er en ”trygg mat-håndbok” og et oppdatert
IK-mat-system for produksjonskjøkkenet inkludert transportleddet. Videre skal det utarbeides et lignende
system for tilretteleggerkjøkkenene og postkjøkkenene. Matproduksjon fikk bevilget kr 100.000 til dette
prosjektet, og midlene er i hovedsak benyttet til en ekstern konsulent fra firmaet MatPuls.

Sansehagen Ringsaker AO-senter på Holo
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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, 232 forebygging,
helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 244 barneverntjeneste, 251 barneverntiltak i familien og 252
barneverntiltak utenfor familien.
2.6.2 Hovedkommentar
Barne- og ungdomsvern opplevde en fortsatt økning i bekymringsmeldinger i 2008. Meldingene omfattet
også de mest alvorlige sakene, med flere omsorgsovertakelser og akuttplasseringer. Enheten ble styrket
med kr 290.000 etter 2. tertial for å dekke avviket i driftsbudsjettet ekskl. underskuddet fra tidligere år.
Enheten fikk et overskudd på kr 513.855 ved årets slutt.
Den økte arbeidsmengden medførte at det var vanskelig å gjennomføre alle undersøkelser iht. lovens
krav. Nye bekymringsmeldinger ble satt på venteliste i perioden mars – august. Noen av disse ble
avsluttet i løpet av 4. kvartal mens andre først vil bli avsluttet i 2009. Enheten forventet økte utgifter til
plasseringer utenfor hjemmet, og sparte derfor inn på ytelser til hjelpetiltak. Det er uheldig at en ser seg
nødt til å spare inn på hjelpetiltak som på sikt kan forebygge behov for omsorgsovertakelser.

2.6.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2008 var vist i styringskortet i blå bok 2008. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
Ønsket resultat
Tilfredshet med tjenestene
Kvaliteten på tjenesten
Fristkontroll - undersøkelser innen 3 mnd
Samarbeid og medvirkning
Informasjon

5,0
5,0
85 %
5,0
5,0

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
4,0
75 %
4,0
4,0

5,2
4,8
88 %
4,7
4,7

I 2008 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for ungdom som benytter Ungdomskontaktens åpne
trefftid. Undersøkelsen viste høy grad av brukertilfredshet.
Barneverntjenesten hadde i 2008 som mål å gjennomføre 85 % av alle undersøkelser innen 3 måneder,
som er fristen gitt i barnevernloven. Enheten gjennomførte 88 % av alle barnevernsundersøkelser
innenfor 3 måneder eller med utvidet frist godkjent av Fylkesmannen, mens 64 % av alle undersøkelser
ble gjennomført innen 3 måneder.
Medarbeidere
Ønsket resultat
Engasjement og kompetanse (brukere)
Engasjement og kompetanse
Arbeidsmiljø
Sykefravær

5,0
4,5
4,5
7,6%

Akseptabelt resultat

Resultat

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

5,4
4,6
4,3
7,5%

Sykefraværet gikk opp i 2008. Medarbeidere rapporterte om sammenheng mellom arbeidsbelastning,
forverring av kroniske sykdommer og sykefravær. Redusert tilfredshet med arbeidsmiljø skyldes lavere
skår på spørsmål om inneklima og standard på arbeidslokalene i motivasjonsundersøkelsen for 2008.
Det ble funnet skadelig råteangrep i barneverntjenestens lokaler. Tiltak er ikke igangsatt pga. planlagt
flytting til Administrasjonsbygget i 2009.
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Organisasjon
Ønsket resultat
Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

4,6
Ja
100 %
Ja
4,5

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Økonomi og ressursbruk

Personalinnsats
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

31.12.2008

23,66

23,66

23,66

23,66

Antall årsverk

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

36 550
11 022
25 528

37 304
9 168
28 136

37 214
6 950
30 264

40 222
9 958
30 264

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

0
0
0

113
115
-2

100
0
100

81
0
81

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
500 Barne- og ungdomsvern

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

30 264

29 750

514

1,7

I 2008 har det vært et merforbruk knyttet til beredskapshjem, institusjonsopphold og ettervern for
ungdom. Dette er kompensert ved reduksjon av besøkshjem og andre hjelpetiltak for barn som bor i
hjemmet. På grunn av et høyt antall planlagte nye omsorgsovertakelser forventet enheten store
budsjettmessige utfordringer i 2008. Stor arbeidsmengde førte imidlertid til at saker ble forsinket, samt
senere oppstart av kostnadskrevende plasseringstiltak enn forutsatt. For 2008 fikk enheten et
regnskapsmessig overskudd på kr 513.822. Overskuddet skyldes bl.a. at enheten fikk en ikke budsjettert
refusjon på totalt kr 839.828 mot slutten av året. Denne refusjonen var ikke forventet i tidligere
prognoser.

2.6.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Barneverntjenesten – meldinger

Antall barn m barnevernsmelding

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

135

157

140

152

179

177

233

Antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten er økende. I 2008 mottok barneverntjenesten
bekymringsmeldinger på 233 barn, mot 177 året før.
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Hvem melder til barneverntjenesten i Ringsaker, sammenligningstall for 2007 og 2008
Type melder
Barnet selv
Mor/far
Familie for øvrig
Nabo
Sosialtjenesten
Barneverntjenesten
Barnevernvakt
Barnehage
Helsestasjon
Lege/sykehus

Antall 2007

Antall 2008

2
37
6
0
4
13
24
1
9
8

3
21
6
0
1
22
13
3
18
14

Type melder

Antall 2007 Antall 2008

Skole
PP-tjenesten
Politi
BUP/voksenpsykiatri
Andre off. instanser
Asylmottak, UDI, IMDI
Krisesenter
Frivillige, idrettslag
UK, fritidsklubber
Andre

Sum
1

29
0
29
5
16

29
0
55
19
4
0
0
0
0
25

1831

233

Tallet er høyere enn i forrige tabell fordi noen barn har blitt meldt fra flere instanser.

Økningen skyldes særlig meldinger fra helsevesenet (både somatisk og psykiatrisk) og politiet.
Kategorien ”Andre” har også økt. I 2008 finner en hovedsakelig anonyme meldere i kategorien ”Andre”.
Det er overraskende at antallet anonyme har økt, og det er en uheldig utvikling at meldere ikke tør å stå
fram. I 2007 fant man hovedsakelig andre offentlige instanser i denne kategorien (fra 2008 har SSB
spesifisert flere typer meldere). Antallet henvendelser fra foreldre har sunket. På landsbasis ligger
andelen foreldrehenvendelser på ca 20 %, mens det for Ringsaker i 2008 lå på 9 %. Nedgangen kan ha
sammenheng med at en høyere terskel for innvilgelse av hjelpetiltak medfører at det blir mindre
attraktivt for foreldre å be om hjelp selv.

Fylkesmannens fristkontroll av meldinger og undersøkelser
1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

0%

2%

4%

29 %

Overskridelse av tidsfrister i %

Barnevernloven setter en frist på 1 uke for gjennomgang av nye meldinger, og 3 måneder på å
gjennomføre undersøkelser. I særlige tilfeller kan fristen være 6 måneder. Utvidet frist godtas hvis det
skyldes forhold ved saken, for eksempel at foreldrene unndrar seg undersøkelsen eller saken er spesielt
komplisert. Fylkesmannen utøver fristkontroll. Pga. høyt antall bekymringsmeldinger samtidig som
tjenesten hadde sykmeldinger og vakanser klarte ikke tjenesten å fordele alle nye meldinger i 2008. I 2.
og 3. kvartal ble 20 barn med bekymringsmelding satt på venteliste for undersøkelse. Undersøkelser fra
ventelista ble avsluttet i løpet av 4. kvartal, og er årsak til den store andelen fristoverskridelser for dette
kvartalet. Restansen vil også føre til fristoverskridelse i 1. kvartal 2009.

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

2004

2005

2006

2007

2008

39
120
159
9
15
178

47
127
174
21
29
204

51
109
160
8
50
210

52
107
159
19
50
209

58
133
191
16
66
257

Antallet barn med aktiv sak er økende og har sammenheng med økende antall meldinger. På tross av
strengere praksis for innvilgelse av hjelpetiltak øker også antallet barn med hjelpetiltak i hjemmet. Dette
skyldes at det i større grad treffes vedtak om tiltak som ikke medfører utbetaling, for eksempel tilsyn og
veiledningsoppfølging. Kapasiteten i barneverntjenesten er så lav at mange veiledningstiltak settes opp
med avtaler så sjelden som en gang pr måned pr familie. Verdien av så sjeldne oppfølgingssamtaler vil
antagelig være liten, med lavt potensial for å få til endring i familien.
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Saker behandlet i fylkesnemnd og rettsvesen
Antall saker
2
6
1
3
1
Sum: 14
1

Type sak

Ant barn

Ant rettsdager totalt

Rettsinstans

3
8
1

2
17
3

Fylkesnemnda
Fylkesnemnd
Fylkesnemnda

5
1
131

8
1
31

Tingretten
Tingretten

Klage akuttsak
Omsorgsovertakelse
4-24 (Atferdsplassering)
Ankesaker omsorg, tilbakeføring, samvær
Ankesak forliksmøte

Et barn kan gå igjen i flere saker; totalt omfatter sakene 13 forskjellige barn.

Barneverntjenesten bruker mye ressurser på de alvorligste sakene. Saker til fylkesnemnda og
rettsapparatet krever mye interne forberedelser, i tillegg til utgifter til advokat og sakkyndig.

Familieveiledere
Barneverntjenesten har 2 x 60 % stillinger som familieveiledere for barnefamilier ved familiesentrene i
Brumunddal og Moelv, og 1 x 70 % stillinger som familieveileder for ungdomsfamilier i
barnverntjenestens ungdomsteam. Familieveileder for ungdom samarbeider med medarbeider i
Ungdomskontakten om veiledning av ungdomsfamilier. Tiltaket kalles ”RUF” – rådgivningstjeneste for
ungdomsfamilier. Familieveileder for ungdom er godkjent mekler etter lov om barn og foreldre.
Familieveiledere og mekling etter lov om barn og foreldre – antall saker

Antall familier m/ individuell oppfølging fra familieveileder for barn
Antall familier veiledet ved ”RUF”
Antall ungdom omfattet av veiledningssamtalene ved ”RUF”
Foreldremekling vedr samvær og hvor barn skal bo, antall saker
Foreldremekling vedr samvær og hvor barn skal bo, antall barn

2006

2007

2008

19
22
-

29
44
-

24
51
74
61
85

Fra og med 2008 ble alle saker behandlet av ”RUF” registrert i enhetens fagsystem ”Familia”. Familiene
har i hovedsak hatt fra 1–5 veiledninger, mens enkelte familier har hatt opp til 10. I meklingssaker etter
barneloven gis hvert foreldrepar inntil 7 timer til å lage avtaler om barna etter samlivsbrudd. I 2008 ble
det oppnådd enighet om avtale som sikret barnet kontakt med begge foreldre i 95 % av sakene.

Foreldrekurset ”De utrolige årene”

Familier
Barn i familien i målgruppa

2005

2006

2007

2008

11
20

10
19

13
26

11
16

Familieveiledere og barnevernkonsulenter holder kurs som styrker foreldreferdigheter for foreldre med
barn med atferdsvansker. Begge foreldre må delta, også om de bor hver for seg, hvis barnet har
regelmessig samvær. Aleneforeldre med barn uten samvær deltar fortrinnsvis med en støtteperson.

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)

2006

2007

2008

44
62
35
60

72
55
112
70

41
64
32
47
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I 2008 har Ungdomskontakten hatt vakanser pga. deltidssykmelding, permisjoner og overgangstid før ny
stilling ble besatt. Lavere personalressurser fører til nedgang i brukerkontakt og antallet ungdom med
individuell oppfølging. Forholdsvis mer tid går med til deltakelse i faste samarbeidsteam. I 2008 har
Ungdomskontakten deltatt i 7 tverrfaglige team i kommunen. I 2008 har det vært drevet tre
fritidsgrupper for ungdom, tre jentegrupper og et åpent gruppetiltak.
Besøk i trefftid har variert gjennom året. Laveste gjennomsnittlige besøk pr uke er på 25 og høyeste på
100 besøk når en holder uker med spesielle avvik pga. ferieavvikling, høytider, møter/kurs osv utenom.
Brukerne av trefftid utgjør ca 160 ungdommer. Kjønnsfordeling har vært 53 % gutter og 47 % jenter på
årsbasis.

Bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
Ringsaker kommune har vedtatt mottak av 4 enslige mindreårige til enhver tid i bosettingsperioden
2005–2008.
10 ungdommer har bodd eller bor i bosettingstiltaket i denne perioden. 5 ungdommer har flyttet for seg
selv (ved alder 19-20 år). 1 ungdom er re-bosatt i annen kommune etter eget ønske. I 2008 vedtok
kommunestyret i sak 135/2008 å øke antallet bosatte enslige mindreårige til 8 for perioden 2008–2011,
med forbehold om dekning av barnevernsutgifter fra Bufetat. Slikt tilsagn foreligger foreløpig ikke.
Enheten er i dialog med Bufetat og IMDI for å få til et slikt tilsagn før det fremmes sak til politisk
behandling om opprettelse av stillinger, og finansiering av den vedtatte økningen.
Pågående prosjekter
Barneverntjenesten har deltatt i Barne- og likestillingsdepartementets handlingsprogram for å motvirke
fattigdom i barnefamilier for perioden 2006-2008. Fokus har vært på å styrke familienes nettverk og
fritidsaktiviteter. Departementet har varslet at prosjektet kan bli videreført.
I forbindelse med behandlingen av økonomiplan for 2008-2011 besluttet rådmannen at det skulle foretas
en gjennomgang av barneverntjenestens arbeid pga. veksten i meldinger og ressurskrevende tiltak.
NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) er valgt som ekstern konsulent med
oppstart i februar 2009.

Rapport om bruk av delegert myndighet, klager samt behandling i fylkesnemnd og rettsapparat
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2006

2007

2008

Delegert personalsak
16
Delegert økonomisak
1
Antall enkeltvedtak i hht lov om barneverntjenester
370
Antall klagesaker til fylkesmannen
3
Antall saker behandlet i fylkesnemnd
6
Antall saker behandlet i rettsapparat
2
Antall barn m/akuttvedtak til foreløpig godkjenning av fylkesnemndsleder
4

7
1
301
1
8
4

13
1
507
0
9
4
6
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2.7 Sosiale tjenester (VO 51)
Resultatenhetsleder: Ulf Axel Eriksson
2.7.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 233 annet forebyggende helsearbeid, 242 råd, veiledning og
sosialt forebyggende arbeid, 243 tilbud til personer med rusproblemer, 265 kommunalt disponerte
boliger, 273 kommunale sysselsettingstiltak, 275 introduksjonsordningen og 281 økonomisk sosialhjelp.
2.7.2 Hovedkommentar
Enheten har et merforbruk på kr 955.000 i 2008 hvilket utgjør ca 2,1 % av budsjetterte nettoutgifter.
Merforbruket er et resultat av flere faktorer. Disse omtales nedenfor i utvalgte tabeller.
I 2008 har enheten hatt en høy turnover blant sosialkonsulentene. Fra juni har 2 medarbeidere hatt
fødselspermisjon, og tjenesten har hatt flere langtidssykmeldte (ikke arbeidsrelatert). Samtidig har 11
vikarer og fast ansatte sluttet i løpet av 2008. Det medfører at det går med mye tid til opplæring i stedet
for oppfølging av brukere. Det igjen medfører at det benyttes mindre tid til å finne alternativer til
sosialhjelp, noe som igjen medfører lengre stønadsperioder. I løpet av 2008 er saksbehandling av
trygdeytelser flyttet fra de lokale trygdekontorene til ulike forvaltnings- og spesialenheter i NAV. Denne
omorganiseringen har ført til lengre saksbehandlingstid. For brukerne betyr det at de har behov for
forskuttering av økonomisk stønad i lengre tid, samtidig som sosialtjenesten i 2008 har fått inn mindre i
refusjon som følge av forsinket behandling. Endrede regler for bostøtte og sterk økning i
saksbehandlingstid for adresseendring har medført at ordningen ikke er utnyttet maksimalt i 2008.
Høy turnover medfører at administrative ressurser må benyttes til rekrutteringsarbeid. Basisopplæring for
alle som skal jobbe i NAV-kontoret, startet høsten 2008. Medregnet en NAV-samling i juni er det brukt
om lag 135 dagsverk til NAV-samlinger/opplæring. I tillegg kommer deltakelse i ulike arbeidsgrupper. Ved
overgang til nytt saksbehandlingssystem er det brukt om lag 60 dagsverk til opplæring.
En utfordring for resultatenheten er lav grunnbemanning. KOSTRA-tall fra 2007 viser at tjenesten er lavt
bemannet sett i forhold til sammenlignbare kommuner.

2.7.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2008 var vist i styringskortet i blå bok 2008. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det gjelder økonomi, vises det
også til etterfølgende avsnitt som omhandler resursbruk.
Brukere
Ønsket resultat
Tilfredshet med tjenestene
Andel søknader behandlet innen to uker
Andel klagesaker omgjort av fylkesmannen
Opplevd kvalitet på tjenesten
Samarbeid og medvirkning
Informasjon

Akseptabelt resultat

Resultat

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

3,8
84 %
25 %
4,5
4,4
4,2

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

Antall klagesaker
Innen sosialtjenesten har det vært totalt 36 klagesaker i 2008 mot 31 i 2007. I 14 av sakene har klager
fått helt eller delvis medhold ved administrativ behandling, mens 22 saker er oversendt Fylkesmannen
for endelig avgjørelse. Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak i 77 % av sakene.
Medarbeidere
Ønsket resultat
Engasjement og kompetanse (brukere)
Engasjement og kompetanse
Arbeidsmiljø
Sykefravær

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

Akseptabelt resultat

Resultat

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

4,7
4,4
7,5 %
ÅRSBERETNING 2008

81

Brukerundersøkelsen i 2008 viser en noe nedadgående brukertilfredshet, men innenfor de fleste
måleparametrene er resultatet bedre enn akseptabelt resultat. Det er økende grad av
medarbeidertilfredshet, men noe høyt sykefravær. Resultatenheten er utviklingsorientert med
kontinuerlig fokus på å skape best mulige tjenester for brukerne. Prosjekter som ”Tettere individuell
oppfølging” (TIO), ”Fattigdomsprosjektet” med fokus på barnefattigdom og et nystartet prosjekt for
oppfølging av brukere i legemiddelsassistert rehabilitering er eksempler på dette.
Organisasjon
Ønsket resultat
Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
100 %
Ja
4,0

4,8
Nei
100 %
Ja
4,1

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Økonomi og ressursbruk

Personalinnsats
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

28,15

27,85

27,85

27,85

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

54 311
14 791
39 520

57 132
13 910
43 222

53 793
9 649
44 144

62 013
17 869
44 144

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

1 368
1 338
30

3 484
363
3 121

2 100
0
2 100

2 363
460
1 903

Antall årsverk

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutgifter

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

Nettorammen for perioden 2006 – 2008 er til sammen kr 5.054.000. Tilskudd fra husbanken gjeldende
kjøp i 2008, kr 463.000, utbetales i 2009.

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

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

44 144

45 099

-955

-2,2

For regnskapsåret 2008 har enheten et underskudd på kr 955.000. Dette inkluderer et overført
overskudd fra 2007 på kr 2.760.000. Underskuddet kan tilskrives, som nevnt ovenfor, en stor turnover
som har gjort det vanskeligere å opprettholde den tidligere høye kvaliteten på det sosialfaglige arbeidet. I
tillegg har saksbehandlingstiden på trygdeytelser gått vesentlig opp og bostøtteordningen har ikke
kunnet brukes optimalt. Mangel på egnede boliger for rusmisbrukere med redusert boevne har medført
en vesentlig økning i utgifter til private institusjonsplasser.
82

ÅRSBERETNING 2008

2.7.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Generelt
Sosiale tjenester hatt tre utviklingsprosjekter gående med støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet og
Arbeids- og velferdsdirektoratet. I prosjekt ”Motvirke fattigdom i barnefamilier” har fokuset vært rettet
mot bl.a. å stimulere til fritidstiltak for barn i grunnskolealder og deres familier. Dette prosjektet ble
avsluttet 31.12.2008, men er videreført i ordinær drift i 2009. Prosjekt ”Tettere individuell oppfølging”
(TIO) ble startet i 2006 og videreføres i 2009 der Ringsaker kommune er en av sju utvalgte kommuner.
Prosjektet skal bidra til økt kompetanse, kvalitet og effektivitet i arbeidet med brukere som har behov for
tett, individuell oppfølging. Prosjektet vil være særdeles viktig med tanke på å komme raskt i gang med
det lovpålagte ”Kvalifiseringsprogrammet” etter at Ringsaker etablerer NAV-kontor i mai 2009. Et tredje
prosjekt ble startet opp 3.11.2008 for å bedre tilretteleggingen av rehabiliteringen for mennesker i LAR
(Legemiddelsassistert rehabilitering). Dette prosjekt avsluttes 31.12.2010.
Sosialhjelpsutgifter og boutgifter 2006-2008

Livsopphold
Boutgifter
Tilleggsytelser
Husleie
Strøm

2006

2007

2008

Endring i % 2007-2008

9 910
15 303
4 173
9 826
3 945

9 366
13 837
4 631
9 157
3 169

10 131
15 235
5 280
9 591
3 450

+ 8,2
+ 10,1
+ 14,0
+ 4,7
+ 8,9

Det kan registreres en økning på alle områder. Noe kan tilskrives en generell prisøkning, men i hovedsak
har dette sin bakgrunn i at hver bruker har mottatt hjelp noe lengre tid og at det er flere som har mottatt
hjelp til boutgifter, barnehage og SFO.
Kategorien ”tilleggsytelser” innbefatter ytelser som kommer i tillegg til veiledende livsoppholdssats.
Dette er utgifter som skal vurderes ut i fra den enkeltes situasjon, og som er pliktmessige avhengig av
brukers situasjon. Dette er utgifter til lege, psykolog, medisiner, tannbehandling, briller, flytteutgifter,
innbo, bilhold mv.

