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I Oversikt og analyser
1.1 Innledning

Rådmannen legger med dette frem årsberetningen
for 2009. Ringsaker kommunes aktivitet er mer
omfattende enn noen gang. Den samlede
omsetning økte fra 1,902 mrd. kroner i 2008 til
2,025 mrd. kroner i 2009. Hovedbildet er at
kommunen er i godt driv og satser offensivt etter
en langsiktig strategi.

Omsetningen knyttet til den løpende drift utgjorde
1,703 mrd. kroner. Økonomien er samlet under
god kontroll, men en må forholde seg til at
inntektssiden ikke har den ønskede utvikling.
Dette slår inn i de ulike resultatstørrelsene i
kommuneregnskapet. Når inntektene har for svak
vekst, så skyldes det særlig befolkningsutviklingen.

Handlingsprogram med økonomiplan 2009-2012
og årsbudsjett 2009 er bygd på strategiene for å
oppnå vekst og utvikling i Ringsaker. Disse
strategiene er ytterligere konkretisert i
budsjettdokumentene for 2010. Målet om
befolkningsvekst er klart, og tiltakene for økt
attraktivitet innrettes deretter. Det dreier seg
om en langsiktig plan for utvikling innen de

tradisjonelle kommunale velferdstjenester samtidig som det satses betydelig på lokalsamfunnsutviklingstiltak.
Omdømmebygging er en sentral del av dette.

Rådmannen vil innledningsvis trekke frem noen områder hvor det er lagt ned betydelig innsats i året som har gått.

• Det er utarbeidet et ambisiøst program for tomte- og boligtilrettelegging i de ulike deler av kommunen. Det
ble i 2009 lagt ut 17 nye boligtomter for salg. Samtidig er det solgt 9 tomter. Det er inngått avtale om kjøp
av to tomteområder på Stavsjø, om erverv av nytt boligområde på Kylstad og tidligere inngåtte avtaler er
klargjort og effektuert. Det er inngått avtale med grunneier i Fjølstadmarka i Moelv. Tiltakene i det nevnte
programmet kommer i stor grad til utførelse i 2010 og utover. Det ligger dermed til rette for et mer
mangfoldig og attraktivt tomtetilbud i årene som kommer.

• Det har vært arbeidet mye for å legge et godt grunnlag for positiv utvikling av Brumunddal og Moelv
sentrum. Denne satsingen vurderes som helt avgjørende i strategien og vil fortsette i årene fremover.
I tettstedsutviklingen satses det på utbygging av infrastruktur og estetisk opprusting. Særlig nevnes
planlegging av en rekke prosjekter i Brumunddal som kommer til utførelse i 2010. Videre blir det
avgjørende gjennom ulike tiltak å bidra til engasjerende aktivitet, liv og røre i sentrum. I det videre
fokuseres ytterligere på vekstkraften i kultursektoren som del av dette.

• Barnehagetilbud er en basisforutsetning for vekst. De siste årene har kommunen opplevd en betydelig
økning i etterspørselen etter barnehageplasser. Spesielt har etterspørselen etter plasser for de yngste
barna vært stor. Et særskilt investeringsprogram for full barnehagedekning er på svært kort tid planlagt og
igangsatt. Gjennom 2009 har kommunen åpnet flere nye permanente avdelinger. Buttekvern barnehage har
fått to nye avdelinger, og Furnes barnehage har fått en ny småbarnsavdeling. Det er etablert nye plasser
med paviljongløsninger i Lismarka og Moelv barnehager. Det er også etablert et nytt midlertidig tilbud på
gamle Mauset skole. De midlertidige plassene vil avløses av permanente plasser etter hvert som nye
barnehager står ferdig. Ringsaker har nå godt grep om dette tilbudet.

Rådmann Jørn Strand
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• For å øke læringsutbyttet er det igangsatt et systematisk arbeid med formål å bedre resultatene. Dette
arbeidet tar utgangspunkt i statlige føringer, forskning om læringsutbytte og erfaringer fra utviklingsarbeid
på skoler i og utenfor kommunen. Satsingen konsentrerer seg om økt læringsutbytte i fagene norsk,
matematikk og engelsk. I 2009 er timetallet på barnetrinnet utvidet i fagene matematikk og engelsk, det er
iverksatt omfattende utviklingsarbeid og kompetanseheving innenfor tidlig lese- og skriveopplæring,
skolene er tilført midler til styrking av skolebibliotek og læremidler, og flere målrettede utviklingsprosjekter
er igangsatt. Rådmannen vil også trekke fram at en i 2009 kunne åpne ny idrettshall i tilknytning til den nye
skolen på Stavsjø, og det ble åpnet ny skole i Gaupen.

• I k.sak 87/2008 ble det vedtatt en sammenslåing av tidligere ni omsorgsdistrikter til fire store
omsorgsdistrikter. Bakgrunnen for dette var at kommunen hadde vesentlige avvik på to områder. For det
første hadde omsorgsdistriktene for høy aktivitet i forhold til de gitte økonomiske rammer. For det andre
har helsetilsynet rettet søkelys mot kommunens kvalitet på omsorgstjenestene, herunder kommunikasjon
og informasjon i forholt til pårørende, samt observasjon, vurdering og dokumentasjon i forhold til
bruker. Sammenslåingen ble satt i verk fra 1.1.2009, og det er lagt ned en stor arbeidsinnsats i forhold til
organisering, bemanning og budsjettering av de sammenslåtte distriktene. Omorganiseringsprosessen har
vært tids- og ressurskrevende, men nødvendig for å etablere en organisasjon bedre rustet til å møte de
utfordringene sektoren står ovenfor. Resultatet fra 2009 viser at det fortsatt er en stor utfordring å bringe
aktiviteten i samsvar med vedtatte økonomiske rammer. Det er derfor vedtatt å følge opp den
gjennomførte omorganiseringen med en omfattende tiltakspakke i 2010.

• Sosiale tjenester ble fra 15.5.2009 en del av NAV Ringsaker. Enheten flyttet inn i nye lokaler i Brumunddal,
og det ble opprettet et servicepunkt i Moelv. Enheten har vært preget av omstilling i forbindelse med
etableringen av NAV Ringsaker. Mye tid og energi har gått med til bl.a. omorganisering, praktiske
tilpasninger i nye kontorlokaler og opplæring.

Brutto driftsresultat ble i 2009 negativt med 2,322 mill. kroner, mens netto driftsresultat ble positivt med
15,560 mill. kroner. Dette viser at kommunen har kontroll på bunnlinja, men at det er et klart behov for å
styrke inntektssiden i budsjettet. I den sammenheng er det etter rådmannens vurdering helt avgjørende at en
holder fast ved den langsiktige strategien for økt befolkningsvekst. Uten en vekst i folketallet på linje med
landsgjennomsnittet vil inntektsgrunnlaget svekkes ved at rammeoverføringene fra staten reduseres.

I løpet av 2009 vokste Ringsaker med 122 innbyggere, tilsvarende en prosentvis vekst på 0,38. Landets
befolkning vokste med 1,23 prosent. Dette vil klart påvirke kommunens inntektsrammer ytterligere fremover.
På kort sikt vil det derfor være nødvendig både å vurdere utgiftsnivået og å se på alternative muligheter for å
øke inntektssiden i budsjettet. Det er for eksempel krevende for budsjettbalansen at en stor inntektspost
som eiendomsskatten ikke prisjusteres, men reelt reduseres. Ved utarbeidelse av kommende
budsjettopplegg bør det utvises betydelig forsiktighet med tiltak som hever det løpende driftsnivået.

I årsberetningen er ovennevnte forhold utdypet samtidig som det er gitt utførlige kommentarer til den øvrige
virksomheten som er utøvet i 2009. Årsberetningen foreligger til behandling samtidig med at årsregnskapet
legges frem. De to dokumentene bør behandles parallelt og ses nært i sammenheng. Sammen skal de gi et
grunnlag for å evaluere virksomheten og de oppnådde resultater siste år. Resultatvurdering er også nødvendig
for at kommunen skal drive målstyring gjennom delegering med resultatansvar. I tillegg er en slik vurdering av
kommunens virksomhet et verdifullt bidrag til den forestående budsjett- og økonomiplanprosess.

1.2 Virksomheten i 2009

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.
Alle enheter og staber har egne styringskort.

Rapportene fra virksomhetsområdene og resultatenhetene viser at det gjennomgående er gode resultater
innenfor fokusområdene. I de ulike brukerundersøkelsene som har vært gjennomført i 2009, fremkommer



Den 1. januar 2010 var innbyggertallet i Ringsaker på 32.524. Økningen i 2009 var 122 som er 0,38 prosent
regnet av innbyggertallet ved årets begynnelse. Fødselsoverskuddet var 10 og nettoflytting inkludert
innvandring og utvandring 112.

Veksten i Ringsaker sammenliknes med nabokommunene. Lillehammer har sterkest vekst med 1,06 prosent,
Elverum 0,75 prosent, Gjøvik 0,69 prosent, Stange 0,64 prosent og Hamar 0,47 prosent. For landet under ett
økte folketallet i 2009 med 58.947 (1,23 prosent), og ved årsskiftet var det registrert 4.858.199 bosatte i
Norge.

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

2008 2009 Endring

Folketallet 1. januar 32 144 32402 258
Fødte 388 354 -34
Døde 328 344 16
Fødselsoverskudd 60 10 -40
Innvandring 162 203 41
Utvandring 54 83 29
Innflytting (innenlands) 1 127 1 081 -46
Utflytting (innenlands) 1 039 1 089 50
Nettoflytting inkl. inn- og utvandr. 196 112 -84

Folketilvekst 258 122 -136

Folketallet 31. desember 32 402 32 524 122
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det at brukerne i hovedsak er fornøyd med de tjenester som leveres. Resultatene fra den årlige
motivasjonsmålingen viser at de ansatte trives godt med å arbeide i Ringsaker kommune. Sykefraværet er
høyt, men er relativt stabilt fra 2008 til 2009. Det er god budsjettstyring i flertallet av resultatenhetene, men
innenfor pleie og omsorg er det store utfordringer med å holde den vedtatte budsjettrammen. Det vises til del
II for en nærmere vurdering av måloppnåelse pr virksomhetsområde/resultatenhet.

1.2.2 Økonomi
Kommunens samlede omsetning i 2009 utgjorde 2,025 mrd. kroner. Dette er den høyeste omsetningen noen
sinne. Omsetningsøkningen fra 2008 var størst på driftssiden. Det var nødvendig å tære på kommunens
reserver med i underkant av netto 5 mill. kroner for å finansiere den samlede anvendelsen av midler.

Regnskapet for 2009 viser et negativt brutto driftsresultat på 2,332 mill. kroner. Etter netto finanstransaksjoner
fikk kommunen et positivt netto driftsresultat på 15,560 mill. kroner. Dette utgjør 0,89 % av driftsinntektene.

Kommunens langsiktige gjeld har som følge av betydelige investeringer økt med 176,771 mill. kroner i løpet av
2009, og utgjør ved utgangen av året 1.222,119 mill. kroner.

I 2009 er det fremført merforbruk fra 19 resultatenheter med til sammen 24,960 mill. kroner, og det er avsatt
mindreforbruk fra de øvrige resultatenhetene med til sammen 38,147 mill. kroner.

1.2.3 Befolkningsutviklingen

Befolkningsutvikling i Ringsaker i 2008 og 2009
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Virks.område/resultatenhet Årsverk Virks.område/resultatenhet Årsverk

11 Adm. og fellesutgifter 76,09 40 Pleie og omsorg 731,29
20 Barnehage 188,92 401 Omsorgsdistrikt Moelv omegn 160,36
200 Lismarka, Brøttum og Åsen barnehage 25,40 405 Omsorgsdistrikt Nes 144,13
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 36,48 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 113,57
204 Midttun og Tingnes barnehage 21,94 409 Omsorgsdistrikt Furnes 136,61
205 Tømmerli barnehage 14,32 420 Bjønnhaug avlastningssenter 18,38
206 Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen bhg. 23,88 421 Rehabilitering 27,86
207 Buttekvern og Fredheimveien bhg. 26,42 422 Demente 65,67
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage 18,31 423 Ringsaker AO-senter 29,54
209 Mauset barnehage 16,00 424 Psykisk helse 35,17
249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter 6,17 449 Pleie- og omsorgsf. ikke fordelt 0,00
30 Undervisning 570,36 50 Barnevern 31,25
300 Brøttum ungdomsskole 16,81 51 Sosiale tjenester 32,35
301 Moelv ungdomsskole 28,76 52 Helsestasjoner 23,66
302 Nes ungdomsskole/RAUS 22,31 55 Kultur og fritid 19,54
303 Brumunddal ungdomsskole 48,03 56 Kulturskole 11,69
304 Furnes ungdomsskole 40,92 57 Bibliotek 10,36
310 Brøttum skole 21,39 60 Brann 14,81
312 Messenlia og Lismarka skole 17,80 61 Landbruk 10,36
313 Fagernes og Åsen skole 19,85 62 Teknisk drift 50,00
314 Kilde og Fossen skole 38,47 63 Kart og byggesak 17,50
315 Skarpsno skole 16,76 70 Kemnerkontoret 15,06
316 Gaupen skole 20,32 71 Servicesenter 10,15
319 Kirkekretsen skole 15,83 80 Renhold 102,04
321 Hempa skole 24,47 81 Bygg og eiendom 43,68
322 Fagerlund skole 62,47 82 Matproduksjon 20,28
323 Mørkved skole 44,91
324 Kirkenær skole 21,13
325 Kylstad skole 17,91
326 Stavsberg skole 19,66
327 Nes barneskole 35,65
340 Hagen skole 6,00
342 Voksenpedagogisk senter 13,08
343 PPT 16,83
399 Undervisningsformål ikke fordelt 1,00

Sum årsverk 1 979,39

Årsverk lærlinger 32,00

Totalt antall årsverk 2 011,39

Personalressurser, faste årsverk pr 31.12.2009

Personalressurser, årsverk, 2004 – 2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sum årsverk 1 797,10 1 763,75 1 805,01 1 842,66 1 904,54 1 979,39
Årsverk lærlinger 23,00 21,00 21,00 25,00 28,00 32,00
Totalt antall årsverk 1 820,10 1 784,75 1 826,01 1 867,66 1 932,54 2 011,39

Endringene i tabellene foran er kommentert i budsjett 2009 og videre under hvert virksomhetsområde i del II i
årsberetningen der hvor det er endringer i forhold til budsjettet.



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

1.2.6 Likestilling og mangfold

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

Faktisk likestillingstilstand pr 31.12.2009
Ringsaker kommune har ved utgangen av 2009 2011,39 faste årsverk. Under vises kjønnsfordelt statistikk for
Ringsaker kommune som omfatter: Kjønnsbalanse, lønn, arbeidstid, overtid samt fravær under avsnitt 1.2.7.