Nøkkeltall, klienter og utbetaling 2006-2008
År

Klienter pr mnd./antall 18-24 år

Utbetalt pr. klient pr mnd.

370/78
337/79
340/65

7 447
7 836
8 771

2006
2007
2008

I 2008 en det en stor økning i gjennomsnittlig utbetaling pr mnd. Økningen er spesielt stor for brukere
over 25 år. Tallene innbefatter totale utgifter, herunder institusjonsopphold, tiltaksutgifter mv. Antall som
har mottatt stønad til livsopphold er stabilt, mens det er flere som har mottatt stønad til bl.a. strøm,
husleie, kommunale eiendomsavgifter, renter/avdrag, barnehage, SFO, julebidrag, feriebidrag (ny) og
behandlingsutgifter. Selv om færre brukere har fått dekket opphold ved behandlings/omsorgsinstitusjoner
for rus har utgiftene økt dramatisk. Dette skyldes både at plassene er dyrere og at flere brukere har hatt
lengre opphold i institusjon.

Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak

2006

2007

2008

Delegert personalsak
Delegert økonomisak
Enkeltvedtak i sosialavdelingen

6
2
5 830

7
2
5 207

23
1
5 729
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2.8 Helsestasjon (VO 52)
Resultatenhetsleder: Ingeborg Nordbryhn Wien
2.8.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 201 førskole, 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
Pr. 31.12. har enhet for helsestasjoner registrert 397 fødte barn. Det er 47 flere enn året før. Alle gravide
og alle barn følger et program med et minimum antall konsultasjoner. I tillegg avtales det
tilleggskonsultasjoner ut fra avdekkede behov hos den gravide eller barnet/familien. Arbeidsmengden har
vært målbart høyere, spesielt for jordmødre, men også for helsesøstre. Med nedkortet liggetid ved
fødeavdelingene må kommunene ha tilstrekkelig beredskap for å bistå den nye familien.
Barneverntjenesten rapporterer om økning i antallet barn som meldes dit. Flere meldinger handler om
ufødte barn. I helsestasjons- og skolehelsetjenesten er det behov for at det gjøres avdekking av uheldige
forhold og at det foretas melding når en finner grunn for det. Familien har behov for tilrettelagt og hyppig
rådgivning og barnet for hyppigere tilsyn, ev. hjembesøk. Det er behov for samarbeid mellom de aktuelle
instansene. Barneverntjenesten etterspør opplysninger innenfor gitte tidsfrister. Sammenlagt tar dette
arbeidet betydelig mer tid pr barn enn det som er beskrevet i programmet og påvirker i stor grad de
daglige arbeidsoppgavene.
Skolehelsetjenesten har i en periode hatt økte ressurser. Dette har gjort det mulig å avdekke flere barn i
barneskolealder som lever under uheldige forhold. En ser behov for helsesøstres tilstedeværelse ved
den enkelte skolen. Dette samsvarer med anbefalinger fra statlige myndigheter. Dagens bemanning er
ikke tilstrekkelig for å ha slik tilstedeværelse ved alle skolene i kommunen. Ved flere skoler finnes det
ikke egnede rom for konfidensielle samtaler og tilgang til elektronisk journal for nødvendig
dokumentasjon.
En helsesøster og en innleid kursholder har gitt kurstilbud til førstegangsforeldre om ”Godt samliv”.
Kurset er initiert av Barne-, Ungdoms- og Familieetaten (Bufetat) og det er tilført øremerkede midler til
formålet. Kurset er godt mottatt blant foreldrene som deltar. Det gjennomføres 4 kurs pr år.
Kommunen har fått godt innarbeidede rutiner for arbeid med individuell plan for brukere med
sammensatte tjenester. Helsesøstre og fysioterapeuter er personlig koordinator i 17 slike planer og er
deltagere i et stort antall andre. Koordineringsfunksjonen er en arbeidsoppgave som tar mye arbeidstid.
Det internettbaserte programmet SAMPRO benyttes til dette og gir forenkling og tidsbesparing.
Familiesenterarbeidet er inne i en endringsprosess etter vedtak i kommunestyret ved k.sak 91/2008 om å
inkludere enhet psykisk helse og utvide det psykiske helsearbeidet til å gjelde barn og unge opptil 18 år.
Lederteamet har benyttet høsten til å beskrive endring i organisasjon og oppgaver. Oppgaven ble ikke
fullført og må fortsette inn i 2009.
Familiesenter og helsestasjon leier lokaler både i Brumunddal og Moelv. Høy aktivitet og økning i antallet
ansatte medfører behov for utvidelser av både kontorer, møterom og lagerplass. Det er også mangel på
parkeringsmuligheter. En må vurdere nærmere hvordan dette kan løses.

2.8.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2008 var vist i styringskortet i blå bok 2008. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
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Brukere

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

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

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

5,2
88 %
98 %
96 %
97 %
95 %
81 %
100 %
5,2
4,0

Brukerundersøkelsen i januar 2008 ble gjennomført i skolehelsetjenesten. Oppnådde resultater var på
ønsket nivå eller bedre på alle områder bortsett fra brukernes tilfredshet med informasjon. Her oppnådde
en akseptabelt nivå. Resultatene lå noe under brukerundersøkelsen fra 2007 som rettet seg mot
svangerskapsomsorgen og helsestasjon for ungdom. Det har vært arbeidet med webside for tjenesten
og med brosjyre for skolehelsetjenesten som et resultat av dette.
Dekningsgraden av tjenester ligger over målnivået, bortsett fra gjennomført poliovaksine til
sekstenåringer. Resultatet er hentet fra 2007 fordi resultatet for 2008 ikke er ferdig.
Medarbeidere

Engasjement og kompetanse (brukere)
Engasjement og kompetanse
Arbeidsmiljø
Sykefravær

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

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

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

5,3
4,8
5,0
4,5 %

Motivasjonsmålingen som ble gjennomført i oktober 2008 viser at medarbeiderne er fornøyde med
arbeidssituasjonen sin. Alle måleparametrene har et resultat som ligger høyere enn ønsket resultat.
Sykefraværet i virksomhetsområdet var høyere i 2008 enn i 2007, men er lavere enn ønsket resultat.
HMS-utvalget har arbeidet med vernerunder og sårbarhetsanalyse og med forebygging av sykefravær.
Det har vært spesielt fokus på jordmødrene fordi denne tjenesten har hatt ekstra stort arbeidspress. For
å bedre ressursutnyttelsen og redusere belastningen ved å betjene flere arbeidssteder, ble
jordmortilbudet ved Nes helsestasjon flyttet til Brumunddal helsestasjon høsten 2008.
Organisasjon

Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

5,1
Nei
100 %
Ja
4,7

Virksomhetsområdet har gjennomført kompetanseregistrering i desember 2008. Kompetanseplan
planlegges utarbeidet i etterkant.
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Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

31.12.2008

21,08

21,48

22,48

22,48

Antall årsverk

Virksomhetsområdet fikk tilført en stillingshjemmel for fysioterapeut i 2008.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

12 793
2 740
10 053

13 274
3 121
10 153

14 022
2 757
11 265

14 475
3 210
11 265

Virksomhetsområdet fikk et negativt budsjettavvik på kr 25.000. Årsaken til dette var en ikke budsjettert
økning av husleie etter eierskifte av lokalene til Brumunddal helsestasjon og familiesenter.
Husleieøkningen kom som et resultat av at forrige huseier ikke hadde foretatt indeksregulering i 2007.

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

0
29
-29

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

11 265

11 290

-25

-0,2

Effektiv ressursbruk

Kostnad pr bruker/enhet

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

1 540

1 570

1 358

Måleparameteren kostnad pr bruker viser at tjenesten benytter mindre pr bruker enn måltallet tilsier.
Beregningen baserer seg på at antallet barn 0 – 20 år er høyere enn tidligere. Det kan bety at hver bruker
får i gjennomsnitt mindre tjeneste. Tatt i betraktning at noen brukere benytter en stor andel av
tjenestene, vil gjennomsnittet for alle bli enda lavere.

2.8.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Fysioterapi
Virksomheten fikk tilført ett årsverk fysioterapeut. Dette har gitt styrking av tjenestetilbud til skolebarn,
mulighet for flere aktiviteter innenfor forebyggende arbeid og det har gitt mulighet for grupperettede
aktiviteter. Fysioterapeutene har deltatt sammen med enhet kultur og fritid om ukentlig gruppetilbud for
16 barn i barneskolealder med behov for fysisk aktivitet.
Opplæring/kompetanseutvikling
Det har vært gjennomført og avsluttet en kursrekke på 8 dager med tema familiearbeid i løpet av
2007/2008 i regi av Diakonhjemmets høyskole. 30 deltagere fra helsestasjon, barneverntjenesten og PP–
tjenesten har deltatt. Tiltaket er finansiert over familiesenterets budsjett. To helsesøstre deltar i studiet
”Psykososialt arbeid med barn og unge” som er finansiert gjennom midler fra kommunens psykiatriplan.
En fysioterapeut har startet studie i barnefysioterapi. Studiet finansieres delvis gjennom virksomhetens
opplæringsbudsjett.
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Oversikt over utvalgte aktiviteter
År

2006

2007

2008

Antall konsultasjoner hos jordmor
2 128
Antall konsultasjoner hos helsesøster 0–5 år
5 607
Antall barn med tverrfaglig samarbeid hvor helsesøster deltar 0 – 16 år 123
Antall barn som får tilbud fra fysioterapeut 0 – 7 år
202
Antall konsultasjoner i HFU
1 372

2 084
5 107
136
196
1 394

2 430
5 379
138
256
1 681

Tabellen over viser en økning i antall konsultasjoner hos jordmor og helsesøster i 2008. Dette handler om
økning i antallet brukere og at tjenesten har hatt lavt sykefravær. Det er også en økning i antall barn som
får tilbud om fysikalsk behandling. Dette handler om bedret tilbud pga. økt stillingshjemmel.
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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 og
støttetjenester overfor eldre og
funksjonshemmede, 360 naturforvaltning og
friluftsliv, 365 kulturminnevern, 377
kunstformidling, 380 idrett og tilskudd til andres
idrettsanlegg og 385 andre kulturaktiviteter og
tilskudd til andres kulturbygg.
Enheten skal fremme kulturell aktivitet gjennom
egne tiltak og i samspill mellom offentlige og
private ressurser. Barn og unges oppvekstkår er
prioritert innsatsområde.
Årets forestilling i Ringsakeroperaen var Tosca.

2.9.2 Hovedkommentar
Fritidsklubben i Brumunddal og motorsenteret
har de siste årene hatt utfordringer når det gjelder oppslutning. Dette har bedret seg i 2008 etter
iverksetting av tiltaksplaner og revitalisering.
Av større teateroppsettinger i 2008 fikk Ringsaker Teaters ”Arven” betydelig økonomisk støtte.

Det er i 2008 satt i gang utsmykkingsprosjekter som finansieres over byggebudsjettene for Brumunddal
ungdomsskole, Nes barneskole, Gaupen skole, samt Neshallen og Fossen barnehage.
Ringsaker kommune har i 2008 kjøpt boligen tilknyttet Tingnes kulturhus, jf k.sak 31/2008, og det er
etablert samarbeid med Venner av Tingnes for drift av kulturhuset.

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.
Brukere
Ønsket resultat
Tilfredshet med tjenestene
Brukere psykisks helse i % av forrige år
Opplevd kvalitet på tjenesten

5,0
105 %
5,0

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
100 %
4,0

4,3
113 %
4,5

Det er gjennomført brukerundersøkelse i fritidsklubbene som omfattet 450 brukere. Alle måleindikatorer i
BMS er ikke med i brukerundersøkelsen mot fritidsklubbene. Måloppnåelsen for tilfredshet med
tjenesten og opplevd kvalitet på tjenesten viser et resultat over akseptabelt nivå. På spørsmål om
engasjement og kompetanse ble resultatet under akseptabelt nivå. Dette resultatet kan delvis forklares
med at undersøkelsen var lite tilpasset ungdom, tildels var spørsmålene krevende å beherske for
ungdom. Det jobbes imidlertid aktivt med utvikling og styrking av klubbarbeiderne og klubbledernes
kompetanse, gjennom veiledning og kursing.
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.
Leietakerene er svært fornøyd med ordningen.
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Medarbeidere
Ønsket resultat
Engasjement og kompetanse (brukere)
Engasjement og kompetanse
Arbeidsmiljø
Sykefravær

Akseptabelt resultat

Resultat

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

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

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

Fraværsprosenten skyldes, i hovedsak langtidsfravær og i mindre grad korttidsfravær. Det er ingen
indikasjoner på at det er sammenheng mellom sykefraværet og arbeidsmiljøet.
Organisasjon
Ønsket resultat
Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

4,7
Nei
89 %
Ja
3,8

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Det er foretatt risikovurderinger for noen av enhetens ansvarsområder; fritidsklubber, Teatersalen og
Moelv kulturhus. Det ble gjennomført 16 medarbeidersamtaler i 2008 av 18 planlagte.
Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

31.12.2008

18,20

18,55

19,15

18,95

Antall årsverk

20 % administrativ stillingen for ungdommens kommunestyre ble i k.sak 23/2008 overført til
organisasjonsseksjonen.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

18 086
7 759
10 327

24 150
6 706
17 444

21377
4 338
17 039

23 587
6 548
17 039

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

15 335
2 170
13 185

1 517
3 142
-1 625

29 290
5 270
24 020

27 382
2 723
24 659

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutgifter

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

Minibuss for transport av funksjonshemmede ble bestilt i 2007, men på grunn av leveringsvansker hos
leverandør blir bilen levert i første kvartal 2009. Kommunestyret vedtok i k.sak 125/2007 endret
finansieringsplan for scene og garderobe i Teatersalen i Brumunddal. Byggearbeidene skal starte første
kvartal 2009. Det er i 2008 leid et areal på 125 m2 i gamle hotellbygningen som kultur og fritid nå
benytter til kontor og møterom for Teatersalen. Varme/ventilasjon i Teatersalen har også i 2008 medført
driftsmessige utfordringer.
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Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

17 039

16 722

317

1,86

550 Kultur og fritid

Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på kr 317.000 i 2008. Overført overskudd fra 2007
utgjorde kr 1.051.000.
Overskuddet fra 2007 er disponert i løpet av 2008 til blant annet istandsetting av motorverksted og
skatehall i Brumunddal motorsenter, diverse styrking av sommerferietilbudet for personer med spesielle
behov, ekstra aktivitetsstøtte innen området teater, sang/musikk/konsertstøtte,
løypeprepareringsmaskiner i idrettslagene, ekstra aktivitetsstøtte innen området
allmennkultur/arrangement/teater og kulturvern, etablering av kjøkken og møterom i Teatersalen samt
nytt teknisk opplegg for all sceneinndekning (skinner, taljer, trekk m.v.).
Overskuddet i 2008 skyldes i hovedsak merinntekt på utleie av Fagerlundhallen, samt mindreutgift på en
del lønnsposter grunnet vakanser og permisjoner. Vakansene er til tider problematiske å fylle opp grunnet
relativt små stillingsbrøker og ubekvem arbeidstid.

2.9.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Registrerte brukere

Fritidsklubber
Tilrettelagte tilbud

2006

2007

2008

30 000
474

25 179
541

16 733
614

Antall brukere i fritidsklubbene gjelder antall besøk pr år. Tidligere har grunnlaget for beregning av antall
brukere av klubbene tatt utgangspunkt i at alle registrerte medlemmer har møtt hver klubbkveld. Dette er
justert til faktisk frammøte på klubbkvelder i 2008, noe som gir en mer korrekt statistikk. Tallene for
Moelv og Nes er stabile, og nedgangen totalt skyldes i hovedsak at Brumunddal fritidsklubb var i åpen
drift kun 4 måneder i 2008. Motorsenterets aktivitet var redusert til trial-kjøringen. Aktivitetene i
fritidsklubben og mer variert aktivitet i motorsenteret var i full gang igjen ved årsskiftet. For tilrettelagte
tilbud er det ført opp antall registrerte brukere.

Ressursbruk pr registrerte brukere

Fritidsklubber
Tilrettelagte tilbud
Tilrettelagte ferietilbud
Sang og musikk
Idrett og friluftsliv

2006

2007

2008

87
6 342
5 816
413
352

97
5 943
5 579
665
619

108
6 405
6 370
688
619

Økningen pr bruker innen sang og musikk skyldes statens økning av sitt tilskudd til RingsakerOperaen og
krav om tilsvarende økning i det kommunale (og fylkeskommunale) tilskuddet.
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Skolekonsert i teatersalen.

Tilrettelagte tilbud
Nøkkeltall tilrettelagte tilbud
Funksjonshemmede
Psykisk helse
Sum brukere
Aktivitet funksjonshemmede:
- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter idrett/friluftsliv
- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter allmennkultur
- Deltaker ferietilbud
Aktiviteter psykisk helse:
- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter
- Deltakere ferietilbud

2006

2007

2008

319
145
464

346
195
541

373
241
614

123
78
73

130
81
105

155
67
86

159
22

206
14

226
15

Det er en økning i antall brukere innen tilrettelagte tilbud. Under aktivitet funksjonshemmede 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. Nedgang i antall deltakere i ferietilbud har ressursmessige årsaker.

Idrett – friluftsliv
Utleievolum utenom skoletid

2006

2007

2008

Brumunddalhallen
Fagerlundhallen
Moelvhallen

1 380
1 247

1 259
1 094
1 111

1 337
1 050
1 013

Tabellen over viser utleievolum utenom skoletid ved idrettshallene. Ringsaker ble FYSAK-kommune i
2007 og det ble ansatt konsulent/koordinator i 20 % stilling. Barn og unge er prioritert målgruppe, og
”åpen hall” på fredagskveldene er eksempel på igangsatt tiltak. Kommunedelplan for idrett og fysisk
aktivitet 2008 – 2011 med prioritert utbyggingsprogram for idrettsanlegg 2008 – 2011, er utført i nært
samarbeid med Ringsaker Idrettsråd. Planutkastet ble behandlet av kommunestyret i mars 2008, jf k.sak
34/2008. Planen er nødvendig grunnlag for tildeling av spillemidler og kommunale anleggstilskudd.
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Kulturlokaler
Kommunale kulturhus omfatter Tingnes kulturhus, Moelv kulturhus, Teatersalen og Mo gard. I tillegg har
Ringsaker kommune i 2008 kjøpt boligen tilknyttet Tingnes kulturhus, jf k.sak 31/2008. Det er på plass
nye drivere av kafeteriaen, Tingnes spiseri, og driftsmodellen for kulturhuset forutsetter aktiv
brukermedvirkning. Dette ivaretas av foreningen Venner av Tingnes. Tingnes spiseri med kjøkken er
planlagt oppgradert og nødvendige arbeider vil bli utført primo 2009.
Oppgraderingen av Teatersalen fortsatte i 2008 med etablering av nytt prosjektkontor, som leies ut til
RingsakerOperaen, og stort møterom knyttet til salen. Teatersalen fungerer nå på et akseptabelt
kulturhusnivå. Nytt scenetilbygg er lagt ut på anbud og kontrakt med hovedentreprenør er opprettet med
antatt byggestart 1. kvartal 2009. Prosjektet ble forsinket i 2008 grunnet mange store kommunale
byggeprosjekter.
Mo gard er kommunens tusenårssted. Hovedbygningen disponeres av kulturskolen, og det ble i 2008
satt i gang et arbeid med å utrede mulighetene for alternative lokaler for kulturskolen slik at kulturlivet
kan bruke Mo gard i større grad enn hittil.

Bruk av delegert myndighet
I henhold til delegert myndighet er det behandlet 355 delegerte økonomisaker (flere saksnummer
inneholder grupper av søknader, for eksempel innen idrett og sang/musikk) mot 357 tilsvarende
delegerte økonomisaker i 2007. Det er behandlet 62 saker for ledsagerbevis. Antall ledsagerbevis totalt
per 31.12.2008 er 371.