Kjønnsbalanse
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Tabellen over viser kjønnsfordelingen fordelt på faste og midlertidige stillinger. Faste stillinger er inkludert
ansatte i permisjon med lønn, reduserte stillinger og faste ansatte i fødsels- og adopsjonspermisjon.
Midlertidige stillinger er inkludert personer i engasjement, vikarer for faste ansatte og vikarer i ledig hjemmel.
Tabellen viser at 85 prosent av de midlertidige ansatte er kvinner, og at kjønnsfordelingen totalt i kommunen
er noe forbedret i 2009.

Kjønnsbalanse for stillingsgrupper:

2008 2009
Kvinner Menn Kvinner Menn

Faste stillinger 1830 486 1905 505
79,0 % 21,0 % 79,0 % 21,0 %

Midlertidige stillinger 1047 172 910 160
85,9 % 14,1 % 85,0 % 15,0 %

Totalt antall stillinger 2877 658 2815 665
81,4 % 18,6 % 80,9 % 19,1 %

Tabellen over viser kjønnsfordelingen av faste stillinger på ulike stillingsgrupper. Pr 31.12.2009 var andelen
kvinner i rådmannens ledergruppe 25 prosent. Andelen kvinner blant resultatenhetslederne er 59,6 prosent,
en noe jevnere kjønnsfordeling enn i 2008. Andelen kvinner som er mellomledere (lønnsforhandlingskapittel
4) har økt fra 67,7 prosent i 2008 til 69,2 prosent i 2009. For faste stillinger med minimum 4-årig høyere
utdanning (lønnsforhandlingskapittel 5), har andelen kvinner økt litt i 2009. For stillinger med krav om
høyskoleutdanning (lønnsforhandlingskapittel 4), fagarbeiderstillinger og stillinger uten særskilt krav om

2008 2009
Kvinner Menn Kvinner Menn

Rådmannens ledergruppe 2 6 2 6
25,0 % 75,0 % 25,0 % 75,0 %

Resultatenhetsledere 33 22 28 19
60,0 % 40,0 % 59,6 % 40,4 %

Mellomledere 86 41 101 45
67,7 % 32,3 % 69,2 % 30,8 %

Krav om 4-årig høyskole 41 65 48 73
38,7 % 61,3 % 39,7 % 60,3 %

Krav om høyskole 603 141 676 144
81,0 % 19,0 % 82,4 % 17,6 %

Fagarbeidere 613 115 608 82
84,2 % 15,8 % 88,1 % 11,9 %

Ufaglærte 452 96 442 136
82,5 % 17,5 % 76,5 % 23,5 %



Tabellen over viser kjønnsfordelingen pr virksomhetsområde for faste stillinger. Andelen kvinner er stor
innenfor de store virksomhetsområdene; pleie og omsorg, skole og barnehage. Innen virksomhetsområde
barnehage har andelen menn økt fra 1,9 prosent i 2008 til 2,8 prosent i 2009. Menn dominerer
virksomhetsområdene bygg og eiendom, brann, teknisk drift og landbruk. Andelen kvinner har økt i enhetene
teknisk drift og landbruk fra 2008 til 2009.

Lønn
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Virksomhetsområde Kjønn 2008 2009 Virksomhetsområde Kjønn 2008 2009

11 Adm. og fellesutg. Kvinne 53,2 % 57,7 % 60 Brann Kvinne 1,3 % 1,3 %
Mann 46,8 % 42,3 % Mann 98,7 % 98,7 %

20 Barnehage Kvinne 98,1 % 97,2 % 61 Landbruk Kvinne 15,4 % 21,4 %
Mann 1,9 % 2,8 % Mann 84,6 % 78,6 %

30 Undervisning Kvinne 80,6 % 81,0 % 62 Teknisk drift Kvinne 18,4 % 24,1 %
Mann 19,4 % 19,0 % Mann 81,6 % 75,9 %

40 Pleie og omsorg Kvinne 86,0 % 88,8 % 63 Kart og byggesak Kvinne 29,4 % 35,3 %
Mann 14,0 % 11,2 % Mann 70,6 % 64,7 %

50 Barnevern Kvinne 84,2 % 77,8 % 70 Kemnerkontoret Kvinne 85,7 % 84,6 %
Mann 15,8 % 22,2 % Mann 14,3 % 15,4 %

51 Sosiale tjenester Kvinne 68,0 % 68,8 % 71 Servicesenteret Kvinne 76,9 % 66,7 %
Mann 32,0 % 31,3 % Mann 23,1 % 33,3 %

52 Helsestasjoner Kvinne 94,9 % 97,4 % 80 Renhold Kvinne 93,6 % 92,4 %
Mann 5,1 % 2,6 % Mann 6,4 % 7,6 %

55 Kultur og fritid Kvinne 58,8 % 67,4 % 81 Bygg og eiendom Kvinne 9,5 % 8,7 %
Mann 41,2 % 32,6 % Mann 90,5 % 91,3 %

56 Kulturskole Kvinne 68,8 % 73,7 % 82 Matproduksjon Kvinne 92,9 % 94,3 %
Mann 31,3 % 26,3 % Mann 7,1 % 5,7 %

57 Bibliotek Kvinne 100,0 % 100,0 %

2008 2009
Kvinner Menn Kvinner Menn

Faste stillinger 331 475 360 401 345 578 376 180
92,0 % 91,9 %

Midlertidige stillinger 307 353 318 042 321 960 324 075
96,6 % 99,3 %

Alle stillinger 322 697 349 328 337 943 363 643
92,4 % 92,9 %

Tabellen over viser gjennomsnittslønn fordelt på faste og midlertidige stillinger. Gjennomsnittlig lønn for
kvinner utgjør 92,9 prosent av gjennomsnittlig lønn for menn, tilsvarende tall for 2008 er 92,4 prosent. Til
sammenlikning utgjorde gjennomsnittlig lønn for kvinner i kommunal sektor 91 prosent av menns
gjennomsnittslønn i 2008 (KS 2009).

utdanning er det høy andel kvinner. Andelen kvinner i ufaglærte stillinger har gått ned fra 82,5 prosent i 2008
til 76,5 prosent i 2009. Dette kan tyde på at kommunes satsing på kompetanseheving av ufaglærte, spesielt
innen pleie og omsorg som har størst andel ufaglærte og stor andel kvinner, har gitt resultater.

Kjønnsbalanse pr virksomhetsområde:



Tabellen over viser fast og midlertidig ansatte fordelt på heltids- og deltidsstilling, det er tatt høyde for at noen
er ansatt i flere deltidsstillinger. Totalt for kommunen er 61,1 prosent av kommunens faste ansatte tilsatt i
deltidsstilling og 84,5 prosent av kommunens midlertidig ansatte er ansatt i deltidsstilling. Det er størst andel
kvinner som jobber deltid. Kvinneandelen blant faste deltidsansatte har gått noe ned, mens andelen kvinner
blant midlertidig deltidsansatte har økt.

Kjønnsfordeling og overtid

Tabellen over viser gjennomsnittslønn for faste stillinger fordelt på stillingsgrupper. Prosenten viser hvor mye
kvinners gjennomsnittlønn utgjør av menns gjennomsnittslønn. I rådmannens ledergruppe og blant
resultatenhetslederne tjener menn i gjennomsnitt mer enn kvinner. I rådmannens ledergruppe kommer dette
av at rådmannen har høyere lønn, for blant de øvrige i rådmannens ledergruppe er det lik lønn. For
mellomledere og ansatte i stillinger med krav om minimum 4-årig høyskoleutdanning tjener kvinner mer enn
menn, lønnsforskjellene er mindre enn i 2008. For ansatte i stillinger med krav om høyskoleutdanning
(lønnsforhandlingskapittel 4), for fagarbeidere og ufaglærte tjener menn i gjennomsnitt mer enn kvinner. For
de ufaglærte har lønnsforskjellen økt fra 2008.

Kjønnsfordeling og arbeidstid
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2008 2009
Kvinner Menn Kvinner Menn

Fast deltidsansatte 69,4 % 38,0 % 67,1 % 38,7 %
Fast heltidsansatte 30,6 % 62,0 % 32,9 % 61,3 %
Midlertidig deltidsansatte 84,1 % 68,0 % 86,2 % 75,2 %
Midlertidig heltidsansatte 15,9 % 32,0 % 13,8 % 24,8 %

2008 2009
Antall timer Antall timer

Antall ansatte overtid pr. ansatt Antall ansatte overtid pr. ansatt

Kvinne 1 029 25,7 1 069 24,0
Mann 197 45,6 208 43,9
Totalt 1 226 28,9 1 279 27,2

2008 2009
Kvinner Menn Kvinner Menn

Rådmannens ledergruppe 625 000 649 583 667 500 693 750
96,2 % 96,2 %

Resultatenhetsledere 484 565 507 159 519 000 552 637
95,5 % 93,9 %

Mellomledere 366 467 348 864 379 530 371 507
105,0 % 102,2 %

Krav om 4-årig høyskole 450 508 444 078 472 311 471 984
101,4 % 100,1 %

Krav om høyskole 371 877 383 823 384 450 396 508
96,9 % 97,0 %

Fagarbeidere 305 957 309 386 316 958 321 215
98,9 % 98,7 %

Ufaglærte 282 523 281 031 291 530 299 255
100,5 % 97,4 %

Lønn for stillingsgrupper:

Tabellen viser antall ansatte med registrert bruk av overtid og hvor mange timer overtid disse jobber i
gjennomsnitt. Bruk av overtid i Ringsaker kommune fordelt på kjønn viser at menn jobber mer overtid
enn kvinner. Begge kjønn jobber mindre overtid i 2009 enn i 2008.



Andre forhold
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 69 prosent.

I hvilken grad er din arbeidsplass integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv?
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På spørsmål om de ansatte mener sin arbeidsplass er integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet,
religion osv., viser medarbeiderundersøkelsen at de ansatte i Ringsaker kommune stort sett mener dette.

Blant kommunestyrets faste medlemmer er det 25 menn og 16 kvinner, dvs. en kvinneandel på 39 prosent.
I forhold til forrige valgperiode er antallet kvinner i kommunestyret økt med tre personer. Formannskapet,
komiteene, og kommunale nemnder og råd er sammensatt med kjønnsfordeling i samsvar med reglene i lov
om likestilling mellom kjønnene.

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

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

Kommunens administrasjonsutvalg skal fungere som likestillings- og mangfoldsutvalg, og det skal utarbeides
eget reglement for likestillings- og mangfoldsutvalget. Det skal også utarbeides en likestillingsplan for
kommunen med konkrete mål for likestillingsarbeidet.

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

Lønnspolitikk
Kommunen har en ordning med utarbeidelse av en lønnsstrategiplan som rulleres i forkant av ny
hovedtariffavtaleperiode. Av kommunens lønnsstrategiske plan for 2008-2010 fremgår det at kommunen skal
arbeide målbevisst for at kvinner og menn får samme mulighet til lønnsutvikling og avansement. For å oppnå
dette skal kriterier som benyttes i lokale forhandlinger, være kjønnsnøytrale og brukes slik at de fremmer
likestilling. Dette ble lagt til grunn ved de lokale lønnsforhandlingene i 2009. I forbindelse med de årlige
lønnsforhandlingene utarbeides det som grunnlag for forhandlingene lønnsstatistikk som viser lønnsforskjeller
mellom kvinner og menn før og etter forhandlingene.

Kompetanseheving
Det er en stor andel av kvinner i stillinger uten særskilt krav om utdanning i Ringsaker kommune, spesielt
innen virksomhetsområde pleie og omsorg. Kommunen har som målsetting å få færre ufaglærte i
virksomhetsområdet og heve kompetansen blant de ansatte. Dette vil igjen gi bedre tilbud til brukerne.
Kompetanseheving innen pleie og omsorg vil kunne bidra til å redusere det totale lønnsgapet mellom kvinner
og menn i kommunen ved at flere kvinner får høyere kompetanse og dermed høyere lønn. ”Veilederbasert
helsefagarbeiderutdanning” er gjennomført for 33 ansatte i 2009. Ytterligere 58 ansatte har meldt seg
interessert i slik utdanning, og det vil derfor gis tilbud om opplæring til disse i årene fremover.

2008 2009

Liten grad 9,7 % 10,6 %
Stor grad 90,3 % 89,4 %
Total 100,0 % 100,0 %



Årsarbeidstid/ønsketurnus
Kommunestyret vedtok i 2006 å igangsette et forsøk med fleksibel arbeidstid for turnuspersonell. Som
en oppfølging av det, har omsorgsdistrikt Furnes innført årsarbeidstidsordningen ved Furnes bo- og
aktivitetssenter og i tre bofellesskap. 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.

Ufrivillig deltid
Kommunestyret vedtok i desember 2008 å be rådmannen legge til rette for at flest mulig av de ansatte
som ønsker det, blir tilbudt 100 prosent stilling i løpet av planperioden. Full stilling bør være en rettighet,
deltidsstilling en mulighet. Rådmannen ble bedt om å utrede hvordan dette kan muliggjøres og legge det
frem til behandling i kommunestyret 2009. Det vil legges frem en slik sak i 2010.

Som en forberedelse til utredningen, ble det våren 2009 gjennomført en kartlegging av ufrivillig deltid blant
fast ansatte i deltidsstillinger i Ringsaker kommune. Kartleggingen viser at 69 prosent av totalt 491 som
svarte på undersøkelsen, ønsker seg større fast stilling. Disse fordeler seg med 5 prosent innen barnehage,
23 prosent innen undervisning, 60 prosent innen pleie og omsorg og 11 prosent på andre
virksomhetsområder. 93,1 prosent av de som svarte på undersøkelsen var kvinner.

Mangfold og diskriminering
Ringsaker kommune har som mål å være en diskrimineringsfri arbeidsplass som legger til rette for
rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Konkrete tiltak for å rekruttere
personer med minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne har kommunen foreløpig ikke.

1.2.7 Sykefravær

Sykefravær i prosent
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I 2009 er sykefraværet blitt redusert med 0,1 prosentenheter, og samlet for organisasjonen var sykefraværet
på 9,4 prosent. I tillegg til en nedgang fra 2008 viser sykefraværet en positiv utvikling i siste halvdel av
2009. Kommunen har som mål at det samlede sykefraværet skal være lavere enn landsgjennomsnittet.
Gjennomsnittet for kommunene i landet for 2009 er foreløpig ikke kjent. Sykefraværet er høyere blant kvinner
enn blant menn, virksomhetsområdet pleie og omsorg har det høyeste sykefraværet og har høy andel
kvinner. Det jobbes med systematisk oppfølging av sykefravær i organisasjonen, og det jobbes med
målrettede prosjekter mot grupper med høyt sykefravær. De lokale HMS-utvalgene skal avgi årsrapporter
om sitt arbeid. Sykefraværet er som ledd i BMS-rapporteringen vist for hver enkelt enhet i kapittel 2.