Sandvolleyball på Nerkvernstranda i Brumunddal
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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 opplæringsloven § 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
Kulturskolen forsetter i henhold til vedtatt handlingsplan å utvikle undervisningstilbudet og øke kontakten
med barn i kommunen. I 2008 har kulturskolen, i tillegg til vanlig undervisning, prioritert samarbeid med
grunnskolene og utvikling av tilbudet innenfor SFO-tiden på skolene. Fra høsten 2008 har mer enn 100
nye elever fått undervisningstilbud på kulturskolen gjennom samarbeid med Hempa, Mørkved, Gaupen
og FAU/SFO på Nes barneskole.
2.10.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatene for 2008 viser at kulturskolen ligger på akseptabelt nivå i alle kategorier og er likt eller bedre
enn målsettingen i 9 måleparametre.
Brukere
Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

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

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

5,3
5,1
4,7
4,6

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

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

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

5,1
5,1
4,6
2,8 %

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

4,0
Ja
100 %
Ja
4,2

Tilfredshet med tjenestene
Kvaliteten på tjenesten
Samarbeid og medvirkning
Informasjon

Medarbeidere

Engasjement og kompetanse (brukere)
Engasjement og kompetanse
Arbeidsmiljø
Sykefravær

Organisasjon

Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats

Antall årsverk

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

31.12.2008

10,57

10,57

10,57

10,69

Kulturskolen fikk i budsjett 2008 økt årsverksrammen med 0,12 årsverk.
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Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

6 445
2 623
3 822

6 393
2 318
4 075

6 451
1 906
4 545

6 749
2 204
4 545

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

2 165
0
2 165

3
0
3

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 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

4 545

4 602

57

1,25

560 Kulturskole

2.10.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Generelt
Kulturskolen forsetter å vokse. Totalt 141 flere barn har fått kontakt med kulturskolen i 2008 enn i 2007.
Ansatte og elever stortrives i skolens nye lokaler i Brumunddal, og ser fram til å realisere nye muligheter
som har oppstått som konsekvens av samlokaliseringen. Skolens elever har vært aktive i 2008 med flere
konserter, utstillinger og forestillinger i tillegg til deltakelse i fylkessatsingen ”Skippertak”. Til tross for
utvidet tilbud innen pianoundervisning med 15 flere elever, har ventelisten likevel økt med 22 søkere, fra
129 på slutten av 2007 til 151 på slutten av 2008.
Nye tiltak
Skoleåret 2008/2009 satser kulturskolen på økt samarbeid med grunnskolene. Et samarbeid med Hempa
og Mørkved ble satt i gang fra høstsemesteret, hvor flere elevgrupper mottar bildeundervisning gjennom
kulturskolen. I tillegg ble et danseprosjekt gjennomført på Gaupen skole rett før jul. Tilbakemeldingene er
veldig positive, og samarbeidet videreføres og utvides til Kirkekretsen i vårsemesteret. I tillegg har
kulturskolen opprettet flere tilbud til skoler innenfor SFO-tiden. Et vellykket dansekurs ble gjennomført
for 3 grupper på Nes barneskole.
I henhold til budsjettvedtak for 2008 ble et nytt musikktilbud til utviklingshemmede barn og unge
opprettet januar 2008. Elevene som deltar på tilbudet trives, men det er ledig plass og kulturskolen øker
markedsføringen for å få inn flere elever.

Tall for antall elever ved kulturskolen
År
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2006

2007

2008

Avdeling bilde
Avdeling dans
Avdeling musikk
Avdeling teater
Kurs innenfor SFO-tiden (tilbud fra høst 2008)
Salg av tjenester til barnehage
Salg av tjenester til korps (ca. tall)
Salg av tjenester til grunnskoler (tilbud fra høst 2008)

35
161
224
34
45
195
-

48
160
224
38
120
190
-

50
175
251
43
40
125
192
45

Sum

694

780

921
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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.
2.11.2 Hovedkommentar
Biblioteket er en viktig møteplass i hverdagslivet for mange av kommunens innbyggere. Besøkstallene
for 2008 viser likevel en nedgang fra året før. Bibliotekets samlede utlån er omtrent som fjorårets. En
nyetablert filmsamling bidrar sammen med lydbøker og musikk til å holde utlånstallene oppe.
Leseferdigheter er en demokratisk rettighet, og arbeidet med å stimulere til lesing blant barn og unge er
fortsatt bibliotekets prioriterte område. Den tradisjonelle litteraturuka for barn og ungdom ble avviklet i
mars gjennom et samarbeid med Hamar bibliotek, Turnéorganisasjon for Hedmark, Pegasus (Norsk
Litteraturfestival) og Hedmark fylkesbibliotek. Til sammen 1.240 elever fikk et tilbud, det ble avviklet 46
forteller- og forfatterbesøk og 7 verksteder.
Bibliotekets rolle som formidler av møter med forfattere og kunstnere utvides stadig. Mangfoldsåret ble
markert med flere arrangement, og i oktober hadde biblioteket en litteraturuke for de voksne leserne.
I løpet av 2008 ble Ringsaker folkebibliotek et ”bok til alle-bibliotek”. Biblioteket tilbyr bøker for alle,
uansett leseevne, i tillegg er det startet en leseombudsordning.
Utjevning av digitale klasseskiller er en viktig oppgave for biblioteket, og på hovedbiblioteket ble et
undervisningsrom åpnet i august. Det har vært stor interesse for å bruke rommet.

2.11.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Brukere
Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

5,0
4,7
5,2
5,0
5,0

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

5,1
4,1
4,8
5,4
5,2

Tilfredshet med tjenestene
Besøk pr. innbygger
Utlån pr. innbygger
Samarbeid og medvirkning
Informasjon

Bibliotekets samlede utlån er omtrent like høyt som fjorårets. Utlånet av bøker går ned, mens utlånet av
lydbøker, musikk og film øker. Besøkstallene viser en nedgang, størst er den for hovedbiblioteket. En
mulig forklaring er byggeaktiviteten i området. Biblioteket har samlet sett god brukertilfredshet.
Medarbeidere
Ønsket resultat
Engasjement og kompetanse (brukere)
Engasjement og kompetanse
Arbeidsmiljø
Sykefravær

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

Akseptabelt resultat

Resultat

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

5,7
5,0
4,6
7,2 %

Sykefraværet skyldes langtidsfravær. Det er utført en arbeidsplassundersøkelse som viser at de ansatte
trives og at det er et godt sosialt miljø. Arbeidsoppgavene er varierte og utføres med stort engasjement,
noe brukerne gir svært positiv tilbakemelding på i brukerundersøkelsen.
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Organisasjon
Ønsket resultat
Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

5,2
Ja
92 %
Ja
5,2

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Biblioteket arbeider kontinuerlig med kompetanseheving. Gjennom intern opplæring og eksterne kurs
har blant annet digitale nett-tjenester, internettsøking, barnelitteratur og markedsføring blitt belyst.
Medarbeiderundersøkelsen viser tilfredshet med læring, nærmeste ledelse og oppfølgingen av
medarbeidersamtalene.
Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

31.12.2008

10,26

10,36

10,36

10,36

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

6 282
1 326
4 956

6 686
1 546
5 140

6 490
1 059
5 431

7 003
1 572
5 431

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

200
67
133

39
0
39

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
570 Bibliotek

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

5 431

5 419

12

0,22

2.11.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Undervisningsrom med 8 PC-er er innredet og tatt i bruk på hovedbiblioteket. Dette er finansiert innenfor
budsjettrammen og gjennom et samarbeid med kommunens dataavdeling.
Etableringen av miljøgata medførte at Nordåsveien hele året var et vegarbeidsområde. Støvplagen var
stor, og husvask av biblioteket innvendig ble ordnet gjennom en tilleggsbevilgning i 2. tertial 2008.
Det er gjennomført et seniorpolitisk prosjekt med bakgrunn i høy gjennomsnittsalder blant de ansatte og
et økende sykefravær de senere årene. Fire ansatte har hatt arbeidsplassundersøkelser, og hele enheten
har blitt kartlagt ergonomisk gjennom arbeidsplassbesøk fra Oppfølgingsenheten Frisk. Det er holdt
stressmestringskurs og trening to dager i uken over 10 uker. En oppfølgingsplan er laget. Biblioteket er
innvilget TULT-midler til to medarbeidere.
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Nøkkeltall for bibliotekdriften
År
Besøk pr. innbygger
Utlån pr. innbygger

2006

2007

2008

4,6
5,2

4,4
4,9

4,1
4,8

2006

2007

2008

2
3
1

2
3
1

3
1
0

Rapport om bruk av delegert myndighet
År
Delegert økonomisak
Delegert personalsak
Delegert innkjøpssak

Utstilling ved hovedbiblioteket: "FOTSPOR - Somalia - Norge" laget av Glomdalsmuseet
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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 (oljetanker
under 3.200 liter blir også kartlagt).
Det er 4 brannstasjoner i Ringsaker. Det er Mesnali, Nes, Moelv og i Brumunddal hvor også kontorene er
plassert.

2.12.2 Hovedkommentar
På bakgrunn av at Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) ikke ville fornye den
tidsbegrensede dispensasjonen fra kravet om dagkasernering i Brumunddal tettsted, ble det lagt fram en
utredning som ble behandlet i kommunestyret i sak 112/2008. I behandlingen av saken ble det gitt støtte
til dagens organisering av Ringsaker brannvesen. Kommunestyret, i likhet med administrasjon og
ansatte, ønsker å beholde dagens brannordning. Saken fortsetter inn i 2009 med ytterligere utredninger.
De mest ressurskrevende brannene i 2008 var brannen på GMM i Moelv og på La Dolce Vita i
Brumunddal. For øvrig var det få innsatser som krevde langvarig stor ressursinnsats. Det økonomiske
resultatet i 2008 ble bra blant annet fordi det var færre ressurskrevende branner enn forventet.

2.12.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2008 var vist i styringskortet i blå bok 2008. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
Ønsket resultat
Tilfredshet med tjenestene
Andel utførte lovpålagte brannsyn
Antall tilbudte boligtilsyn
Antall utarb. eller reviderte innsatsplaner
Samarbeid og medvirkning
Informasjon

5,0
100 %
2 850
20
5,0
5,0

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
90 %
2 550
15
4,0
4,0

5,4
100 %
2 062
21
5,4
5,2

I begynnelsen av 2008 ble det gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot 303 huseiere som hadde
fått tilsynsbesøk av feieren i november og desember 2007. 170 svarte og det ga en svarprosent på 56 %.
Resultatet viste at de spurte var meget godt fornøyd med tjenesten.
Medarbeidere
Ønsket resultat
Engasjement og kompetanse (brukere)
Engasjement og kompetanse
Arbeidsmiljø
Sykefravær
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5,0
4,5
4,5
4,0 %

Akseptabelt resultat

Resultat

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

5,5
4,8
4,3
5,9 %

Motivasjonsmålingen som ble gjennomført i 2008 ga en noe lavere score på arbeidsmiljø enn
målsettingen, men innenfor akseptabel verdi. Spørsmålene om inneklima og den fysiske standarden på
arbeidsplassen ga dårlig score i 2008. Noe av forklaringen kan være at det foregikk byggearbeider på
brannstasjonen i Brumunddal da undersøkelsen ble gjennomført, med påfølgende støy og rot. Målingen
er fulgt opp gjennom en handlingsplan. Sykefraværet var noe høyere enn ønsket, men innenfor
akseptabelt nivå.
Organisasjon
Ønsket resultat
Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

4,4
Ja
100 %
Ja
4,8

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Motivasjonsmålingen viser at scoren på området læring og fornyelse var noe lavere enn ønsket, men
godt innenfor akseptabelt resultat. Målingen er fulgt opp med en handlingsplan.
Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

31.12.2008

14,67

14,81

14,81

14,81

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

19 780
6 460
13 320

20 933
7 207
13 726

21 655
7 033
14 622

22 369
7 747
14 622

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

2 408
750
1 658

157
213
-56

1 200
1 200
0

4 250
1 205
3 045

Antall årsverk

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutgifter

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

I 2008 ble hele overskuddet fra 2007 overført fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Av dette ble
det i 2008 kjøpt en kombinert feie- og brannbil. Det resterende overskuddet er tiltenkt benyttet til innkjøp
av 2 feierbiler for å erstatte 2 av leiebilene når gjeldende avtale går ut 1.4.2009. I 2008 ble det bygget et
tilbygg til brannstasjonen i Brumunddal. Dette ble finansiert gjennom bevilgning over budsjett 2007, samt
ved å redusere investeringsrammen for enhet brann i 2008, 2009 og delvis i 2010.

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

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

14 622

14 458

164

1,1
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Før årsoppgjørsdisposisjoner har enheten et positivt avvik på kr 163.848. Dette skyldes i hovedsak noe
innsparing på lønnsutgifter for utrykningsstyrken pga. færre større ressurskrevende branner enn
budsjettert, merinntekt på årsavgifter for brannalarmanlegg knyttet direkte til 110-sentralen, samt en
vakant ingeniørstilling en måned.
Måloppnåelsen i 2008 må betegnes som god. Det er kun på antall tilbudte boligtilsyn at enheten scorer
lavere enn akseptabelt resultat. Dette skyldes bl.a. redusert kapasitet som følge av langtidssykmelding.
For øvrig maktet ikke feiervesenet å komme opp på effektiviteten fra 2007 som var meget bra.

2.12.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Forebyggende brannvern
Særskilte brannobjekter

A-objekter (overnattings-/publikumsbygg)
B-objekter (større industri-/lagerbygg)
C-objekter (verneverdige-/fredede bygg)1
1

2006
utført

2007
utført

2008
registrert

2008
utført

167
16
0

170
41
0

175
41
14

175
41
14

C-objekter har kun krav om tilsyn hvert fjerde år.

I antall utførte tilsyn er også tematilsyn og egenmeldinger inkludert.
Alle pålagte tilsyn av særskilte brannobjekter ble utført i 2008. I tillegg til tilsynene, saksbehandling og
oppfølging av disse, har 2008 vært et aktivt år i forhold til forebyggende brannvern. Totalt har ca 2.600
personer i Ringsaker kommune gjennom ulike tiltak fått brannverninformasjon direkte fra brannvesenet.
Brannvesenet deltok på ”aksjon boligbrann” og brannvernuka med åpen dag på Moelv og Nes
brannstasjoner. For første gang gjennomførte enheten sammen med Hedmarken interkommunale brannog feiervesen (HIB) og fylkeskommunen et brannvernseminar som omhandlet forvaltning og sikring av
fredede og verneverdige bygninger.

Feiing
Feiing

1

2005

2006

2007

2008

Feide piper helårsbolig
6 452
Feide piper fritidsbolig
53
Feide fyrkjeler
32
Elektronisk reg. av nedgravde oljetanker
Utførte tilsyn av fyringsanlegg1
Tilbudte tilsyn av fyringsanlegg
1 296
Tilsyn i aksjon boligbrann
102
Antall søknad./meldinger om ildsted behandl. 241

4 991
35
35
283
1 906
2 341
200
227

6 192
43
20
149
2 499
3 143
102
188

5 969
38
20
79
1 527
2 062
115
146

Det var først i 2006 man konsekvent registrerte hvor mange tilsyn som ble tilbudt og hvor mange av disse som ble utført. At tilsyn er tilbudt
men ikke utført, betyr at huseier ikke har møtt fram til avtalt tidspunkt eller meldt avbud samme dag som tilsynet skulle gjennomføres slik at
det ikke har vært mulig å gjøre en avtale med noen andre.

2008 var ikke et like godt år for feiervesenet som i toppåret 2007. Men ser en på hovedproduksjonen
som består av feide pipeløp på helårsbolig og antall tilbudte boligtilsyn er det likevel den nest høyeste
samlede produksjonen siden enheten startet med tilsyn i 2000.
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Beredskap
Utrykninger

1
2

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

Gj. snitt

Unødvendig/falsk alarm
Grasbrann/skogbrann
Bil-/båt-/vognbrann
Pipebrann
Annen brann
Brannhindrende tiltak
Trafikk ulykke
Vannskade/oversvøm.
Akutt forurensing
Annen assistanse
Innbruddsalarm1
Ambulanseoppdrag
Hus/hytte/bygn

197
12
13
22
16
13
24
13
8
8

136
6
13
21
10
8
10
37
4
7

161
7
20
30
14
11
18
28
4
10

145
8
18
30
3
19
25
28
7
31

167
10
13
32
17
13
23
41
5
20

136
3
13
50
21
12
33
13
7
19

90
9
13
39
28
10
41
8
3
29
8

30

33

39

32

34

24

184
8
16
32
26
21
67
20
12
32
3
21
23

196
7
17
34
12
21
49
24
11
25
4
9
21

165
9
9
29
21
23
48
16
11
23
12
15
27

157,7
8,0
14,7
32,5
17,1
15,0
34,5
22,3
7,2
19,2

32

158
9
17
39
20
14
41
17
7
22
3
5
27

Sum
Kontrolloppdrag2
Utrykning fra Hamar
brannstasjon (avtale)
Rekvirert assistanse HIB

358

282
82

336
80

353
55

373
52

341
30

302
9

379
15

465
24

430
22

408
15

366,1

5

11

25

11

8

11

6
3

18
2

17
0

21
0

24
1

29,3

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.

I løpet av året bidro Ringsaker brannvesen med hjelp til Gjøvik 4 ganger, hvorav 2 var førsteutrykning til
trafikkulykker, 1 bistand med vaktlaget til brann (Biri planteskole) og 1 med bistand til brann med tankbil.
Gjøvik har også assistert Ringsaker 4 ganger, hvorav 3 med lift og 1 med dykkere. Lillehammer og Øyer
brannvesen tok seg av en trafikkulykke i Ringsaker i løpet av året, mens Ringsaker assisterte
Lillehammer og Øyer brannvesen med tankbil under brannen på Euroskilt på Vingrom.
De største og mest ressurskrevende brannen i 2008 var brannen på GMM i Moelv og La Dolce Vita i
Brumunddal. Begge disse brannene viste seg å være ganske avgrenset, men med stor røykspredning.
Spesielt under brannen på GMM var de varmesøkende kameraene som er innkjøpt de siste årene til
meget stor nytte. Under brannen på La Dolce Vita ble det også behov for evakuering av beboere.
Ringsaker kommunes kriseberedskap ble iverksatt med godt resultat.
For å gjøre enheten bedre rustet til å takle større hendelser ble det gjennomført en storøvelse på Nortura
på Rudshøgda hvor den totale beredskapen i Ringsaker brannvesen ble satt på prøve. Øvelsen var
uvarslet og hele 50 av mannskapene deltok i det som i evalueringen ble betegnet som en meget
vellykket øvelse.
Flere ansatte har deltatt på obligatoriske kurs
gjennom året. Et av kursene ga
kompetansebevis for utrykningskjøring.
Det var første gang Ringsaker brannvesen
deltok og 8 besto eksamen.

Rapport om bruk av delegert myndighet
I løpet av 2008 ble det behandlet 21
delegerte brannsaker. Tilsvarende tall for 2007
var 42, og 43 i 2006.

En av brannvesenets moderne utrykningsbiler.
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2.13 Landbruk (VO 61)
Resultatenhetsleder: Stein Inge Wien
2.13.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 320 kommunal næringsvirksomhet, 329 landbruksforvaltning
og landbruksbasert næringsutvikling og 360 naturforvaltning og friluftsliv.
2.13.2 Hovedkommentar
Tilskuddsordningene i landbruket, som er forvaltet gjennom landbrukskontoret, har til sammen tilført
brukerne i Ringsaker 121 mill. kroner i 2008. Produksjonstilskuddet utgjør hovedparten, 111 mill. kroner.
Tilskudd til investeringer gjennom Innovasjon Norge er på 4,6 mill. kroner. 23 brukere fikk tilskudd, mens
antall søkere var 32. I tillegg er det innvilget rentestøtte på lån tilsvarende 9,5 mill. kroner.
Under miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er det innvilget 1,5 mill. kroner. Midlene har gått til verneverdige
bygninger, kulturminner, vedlikehold av kulturmark og biologisk mangfold. Regionalt miljøprogram har
291 søkere med tilskudd på 4,8 mill. kroner. Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel ble søkt av 199
brukere og ga en utbetaling på 1,9 mill. kroner. Økologisk drevet areal omfatter over 11.000 dekar. Det
merkes nå en større interesse for økologisk landbruk og karensarealet er økende. Landbruksvikarene har
bistått 22 foretak med 315 dager sykeavløsning og 118 dager andre oppdrag.
2008 er det første året hvor kommunen har hatt ansvaret for den kliniske veterinærvaktordningen i
kommunen. Dette har blitt gjennomført i henhold til intensjonen med ordningen.
Det har vært betydelige tap av bufe forårsaket av rovvilt også i 2008. Det har blitt erstattet totalt 832 dyr
tatt av rovvilt i Ringsaker i 2008. Enkeltbesetninger har hatt opptil 30 % tap. Det lar seg ikke gjøre å drive
et aktivt og fremtidsrettet beitebruk under slike forhold over flere år. Det kommunale fellingslaget besto
av 25 mann i 2008. De har forbrukt 1.451 timer i forbindelse med fellingsforsøk. Leder har blitt godtgjort
med kr 130 pr time mens de øvrige har hatt en timesats på kr 92. Dette har blitt dekket med overføringer
fra Fylkesmannen.
Med fortsatt gode tømmerpriser og stor etterspørsel etter trevirke i store deler av 2008 nådde
avvirkningen i Ringsaker ca 200.400 m3, den 4. høyeste avvirkning noen sinne. Antall utsatte
skogsplanter økte fra 740.000 i 2007 til 925.000 i 2008. Tilskudd til ungskogpleie (behandlet areal; 3.930
dekar) utgjorde kr 391.000, til veger, kr 102.000 og til manuell tynning kr 10.500. I kommunens areal ved
Rudshøgda ble det satt i gang tynning av yngre granskog i 2007 og denne ble fullført i 2008. Nærmere
1.000 m3 tynningsvirke ble tatt ut. Inntektene ble inntektsført i 2008. I tillegg er det utført
ungskogpleie/skogrydding på kommunens skogarealer ved Fossen i Moelv og Buttekvern i Brumunddal.
Våren 2008 ble det utarbeidet ny 3-årig bestandsplan for elg som skal gjelde for perioden 2008–2010. I
perioden planlegges å skyte 1.254 elg fordelt på de 5 driftsplanområdene i kommunen. I 2008 ble det felt
418 elg av en kvote på 432, dvs. en fellingsandel på 96,8 %. Elgstammen er fortsatt stor. Av rådyr ble
det felt 164 dyr av en kvote på 362, dvs. en fellingsandel på 45,3 %. 2008 var andre året med beverjakt i
Ringsaker, og 4 dyr ble felt av en kvote på 8.
Av fallvilt ble 35 elger levert og dette ga en inntekt på kr 94.000.