Fravær på grunn av sykt barn i prosent

2005 2006 2007 2008 2009

Kvinner 9,5 11 10,3 10,5 10,5
Menn 4,9 6,3 5,8 5,8 5,7
Totalt 8,4 9,9 9,3 9,5 9,4

Tallene viser at fravær på grunn av sykt barn samlet for organisasjonen var på 0,3 prosent i 2009 og fordeler
seg relativt likt på kvinner og menn.

2005 2006 2007 2008 2009

Kvinner 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3
Menn 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Totalt 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3



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 31.12.2009 utgjorde 825.000 kroner.

2005 2006 2007 2008 2009

Delegerte økonomisaker 398 410 482 442 364
Delegerte personalsaker 388 492 560 586 470
Delegerte gjeldssaker 8 9 7 13 10
Delegerte barnehagesaker 17 23 42 57 72
Delegerte skolesaker 470 501 595 760 867
Delegerte helsesaker 9 19 16 19 12
Delegerte byggesaker 809 831 828 802 744
Delegerte delingssaker 125 169 209 143 175
Delegerte plansaker 1 4 0 3 3
Delegerte forurensingssaker 105 103 93 131 148
Delegerte vegsaker 29 17 27 14 13
Delegerte brannsaker 35 44 42 19 10
Delegerte innkjøpssaker 80 74 66 119 169
Delegerte landbrukssaker 138 117 156 146 146
Delegerte saker – avskr. restanse 51 14 28 33 24
Delegert motorferdselssak - - - - -
Delegerte saker – endelig utgiftsføring 31 140 16 28 33
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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
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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 2009-regnskapet. Analysen tar utgangspunkt i hovedstørrelser og sentrale
nøkkeltall fra regnskapet. For bedre å kunne illustrere kommunens økonomiske utvikling og status ved
utgangen av 2009 vises sammenlignbare tallstørrelser for perioden 2002-2009.

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, mv.
Dessuten er det inntatt et detaljert drifts-, investerings- og balanseregnskap.

1.3.2 Sentrale forhold i 2009
Kommunens samlede omsetning i 2009 utgjorde 2,025 mrd. kroner. Dette er den høyeste omsetningen noen
sinne. Omsetningsøkningen fra 2008 var størst på driftssiden. Det var nødvendig å tære på kommunens
reserver med i underkant av netto 5 mill. kroner for å finansiere den samlede anvendelsen av midler.

Regnskapet for 2009 viser et negativt brutto driftsresultat på 2,332 mill. kroner. Dette betyr at driftsutgiftene
inkl. avskrivninger har vært høyere enn driftsinntektene i 2009. Utover den svekkede inntektssiden er det i
hovedsak to forhold som har bidratt til et svekket resultat. Driften i pleie og omsorg gikk med et underskudd
på 10,188 mill. kroner, mens netto premieavvik bidro til økte driftsutgifter på 20,453 mill. kroner.

Etter netto renter og avdrag (netto finanstransaksjoner) samt motpost avskrivninger fikk kommunen et positivt
netto driftsresultat på 15,560 mill. kroner. Dette utgjør 0,89 % av driftsinntektene. En kommer nærmere tilbake
til disponering og analyse av netto driftsresultat.

I 2009 ble 59,83 % av de totale driftsutgiftene finansiert ved frie inntekter, dvs. skatteinntekter og
rammetilskudd fra staten. Skatte- og rammetilskuddsgraden har hatt en negativ utvikling i perioden 2001-2004
og fra 2007-2009. En nedgang i skatte- og rammetilskuddsgraden innebærer at en større andel av
driftsutgiftene må finansieres med andre inntekter som brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter,
eiendomsskatt, refusjoner og overføringer. For å få til en økning i skatte- og rammetilskuddsgraden er en bl.a.
helt avhengig av en sterkere vekst i folketallet i Ringsaker, tilsvarende befolkningsveksten ellers i landet. En
lavere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet fører til reduserte rammeoverføringer fra staten.

Kommunens driftslikvider er redusert med 81,816 mill. kroner gjennom året til 112,241 mill. kroner pr
31.12.2009. Dette skyldes bl.a. at fond og ubrukte lånemidler har økt fra 2008 til 2009. Fra 1.1.2010 er det
forskriftsbestemt at likviditetsreserven skal avvikles og erstattes av et såkalt urørlig likviditetsfond drift og
investering. De regnskapsmessige transaksjoner knyttet til dette ble gjennomført i regnskap 2009.

Kommunens langsiktige gjeld har økt med 176,771 mill. kroner i løpet av 2009, og utgjør ved utgangen av året
1.222,119 mill. kroner. Renter, avdrag og utlån har økt med 3,014 mill. kroner, og utgjør 106,939 mill. kroner
ved utgangen av 2009. Avdragsutgiftene har økt med 5,277 mill. kroner, mens renteutgiftene er redusert med
1,935 mill. kroner, og utlån er redusert med 0,328 mill. kroner. Renter og avdrag utgjorde 6,09 % av
driftsinntektene i 2009, som er en liten nedgang fra 6,47 % i 2008.



1.3.3 Driftsregnskapet
Som nevnt innledningsvis fikk kommunen et netto driftsresultat på 15,560 mill. kroner i 2009. I tabellen under
vises disponeringen av netto driftsresultat (beløp i kr 1000).
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Overført til finansiering av investeringer 16 587
Mindreforbruk i enhetene - avsatt til disposisjonsfond 38 147
Merforbruk i enhetene - dekket av disposisjonsfond -24 960
Øvrige netto bruk av disposisjonsfond -14 127
Netto bruk av bundne fond -285
Regnskapsmessig overskudd 198

Sum disponering av netto driftsresultat 15 560

Sammenholdt med et negativt budsjettert (revidert) netto driftsresultat på 85,196 mill. kroner er det et positivt
budsjettavvik i driftsresultatet på 100,756 mill. kroner. Det er flere forhold som har bidratt til dette avviket,
herunder i betydelig grad rent regnskapstekniske forhold. Resultatenhetene samlet fikk et positivt
budsjettavvik korrigert for avsetninger og bruk av avsetninger på netto 26,079 mill. kroner. Skatt og
rammetilskudd ble 1,524 mill. kroner høyere enn revidert budsjett, og generelle statstilskudd m.m. ble 3,607
mill. kroner høyere enn budsjettert. Netto renter og avdrag viser et positivt budsjettavvik på 5,462 mill. kroner.
Netto premieavvik bidro negativt med 20,453 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 94,722 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.