2.13.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2008 var vist i blå bok 2008. Måloppnåelsen er vist i nedenstående tabeller for
brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
Ønsket resultat
Tilfredshet med tjenestene
Søknader produksjonstilskudd på internett
Antall nyheter på internett pr mnd
Kvalitet på tjenesten
Samarbeid og medvirkning
Informasjon
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5,0
45 %
4
5,0
5,0
5,0

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
40 %
3
4,0
4,0
4,0

4,7
26 %
1,3
4,7
3,7
4,4

Resultatet for samarbeid og medvirkning er litt lavere enn akseptabelt resultat. Antall brukere som søkte
produksjonstilskudd via internett var 149 i januar og 133 i august.
Medarbeidere
Ønsket resultat
Engasjement og kompetanse (brukere)
Engasjement og kompetanse
Arbeidsmiljø
Sykefravær

Akseptabelt resultat

Resultat

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

5,0
5,1
4,8
1,8 %

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

Motivasjonsundersøkelsen blant medarbeiderne viser en forbedring i forhold til tidligere målinger. Det
samme gjelder sykefraværet for enheten.
Organisasjon
Ønsket resultat
Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

4,6
Ja
100 %
Nei
5,0

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

31.12.2008

10,09

10,09

10,09

10,09

Antall årsverk

Årsverkene er fordelt med 8 årsverk ved landbrukskontoret og 2 årsverk landbruksvikarer. I 2008 hadde
fallviltgruppen 0,09 årsverk fast og ca 670 timeverk på oppdrag.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

5 749
1 950
3 799

6 281
2 421
3 860

5 907
1 729
4 178

7 935
3 757
4 178

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

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

610 Landbruk

4 178

3 887

291

7,0

Regnskapet viser et overskudd på kr 291.000 i 2008. Fra 2007 ble det overført et overskudd på kr
156.000. I tillegg har det vært ekstraordinær avvirkning i kommuneskogene tilsvarende kr 100.000, samt
innsparinger i forbindelse med vakante stillinger ved landbrukskontoret.
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2.13.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Generelt
2006

2007

2008

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

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

470/629
21
5
73
10
25
7
80
291
199
50
484

Type saker

2006

2007

2008

Konsesjonssaker
Fradelingssaker
Landbruksveier
Vernskogsaker
Skogfondbilag
Søknader om tynningstilskudd
Forpaktningsloven
Produksjonstilskudd
Sykeavløsertilskudd
Ferieavløsertilskudd
Regionalt miljøprogram
Miljøvennlig husdyrspredning
Nydyrking
Prisvurdering v/tvangssalg
Viltlovsaker
Viltforvaltning:
Elg – tillatt felt/felt
Hjort – tillatt felt/felt
Rådyr – tillatt felt/felt
Bestått jegerprøve
Fallvilt hjort/elg/rådyr

10
35
2
1
338
1
2
1 161
111
425
303
14
1
12

6
52
9
3
403
0
6
1 119
114
411
279
24
1
9

13
38
9
2
484
3
0
1 099
120
400
291
199
17
1
7

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

429/419
5/1
362/131
3
1/36/69

432/418
6/1
362/164
0/71/91

Produksjonstilskudd antall søknader januar / juni
Konsesjonssaker
Bo-/drivepliktsaker, søknader
Fradelingssaker
Klagesaker
Bygdeutviklingsmidler, jordbruk - søknader
Bygdeutviklingsmidler, tilleggsnæring - søknader
Gjødslingsplaner
Regionalt miljøprogram
Miljøvennlig husdyrspredning
Økologisk landbruk
Skogfondbilag

Delegerte saker

Moderne fjøs på gården Loddeviken, Helgøya
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2.14 Teknisk drift (VO 62)
Resultatenhetsleder: Per Even Johansen
2.14.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 320 kommunal næringsvirksomhet, 330 samferdselsbedrifter og
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 og
lignende, 355 innsamling av husholdningsavfall, 357 gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall
og 360 naturforvaltning og friluftsliv.
2.14.2 Hovedkommentar
2008 har vært preget av høy aktivitet innenfor enhetens ulike arbeidsområder. Det leveres vann med
tilfredsstillende hygienisk og bruksmessig god kvalitet ved alle vannverk. Det har forekommet tilfeller
med for høyt bakterietall i noen vannforsyningsområder som har medført ekstra kloring. Kontrollprøver
har vist tilfredsstillende resultat. Sikkerheten i vannforsyningen er god med bl.a. bygging av nye
bassenger, utvidet/oppgradert vannbehandling ved flere vannverk i de senere år. De tre største
vannverkene, Narud, Moelv og Nes, er nå forsynt med nødstrømsaggregater. Nødstrømsaggregatet ved
Nes vannverk kan også benyttes ved de mindre vannverkene. Det har ikke vært svikt i vannforsyningen
som har medført tomme høydebasseng. Sanering av vannledninger har vært nedprioritert fordi det i de
senere år har 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 ytterligere forbedret gjennom ulike tiltak med avløpsprosess og ventilasjon. Ved
Nes renseanlegg er det gjennomført omfattende utvidelse av bygningsmassen med nye basseng og nytt
septikmottak, samt oppgradering av maskiner og prosessutstyr.
I løpet av året har det blitt gjennomført brukerundersøkelse for områdene kommunale veger,
trafikksikkerhet, parker og grøntanlegg, strand- og badeanlegg, vannforsyning og avløpshåndtering i de
fire Hias-kommunene. For Ringsaker er tilbakemeldingen for vannforsyning, avløpshåndtering og park
gjennomgående svært god. Det er en økning i antall misfornøyde brukere mht. veg. Siste to år er det
bevilget 1,5 mill. kroner ekstra til utbedring av kommunale veger. Det er størst fokus på kommunale
bygdeveger og fast dekke på disse. Kommunestyret vedtok i sak 122/2008 at kommunen skal
administrere vedlikeholdet av alle kommunale veger. Dette vil gi grunnlag for bedre bruk av ressurser og
bedre tjenester.
Administrering av avfallsordningen i Ringsaker kommune ble overtatt av Hias IKS fra 1.5.2008.
Den nye ”Miljøgata” i Brumunddal ble åpnet i 2008. I den forbindelse utførte teknisk drift en estetisk
opprustning av sidearealene til vegen.
Kapasiteten på de eksisterende avløpsanleggene på Sjusjøen er i ferd med å bli fullt utnyttet. Kommunen
og grunneierne har inngått en utbyggingsavtale om overføring av avløpet fra Sjusjøen til Moelv
renseanlegg, og vannforsyning fra et nytt vannverk i Mesnali. Anleggsarbeidene planlegges å starte opp
høsten 2009 og ferdigstilles i løpet av 2011.
Det er meget stor aktivitet innen utbygging av kommunaltekniske anlegg. Det er klargjort i alt 15 tomter
på Bruvollhagan 5 og 10 tomter i Bjørgeberget 9 med til sammen 495 meter vann- og
overvannsledninger, 462 meter avløpsledninger og bygd 646 meter veger. Langs riksveg 213 på Stavsjø
er det sanert 448 meter vannledninger, 337 meter avløpsledninger, 408 meter overvannsledninger og
bygd 243 meter nye overvannsledninger. Det er bygd 820 meter med gang- og sykkelveg langs
Byflatvegen og 423 meter gang- og sykkelveg langs Storgata i Moelv. På Stavsjø ble det bygd 670 meter
gang- og sykkelveg, busslomme med fortau og 70 meter veg langs fylkesveg 39. Det ble også bygd 130
meter gatetun i nordre del av Øvregate i Brumunddal.

2.14.3 Måloppnåelse - BMS
Resultatmålene for 2008 var vist i styringskortet i blå bok 2008. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det gjelder økonomi, vises det
til etterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.

ÅRSBERETNING 2008 105

Brukere
Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

Brukernes tilfredshet med tjenestene
5,0
Bakterielle vannprøver (koliforme)
100 %
Utslippskrav avløp
100 %
Brukernes tilfredshet samarbeid medvirkning 5,0
Brukernes tilfredshet med informasjon
5,0

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

3,9
96 %
100 %
4,4
4,5

Resultatene for de bakterielle vannprøvene (koliforme) fra vannverk og ledningsnett ligger mellom
akseptabelt og ønsket resultat. Alle avvik medfører kontrollprøve, og disse har vist tilfredsstillende
resultat.
Medarbeidere
Ønsket resultat
Engasjement og kompetanse (brukere)
Engasjement og kompetanse
Arbeidsmiljø
Sykefravær

Akseptabelt resultat

Resultat

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

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

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

Teknisk drift satser mye på faglig utvikling og involvering av medarbeidere. Det ble oppnådd gode
resultater i motivasjonsmålingen. Sykefraværet er redusert fra 7,2 % i 2007 til 6 % i 2008.
Organisasjon
Ønsket resultat
Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

4,5
Ja
95 %
Ja
4,5

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

42,65

42,65

43,65

42,65

Antall årsverk

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2008 ble det opprettet en ny stilling som prosjektingeniør
ved teknisk drift gjeldende fra 1.1.2008. I løpet av året har en stilling som renovasjonsingeniør blitt
overført til Hias IKS.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.
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Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

110 350
96 684
13 666

115 263
100 017
15 246

115 472
99 334
16 138

128 708
111 059
17 649

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

38 549
1 917
36 632

31 524
1 125
30 399

68 497
1 450
67 047

49 286
2 186
47 100

Avviket i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at planlagte og budsjetterte prosjekter på Sjusjøen er
endret og tatt inn i den nye utbyggingsavtalen for fjellet. Videre vil utbygging av planlagt tomteområde på
Stavsberg skje uten kommunale midler.

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

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

16 138

586

-1 448

- 8,98

Før årsoppgjørsdisposisjoner har teknisk drift et negativt avvik på om lag 1,448 mill. kroner i forhold til
budsjett. Dette skyldes et underskudd på 1,5 mill. kroner innenfor hovedområde renovasjon. Dette
underskuddet dekkes inn i 2009 og 2010 med kr 750.000 pr år. For teknisk drift utenfor VAR er det for
2008 et mindreforbruk på kr 63.000.

Effektiv ressursbruk
Ønsket resultat
Utskiftningstakt på ledningsnettet, vann2
Utskiftningstakt på ledningsnettet, avløp2
Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal veg i forhold
til gruppe 131
Endring i gebyrgrunnlag pr tonn innsamlet avfall pr år1

Akseptabelt resultat

Resultat

70
70

100
100

470
580

100 %
<2%

55 %
4%

51 %
-5 %

1 Kostra-tall
2

fra 2007
Foreløpige tall for 2008

Bruprosjekt i forbindelse med miljøgata i Brumunddal.
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Utskiftningstakt på ledningsnettet for vannledninger er på 470 mot 110 i 2007 og 130 i 2006. For
avløpsledninger er foreløpige tall på utskiftningstakt 580 mot 180 i 2007 og 155 i 2006.
Økningen i gebyrgrunnlaget pr tonn innsamlet avfall var fra 2006 til 2007 på - 5 %, og dette er innenfor
akseptabelt resultat. Tilsvarende nøkkeltall for 2005-2006 var 3 %.
Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal veg i forhold til gruppe 13 er på 51 % i 2007, 49 % i 2006 og 53
% i 2005.

2.14.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Generelt
De siste ti årene er kravet til internkontrollsystemer, beredskapsplaner og dokumentasjon for vann- og
avløpsanlegg blitt betydelig mer omfattende. Mattilsynet har gjennomført tilsyn ved Moelv vannverk med
fire tilhørende høydebasseng, samt Nes vannverk. Det ble ikke funnet avvik fra gjeldende regelverk.
Mattilsynet har i skriftlig kommentar gitt utrykk for at de fikk godt inntrykk av virksomhetens styring og
kompetanse for drift av vannverk. Året har vært preget av stor aktivitet i forbindelse med registrering/søk
etter lekkasjer og utbedringstiltak som følge av dette.
Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført inspeksjon ved Moelv renseanlegg. Det ble ikke
avdekket avvik fra krav i utslippstillatelse, forurensningslov eller forskrifter. Videre har Ringsaker
kommune ved resultatenhet kart og byggesak (forurensningsmyndighet for renseanlegg dimensjonert
for tilknytning opp til 2.000 personer) ført tilsyn med Kylstad renseanlegg. Det ble heller ikke her
avdekket avvik fra gjeldende regelverk. Det ble skriftlig kommentert at renseanlegget med ledningsnett
virket veldrevet.

Dekningsgrader for vann, avløp og renovasjon, beløp i 1.000 kr
2005

2006

2007

2008

Dekningsgrad vann (funksjon 340,345)
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader
Inntekter
Prosentvis dekning

20 279
18 574
92

20 732
19 609
95

21 817
21 841
101

23 303
21 482
92

Dekningsgrad avløp (funksjon 350,353)
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader
Inntekter
Prosentvis dekning

36 158
35 279
98

41 885
37 389
89

43 005
39 015
90

41 748
38 841
93

Dekningsgrad septik (funksjon 354)
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader
Inntekter
Prosentvis dekning

4 198
4 301
102

4 551
4 528
99

4 981
5 064
102

5 812
5 034
86

Dekningsgrad renovasjon (funksjon 355,357)
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader
Inntekter
Prosentvis dekning

21 943
22 379
102

22 881
22 963
100

24 136
23 159
96

25 904
23 787
91

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. Dekningsgraden for hhv. septik og
avløp beregnes hver for seg, mens avsetning/bruk av fond skjer samlet for avløpsområdet for årene
2005-2007. Fra 2008 er septik skilt ut med egne utgifter til slambehandling, kapitalkostnader og
avsetning/bruk av fond.
Ved beregning av kapitalkostnadene er det benyttet gjennomsnittlig rente for norske statsobligasjoner
med 3 års gjenstående løpetid + 1 prosentpoeng. Det er brukt en rente på 5,52 % i regnskapet for 2008.
I opprinnelig budsjett for 2008 var det lagt til grunn en rente på 5,7 %.
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Oversikt over bundne fond innen VAR-området siste 6 år, beløp i 1.000 kr
Vann
År
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

IB
2 077
2 983
4 451
5 679
3 870
2 878
3 070

Bruk Avsetn.
79
0
0
2 243
2 203
635
1 848

985
1 468
1 228
434
1 211
827
111

Avløp
UB

IB

2 983 5 568
4 451
9 123
5 679 11 403
3 870 15 884
2 878 15 956
3 070 11 979
1 333 8 540

Bruk Avsetn.
255
1 572
83
4 026
6 297
5 913
6 631

3 810
3 852
4 564
4 097
2 320
2 474
3 216

Renovasjon
UB
9 123
11 403
15 884
15 956
11 979
8 540
5 125

IB

Bruk Avsetn.

120 120
0 278
357
85
906
40
1 396 235
1 548 1 042
605 605

0
635
634
530
387
99
0

UB
0
357
906
1 396
1 548
605
0

Pr 31.12.2007 var VAR-fondene på til sammen 12,215 mill. kroner. Fra 2007 til 2008 er det en
nettoreduksjon på VAR-fondene med 5,757 mill. kroner.
Teknisk drift VAR (vann, avløp, renovasjon) har til sammen netto bruk av bundne driftsfond med 6,110
mill. kroner for 2008. Budsjettert bruk av fond i 2008 var 6,958 mill. kroner. Det er i tillegg beregnet rente
på VAR-fondene med 0,353 mill. kroner for hele 2008 som tillegges fondene. Pr 31.12.2008 er saldo for
fondene 6,457 mill. kroner.

Miljøgata i Brumunddal.
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Hovedområde vann har en netto bruk av bundne driftsfond på 1,737 mill. kroner, og det er 0,025 mill.
kroner mindre enn budsjettert bruk av fond. For hovedområde vann har en hatt lavere inntekter fra
tilknytningsgebyrer enn budsjettert, og lavere kalkulatoriske kapitalkostnader i forhold til opprinnelig
budsjett. Avviket på kalkulatoriske kapitalkostnader skyldes noe lavere rente og investeringsutgifter enn
det som ble lagt til grunn ved budsjettering.
Hovedområde avløp har en netto bruk av bundne driftsfond på 3,415 mill. kroner av bundne driftsfond til
saldering av avgiftsregnskapet. Det er 0,906 mill. kroner mindre enn budsjettert bruk av fond. Avviket
skyldes i hovedsak høyere inntekter på årsgebyr pga. at ny ordning for inntekter fra bedrifter med
særavtale ikke er ferdig etablert. Inntekter fra tilknytningsgebyr er lavere enn budsjettert pga. færre
tilknytninger enn forutsatt i 2008. Kalkulatoriske kapitalkostnader ble mindre enn opprinnelig budsjettert.
Avviket på kalkulatoriske kapitalkostnader skyldes noe lavere rente og investeringsutgifter enn det som
var lagt til grunn ved budsjettering.
Hovedområde septik viser et merforbruk av bundne driftsfond på 1,059 mill. kroner. Dette skyldes dels
omgjøring av regnskapspraksis for tjenesten for å kunne skille ut septik tjenesten som eget
selvkostområde. Tjenesten ble i 2008 belastet med renter og avskrivninger på kr 427.000 som ikke var
budsjettert. I tillegg ble en andel av utgiftene fra avløpstjenestene overført. Dette er utgifter som
avspeiler de utgiftene renseanleggene har med septik tjenesten bl.a. lønn, kjemikalier, transport og
leveranse av slam, til sammen kr 370.000.
Hovedområde renovasjon hadde en netto bruk av fond på 0,605 mill. kroner i 2008, og dette utgjør et
netto mindreforbruk av fond på 0,270 mill. kroner i forhold til budsjett. Avviket skyldes et merforbruk av
fond på 0,567 mill. kroner i 2007 slik at fondet nå er brukt opp. Utgifter til innsamling og behandling av
holdningsavfall ble 1,244 mill. kroner høyere enn budsjettert i 2008. Dette sammen med lavere inntekter
på 0,267 mill. kroner og et mindreforbruk av fond bidrar til at hovedområde renovasjon får et underskudd
på 1,512 mill. kroner i 2008.

Nye tiltak
De største investeringsprosjektene i 2008 har vært:
– Ferdigstillelse med sanering av vann- og avløpsledninger i forbindelse med Omkjøringsvegen i
Brumunddal.
– Rehabilitering og utvidelse av Nes renseanlegg med nytt septikmottak, nye basseng og nytt
prosessteknisk utstyr.
– Det er klargjort 10 boligtomter i Bjørgeberget i Brumunddal.
– Det er klargjort 15 boligtomter i Bruvollhagan i Moelv.
– På Stavsjø er det bygd 670 meter gang- og sykkelveg langs riksveg 213, samt opparbeidet en større
busslomme med fortau for skolen og lagt om krysset med Retterstadvegen. I tillegg er det sanert og
bygd vann- og avløpsledninger.
– Det ble påbegynt 130 meter gang- og sykkelveg fram til Holtekrysset på Brøttum.
– Det er startet opp bygging av ny vannforsyning fra Mauset til Nybygda.
– Det er startet opp et prosjekt med bygging av et nytt høydebasseng på Torsberget, samt sanering av
VA-ledninger i tilknytning til bassenget.
– Det er bygd 130 meter gatetun i nordre del av Øvregate i Brumunddal.
– Det er bygd 820 meter med gang- og sykkelveg langs Byflatvegen.
– Det er opparbeidet 423 meter gang- og sykkelveg langs Storgata i Moelv.

Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak
Delegert vegsak
Delegert økonomisak
Delegert innkjøpssak
Delegert personalsak
Delegert forurensningssak
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Antall 2006

Antall 2007

Antall 2008

17
55
22
5
51

22
33
13
11
34

14
25
29
15
29

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, septiktanker o.l. I tillegg omfattes arbeidet
med eiendomsskatt som føres på funksjon 120 administrasjon.
2.15.2 Hovedkommentar
Aktiviteten innenfor byggesak gikk noe ned i 2008 i forhold til de to foregående år – spesielt i siste
tertial. Samlet byggevolum gikk ned med 25 % i forhold til 2007 som inntil da var et rekordår.
Byggetillatelse for nye boliger nådde 117 boenheter og det er en liten tilbakegang fra 2007. Både
forretnings-/næringsbygg og landbruksbygg viser tilbakegang. Bygging av nye hytter nådde 90 enheter
som er litt under snittet for de siste årene. Antall tilsyn med aktørene i byggebransjen økte fra 16 i 2007
til 37 i 2008.
Kart og oppmåling har hatt stor aktivitet i 2008. Det ble utarbeidet 293 nye målebrev og opprettet 236
nye eiendommer. Det har også i 2008 vært nødvendig å kjøpe noen oppmålingstjenester fra private
oppmålingsfirmaer for å få unna saksmengden.
Det ble gitt 53 utslippstillatelser i 2008 og behandlet 49 avfallsplaner for bygningsavfall. I arbeidet med å
registrere eksisterende avløpsanlegg ble det i 2008 registrert 370 anlegg.
Behandling av klager etter innføring av eiendomsskatt har krevd mye ressurser i 2008. Arbeidet er nå
ferdig. Av totalt 454 klager ble de siste 360 behandlet i 2008.

2.15.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2008 var vist i styringskortet i blå bok 2008. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

5,0
0
5,0
5,0

4,0
0
4,0
4,0

5,0
0
5,2
5,0

Tilfredshet med tjenestene
Kvaliteten på tjenesten
Samarbeid og medvirkning
Informasjon

Målet for kvaliteten på tjenesten er at ingen klagesaker på bygge- og fradelingsssaker skal bli omgjort av
fylkesmannen pga. feil i saksbehandlingen. I 2008 ble 10 saker behandlet av fylkesmannen og ingen ble
omgjort pga. saksbehandlingsfeil. I 3 av sakene hadde planutvalget gjort vedtak i strid med innstillingen
og disse 3 sakene ble omgjort av fylkesmannen.
Medarbeidere
Ønsket resultat
Engasjement og kompetanse (brukere)
Engasjement og kompetanse
Arbeidsmiljø
Sykefravær

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

Akseptabelt resultat

Resultat

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

5,3
5,0
4,9
2,3 %
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Organisasjon
Ønsket resultat
Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

5,0
Nei
100 %
Nei
4,8

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

31.12.2008

13,94

14,00

16,00

16,50

Antall årsverk

Kommunestyret vedtok i sak 86/2008 å opprette en 50 % fast stilling til å behandle avfallsplaner for
bygningsavfall.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

17 037
14 700
2 337

16 387
11 231
5 156

12 160
9 537
2 623

14 237
11 614
2 623

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

244
0
244

378
0
378

401
172
229

472
172
300

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutgifter

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

I 2008 er det investert kr 172.000 i en ny, liten varebil og kr 300.000 i Geovekst. Bilen er finansiert ved
overføring fra driftsbudsjettet. Investeringsfondet for kartlegging (Geovekst) hadde før årets belastning
en saldo på kr 531.654 inkl. bevilgning i 2008.

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

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

2 623

181

2 442

93,1

Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på 2,442 mill. kroner. Dette inkluderer et overført
overskudd fra 2007 på 2,874 mill. kroner. Av dette overskuddet er som tidligere nevnt, kr 172.000
benyttet til kjøp av en liten varebil og kr 750.000 er brukt til videreføring av 2 årsverk i
engasjementstilling til scanning av eiendomsarkivet. Det har vært fortsatt høy byggeaktivitet i 2008 og
gebyrinntektene har dermed blitt større enn budsjettert.
Bemanningen har økt med 1 byggesaksbehandler og 1 oppmålingsingeniør fra 2008, og 1 førstesekretær
fra 2009. Da dette finansieres av inntekter fra et økt saksvolum, vil det trolig bli mindre regnskapsmessig
overskudd framover. Det er også grunn til å tro at gebyrinntektene i 2009 vil bli mindre som følge av
urolighetene i finansmarkedet.
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Effektiv ressursbruk
Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

42

42

21

Kostnad pr innbygger

Måleindikatoren for effektiv ressursbruk, netto driftsutgifter pr. innbygger er gjennomsnittet for
sammenlignbare kommuner, basert på KOSTRA-tall for 2007. Resultatet viser at Ringsaker har netto
driftsutgifter som tilsvarer ca. 50 % 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 (virksomhetsområde)
Generelt
Aktiviteten i 2008 har vært stor selv om det var en merkbar nedgang i nye saker på slutten av året.
Byggesak fikk dermed mulighet til å utføre flere tilsyn med aktørene i byggebransjen enn hva som har
vært tilfellet de siste par årene. Kart og oppmåling har kommet i gang med å fjerne en del etterslep.
Nye tiltak
Fra 1.1.2008 kom det nye forskrifter hvor kommunene ble pålagt å behandle avfallsplaner for
bygningsavfall i større byggeprosjekter. Denne oppgaven ble tillagt kart og byggesaksenheten.
Kommunestyret vedtok å opprette en 50 % fast stilling til oppgaven. Behandlingsgebyret skal dekke
kostnadene til stillingen.
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

2006

2007

2008

246
18 633
6 397
18 864
125
290
348
199

124
36 326
8 885
22 086
109
257
307
350

117
23 351
5 081
14 840
90
293
236
53

Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak

1

2006

2007

2008

Delegerte byggesaker
812
Delegerte delingssaker
169
Delegerte dispensasjonssaker 76
Delegerte utslippssaker
50
Godkjenning av avfallsplaner1
-

798
208
92
61
-

798
143
92
53
49

Nye forskrifter med krav om avfallsplaner for bygningsavfall fra 1.1.2008.

Kart og byggesaksleder Hellik Furuheim.
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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 mv. og kommunal fakturering. De viktigste arbeidsoppgavene innen skatt mv.
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 2008 var, med unntak av korrigeringer for kjente endringer, en
framskriving av budsjettet for 2007. Den tildelte driftsramme har kun inneholdt midler til å videreføre den
eksisterende drift og har ikke gitt muligheter for gjennomføring av kostnadskrevende endringer og større
nye tiltak.
Kemnerkontoret har klart definerte oppgaver. Enheten er i stor grad à jour med sine
hovedarbeidsoppgaver og har ingen uløste publikumsorienterte oppgaver av betydning. Kemnerkontoret
har gode og ajourførte rutinebeskrivelser/virksomhetsplaner til bruk i organisasjonen og
saksbehandlingen. Kemnerkontoret har hatt et stabilt og godt driftsår i 2008.

2.16.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2008 var vist i styringskortet i blå bok 2008. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

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

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

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

Tilfredshet med tjenestene
Kvaliteten på tjenesten
Samarbeid og medvirkning
Informasjon

Målgruppen for brukerundersøkelsen var arbeidsgivere som har vært i kontakt med skatteavdelingen.
Resultatet i 2008 er jevnt over bedre, sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2007. Den
gjennomsnittlige brukertilfredsheten i 2007 og 2008 er på henholdsvis 4,4 og 4,6. Ett av resultatene i
2008 er oppe på ønsket nivå på 5,0. Dette gjelder brukernes tilfredshet med samarbeid/medvirkning. De
øvrige er godt 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
Engasjement og kompetanse (brukere)
Engasjement og kompetanse
Arbeidsmiljø
Sykefravær

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

Akseptabelt resultat

Resultat

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

4,9
5,2
5,1
5,9 %

Motivasjonsmåling overfor de ansatte ved kemnerkontoret er gjennomført i 2008. Måloppnåelsen er god
og kemnerkontoret har en gjennomsnittlig score på 5,2. Til sammenligning var gjennomsnittlig score i
2007 4,9.
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Organisasjon
Ønsket resultat
Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

5,4
Ja
93 %
Ja
5,4

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

31.12.2008

14,66

14,66

15,06

15,06

Antall årsverk

Stillingsrammen er økt med 0,40 årsverk i forhold til 2007. Dette har sammenheng med innføringen av
eiendomsskatt i hele kommunen fra 1.1.2007.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

8 249
3 493
4 756

8 229
3 352
4 877

8 082
3 099
4 983

7 836
2 853
4 983

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

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

4 983

4 770

213

4,3

Kemnerkontoret har et driftsresultat som viser et positivt budsjettavvik på kr 213.000. Overført
overskudd fra 2007 var kr 175.000. Overskuddet utover dette skyldes i hovedsak reduserte lønns- og
sosiale utgifter som følge av ledighet i stillinger. I tillegg har utgiftene til innfordringsvirksomheten og
leiekjøring IT-systemer vært mindre enn forutsatt.
Sykefraværet for 2008 er på 5,1 %. Dette er bedre enn ønsket resultat på 7,0 %.
Andre resultatmål
Andre resultatmål omhandler kemnerkontorets innfordrings- og kontrolloppgaver.
Mål
Innbetalt restskatt 2006 pr 30. juni 2008
Innbetalt forskuddsskatt 2007 pr 30. juni 2008
Innbetalt forskuddstrekk 2007 pr 30. juni 2008
Innbetalt arbeidsgiveravgift 2007 pr 30. juni 2008
Antall regnskapskontroller pr 31. desember 2008 (stk)
Restanse kommunale krav pr 31. desember 2008 (mill. kroner)
Restanse formidlingslån pr 31. desember 2008 (mill. kroner)

Målsetting

Resultat

85,00 %
96,25 %
99,00 %
99,00 %
60
4,5
1,0

87,21 %
96,69 %
98,71 %
96,44 %
22
5,5
0,9

Manglende måloppnåelse når det gjelder innbetalt forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skyldes en større
fiktiv restanse som ikke ble oppdaget og eliminert før 30. juni 2008. Restansen oppstod som en følge av
at det ble brukt feil beregningsmåte (næringskode) for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift i forbindelse
med en termininnbetaling. Dersom restansen hadde vært nullstilt, ville målsettingen vedrørende både
forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift vært nådd.
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Målsettingen i tilknytning til antall regnskapskontroller er ikke nådd. Dette skyldes:
– 0,5 årsverk (av totalt 1,5) var ledig i perioden 1.1. – 30.9.2008.
– Gjennomført intern opplæring av ny regnskapskontrollør.
– Mange uoversiktlige konkursboer med lang behandlingstid.
– Det er gjennomført kontroller hos flere større arbeidsgivere enn opprinnelig planlagt. Denne type
kontroller tar forholdsmessig mer tid og krever mer arbeid enn hos mindre arbeidsgivere med få
ansatte og enklere regnskapsforhold.
– Det er brukt betydelig mer tid til informasjon/veiledning overfor skattytere/arbeidsgivere i forbindelse
med reorganiseringen av skatteetaten fra 1.1.2008. Det har kommet flere henvendelser til
kemnerkontoret som i utgangspunktet skulle vært kanalisert til den nye skatteetaten.
– Endret rutine i forbindelse med informasjon/veiledning overfor nye arbeidsgivere har medført økt
belastning på regnskapskontrollørene.
Manglende måloppnåelse når det gjelder restanse på kommunale krav, skyldes i hovedsak fakturering av
flere større beløp i slutten av året. Disse er ikke registrert som innbetalt i 2008. I tillegg er kommunen
involvert i mange gjeldsordningssaker der innfordringstiltak er stilt i bero inntil videre.

2.16.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Nye tiltak
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. I perioden 1.3. – 31.12.2007 ble det opprettet en 40 % engasjementstilling for å
håndtere den økte saks- og arbeidsmengden. Engasjementet er omgjort til fast stilling fra 1.1.2008.
År

2006

2007

2008

Totalt innbetalt skatt inkl. renter/innf.utg (mill. kroner)
1 780,4
Totalt innbetalt arbeidsgiveravgift (mill. kroner)
690,8
Kommunens netto skatteinntekter (mill. kroner)
501,0
Antall avholdte utleggsforr.skatt/arb.giv.avgift
283
Antall anmeldelser vedr. arbeidsgivere
7
Antall konkursbegjæringer
9
Antall konkurser åpnet
4
Antall regnskapskontroller
66
Antall saker behandlet i skatteutvalget
22
Antall utsendte fakturaer kommunal fakturering
87 160
Totalt fakturert beløp kommunal fakturering (mill. kroner)
201,6
Antall avholdte utkastelsesforretninger
0
Antall tap av barnehageplass pga. manglende betaling
6
Antall tap av skolefritidsordning pga. manglende betaling
5

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

1 906,4
863,8
511,6
155
4
3
2
22
24
116 500
255,4
1
4
9

2006

2007

2008

9

7

13

0
0
3
7 960
13
114 612
15
109 756
1
8 808

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

10
37 767
1
3 180
22
212 734
6
98 739
13
179 069

Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak
Gjeldssak (delegeringsreglementets pkt. 5.28)
Innfordring av kommunale krav:
Økonomireglementets § 8.5.1 (foreldelse)
Endelig utgiftsført beløp, kr
Økonomireglementets § 8.5.2 (konkurs)
Avskrevet beløp, kr
Økonomireglementets § 8.5.3 (misligholdte krav)
Avskrevet beløp, kr
Økonomireglementets § 8.5.4 (langsiktig innf.)
Endelig utgiftsført beløp, kr
Økonomireglementets § 8.5.6 (gjeldsordn.loven)
Avskrevet beløp, kr
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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, 120 administrasjon, 242 råd,
veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 283 bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig,
302 bygge-, delingsbehandling og seksjonering og 355 innsamling av husholdningsavfall.
2.17.2 Hovedkommentar
Servicesenteret har i 2008, ved siden av løpende drift, hatt spesielt fokus på:
– Å gi rask og riktig informasjon og veiledning til de som henvender seg til kommunen
– ”Prosjekt Moelv” - samarbeidsprosjekt med politiet i Moelv
– Bedre telefonitjenester for publikum
2.17.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2008 var vist i styringskort i blå bok 2008. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

5,0
85 %
5,0
5,0

4,0
80 %
4,0
4,0

5,1
95 %
5,5
5,5

Tilfredshet med tjenestene
Kvaliteten på tjenesten
Samarbeid og medvirkning
Informasjon

I brukerundersøkelse våren 2008 fikk servicesenteret gode resultater på alle områder som var omfattet
av undersøkelsen. Dette er tilsvarende resultat som i de foregående årene.
Medarbeidere
Ønsket resultat
Engasjement og kompetanse (brukere)
Engasjement og kompetanse
Arbeidsmiljø
Sykefravær

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

Akseptabelt resultat

Resultat

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

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

Sykefraværet skyldes langtidsfravær som ikke er relatert til arbeidsmiljøet.
Organisasjon
Ønsket resultat
Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

5,2
Ja
100 %
Ja
5,0
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Økonomi og ressursbruk
Personalinnsats
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

31.12.2008

9,40

9,90

10,90

9,90

Antall årsverk

Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at hjemler på til sammen 100 % stilling er overført til VO 11
i løpet av året i forbindelse med etablering av egen stilling som kommunikasjonsrådgiver/ webansvarlig
under sentraladministrasjonen, jf. k.sak 80/2008, 1. tertialrapport 2008.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

10 167
5 027
5 140

11 444
5 767
5 677

8 771
3 055
5 716

12 149
6 703
5 716

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

432
350
82

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
Servicesenteret

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

5 716

4 810

906

15,9 %

Bjørn felt i Ringsakerfjellet utstilt i Servicesenteret.
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Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på kr 906.000. Dette inkluderer et overført overskudd
fra 2007 på kr 808.000.
Kr 300.000 av overskuddet i 2008 planlegges brukt til finansiering av ombyggingen i 1. etasje i
Herredshuset i Moelv. Servicesenteret og biblioteket har planer om samarbeid som blant annet omfatter
bygging av felles publikumsskranke. Her vil innbyggerne i nordre Ringsaker og Moelv kunne få tilgang til
mange offentlige tjenester ett sted, blant annet NAV, politiet og skatteetatens tjenester i tillegg til
kommunale tjenester som tilbys av servicesenteret og biblioteket.

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 937. Henvendelsene er fordelt med 50 % på telefon, 36 % besøk og 14 % skriftlige.
Tilsvarende tall for 2007 var 47 % på telefon, 40 % besøk og 13 % skriftlige henvendelser.
Informasjon
Nyheter og kunngjøringer legges daglig ut på kommunens nettside. I 2008 ble det satt i gang
presentasjon av kommunen under tittelen ”Bo i Ringsaker” for å markedsføre kommunen både overfor
egne og potensielle nye innbyggere. Velkomstmapper med informasjon til nye innbyggere sendes fra
2008 ut hvert kvartal.
Tiltak for å forbedre telefoniservicen er gjennomført ved at sentralbordet og telefonistøttesystemet er
oppgradert. Tjenesten ”opplest fravær” er tatt i bruk, og har bidratt til at innringere til kommunens
hovedsentralbord får svar raskere enn tidligere. Telefonsentralen er bygd ut for å øke kapasiteten. Slik har
flere kommunale enheter som tidligere har hatt egen hussentral, kunne knyttes opp mot kommunens
hovedsentralbord i 2008. Resultatet er bedre tilgjengelighet for dem som 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 2008 omfattet det 629 eiendommer, en økning på 14 eiendommer fra
2007. Økningen er lavere enn tidligere år, noe som antakelig skyldes endringene i boligmarkedet etter
finanskrisen.
Prosjekt Moelv – samarbeidsprosjekt med politiet
Samarbeidet innebærer at kommunens ansatte gir veiledning til publikum om politiets tjenester og tar
imot forenklede anmeldelser. I løpet av 2008 har to av medarbeiderne i servicesenteret fått opplæring i
registrering av saker etter lov om tvangsfullbyrdelse. De har fått tilgang til politiets fagsystem, og bistår
politiet i arbeidet med registrering av disse sakene. Prosjektet er evaluert i 2008 og evalueringsrapporten
konkluderer med at prosjektet er vellykket
Tjenester for Skatteetaten
Servicesenterets medarbeidere veileder kommunens innbyggere særlig på områdene skattekort,
selvangivelse og spørsmål vedrørende skatteoppgjøret. Servicesenteret har ansvar for
selvangivelseskassene som er plassert i Brumunddal og Moelv, og har ansvar for videresending av
mottatte selvangivelser til riktig adressat i Skatteetaten. Servicesenteret mottar midler fra Skatteetaten
tilsvarende ett årsverk som kompensasjon for tjenesten.
Sosial rådgivning og veiledning
Servicesenteret gir råd og veiledning om Husbankens bostøtteordning, registrerer søknader og
forbereder klagesaker som sendes til Husbanken. Antall søknader er stabilt og ligger rundt 1.000
husstander. Årsstatistikken for 2008 fra Husbanken er ennå ikke klar, men vil trolig være på samme nivå
som i 2007 da det ble utbetalt kr 16,5 mill. kroner i bostøtte til innbyggere i Ringsaker kommune.
Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig
Ringsaker kommune lånte 30 mill. kroner fra Husbanken i 2008 til videre utlån i form av Startlån. 48
søkere fikk innvilget i alt kr 26.040.500 i Startlån i 2008. I tillegg er det gitt forhåndstilsagn på kr
4.805.000 til 18 søkere. 20 søkere fikk avslag på søknad om Startlån.
Ringsaker kommune fikk 1,815 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. 8 søkere fikk utbetalt kr 810.000 i etableringstilskudd og 32 søkere
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fikk kr 1.483.400 i tilskudd til utbedring av bolig i 2008. 11 søkere fikk avslag på søknad om tilskudd. Det
er behandlet 1 klage på avslag om tilskudd.