Det har vært en økning i brutto driftsutgifter fra 2008 til 2009 på 7,6 % for de ulike virksomhetsområdene
samlet. En har tatt med alle utgiftsarter (1010-1599) i driftsregnskapet med unntak av avsetning til
bundne/ubundne fond (1540-1550). Virksomhetsområdene 87-89 er holdt utenom, siden disse inneholder ulike
overføringsutgifter, tilleggsbevilgningsposter og motposter til kalkulerte poster mv, samt virksomhetsområde
90 felles, som omfatter alle sentrale finansutgifter som renter og avdrag på lån. Figuren under viser prosentvis
endring i brutto driftsutgifter fra 2008 til 2009 for de ulike virksomhetsområdene.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

10. Pol. styringsorganer mv.
11. Adm. og fellesutgifter

20. Barnehage
30. Undervisning

40. Pleie- og omsorg
50. Barnevern

51. Sosiale tjenester
52. Helsestasjoner
55. Kultur og fritid

56. Kulturskole
57. Bibliotek
60. Brann

61. Landbruk
62. Teknisk drift

62. Teknisk drift (VAR)
63. Kart og byggesak
70. Kemnerkontoret
71. Servicesenter

80. Renhold
81. Bygg og eiendom
82. Matproduksjon



Figuren over viser at kultur og fritid har hatt en økning i brutto driftsutgifter på 22 % fra 2008 til 2009. Dette
skyldes i all hovedsak økt overføring av spillemidler til idrett og idrettsanlegg.

Teknisk drift har hatt en økning i brutto driftsutgifter på 31,8 % fra 2008 til 2009. Dette har blant annet
sammenheng med økt antall stillinger ifm. at arbeidsoppgavene vedrørende skjøtsel av de parkmessige
anleggene rundt kommunale bygg er overført fra bygg og eiendom til teknisk drift, opprettelse av stilling som
tomteutvikler og prosjektingeniør knyttet til VA-utbygging i fjellet.

Bygg og eiendom har hatt en økning i brutto driftsutgifter på 19,5 % fra 2008 til 2009, noe som er knyttet til
regjeringens tiltakspakke til vedlikehold av ungdomsskolene med 20,669 mill. kroner.

For ytterligere detaljer vises det til hoveddel 2 i årsberetningen.

De to påfølgende diagrammene viser fordelingen av driftsregnskapet ved hjelp av arter; først inntektsartene og
deretter utgiftsartene.
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Figuren over viser fordelingen av regnskapsførte driftsinntekter med 1.745,533 mill. kroner.
I forhold til 2008 utgjør rammetilskuddet og skatteinntektene en lavere andel av de totale driftsinntektene.
De frie inntektene er blitt redusert fra 61,1 % til 59,9 %. I forhold til 2008 har andre statlige overføringer blitt
redusert fra 9,7 % til 9,1 %, mens refusjoner har økt fra 13,9 % til 15,6 %.
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og formue
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Andre overføringer
0,3 %

Andre statlige
overføringer

9,1 %

Rammetilskudd
27,8 %
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15,6 %
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4,6 %
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8,4 %

Andre
inntekter
0,1 %

Eiendomsskatt
2,1 %



Figuren over viser fordelingen av regnskapsførte driftsutgifter med 1.702,879 mill. kroner.
KOSTRA-avskrivninger med 44,985 mill. kroner er holdt utenom. Det er verdt å legge merke til at lønn
og sosiale utgifter krever 68,9 % av det fordelte beløpet, eller 1.173,763 mill. kroner. I forhold til 2008 har
andelen lønn og sosiale utgifter økt fra 68,8 % til 68,9 %.

1.3.4 Investeringsregnskapet
Brutto investeringsutgifter (ekskl. utlån, aksjekjøp, renter og avdrag) ble på 174,403 mill. kroner i 2009.
Dette er en reduksjon på 51,683 mill. kroner fra 2008 og har blant annet sammenheng med at enkelte
investeringsprosjekter er utsatt i tid, som for eksempel VA-utbygging i fjellet. Av de prosjektene hvor det er
utgiftsført mest i 2009, kan nevnes:

Større investeringer (beløp i kr 1.000)
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Nes idrettshall 19 825
Buttekvern barnehage 10 811
Vannanlegg Moelv-Brøttum 9 591
Gaupen skole 7 922
Varmesentral Nes skole og idrettshall 6 022
Inventar og utstyr til NAV bygget 5 999
Ventilasjon Brumunddal ungdomsskole 5 348
Vannbehandling Nes VV 5 341
Sentrumsutvikling/grunnerverv Br-dal 4 357
Torsberget høydebasseng 4 309
Paviljong Lismarka barnehage 4 225
Teatersal Br-dal, scene og garderobe 4 169

Kjøp
varer/tjenester
erstatt komm.
tjenesteprod.

7,7 %

Kjøp varer/tjenester
til komm.

tjenesteprod.
13,0 %

Lønn og sosiale
utgifter
68,9 %

Overføringer
10,5 %

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 2009 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 2002-2009. 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 /-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 og 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. Målet er at kommunen over tid har en
netto resultatgrad på 3 %.

Finansieringsanalyse (beløp i kr 1.000)
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Drift

+ Driftsinntekter 1 145 088 1 175 840 1 224 511 1 280 112 1 400 009 1 498 976 1 591 285 1 745 532
- Driftsutgifter 1 120 378 1 175 679 1 193 247 1 256 849 1 325 839 1 452 456 1 578 955 1 747 864
= Brutto driftsresultat 24 710 161 31 264 23 263 74 170 46 520 12 330 -2 332

+ Renteinntekter 56 877 64 003 120 706 40 628 48 688 78 530 109 032 79 413
+ Mottatte avdrag form.lån 622 494 432 737 477 466 463 433
- Renteutgifter 32 279 26 537 15 628 21 444 21 674 36 907 46 934 44 998
- Avdrag på lån og utlån 28 624 35 215 38 450 41 509 44 846 52 439 56 992 61 941
+ Motpost KOSTRA-avskr. 25 071 27 036 28 395 33 876 37 720 40 168 41 868 44 985

= Netto driftsresultat 46 378 29 942 126 719 35 551 94 535 76 338 59 767 15 560

II. Investeringer

+ Investeringsutgifter/overf. 75 381 149 705 164 825 199 054 126 303 132 460 226 086 174 403
+ Netto utlån og aksjekjøp 3 207 21 412 15 744 33 028 95 617 2 417 22 134 25 505
+ Renter/avdrag form.lån 4 953 6 717 12 330 7 364 8 165 4 953 5 372 6 730
- Investeringsinntekter 8 042 9 635 46 601 19 848 26 896 175 227 37 875 20 918

= Netto finansieringsbehov¹ 29 121 138 257 19 579 184 047 108 654 -111 735 155 950 170 160

III. Finansiering

+ Bruk av lån 45 364 146 696 103 657 173 485 85 493 102 414 209 899 165 191
+ Bruk av arbeidskapital2 0 0 0 10 562 23 161 0 0 4 969
- Økning i arbeidskapital 2 16 243 8 452 84 078 0 0 214 149 53 949 0

= Sum 29 121 138 244 19 579 184 047 108 654 -111 735 155 950 170 160

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

2 Denne økningen/bruken av arbeidskapitalen er den del av endringen som er forårsaket av transaksjoner (utgifter, inntekter,
utbetalinger og innbetalinger) i drifts- og investeringsregnskapet.

Finansieringsanalysen viser et brutto driftsresultat på -2,332 mill. kroner. Dette betyr at driftsutgiftene inkl.
avskrivninger er større enn driftsinntektene. Det er nødvendig i tiden fremover å etablere et driftsnivå som
står i forhold til driftsinntektene. Når en tar hensyn til netto finanstransaksjoner, får en et netto driftsresultat
på 15,560 mill. kroner. Tar en hensyn til netto investeringer, ender kommunen opp med et netto
finansieringsbehov på 170,160 mill. kroner.

Netto resultatgrad viser hvor stort netto driftsresultat er i forhold til driftsinntekter. I 2009 var netto resultatgrad
0,89 %, 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 egenkapital-
situasjonen og dermed lånefinansieringsgraden. Figuren nedenfor viser hvordan netto resultatgrad har endret
seg siden 2002.