Tomtesalg
Ved utgangen av 2008 har kommunen 33 byggeklare tomter. 12 i Fjølstadmarka i Moelv, 7 i Gaupen, 12 i
Bruvollhagan i Moelv, 1 på Brøttum og 1 i Nybygda. Det er solgt 6 tomter i 2008, som fordeler seg slik:
Tomtefelt

Solgt 2008

Til rest 31.12.2008

0
4
1
1
0
0
0

1
0
0
12
12
7
1

Nybygda
Brumund
Minka
Bruvollhagan
Fjølstadmarka
Gaupen
Brøttum

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 mottok fram til 13.5.2008 henvendelser om avvik og endringer som vedrører
renovasjonsordningen. Fra samme dato ble administreringen av renovasjonsordningen overført til Hias.
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

2006

2007

2008

15
130
39
17
33
28
101
85
8
0

5
120
15
7
49
29
108
131
11
3

8
103
9
5
67
40
91
141
11
30

12
3

10
3

11
2

Av 91 søknader om parkeringslettelser for forflytningshemmede ble 80 søknader innvilget og 11 avslått.
10 av skoleskyssakene er klagesaker som er behandlet av Fylkesmannen. Ringsaker kommune har fått
medhold i 8 av klagesakene. Søknader om konsesjon for omsetning av videogram behandles i henhold til
lov om film og videogram samt straffeloven. Konsesjonen gis for inntil 4 år, inneværende
bevillingsperiode gjelder fram til 30.6.2012.
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2.18 Renhold (VO 80)
Resultatenhetsleder: Evy Opheim
2.18.1 Ansvarsområde
Renhold er en intern støtteenhet med om lag 100 årsverk som leverer renholdstjenester til alle de øvrige
resultatenhetene over hele kommunen fordelt på over 100 kommunale bygg og innleide areal. Til
sammen rengjøres om lag 115.000 kvadratmeter årlig. Enheten har også ansvar for drift av de fire
vaskeriene ved bo- og aktivitetssentrene.
2.18.2 Hovedkommentar
Hovedutfordringen har vært å levere avtalt renholdskvalitet til brukerne ved de forskjellige byggtypene
med de ressursene som renholdsenheten har hatt til disposisjon. I budsjettet for 2008 var det blant
annet forutsatt at styrking av arbeidslederressurs, økte utgifter til renholdsartikler og leie av biler til
renholdspatruljer skulle dekkes ved inndragning av renholdsstillinger. Det har i tillegg vært nødvendig å
omdisponere lønnsmidler for å dekke underfinansierte driftsposter for materiell og variabel lønn.
Renholdsenheten har også opplevd rekrutteringsproblemer gjennom året. Disse faktorene har til
sammen redusert muligheten for å levere forventet kvalitet. Dette gjenspeiles i en lavere
brukertilfredshet i 2008 sammenlignet med 2007. Renholdsenheten har oppnådd gode resultater på de
fleste andre måleområder og kan legge frem et positivt økonomisk resultat. Enheten har oppnådd høy
score på medarbeidertilfredshet og måling viser at personellet opplever et godt arbeidsmiljø. Det har
også vært en liten reduksjon i sykefraværet.
I 2008 ble enhetens flerårige arbeid med kartlegging av kommunens arealer og beregning av den totale
renholdsressursen ferdigstilt. Denne gjennomgangen viste en underdekning på 5 årsverk. Med tillegg for
inndragning av stillinger i 2008 utgjør differansen over 7 årsverk. Renholdsplanene pr bygg er
differensierte ved at de er tilpasset byggtype og ulike behov ved henholdsvis skole, barnehage,
administrasjon/kontorbygg og sykehjem. Renholdskvalitet blir fastsatt og målt ved hjelp av standardisert
metode (Norsk Standard Insta 800). Ringsaker kommune ligger under anbefalt nivå, dette for å holde
budsjettrammen. Nivået på det daglige renholdet er opprettholdt, mens ved noen bygg er vedlikehold av
gulv og periodiske oppgaver som husvask nedprioritert. Sykehjem og barnehager har vært skjermet for
slike tiltak.
Enhetens ledere har hatt fokus på å optimalisere ressursutnyttelsen innenfor de tre geografiske
distriktene. Det er oppnådd besparelser i vikarlønn og mer fleksibilitet ved å etablere faste mobile
renholdsteam som disponerer innleide renholdsbiler/patruljebiler. Teamene rykker ut ved sykdom og har
spesialoppdrag som gulvvedlikehold. De transporterer samtidig renholdsmaskiner og utstyr rundt i
distriktet, noe som gir en god utnyttelse av maskinparken.

2.18.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Brukere
Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

5,0
75 %
5,0
5,0

4,0
70 %
4,0
4,0

3,9
75 %
4,2
4,4

Tilfredshet med tjenestene
Kvaliteten på tjenesten
Samarbeid og medvirkning
Informasjon

Enheten nådde ikke sine mål med hensyn på brukertilfredshet og det skyldes kutt i renholdstjenester
ved enkelte bygg for å holde budsjett. De mest fornøyde brukerne er i skole, og de minst fornøyde er
brukerne i pleie og omsorg. Vedrørende samarbeid og informasjon er det oppnådd god tilfredshet.
Medarbeidere
Ønsket resultat
Engasjement og kompetanse (brukere)
Engasjement og kompetanse
Arbeidsmiljø
Sykefravær

5,0
4,5
4,5
12,0 %

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
4,0
4,0
12,5 %

4,6
4,9
4,8
11,6 %
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Enhetens tiltak for å redusere sykefravær ga bedre resultat enn året før og ble bedre enn målsettingen.
Avdelingslederne har fokusert på nærværsfaktorer som å utvikle god samhandling på arbeidsplassen og
en bedre dialog for økt brukerinvolvering.
Organisasjon
Ønsket resultat
Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

4,5
Ja
60 %
Ja
4,8

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Medarbeidernes tilfredshet med læring og fornyelse viser en høy score og de er fornøyde med
nærmeste ledere. Enheten har som mål at alle ansatte minimum en gang årlig får faglig påfyll.
Arbeidsplasskartlegging gjennom HMS vernerunder inngår som en del av total risikovurdering innenfor
virksomheten. Det har ikke vært mulig å nå målet om avholdte medarbeidersamtaler p.g.a. vakanser i
2008 i lederstillinger.
Økonomi og ressursbruk

Personalinnsats
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

31.12.2008

97,80

97,94

98,81

98,81

Antall årsverk

Enhetens 98,81 årsverk er fordelt på om lag 155 ansatte. Ledelse og administrasjon består av
renholdssjef og tre assisterende ledere, en økonomikonsulent, en renholdskonsulent og tre
arbeidsledere (teamledere). Det er gjennom året opprettet stillinger i forbindelse med nye arealer ved
blant annet Nes barneskole. Det er også inndratt stillinger for å holde budsjettrammen og omdisponert
ressurser for å styrke operativ arbeidsledelse til tre hele årsverk. Dette er gjort i samsvar med budsjettet
for 2008.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

40 382
5 734
34 648

45 585
8 259
37 326

48 854
8 634
40 220

49 347
9 127
40 220

Driftsregnskapet viser et positivt resultat før årsoppgjørsdisposisjoner på kr 619.000. Fra 2007 fikk
renholdsenheten med seg et overskudd på kr 671.000 som delvis ble benyttet til faglig
kompetanseheving, til å styrke diverse driftsposter og til å anskaffe flere mattesoner i inngangspartier.
Lønnsutgiftene for 2008 viser en besparelse på kr 461.000. Dette skyldes problemer med å skaffe
vikarer gjennom året og var delvis planlagt underforbruk for nødvendige omdisponeringer. I tillegg er
utgiftene til leievask (arbeidstøy og flattøy til pleie og omsorg) lavere enn forutsatt i budsjettet. Leievask
er vanskelig å forutse siden aktivitetsnivået i pleie og omsorg bestemmer forbruket. Denne posten
håndteres derfor som en anslagsbevilgning.
Øvrige driftsutgifter har blitt fulgt opp og balanserer i hovedsak med forutsetningene i budsjettet.
Enheten har utviklet en sunn økonomistyring med god oversikt og kontroll med de ressurser enheten har
til rådighet.
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Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

40 220

39 601

619

1,54 %

800 RE Renhold

Et positivt avvik på ca 1,5 % tilsvarer i kroner noe over utgifter til ett årsverk inkludert sosiale utgifter.
Enheten disponerer ca 100 årsverk og lønn utgjør rundt 90 % av budsjettet.

Effektiv ressursbruk
Ønsket resultat
Kostnad i året pr rengjort kvadratmeter

305

Akseptabelt resultat

Resultat

310

350

Avviket mellom resultat og mål kommer av endringene i arealgrunnlaget. Kvalitetssikring av
arealoppgavene for samtlige bygg viste et lavere netto renholdsareal enn først antatt og følgelig blir
kronebeløp pr kvadratmeter høyere. Tallet er likevel innenfor det nivå som anses som konkurransedyktig
drift sett i en sammenligning med flere andre kommuner (kilde: KS/ Nasjonal renholdsgruppe).

Fremmedspråklige innvandrere får språktrenings- og yrkesopplæring/praksis i renhold.
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2.18.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Rekrutteringstiltak
For å styrke enheten i forhold til arbeidsmarkedet og bedre rekrutteringsmulighetene har det fra 2007
pågått et samarbeid med Hedmark fylkeskommune hvor fast ansatte gis tilbud om gratis
fagbrevutdanning. Dette er finansiert ved hjelp av fylkeskommunen og ved bruk av enhetens overførte
overskudd fra 2007. Enheten håper å kunne videreføre dette tilbudet over flere år.
Nye tiltak
Et nytt tiltak for å rekruttere til renholdsyrket ble startet i 2008. Resultatenheten tok initiativ til et
samarbeidsprosjekt med Voksenpedagogisk senter i kommunen. Fremmedspråklige innvandrere får
språktreningsplass og yrkesopplæring/praksis i renhold for å styrke deres mulighet for en vellykket
integrering. Målet er at flere av disse får fast stilling i kommunen/renhold i 2009. Prosjektet er til fordel
for alle parter og er hovedsakelig finansiert av UDI.
Rapport om bruk av delegert myndighet
Type sak
Delegert personalsak
Delegert økonomisak
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2006

2007

2008

7
2

6
1

7
2

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, samt kontinuerlig drift og vedlikehold av kommunens totale bygningsmasse.
Enheten er tillagt ansvar for budsjett og oppfølging av energiområdet, enøk-tiltak og kommunale avgifter
for alle kommunale bygg (unntatt for teknisk drift), samt sekretærfunksjon for byggeutvalget.

2.19.2 Hovedkommentar
Internservice
Bygg og eiendom baserer sin virksomhet på internservice overfor alle kommunale byggeiere
(RE-ledere) når det gjelder drift og vedlikehold av kommunale eiendommer. Totalt utgjør bygningsmassen
193.160 m2. Driftspersonell drifter fyringsanlegg, tekniske anlegg inkl. ventilasjon, heiser mm i tillegg til
ordinært og ekstraordinært vedlikehold.
Byggevirksomhet
2008 har vært preget av en aktiv byggevirksomhet med påbegynte og fullførte prosjekter. Av de største
prosjektene kan nevnes Gaupen og Nes skoler, samt Nes idrettshall. Flere av prosjektene er nevnt i
tabell under pkt 2.19.4. Disse byggeprosjektene er regnskapsført med nær 143 mill. kroner i 2008.
Vedlikehold
For 2008 var det budsjettert med 16,185 mill. kroner til drift og vedlikehold av den kommunale
bygningsmassen. Dette er en økning av vedlikeholdsmidler tilsvarende ca 1 mill. kroner i forhold til 2007.
Ca 54 % av drifts- og vedlikeholdsbudsjettet er driftsutgifter inkl. drift av tekniske anlegg, mens ca 46 %
er faste og løpende vedlikeholdsutgifter. De største vedlikeholdsprosjektene som er utført i 2008 er
opplistet under pkt. 2.19.4
2.19.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2008 var vist i styringskortet i blå bok 2008. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
Brukere
Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Resultat

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

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

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

Tilfredshet med tjenestene
Kvaliteten på tjenesten
Samarbeid og medvirkning
Informasjon

Bygg og eiendom har en måloppnåelse innenfor akseptabelt nivå på alle fokusområder.
Resultatet av brukerundersøkelsen for 2008 viser en forbedring fra 2007 på alle måleparametrene. Det
har vært fokusert på informasjon, deriblant informasjon om vedlikeholdsplaner.
Medarbeidere
Ønsket resultat
Engasjement og kompetanse (brukere)
Engasjement og kompetanse
Arbeidsmiljø
Sykefravær

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

Akseptabelt resultat

Resultat

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

4,8
4,4
4,6
3,9 %

Motivasjonsmålingen viser at arbeidsmiljøet er godt og måloppnåelsen er høyere enn akseptabelt
resultat. Handlingsplan over forbedringsområder er utarbeidet. Sykefraværet var 3,9 % i 2008 og dette er
lavere enn ønsket resultat.
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Organisasjon
Ønsket resultat
Læring og fornyelse
Utarbeidelse av kompetanseplan
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler
Risikovurdering HMS
Tilfredshet med ledelsen

Akseptabelt resultat

Resultat

4,0
Ja
90 %
Ja
4,0

4,2
Nei
100 %
Ja
4,0

4,5
Ja
100 %
Ja
4,5

Innenfor fokusområdet organisasjon har det blitt prioritert å gi de ansatte både interne og eksterne kurs
for å styrke det faglige miljøet og medarbeidernes kompetanse. Kompetanseplanen tilpasses til enhver
tid nye oppgaver i eiendomsforvaltningen.
Økonomi og ressursbruk

Personalinnsats
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

31.12.2008

39,18

41,88

43,18

43,18

Antall årsverk

I budsjett 2008 ble det vedtatt å opprette 1 årsverk, samt omdisponere FDV-midler tilsvarende 0,3
årsverk til vaktmestere/driftsbetjenter i forbindelse med utvidet bygningsmasse.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

64 522
12 521
52 001

69 034
11 757
57 277

75 121
12 204
62 917

78 939
16 022
62 917

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

3 943
146
3 797

2 677
0
2 677

3 950
1 150
2 800

11 189
247
10 942

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutgifter

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Investeringsutgift
Investeringsinntekt
Netto inv.utgift

I investeringsregnskapet er det presentert prosjekter som kun gjelder bygg og eiendoms budsjett. En del
av prosjektene har bevilgning over flere år og avsluttes ikke i 2008. Dette vises derfor som avvik mellom
budsjett og regnskap.

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
Resultatenhet
810 Bygg og eiendom

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

62 917

64 445

-1 528

-2,4

Regnskapet viser et negativt avvik på 1,528 mill. kroner i forhold til budsjett. Avviket fordeles på energi
med et merforbruk på 1,029 mill. kroner. Øvrig drift og vedlikehold har et netto merforbruk på kr 499.000.
Merutgiftene på energi skyldes bl.a. høyere eurokurs og høyere pris på olje, kull og CO2 enn budsjettert.
Posten reguleres ved bruk av energifondet. For den øvrige drift er merforbruket et resultat av uforutsette
oppgaver som oppgradering av teatersal og reparasjon av fasaden på kommunebygget, samt høyere
forbruk av snø-/strøingstjenester. I tillegg er det ført enøk-prosjekter for 3 bygg på enhetens
driftsbudsjett.
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Ny avdeling Furnes barnehage.

2.19.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Generelt
I løpet av 2008 ble det gjennomført noen oppgraderinger og utbedringer som ikke var budsjettert. Dette
omfatter pålegg om å installere brannalarmanlegg på kulturskolen/barnehagen (gamle Fagerlund),
reparasjon av fasaden på kommunebygget og oppgradering av teatersalen.
For 2008 ble det inngått en avtale med Nordisk Energikontroll/Bergen Energi om veiledning til styring av
fyringsanlegg ved Administrasjonsbygget, Kommunebygget og Brumunddal ungdomsskole. Intensjonen
med avtalen var energieffektivisering. Det ble også sett på enkle enøk-tiltak som isolering av
komponenter i fyrhuset, montering av elektronisk termostat på oljekjel og skifting av automatikk for
varmeregulering. Tiltakene hadde en utgift på ca kr 200.000 og en inntjeningstid på 1 til 13 år. Tiltakene
ble ikke vurdert regnskapsteknisk som investeringer (enøk-tiltak) og ble derfor utgiftsført på enhetens
driftsbudsjett.

Energi
Totalt energiforbruk for 2008 utgjør ca 29,2 mill. kroner og tilsvarer et årsforbruk på 32,2 mill. kWh.
Forbruket var 0,6 mill. kWh mindre enn i 2007 som følge av energioppfølging og enøk-tiltak.
2008 har vært preget av generelt høye energipriser og store prisendringer, og prisen på olje har vært
23 % høyere enn i 2007. Dette har vært ugunstig for anlegg som ikke har noen annen alternativ
energiform.
Det har vært store prisforskjeller på energi i Norden, og prisveksten har vært sterk på elektrisitet, olje,
kull og CO2. Kraftprisen i 2008 var betydelig høyere enn i 2007.
Finanskrisen innvirket også på porteføljeforvaltningen for kraft siden avtalen ikke innebærer sikring av
valutaen (euro). Dette slo kraftig ut på deler av handelen i november og hele desember som i tillegg
hadde lave temperaturer.
Budsjettet ble overskredet med 1,029 mill. kroner. Høye oljepriser, sterk euro og lave temperaturer i de
to siste månedene er årsaken til dette.

Kommunale avgifter/renovasjon
Totale utgifter ved målt vannforbruk og avfallshåndtering utgjorde 7,6 mill. kroner i 2008. Dette resulterte
i en budsjettoverskridelse på 360.000 kroner. Større krav til sortering av rene fraksjoner gir økte utgifter
til beholdere og transport. Total kildesortering på skoler har krevd større utgifter enn forutsatt.
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Nye tiltak
Rep.tak/brannsikring Prøysenhuset
Det ble bevilget 3,550 mill. kroner til omlegging av taket og brannsikringsanlegg på Prøysenhuset i 2008,
jf. k.sak 135/2007. Taket er utbedret og fullført, mens brannsikringen er påbegynt og avsluttes i 2009.
Adgangskontroll/låssystem
I k.sak 120/2008 ble det bevilget kr 950.000 til ny adgangskontroll og låssystem for
administrasjonsbyggene. I tillegg er det omdisponert kr 367.000 til samme formål, jf. døk.sak 465/2008.
Systemet er basert på kortlesere og fullføres på administrasjonsbygget og kommunebygget i 2009.
Systemet er også innført på de nye skolebyggene og er finansiert over byggeprosjektet.
Sprinkling Ringsaker og Brumunddal bo- og aktivitetssentra
I k.sak 80/2008 ble det vedtatt å sprinkle Ringsaker og Brumunddal bo- og aktivtetssentra som et
brannsikkerhetstiltak innenfor en kostnadsramme på 5 mill. kroner. Beløpet er bevilget over 2009
budsjettet med fullmakt til forskuttering i 2008. Prosjektene er godt i gang og fullføres i 2009.
Investeringer i grunnskolen (tilrettelegging for funksjonshemmede)
På prosjektet bevilges det midler over flere år for tilrettelegging i skolene for funksjonshemmede elever.
For 2008 ble det bevilget kr 500.000 som ble benyttet til synshemmede elever på Hempa og Brøttum
skoler. I tillegg ble det gjort utbedringer for rullestolbrukere på tannklinikkene i Moelv og Brøttum.
Tannklinikkene benyttes også av funksjonshemmede elever.
VO 30 undervisning – vedlikehold
Dette er et flerårig prosjekt hvor det for 2008 ble bevilget 1,3 mill. kroner til rehabilitering av skoler. For
2008 ble bevilgningen brukt til større rehabiliteringer ved Moelv ungdomsskole som bl.a. ny drenering
rundt gymsalen, rehabilitering av garderober og vedlikehold av gulvet i gymsalen. Det ble også skiftet
vinduer ved Kylstad skole.
Enøk
Det ble bevilget kr 700.000 til enøk-prosjekter i 2008. Effektsparetiltakene ble for 2008
varmemålere/strømforsyning ved Tingnes kulturhus, skifting til termostatstyrte varmeovner ved Brøttum
barnehage, toppsystemer energistyring ved administrasjonsbygget og Gaupen/Nes skoler samt
utskifting/oppgradering til energibesparende fyrkjel ved kulturskolen.
Garasje/lagerbygg distrikt vest
I 2008 ble det bevilget kr 300.000 til fullføring av tidligere påbegynt garasjeanlegg for maskiner, biler og
utstyr ved driftssentralen i distrikt vest. Grunnmuren sto ferdig. Det er nå støpt dekke og
snekkerarbeidene blir fullført i 2009.
Utbedring SFO-lokalet
ved Stavsberg skole
SFO-lokalet ”Grotta”
ved Stavsberg skole ble
utbedret for kr 450.000.
Utbedringene omfatter
etablering av forsvarlig
nødutgang, inndeling mellom
toalett og kjøkken samt
ventilering. Arbeidene er
fullført i 2008.

Gaupen skole under bygging.
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Investeringsprosjekter som enheten har fulgt opp i 2008 (videreført/påbegynt og sluttført), inkludert
prosjekter som har andre byggeiere, men som bygg og eiendom har ansvaret for gjennomførelsen av:

1
2
3
4
5

Prosj.

Prosjekt navn

Kostnad/
finansiering

Regnskapsført i 2008

60000
60201
60203
60306
60400
60408
60411
60412
60413
60414
60415
60422
60423
60429
60506
60508
60511
60512
60611
60612
60613
60616
60620
60621
60622
60623
60706
60710
60712
60713
60714
60801
60804
60908
60909
60911
61100
61103
61106
61113
61116
61118
61200

ENØK1
Utstyr driftspersonell1
Garasje distrikt Vest
Låssystem
Investeringer i grunnskole1
Ny skole i Gaupen
Ubygging Nes barneskole
Pcb-holdige lysarmaturer
Opprusting miljørettet helsevern1
VO 30 vedlikehold1
Ombygging abeidsplasser re
Energisentral Sund og biokjel
5-dagers AO
Utbedring Grotta Stavsberg skole
Vedlikehold Br.dal ungdomsskole
Brumunddal ungdomsskole
Furnes u-skole bussoppstillingspl.
Ventilasjonsanlegg Br.dal u-skole
Utv. av to avd. Fossen barnehage
Ombygging Moelv barnehage
Tilbygg Buttekvern barnehage
Utbygging Furnes barnehage
Bakkehaugen barnehage
Midttun barnehage
Paviljong Lismarka barnehage
Åsen barnehage
Utbedring Veldre bo- og akt. senter4
Ombygging Furnes bo- og akt. senter
Pasientsignal Sundheimen4
Ombygging Bjønnhaug/Vesselbvn
Sprinkling Ringsaker /Br.dal bo- og akt. sent.
Ombygging Brøttum bo- og akt. senter
Oml. postkj. Moelv sentr./omegn
Utskifting nødlys Nes bo- og akt. senter
Ombygging kjøkken Rusletun4
Varmesentral Nes skole og idr.hall
Istandsetting Kusvea4
Ombygging kinovestibyle
Nybygg Fagerlundhallen
Teatersal Br.dal scene og gard.
Nes Idrettshall
Teatersalen utvikling4
Renovering brannstasjoner5

5 350 000
1 750 000
300 000
1 200 000
3 836 794
60 500 000
76 000 000
4 750 000
1 250 000
4 075 000
200 000
3 375 000
550 000
450 000
500 000
26 000 000
370 000
11 700 000
7 400 000
765 000
8 600 000
4 300 000
430 000
315 000
4 000 000
680 000
23 600 000
10 625 000
300 000
2 000 000
5 000 000
64 398 000
3 227 000
250 000
300 000
2 460 000
150 000
889 000
31 500 000
4 400 000
46 700 000
415 000
2 828 000

744 660
350 000
156 135
731 947
372 039
33 839 796
46 222 909
1 224 701
266 783
2 143 743
64 675
130 876
12 650
250 000
217 081
629 202
239 690
3 012 828
620 759
985 346
739 352
3 367 199
295 028
273 058
2 595 177
723 920
94 975
10 312 949
272 500
221 892
3 428 282
252 212
193 125
250 359
8 849
222 662
56 604
565 809
2 344 062
90 653
21 439 412
12 663
3 045 679

Forprosjekt
byggestart

Ferdigstilt

2.5.2008
1.8.2008

1.6.2009
1.12.2009

1.11.2005
1.11.2005
1.11.2005

21.1.2009
15.8.2008
1.6.2009

2003
1.10.2005
2006
1.10.2008
1.9.2008
1.1.2006
1.9.2008
1.1.2008
1.5.2007
1.12.2006
1.9.2008
1.8.2008
1.5.2008
1.5.2008
1.10.2008
1.10.2008

2009
1.8.2009
2008
1.3.2009
1.4.2009
1.8.2008
1.6.2009
1.10.2009
1.2.2008
1.8.2008
1.10.2009
1.2.2009
1.8.2008
1.8.2008
1.2.2009
1.2.2009

1.4.2008

1.12.2008

1.12.2008
1.11.2008
1.6.2005
1.8.2006
1.6.2008

1.10.2009
1.3.2009
1.3.2007
1.1.2007
1.9.2008

1.12.2008

1.10.2009

1.9.2008
1.5.2007
1.2.2007
1.8.2008

1.5.2009
15.1.2008
1.7.2008
1.6.2009

1.5.2008

1.10.2008

Løpende prosjekt med årlig bevilgning
Kostnad/ finansiering er inklusive bevilgning i 2008.
Kostnad/finansiering er inklusive 2008 og 2009.
Avsluttet i k.sak.
Bevilgning 2007 og 2010
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Arbeider utført av vaktmestere
• Malt personalrom Fossen barnehage
• Utvidet personalgarderobe Brøttum barnehage
• Div. romutbedringer Kilde skole
• Påbegynt arbeid med å pusse opp toaletter på Kilde skole
• Utbedret to vegger i gymsalen Skarpsno skole
• Lagte nytt tak over trafo Moelv ungdomsskole
• Div. rehabiliteringer av garderobene Moelv ungdomsskole
• Pusset opp brukerrom Moelv bo- og aktivitetssenter
• Lagt fliser over kjøkkenbenkene Brøttum bo- og aktivitetssenter
• Etablert nytt tørrvarelager Ringsaker bo- og aktivitetssenter
• Tømt låven Mo gård (medgått tid 106 timer)
• Satt opp nytt gjerde Mesnali brannstasjon
• Beiset Moelv kulturhus
• Trefelling /tynning for etablering sansehage Ringsaker bo- og aktivitetssenter
• Ombygging av inngangsparti Brøttum tannklinikk
• Pusset opp leilighet Hagebakken
• Rehabilitert 4 stk klasserom/korridor + 20 stk nye servantbatterier Nes ungdomsskole
• Pusset opp 8 rom/leiligheter Nes bo- og aktivitetssenter
• Ombygging vaktrom/medisinrom/møterom Nes bo og Sundheimen (5 rom)
• Rehabilitert kjøkken og skiftet 12 stk vinduer Bakketun
• Malt deler av Holotoppen + ombyggingsarbeider Nes brannstasjon
• Diverse maling og oppussing av Administrasjons- og Kommunebygget
• Diverse arbeid i forbindelse med Bakkehaugen barnehage
• Pusset opp og malt toaletter Hempa barnehage
• Påbygging av uthus Kylstad barnehage
Arbeider utført av eksterne håndverkere og vaktmester
• Delt av sløydsal for et ekstra klasserom Fagernes skole
• Utbedring av dusj og toalettanlegg Fagernes skole
• Etablering av barnehage Åsen skole
• Demontert / remontert utstyr i forbindelse med nytt gulv Moelvhallen
• Pusset opp 3 baderom Moelv bo- og aktivitetssenter
• Skiftet ytterdør ved hovedtrapp Ringsaker bo- og aktivitetssenter
• Ny flaggstang/flagg Sund
• Skiftet alle detektorer på brannsløyfer Nes bo- og aktivitetssenter
• Oppussing av 2 etg. og skifting av dører Furnes barnehag
• Nytt gjerde mellom parkering og J. Berg + ny port Tømmerli barnehage
• Oppussing av dusj og garderober Kirkekretsen skole
• Maling og utskifting av belegg Kirkenær skole
• Oppussing av toaletter på Stavsberg og Mørkved skole
• Utskifting av dører, nytt belegg 29 bygget og diverse maling Mørkved skole
• Teatersalen har fått et løft med oppussing innvendig og nytt inngangsparti
• Diverse maling BRUSK i tillegg til at det jobbes med nytt ventilasjonsanlegg
• Utskifting av innvendige dører, grupperom, asfaltering og deling av dusj FUSK
Arbeider utført av eksterne håndverkere
• Ombygging av kjeller Moelv barnehage
• Oppgradert ventilasjonsanlegget Moelv barnehage
• Ny drenering Åsen skole
• Lagt nytt gulvbelegg i korridorer Lismarka skole
• Etablert ventileringssystemer for radon Skarpsno skole
• Skiftet 14 vinder Moelv ungdomsskole
• Ny drenering gymbygget Moelv ungdomsskole
• Pusset opp 4 garderober Moelv ungdomsskole
• Slipt og lakkert gymsalgulv Moelv ungdomsskole
• Utvendig beising Storgata 44
• Utvendig beising Kusvea
• Utvendig maling Moelv brannstasjon
• Etablert røkerom Ringsaker bo- og aktivitetssenter
• Lagt nytt gulvbelegg i hallen Ringsaker bo- og aktivitetssenter
• Nytt tak deler av hovedbygg Nes ungdomsskole
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kr
80.000
kr 350.000
kr 600.000
kr
25.000
kr
90.000
kr
70.000
kr
24.200
kr 227.000
kr 170.000
kr
50.000
kr 1.000.000
kr
75.000
kr 1.200.000
kr 140.000
kr 300.000
kr

370.000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

250.000
550.000
100.000
45.000
250.000
100.000
200.000
700.000
75.000
104.000
29.000
120.000
200.000
43.000
530.000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitering sanitæranlegg Nes ungdomsskole
Skiftet kloakk- og grunnvannspumper m/styreskap Nes ungdomsskole
Nytt belegg HC-wc Nes bo- og aktivitetssenter
Asfaltering etter saneringsarbeid Sund
Skiftet innv. belysning og hovedfordeling Penningrud bofellesskap og Årengen skole
Skiftet dører Holo AO
Skiftet alle radiatorkraner Tingnes kulturhus
Installasjon av brannalarm kulturskolen
Maling SFO og diverse elektro Kirkekretsen skole
Utskifting av vinduer, nye persienner og ny ytterdør v/gymsal Kylstad skole
Oppussing av Grotta med ny branndør Stavsberg skole
Ny utgangsdør Brumunddal Bo
Inngangsparti Hovedbibliotek

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

600.000
258.400
130.000
350.000
97.600
74.000
250.000
200.000
100.000
850.000
250.000
35.000
45.000

Oversikter i tabellform
År

2006

2007

2008

Resultat i 1000 kr

1 721

2 851

-1 528

2006

2007

2008

4
5
1

5
6
1

8
2
1

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

En innflyttingsklar Nes barneskole
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2.20 Overføringer (VO 87)
2.20.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 231 aktivitetstilbud barn og unge, 234 aktivisering og
servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede, 242 råd, veiledning og sosialt forebyggende
arbeid, 265 kommunalt disponerte boliger, 273 kommunale sysselsettingstiltak, 320 kommunal
næringsvirksomhet, 375 museer (Prøysenhuset KF), 390 den norske kirke og 391 kirker.
2.20.2 Hovedkommentar
Prøysenhuset KF fikk i løpet av 2008 overført til sammen kr 3.025.753 i tilskudd fra Ringsaker kommune.
Dekning av husleie på kr 602.000 var inkludert i det ordinære driftstilskudd på kr 2.600.000. For å dekke
fakturerings-, lønns- og regnskapstjeneseter som kommunen hittil hadde levert, ble det overført kr
50.000 til Stiftelsen Domkirkeodden. Formannskapet vedtok i sak 319/2008 å overføre kr 375.753 til
Stiftelsen Domkirkeodden til dekning av bortfall av momskompensasjon ved kjøp av varer og tjenester til
driften av Prøysenhuset, og til ytterligere dekning av regnskapsførsel, utlønning og fakturering for
Prøysenhuset.
Til Ringsaker kirkelige fellesråd ble det overført kr 13.254.000. Beløpet inkluderer kr 100.000 til
gjennomgang av kirkebygningens vedlikeholds- og utbedringsoppgaver, og kr 1.129.000 til dekning av
økte utgifter til lønnsoppgjør og reguleringspremie, jf. k.sak 120/2008.
Til oppussing av Furnes kirke 300-års jubileum ble det overført kr 250.000, og til nytt orgel i Brumunddal
kirke ble det overført kr 400.000.
Brumunddal frivillighetssentral BA, Moelv og omegn nærmiljøsentral Garveriet samt Stiftelsen
Buttekverntunet eldresenter mottok til sammen kr 519.000 i driftstilskudd fra kommunen.
Det ble gitt driftstilskudd og transportstøtte til Ringsaker ASVO på kr 891.000. Mjøssamvirket mottok et
kommunalt tilskudd på kr 257.000.

Brumunddal kirke
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Utbetalingen av kompensasjonstilskudd til subsidiering av husleier i omsorgsboliger ble kr 1.065.000.
Hamarregionen Reiseliv fikk overført kr 416.000. Kommunestyret vedtok i k.sak 23/2008 å bidra med et
årlig beløp på kr 13 pr innbygger for årene 2008 og 2009.
Montebello-senteret fikk overført kr 300.000 i 2008, mens nattravnene i Ringsaker ble støttet med kr
24.000.

2.20.3 Ressursbruk
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutg.

Regnskap 2006

Regnskap 2007

Budsjett 2008

Regnskap 2008

16 392
676
15 716

18 652
1 121
17 531

20 742
1 591
19 151

21 122
1 971
19 151

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

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Avvik

Avvik i %

19 151

18 711

440

2,3
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III Avslutning
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. Formålet med årsberetningen er også å støtte opp om
beslutninger for fremtiden og å gi læringsimpulser.
Gjennom årsberetningen søkes det gitt tilbakemelding for hvert enkelt mål som kommunestyret har
fastsatt i forbindelse med vedtak om budsjett for det aktuelle året, og det søkes gitt en oversikt over
kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten i året som har gått.
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 2008. 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 kommunens oppgaver og imøtekomme
innbyggernes behov. Alle medarbeiderne er samtidig viktige bidragsytere i arbeidet med vekst og
utvikling i Ringsaker. Rådmannen takker alle ansatte for helhjertet innsats i 2008!

Rådmannen i Ringsaker, den 17.3.2008

Jørn Strand
Espen Hvalby
Økonomisjef
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Vedlegg 1: Plan- og utredningsarbeid
Plan- og utredningsarbeid behandlet av kommunestyret i 2008
Arealplaner jf. også beskrivelser nedenfor
Fylkesdelplan SMAT 2000-2030, forslag til revisjon 2008
Kommuneplanens arealdel 2006-2010 (2018) - endring
Reguleringsplan for Øverkvern
Reguleringsplan for Vardåsen – Lunkevegen, Sjusjøen
Reguleringsplan for Sjusjøen fjellstue
Reguleringsplan for Birkebeinerbakken
Reguleringsplan for Brumunddal sentrum, kvartalet Lundby bruk
Reguleringsplan for skytebane ved Nylendløkka, Nes
Reguleringsplan for Lysrud III
Reguleringsplan for Kjos nedre
Reguleringsplan for Børkevegen 35-39
Reguleringsplan for Berger Langmoens veg 27-29
Reguleringsplan for Åsmarkvegen 1449 med nærområde
Reguleringsplan for Leinskogen – fylkesveg 20, Rudshøgda
Reguleringsplan for Tømten fjelltak
Reguleringsplan for Bjørklunden II på Helgøya

Sak nr
140/2008
146/2008
11/2008
12/2008
24/2008
25/2008
26/2008
51/2008
52/2008
53/2008
73/2008
97/2008
114/2008
115/2008
127/2008
147/2008

Andre typer planer og utredninger
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008-2011
Rehabiliterings- og utbyggingsplan for grunnskolen
Vann og avløpsløsning for Sjusjøen, kommunedelplan for det øvrige
Boligsosial handlingsplan
Orientering om barnehageopptaket 2008/2009 – tiltakspakke for full dekning
Ungdomspolitisk plan 2008-2012
Pleie- og omsorgstjenesten i Ringsaker – endring av organisasjonsmodell
Revisjon av plan for psykisk helse 2007-2010
Avtale om utbygging av vann- og avløpsanlegg mellom Sjusjøen og Moelv
Plan for det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet i Ringsaker
Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2008-2011
Lokale kulturbygg – prioritering utbyggingsprogram
Utredning av bofellesskap for unge funksjonshemma

Sak nr
34/2008
43/2008
44/2008
67/2008
68/2008
84/2008
87/2008
91/2008
95/2008
96/2008
103/2008
107/2008
124/2008

Reglementer, vedtekter mv
Sak nr
Vedtekter for skilt og reklame
59/2008
Profileringshåndbok for Ringsaker kommune
82/2008
Forskrift om gebyr for kommunal saksbehandling og kontrolltiltak av avfallsplaner i større byggesaker
98/2008
Den økonomiske støtteordningen til partiene i kommunestyret. Tolkning
109/2008
Ny lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Ringsaker kommune
142/2008
Tilskudd for rehabilitering og tilknytning til kommunalt ledningsnett
144/2008
Reglement for delegering av myndighet etter alkoholloven
149/2008
Arealplaner behandlet i 2008, status 31.12.2008
Kommuneplanen
Kommuneplanens arealdel 2006-2010
Kommunedelplan for E6 Hamar-Moelv

Plan godkjent av miljøverndepartementet, tatt til etterretning
Plan for utvidelse til 4 felt gjennom Ringsaker, planforslag
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Regulerings- og bebyggelsesplaner
Planer vedtatt
Øverkvern, Brumunddal
Vardeåsen – Lunkevegen, Sjusjøen
Sjusjøen fjellstue
Birkebeinerbakken, Sjusjøen
Brumunddal sentrum, kvart. Lundby bruk
Lysrud III, Brumunddal
Kjos nedre, Ring
Børkevegen 35 – 39, Brumunddal
Skytebane ved Nylendløkka, Nes
Berger Langmoens veg 27-29, Brumunddal
Åsmarkvegen 1449 med nærområde
Leinskogen – Fylkesveg 20, Rudshøgda
Tømten fjelltak, Moelv
Bjørkelunden, Helgøya
Sjusjøen Panorama1
Minka III, Brumunddal1
Kirkenær skole Furnes kirke1
1

Mindre vesentlig endring av reguleringsplan vedtatt av planutvalget jf. pbl § 28-1 nr 2

Planer utlagt til offentlig ettersyn
Lysrud III, Brumunddal
Kjos nedre, Ring
Berger Langmoens veg 27-29, Brumunddal
Leinskogen – Fylkesveg 20 Rudshøgda
Tømten fjelltak, Moelv
Åsmarkvegen 1449 med nærområde
Smedstadskogen II, Moelv
Stavsberg militærområde
Haga bruk, Næroset
Mesnali II, Leirskole
Øverkvern, Brumunddal
Vardåsen – Lunkevegen, Sjusjøen1
1

Boliger som etterbruk av grustak, friområde langs elva
Fritidsboliger, fortetting, privat forslag
Ombygging av hotell til fritidsleiligheter, privat forslag
Slalåmbakke, fritidsboliger og -leiligheter, privat forslag
Sentrumskvartal med bolig, forretning, kontor (NAV)
Omregulering bolig til bolig/forretning
Boliger, kommuneplanområde B64
Boligområde
Skytebane
Boliger
Boliger, forretning, reguleringsendring
Omlegging av kryss
Utvidelse av massetak
Boligområde
Fritidsleiligheter
Boligområde
Utvidelse skoletomt, ny kjøreatkomst, parkering for kirke

Omregulering bolig til bolig/forretning
Boliger, kommuneplanområde B64
Boliger
Omlegging av kryss
Utvidelse av massetak
Boliger, forretning, reguleringsendring
Omregulering av friområde til byggeområde
Boliger, barnehage og forretning
Bilopphuggeri
Omregulering av boliger
Endring av parkeringsplass til friområde
Fortetting redusert ved uttak av hyttetomt

Mindre vesentlig endring av reguleringsplan jf. pbl § 28-1 nr 2

Planer under utarbeidelse/oppstart
Rudshøgda S20
Sjusjøen høyfjellshotell
Frambakken, Brumunddal
Brumunddal sentrum
Brumunddal sentrum, Møllakvartalet
Stavsberg – Lund
Bekkodden – Kvitsandvika F80, Brøttum
Kvitsandvika - Småland H82, Brøttum
Finsandvika H81, Brøttum
Vindju, Ringsaker
Almslia B90, Brøttum
Slåttsveen B15, Brumunddal
Rudshøgda E20
Rudshøgda E21
Moelven jernstøperi
Mørkved, B35, Brumunddal
Jessnes – Storihle
Birkebeinerløypa - Nordsetervn. Sjusjøen
Natrudstilen III, Sjusjøen
Natrudstilen H106
Gutubakken, Sjusjøen
Brattberget, F19 og H15, Nybygda
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Utvidelse av senterområde for forretninger
Utvidelse av hotell, fritidsboliger, forretning
Regulering boligområde
Revisjon av sentrumsplanene
Kontor, forretning, parkeringshus, evt. bolig
Boliger i samarbeid med Hamar kommune
Friområde
Fritidsboliger
Fritidsboliger
Fritidsboliger
Boligområde
Boliger
Forretning, kontor, industri
Forretning, kontor, industri
Omregulering til boliger
Boliger
Gang- og sykkelveg langs Mjøsa
Regulering for kryssing av veg
Fritidsboliger, leiligheter og hytter
Hytteområde
Bebyggelsesplan hytteområde, campingplass
Hytter og skibakker

Eftastjernet, E101, Natrudstilen
Hytte, Sjusjøen
Lismarka B30
Næroset B63
Werven, Brumunddal
Gåskvern B34, Brumunddal
Narudvegen, Brumunddal
Treningssenter, Fløtlia
Børkeli, Brumunddal
Bergshøgda B6, Furnes
Bruvollhagan IV, Moel
Mørkved B35, Brumunddal
Dalbyvegen, Brumunddal
Hverven B36 og B37, Brumunddal
Granrud del IV, Brumunddal
Lillebørke O20, Brumunddal
Kval III, Furnes
Moelv sentrum, Skarsgården
Moelv sentrum, kvartalet Storgt-NSB
Haga Bruk, Næroset
Mengshoel
Bakken, Mengshoel
Dobloug Østre B8, Furnes
Tokstad gård, Rudshøgda
Tingnes, Nes
Gruva, Moelv
Dehli E22, Brumunddal
Tømten, Moelv
Tandeskogen, Moelv
Rudshøgda
Myre, Nes
Tveter R41, Nes
Høyby R16, Brumunddal
Prestseter R17
Bangsberg, Brumunddal