I 2009 er netto driftsresultat påvirket negativt av et positivt premieavvik fra 2008 på 26,395 mill. kroner og
positivt av et positivt avvik i 2009 på 5,942 mill. kroner. Premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift har påvirket
netto driftsresultat i 2009 negativt med til sammen 20,453 mill. kroner.

Premieavviket er differansen mellom netto pensjonskostnad og betalt pensjonspremie. Hvis kommunen
har betalt en høyere premie enn beregnet pensjonskostnad, påvirker dette netto driftsresultat positivt.
Premieavviket amortiseres over ett år, noe som innebærer at det utlignes i regnskapet året etter.

I tabellen under er netto driftsresultat vist både uten og med korreksjoner for utbytte fra Eidsiva Energi AS, og
korreksjon for premieavviket ved kommunens pensjonsordninger. Korrigert for inntektsført utbytte fra Eidsiva
Energi AS på 40,776 mill. kroner er resultatgraden -1,44 %. Ytterligere korreksjon for premieavviket gir en
netto resultatgrad på – 0,27 %. Nedenfor er vist utviklingen av korrigert netto driftsresultat over tid.

Netto driftsresultat (beløp i kr 1.000)
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Netto driftsresultat 46 378 29 943 126 719 35 551 94 536 76 338 59 767 15 560
- Utbytte fra Eidsiva Energi: 22 800 34 200 110 792 25 337 32 387 40 183 44 706 40 776
- Renter fra lån til Eidsiva Energi: 5 977 4 431 2 576 2 015 0 0 0 0

= Korrigert netto driftsresultat 17 601 -8 688 13 351 8 199 62 149 36 155 15 061 -25 216

- Netto premieavvik 22 181 8 762 1 045 -9 018 16 238 1 909 16 220 -20 453

=Korrigert netto driftsresultat -4 580 -17 450 12 306 17 217 45 911 34 246 -1 159 - 4 763

Uten utbytte fra Eidsiva Energi AS ville kommunen hatt et negativt netto driftsresultat. Konsekvensen av dette
ville vært en reduksjon av kommunens egenkapital. Det er grunn til å uttrykke noe bekymring for kommunens
driftsnivå, som for tiden er høyere enn de løpende driftsinntektene.

Frie inntekter i % av sum driftsutgifter

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Skattedekningsgrad i % 36,64 37,08 39,11 38,06 37,78 34,35 32,40 32,05
Skatte- og rammetilskuddsgrad i % 64,95 64,57 63,81 64,06 66,97 63,62 61,52 59,83



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 2002-2004 og fra 2007- 2009. Dette skyldes at
utgiftene har vokst mer enn inntektene. En større del av driftsutgiftene må dermed finansieres med andre
inntekter som for eksempel brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter, eiendomsskatt, refusjoner og overføringer
fra andre. En økning i tjenestetilbudet må i en slik situasjon i tilfelle skje gjennom omprioriteringer og
effektivisering av driften. For å få en vekst i frie inntekter er kommunen helt avhengig av å ha en
befolkningsvekst på linje med landsgjennomsnittet. Så lenge folketallsveksten er lavere, vil rammeoverføringene
til kommunen reduseres.

Investeringstall i % av driftsinntekter
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brutto investeringsutgifter 6,58 12,73 13,46 15,55 9,02 8,84 14,21 9,99
Netto finansieringsbehov 1 2,54 11,76 1,60 14,38 7,76 -7,45 9,80 9,75

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fremmedkapital 60,08 87,22 70,85 79,00 42,08 90,68 97,30 88,95
Egenkapital 39,92 12,78 29,15 21,00 57,92 9,32 2,70 11,05

I 2009 utgjorde brutto investeringsutgifter 9,99 % av driftsinntektene, og er en reduksjon fra 2008 hvor brutto
investeringsutgifter lå tett opp til normtallet på at brutto investeringsutgifter
ikke bør utgjøre mer enn 15 % av de totale driftsinntektene.

Det samlede investeringsnivået har ligget relativt høyt de siste årene. Det har imidlertid vært en liten nedgang
fra 2008 til 2009, men investeringsnivået i 2009 er høyere enn i 2007. Rene investeringsprosjekter utgjorde
til sammen 174,403 mill. kroner i 2009, mens det i 2008 var på 226,086 mill. kroner. De samlede
investeringsutgifter utgjorde 206,638 mill. kroner i 2009 mot 253,592 mill. kroner i 2008. Investeringsinntekter
utgjorde 20,918 mill. kroner i 2008 mot 37,875 mill. kroner i 2008.

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 2002.

Evne til finansiering av netto investeringer¹, andeler i %

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

For å finansiere de samlede investeringsutgiftene på 206,638 mill. kroner i 2009 ble det brukt lånemidler for
165,191 mill. kroner. Investeringsinntekter i form av salg av fast eiendom, statstilskudd, overføringer m.m.
utgjorde 20,918 mill. kroner. Tabellen over viser at i 2009 ble 11,05 % av kommunens eget finansieringsbehov
finansiert med egenkapital. I 2009 utgjør bruk av lån 88,95 % av investeringene i anleggsmidler. Normtallet
tilsier at selvfinansieringsgraden bør ligge på 1/3 for å unngå at rente- og avdragsbelastningen ikke reduserer
kommunens økonomiske handlefrihet.

Så lenge det er nødvendig å bruke alle Eidsiva-midlene i driftsregnskapet for å finansiere driftsutgiftene, vil nye
investeringer i stor grad måtte finansieres gjennom låneopptak. En ”sunnere” økonomisk innretning ville være
om en etter hvert fikk reetablert Eidsiva-midlene som kilde for finansiering av investeringer.

Som finansieringsanalysen viser, økte avdrag på lån inkl. utlån med 4,949 mill. kroner fra 2008 til 2009, og
utgjorde 61,941 mill. kroner i 2009. I perioden fra 2002 til 2009 har låneavdrag økt med 33,317 mill. kroner,

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. Tallene for 2007 er korrigert for kapitalnedsettelsen i Eidsiva Energi AS på 148,277 mill. kroner.
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Figuren over viser hvor stor andel av driftsinntektene som går med til å dekke renter og avdrag på kommunens
lån, og denne har vært stigende de siste årene, men har hatt en liten reduksjon fra 2008 til 2009. Normtallet
tilsier 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 avsnittet om balanseregnskapet.

Som det fremgår av finansieringsanalysen, ble arbeidskapitalen redusert med 4,969 mill. kroner i 2009.
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 økning av arbeidskapitalen på 80,089 mill. kroner. Korrigert
for endring i ubrukte lånemidler, økte arbeidskapitalen med 75,120 mill. kroner i 2009.

1.3.6 Balanseregnskapet
I oversikten under presenteres hovedtall fra balanseregnskapet for perioden 2002-2009. Hovedtallene for 2009
vises detaljert i årsregnskapsheftet under kontoklasse 2. Eiendelene i balansen gjenfinnes på hovedkapitlene
2.1 (omløpsmidler) og 2.2 (anleggsmidler). Tilsvarende er passivasiden spesifisert gjennom hovedkapitlene 2.3
(kortsiktig gjeld), 2.4 (langsiktig gjeld) og 2.5 (bokført egenkapital).