Fritidsboliger, leiligheter
Forespørsel om regulering for oppført garasje
Boligområde
Boligområde
Forretning, kontor, industri
Boliger
Gang- og sykkelveg,
Rehabiliteringsinstitusjon, boliger
Boligområde, fortetting
Boligområde
Boligområde, naturreservat
Boligområde
Boligområde, ny atkomstveg
Boligområder
Industriområde
Omsorgsboliger
Omsorgsboliger
Endring forretningsbygg regulert for bevaring
Ny utkjøring fra NSB til regulert rundkjøring
Bilopphuggeri
Fritidsboliger ved tidligere fergeleie
Forespørsel om regulering til boligformål
Boligområde
Boliger, kolonihager, forespørsel
Tettstedet, fortetting
Forespørsel om regulering til boligformål
Ervervsområde i kommuneplanen
Kjøreatkomst til massetak
Massetak
Massetak
Massetak
Massetak
Massetak
Massetak
Massetak

Annet planarbeid
SMATplan – revisjon
Massetak og –deponi i fjellet
Brumunddal sentrum
Kvernveita, Brumunddal
Brumundelva

Fylkesdelplan, interkommunalt samarbeid
Oversiktsplan for fjellområdene
Estetisk opprusting, samarbeid RE teknisk drift
Kultursti, turveg
Gang- og sykkelveg langs elva fra sentrum til Mjøsa
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Vedlegg 2:
Oppfølgingen av kommunestyrevedtak
Oversikten gjelder vedtak kommunestyret har gjort i 2008, der det er funnet grunn til å knytte særlige
kommentarer til oppfølgingen. Unntatt er ordinære vedtak i plan- og budsjettsaker, samt
investeringsprosjekter.
4/2008: STIFTELSEN DOMKIRKEODDEN - PRØYSENHUSET KF
Kommunestyrets vedtak:
Prøysenhuset KF avvikles. Rådmannen får i oppdrag å følge opp saken.
Prøysenhuset KF er avviklet med 2007 som siste regnskapsår. Fra 1.1.2008 er regnskapsførsel, utlønning
og fakturering overtatt av Stiftelsen Domkirkeodden. Avtale med Stiftelsen Domkirkeodden om drift og
forvaltning av Prøysenhuset er behandlet av kommunestyret 4.2.2009 ved sak 5/2009.
16/2008: INTERPELLASJON - MILJØET OG UTBYGGING I FJELLET
Kommunestyrets vedtak:
Følgende forslag oversendes til formannskapet, som bes om å utforme et mandat til en komité.
• En av komiteene får i oppdrag å utrede en egen plan for fjellområdene i Ringsaker. Denne
planen skal gi en bred konsekvensanalyse for videre utbygging i fjellet der det fokuseres på
miljø og klima. Den må belyse alternative vann og kloakksystemer og alternative fornybare
energikilder. Inntil en slik plan er vedtatt av kommunestyret, skal det ikke utføres større
prosjekter innen vann, vei og kloakk i fjellet.
• Kommunestyret ber administrasjonen i Ringsaker utrede lokale renseanlegg i
Ringsakerfjellet..
Ved k.sak 44/2008 ble det vedtatt opprettet en politisk sammensatt styringsgruppe til å lede arbeidet
med kommunedelplan for Kroksjølia, Laulia, Ljøsheim og Grunnåsen, samt Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen.
Planarbeidet pågår, bl.a. med grunnlag i formannskapets vedtak i f.sak 211/2008 om et planprogram der
det i tillegg til vann- og avløpsledninger foreslås utredning av bl.a.: Energiforsyning og energibruk,
avfallsløsninger, trafikk og trafikksikkerhet samt biologisk mangfold.
17/2008: INTERPELLASJON - ØKING AV FOLKETALLET I RINGSAKER
Kommunestyrets vedtak:
Interpellasjonen og forslag fremmet i møtet oversendes formannskapet for videre oppfølging
Formannskapet behandlet interpellasjonen ved f.sak 61/2008 og vedtok at oppfølgingen av k.sak 17/2008
gjøres i samme sak som oppfølgingen av k.sak 135/2007 pkt 26 b, som lød slik: ”Ordfører og rådmann
med nødvendige komiteer bes utarbeide en konkret og aktiv markedsføringsstrategi med en tydelig
profil av Ringsakers fortrinn og en målrettet markedsføring mot ønskede potensielle nye innbyggere.”
Målsettingen i kommuneplanen om økning av folketallet i Ringsaker er bl.a. fulgt opp i budsjettet for
2009 og økonomiplanen med betydelig satsning på bl.a. tettstedsutvikling og tilrettelegging for nye
boligtomter. Forslagene framsatt i kommunestyret og oversendt formannskapet blir framlagt til
behandling i 2009.
18/2008: VALG AV SÆRLOVSORGAN, LEGATSTYRER OG KOMMUNENS REPRESENTANTER TIL
DIVERSE STYRER
Kommunestyrets vedtak, punkt 2:
Rådmannen bes om å legge fram en sak/orientering for formannskapet, om hvordan aktivitet,
økonomi og driften av stiftelsen Ringsaker vekter og Brannhistorisk museum er i dag.
Formannskapet har ved sak 8/2009 mottatt orientering om Stiftelsen Ringsaker vekter- og
brannhistoriske museum.
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30/2008: SØKNAD OM DELTAGELSE I PROSJEKTET ØKOLØFT I KOMMUNER
Kommunestyrets vedtak:
1. Ringsaker kommune ønsker å delta i prosjektet ”Økoløft i kommuner slik det framgår av
prosjektbeskrivelsen, jf vedlegg 1.
2. Rådmannen gis i oppdrag å organisere og gjennomføre prosjektet dersom søknaden
innvilges.
3. Prosjektet evalueres i sluttfasen av prosjekttiden
4. Etter at prosjektet ”Økoløft” er avsluttet, gis rådmannen i oppdrag å komme med en plan om
kommunens nye mål og kostnadsoversikt som gjelder bruk av økologiske produkter i
kommunen
Ved brev av 3.6.2008 fra Statens landbruksforvaltning er kommunen gitt anledning til å delta i det toårige Økoløftprosjektet. Videre har rådmannen i notat av 13.6.2008 oppnevnt ei styringsgruppe og ei
prosjektgruppe der flere resultatenheter er involvert for gjennomføringen av prosjektet. Målsetting for
prosjektet er å legge til rette for å øke jordbruksarealet for produksjonen av økologiske produkter, samt
øke forbruket av økologiske matvarer.
31/2008: TINGNES KULTURHUS - UTREDNING
Kommunestyrets vedtak:
1. Rådmannen får i oppdrag å forhandle med Sparebanken Hedmark om kjøp av boligen med
gnr. 569, bnr. 13. Kjøp av boligen for kulturformål er et selvstendig kulturbyggprosjekt som er
tilskuddsberettiget av spillemidler avsatt til lokale kulturbygg. Dette ivaretas av rådmannen.
Bevilgningen på inntil 1,7 millioner til prosjektet innarbeides i budsjett 2009. Bevilgningen
forskutteres ved bruk av likviditetsreserven.
2. Midler til oppussing, inventar og utstyr til boligen vurderes i tilknytning til budsjettarbeidet for
2009.
3. Rådmannen får i oppdrag å etablere en samarbeidsavtale med venner av Tingnes kulturhus
for å få til en bedre helhetlig drift av kulturhuset.
4. Rådmannen bes i samarbeid med kafévert og Venner av Tingnes kulturhus å vurdere behovet
for en ny leiekontrakt for kafédriften.
Det er etablert et samarbeid mellom kommunen og Venner av Tingnes, og forarbeid til en
samarbeidsavtale er utført. Avtalen innebærer bl.a. avklaring av ansvarsforholdet mellom kommunen,
kaféverten og venneforeningen. Ny leiekontrakt er inngått med de nye kafévertene. Leiekontrakten er
utformet slik at det åpnes for større brukermedvirkning i driften av kulturhuset også når det gjelder
kafédriften.
46/2008: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - INNKJØP - DIREKTE ANSKAFFELSER
Kommunestyrets vedtak:
1. Rapporten avdekker ikke noen form for misligheter eller overforbruk av kommunens penger.
Den viser imidlertid at vedtatte rutiner omkring innkjøp av varer og tjenester til en verdi
mellom 100 000 kr og 500 000 kr, ikke alltid følges på en tilfredsstillende måte.
2. Kommunestyret ber om at revisors vurderinger og anbefalinger følges opp.
a. Dette betyr at de kommunale enhetene
i. bruker anskaffelsesprotokoll for alle kjøp til en verdi på over 100 000 kr
ii. dokumenterer at konkurranseprinsippet er benyttet
iii. begrunner eventuelle fravik av konkurranseprinsippet
b. Administrasjonen bør vurdere å inngå rammeavtaler som omfatter innkjøp av flere
typer varer enn man har til nå.
c. Administrasjonen må innskjerpe rutinene for og skaffe til veie skatte- og HMS-attester
for leverandører av varer eller tjenester til en verdi over kr 100 000.
d. Ansvarlige for innkjøp bør så langt det er praktisk, gi begrunnelse for valg av
leverandør til anbydere som ikke har nådd opp i konkurransen.
3. Kommunestyret tar til orientering at rådmannen allerede har iverksatt en rekke tiltak for å
forbedre kommunens rutiner og å sikre at disse etterleves i praksis.
Rådmannen har i brev av 26.2.2008 til alle RE-ledere gjennomgått grunnleggende regler og prosedyrer
ved anskaffelser av varer og tjenester under kr 500.000. Brevet er fulgt opp med informasjonsmøter for
alle resultatenheter hvor regelverk og kommunens innkjøpspraksis er gjennomgått. Det er utarbeidet
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anskaffelsesprotokoller for anskaffelser under kr 100.000. Det vil fra rådmannens side bli foretatt
fortløpende stikkprøvekontroller av anskaffelser under kr 500.000 for å sikre at regler og prosedyrer
overholdes.
Revisjonsrapporten anbefaler at antall rammeavtaler utvides og peker på enkelte vareområder hvor det
med fordel kunne vært inngått slike innkjøpsavtaler. Det er i løpet av 2008 inngått avtaler for
håndverkstjenester og forbruksmateriell som ikke er dekket av eksisterende rammeavtaler. Det pågår for
øvrig en løpende vurdering av vareområder som egner seg for rammeavtaler.
71/2008: KONTROLLUTVALGET FOR ALKOHOLOMSETNINGEN.
Kommunestyrets vedtak:
1. Kontrollutvalget for alkoholomsetningen legges ned.
Oppgavene som tidligere var lagt til utvalget, ivaretas innenfor de etablerte prinsippene for
funksjonsfordeling i kommunen.
2. Følgende forslag oversendes formannskapet for videre behandling:
”Ringsaker kommune strammer inn sine skjenketider slik at disse er i samsvar med nylig
vedtatte skjenketider i Hamar kommune”.
Formannskapet behandlet den 26.11.2008 ved sak 287/2008 et høringsforslag til nye forskrifter både når
det gjelder skjenketider og åpningstider ved serveringsstedene. Formannskapet vedtok å legge
forslagene ut til alminnelig høring. Vedtaket er fulgt opp ved at høringsforslagene er sendt direkte til de
næringsdrivende som berøres (brev av 2.12.f.å.). Det er videre kunngjort i lokalavisene. Høringsfristen
gikk ut den 31.s.m. Forskriftene vil bli lagt fram til realitetsbehandling i løpet av våren 2009.
72/2008: RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT
Kommunestyrets vedtak:
1. HIAS IKS gis fullmakt til å tildele enerett på behandling av husholdningsavfall fra Ringsaker
kommune til planlagt avfallsforbrenningsanlegg i Trehørningen i Hamar kommune.
2. Det forutsettes at gjennomsnittspris for behandling av avfallet i enerettsperioden, inklusive
transport, ikke er vesentlig høyere enn markedspris for tilsvarende tjenester.
3. Det forusettes at tildeling av enerett ikke er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser
og eventuelle domsavgjørelser som klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) har
foretatt.
Etter domsavgjørelser i KOFA valgte Hias IKS å ikke benytte seg av fullmaktene fra kommunene. Hias
IKS har konkurranseutsatt behandling av restavfall på vanlig måte. Innstillingen/valg av tilbyder forventes
sluttbehandlet i februar 2009.
74/2008: NAV I RINGSAKER - KOMMUNALE TJENESTER
Kommunestyrets vedtak:
1. De tjenester og oppgaver som i dag ligger i RE- sosiale tjenester med unntak av
boligforvaltningen overføres til NAV- kontoret slik det fremgår av saksframlegget.
Flyktningetjenester til enslige mindreårige fortsetter som barnevernets ansvar.
2. Overføring av boligforvaltningen fra RE -sosiale tjenester vurderes i egen sak.
3. Kommunestyret ber om at både kommunale og statlige tjenester fra NAV-kontoret i
kommunen også utføres fra Servicepunktet i Moelv.
Vedtaket er lagt til grunn for k.sak 136/2008 som omhandler samarbeids- og driftsavtale mellom
Ringsaker kommune og NAV Hedmark. Overføringen av boligforvaltningen fra RE- sosiale tjenester vil bli
behandlet i egen sak om kommunens bygg- og eiendomsforvaltning i løpet av vår-halvåret 2009.
76/2008: LOGOPEDITJENESTER - LOGOPEDISK SENTER I RINGSAKER
Kommunestyrets vedtak:
Det søkes etablert et logopedisenter fra 1.8.2009. Senteret bemannes med tre årsverk for
logoped lokalisert til og administrativt underlagt RE voksenpedagogisk senter.
Ressurser til drift søkes innarbeidet i økonomiplan for 2009 – 2012 og årsbudsjett for 2009, bl.a
gjennom omdisponering av lønnsmidler innenfor virksomhetsområdene 20 og 30.
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Ressurser til drift av logopedisenteret er innarbeidet i økonomiplan for 2009 – 2012 og i årsbudsjettet for
2009. Arbeidet med etableringen av senteret er i gang. Dette gjelder bl.a. utlysning av to 100 % stillinger
som logoped, orientering om senteret overfor skolelederne i Ringsaker kommune og faglig kontakt med
tanke på at senteret må utvikle riktig spisskompetent hjelp i rett tid til barn og voksne, inkludert
samordning med NAVs logopedtilbud.
106/2008: SALG AV TILLEGGSAREAL FOR UTVIDELSE AV MØLLA KJØPESENTER OG ETABLERING AV
PARKERINGSHUS
Kommunestyrets vedtak:
1. Avtalen mellom Ringsaker kommune og Mølla AS (u.s.) v/ Tema Eiendom AS og NAF Gårdene
AS godkjennes slik den fremgår av vedlegg 1.
2. Formannskapet gis fullmakt til å bevilge nødvendig aksjekapital til tegning av aksjer i
parkeringshusselskapet. Rådmannen gis fullmakt til på vegne av kommunen å tegne aksjer,
herunder undertegne stiftelsesprotokollen og aksjonæravtalen i selskapet.
3. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide salgskontrakt og ordne alle formaliteter vedrørende
salg av tomtegrunn. Salgssummen tilføres fond jordkjøp.
Saken er fulgt opp av partene slik det er bestemt i avtalen nevnt i punkt 1. Selskapet Mølla AS vil bli
etablert som angitt i vedtakets punkt 2.
107/2008: LOKALE KULTURBYGG - PRIORITERING UTBYGGINGSPROGRAM
Kommunestyrets vedtak:
1. To søknader om tilskudd av spillemidlene til kulturbygg prioriteres slik:
1. Prioritet: Scenetilbygg Teatersalen
2. Prioritet: Folkets Hus Brumunddal
2. Utbyggingsprogram vedtas slik det går fram av tabell 1 i saksframlegget, under forutsetning
av at midler stilles til disposisjon i årsbudsjett/økonomiplan.
3. Forsamlingslokalet Fram vurderes i en helhetlig sak sammen med øvrige kulturbygg i
kommunen.
Punkt 3 er fulgt opp ved f.sak 37/2009.
112/2008: ORGANISERING AV BRANNVESENET - KRAV OM DAGKASERNERING I BRUMUNDDAL
Kommunestyrets vedtak:
1. Ringsaker kommune søker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å få beholde
dagens ordning med deltidsansatte mannskap knyttet til brannstasjonene i Brumunddal,
Moelv, Nes og Mesnali, jfr. beskrivelser i saksframlegg. Dokumentasjon oversendes til DSB.
2. Hvis ytterligere dispensasjon ikke gis, sendes saken tilbake til formannskapet som nedsetter
en gruppe (ikke administrativt) som gis i oppdrag å utrede 3 alternativer:
3. Dagkasernering i Brumunddal.
4. Døgnkasernering på Rudshøgda.
5. Felles interkommunalt brannvesen.

Det fremmes deretter en egen sak for kommunestyret.
Som ledd i behandlingen av søknaden nevnt i punkt 1, er kommunen av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap bedt om å ta kontakt med Hedmarken interkommunale brann- og
feiervesen for en nærmere klargjøring av mulighetene for en interkommunal løsning, inkludert en
vurdering av felles ledelse og opprettholdelse av dagens beredskap i Brumunddal og på Hamar. Saken er
viderebehandlet i formannskapet ved f.sak 18/2009. Det er nedsatt en gruppe til å utrede dette nærmere,
jf. kommunestyrets vedtak punkt 2.
121/08: BYSTATUS FOR BRUMUNDDAL OG MOELV
Kommunestyrets vedtak:
1. Ringsaker kommune benevner Moelv og Brumunddal som byer fra 1. januar 2010.
2. Formannskapet nedsetter og gir mandat til et utvalg som ivaretar at bystatusetableringen for
Moelv og Brumunddal blir markert på hensiktsmessig måte.
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Utvalget som er nevnt i vedtakets punkt 2, er opprettet ved formannskapets vedtak ved f.sak 19/2009.
136/2008: NAV - SAMARBEIDS- OG DRIFTSAVTALE MELLOM RINGSAKER KOMMUNE OG NAV
HEDMARK
Kommunestyrets vedtak:
1. Samarbeidsavtalen mellom Ringsaker kommune og NAV Hedmark slik den fremgår av
vedlegg 7, godkjennes.
2. Rådmannen gis fullmakt til å representere kommunen i samarbeidsmøtet.
3. Rådmannen gis fullmakt til å kunne videredelegere fullmakter til ansatte på statlige vilkår
innenfor NAV – Ringsaker.
4. Avtale om drift og forvaltning av eiendom mellom Ringsaker kommune og NAV Hedmark slik
den fremgår av vedlegg 8, godkjennes.
5. Rådmannen gis fullmakt til å underskrive avtalene jfr. vedlegg 7 og 8.
6. Organisasjonsplan for NAV – Ringsaker slik den fremgår av saksframlegget godkjennes.
7. Det rettes en henvendelse til Staten om å gjøre telefonnummeret til NAV – 815 81004 - til et
gratisnummer finansiert av Staten.
Samarbeidsavtalen og driftsavtalen er underskrevet. Tilsettingsprosessen i henhold til vedtatt
organisasjonsplan er i full gang og fremdriften er i rute med hensyn til planlagt første driftsdag ved NAVkontoret i Brumunddal og servicepunktet i Moelv henholdsvis 15. og 19. mai 2009. Henvendelsen som
omhandlet i vedtakets punkt 7 om å gjøre telefonnummeret til NAV til et gratisnummer finansiert av
Staten, er besvart negativt. Orientering om dette ble gitt til kommunestyret i møtet 4. februar 2009.
141/2008: RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLAN 2009-2012
Kommunestyrets vedtak, bl.a.:
Rådmannen bes legge til rette for at flest mulig av de ansatte som ønsker det, blir tilbudt 100 %
stillinger i løpet av planperioden. Full stilling bør være en rettighet, deltidsstilling en mulighet.
Rådmannen bes utrede hvordan dette kan muliggjøres slik at kommunestyret får saken til behandling i
løpet av 2009.

Rådmannen bes utrede og gjennomføre nødvendige tiltak for å stoppe forurensende avrenning fra
søppelfyllinga på Tandeskogen. Synlig avfall på fyllinga må også overdekkes.
Prosjekt ny skole i Moelv settes i gang. Tomtealternativ må avklares og arbeidet med rom og
funksjonsprogram startes opp umiddelbart.
Bygging av et bofellesskap for unge funksjonshemma (k.sak 124/200) utredes. Tiltaket vurderes
innarbeidet i budsjett 2010, Handlingsprogram 2010-2013.
Det utredes muligheten for at helsestasjonen for nordre Ringsaker på Brøttum styrkes og utvides til et
familiesenter. Tiltaket vurderes innarbeidet i budsjett 2010, Handlingsprogram 2010-2013.
Kommunen tar ansvaret for i løpet av 2010 å legge ut nye kommunale tomter sentralt i Stavsjø. Sak bes
utarbeidet i løpet av 2009.
Følgende forslag fremmet av Mari Gjestvang (Sp) oversendes formannskapet for videre behandling:
”Ringsaker kommune går i dialog med Ringsaker kirkelige fellesråd slik at det kan søkes om statlige
tiltaksmidler eller rentefritt lån til kirkevedlikehold.”
Følgende forslag fremmet av Sjur J. Alhaug (V) oversendes formannskapet for videre behandling:
”Ringsaker Venstre ber om at kommunens årsberetning skal inneholde ”Miljøstatus for kommunens
virksomhet.”
Rådmannen har ved brev datert 8.1.2008 inntatt i Grå bok 2009 redegjort for iverksettelse av
kommunestyrets budsjettvedtak og bl.a. plassert ansvar for oppfølging av disse oppdragene.
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