Som en note til balanseregnskapet, inngår memoriakonti for bl.a. ubrukte lånemidler. Hensikten med slike
konti er å holde rede på hvor stor andel av opptatte lån som fremdeles ikke er benyttet til finansiering av en
investeringsutgift. På grunn av forskjell i tid mellom budsjettering/-finansiering og gjennomføring av
investeringsprosjektene vil det som regel være en beholdning av ubrukte lånemidler. Selve låneopptaket er
imidlertid bokført som langsiktig gjeld med motpost i omløpsmidlene. Ved vurdering av kommunens finansielle
stilling må det korrigeres for ubrukte lånemidler i og med at disse er av midlertidig karakter. Disse utgjør
252,640 mill. kroner ved utgangen av 2009.

Endringer i sammensetningen av balanseregnskapets aktiva (eiendeler) og passiva (gjeld og egenkapital) pr
31.12.2009 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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som er mer enn en dobling av avdragsutgiftene i denne perioden. Renteutviklingen har redusert kommunens
renteutgifter med 1,935 mill. kroner fra 2008 til 2009, og utgjorde 44,998 mill. kroner i 2009. Figuren nedenfor
viser hvordan rente- og avdragsbelastningen har vært i perioden 2002 til 2009.



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Eiendeler

Omløpsmidler
+ Totale likvide midler 518 701 556 224 652 259 548 086 567 800 826 136 886 270 971 919
+ Kortsiktige fordringer 63 720 56 000 57 269 78 508 92 264 113 091 160 342 107 265
+ Materialbeholdninger 0 0 0 0 0 0 0 0

= Sum omløpsmidler 582 421 612 224 709 528 626 594 660 064 939 227 1 046 612 1 079 184

Anleggsmidler
+ Pensjonsmidler 696 698 795 759 890 427 981 682 1 040 824 1 144 928 1 297 644 1 345 004
+ Aksjer og andeler 105 683 105 683 48 212 140 044 76 443 86 298 89 484 1 097 769
+ Utlån 119 121 140 243 156 314 96 290 80 340 80 179 99 395 122 135
+ Utstyr/maskin/transportmid. 38 432 40 684 52 146 46 199 42 347 41 707 43 151 57 264
+ Fast eiendom og anlegg 610 572 720 229 814 671 1 003 957 1 106 921 1 193 281 1 356 751 1 463 164

= Sum anleggsmidler 1 570 505 1 802 599 1 961 770 2 268 172 2 346 875 2 546 393 2 886 425 4 085 336

Sum eiendeler 2 152 926 2 414 822 2 671 298 2 894 766 3 006 939 3 485 620 3 933 037 5 164 520

Gjeld og egenkapital
Kortsiktig gjeld 172 281 182 228 190 771 212 258 211 098 223 254 277 612 235 065

Pensjonsforpliktelser 847 576 1 015 683 1 137 791 1 296 973 1 361 300 1 486 871 1 668 300 1 854 416
Ordinær langsiktig gjeld 505 374 626 071 687 399 721 888 815 860 914 307 1 045 348 1 222 119
Langsiktig gjeld 1 352 950 1 641 754 1 825 190 2 018 861 2 177 160 2 401 178 2 713 648 3 076 535

Sum gjeld 1 525 231 1 823 982 2 015 961 2 231 119 2 388 258 2 624 432 2 991 260 3 311 600

+ Fond 239 161 248 124 320 766 302 136 311 873 473 720 519 663 607 038
+ Regnskapsmessig oversk. 0 0 0 200 0 459 463 661
+ Endr. regnskapsprinsipp 0 0 0 0 0 0 16 477 -16 220
+ Fri egenkapital 388 534 342 716 334 571 361 311 306 808 387 009 405 174 1 261 441

= Sum bokført egenkapital 627 695 590 842 655 337 663 647 618 681 861 188 941 777 1 852 920

Sum gjeld og egenkapital 2 152 926 2 414 822 3 650 380 2 894 766 3 006 939 3 485 620 3 933 037 5 164 520
Memo: Ubrukte lånemidler 157 061 168 478 173 161 79 301 137 094 189 951 172 551 252 640

Aksjene i Eidsiva Energi AS har i 2009 blitt justert fra pålydende til gjennomsnittlig kostpris pr. aksje med
utgangspunkt i generalforsamlingsprotokoller og aksjeeierbøker i Eidsiva Energi AS, samt formannskaps-
og kommunestyrevedtak i Ringsaker kommune i perioden 2004-2007. Denne endringen medførte at aksjene
i Eidsiva Energi AS har blitt justert med kr 1.005.377.259 i 2009. Justeringen av aksjeverdien er avklart med
Hedmark Revisjon IKS, og er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.

Nivå, sammensetning og utvikling av arbeidskapitalen er sentrale forhold i et kommunalt regnskap.
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Hovedtall fra balanseregnskapet (beløp i kr 1.000)



Ringsaker kommune har ved utgangen av 2009 en egenkapitalgrad på 20,38 %. Normtallet tilsier en
egenkapitalgrad på minst 30 %. Egenkapitalgraden må ses i sammenheng med andre nøkkeltall. Utviklingen i
resultatgrad vil som oftest gjenspeile seg i egenkapitalgraden. Tabellen over viser utviklingen i kommunens
egenkapitalgrad.

Endring i arbeidskapitalen sier noe om kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av
året. Figuren nedenfor viser hvordan arbeidskapitalen har endret seg fra 2002-2009.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Arbeidskapital 410 140 429 996 518 757 414 336 448 967 715 973 769 000 844 119
- Ubrukte lånemidler 157 061 168 478 173 161 79 301 137 094 189 951 172 551 252 640
- Endr. regnskapsprinsipp 0 0 0 0 0 0 16 477 0
Korr. arbeidskapital 253 079 261 518 345 596 335 035 311 873 526 022 579 972 591 479

Driftslikvider 122 479 139 104 158 333 166 649 118 834 162 465 194 057 112 241
Fondsmidler 239 161 248 124 320 766 302 136 311 873 473 720 519 663 607 038

Soliditet, egenkapitalandel i %1 29,16 24,47 24,53 22,93 20,58 24,71 23,95 20,38

Nøkkeltall fra balanseregnskapet (beløp i kr 1.000)

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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I løpet av 2009 har arbeidskapitalen økt med 75,120 mill. kroner. Av dette har transaksjoner i driftsregnskapet
(utgifter, inntekter, utbetalinger og innbetalinger) økt arbeidskapitalen med 15,560 mill. kroner, mens
arbeidskapitalen gjennom transaksjoner i investeringsregnskapet er redusert med 20,529 mill. kroner. Endring i
beholdningen av ubrukte lånemidler har økt arbeidskapitalen med 80,089 mill. kroner.

Som omtalt foran, er det viktig å være klar over at det i arbeidskapitalen ligger 252,640 mill. kroner i ubrukte
lån. Når disse lånemidlene som forutsatt blir brukt til finansiering av investeringsprosjekter, medfører dette en
tilsvarende reduksjon av arbeidskapitalen. Korrigert for ubrukte lånemidler er arbeidskapitalen 591,479 mill.
kroner, en reduksjon på 4,969 mill. kroner fra 2008, jf. kommentarene til finansieringsanalysen foran. Denne
korrigerte arbeidskapitalen tilsvarer egenkapitalens fondsdel.

Likviditetsreserven i balanseregnskapet opphørte med virkning fra 01.01.2010, og det innføres konti for
prinsippendringer. Endringen innebærer at prinsippendringer skal føres mot egne konti for prinsippendringer i
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balansen og at egne avsetninger til likviditetsreserven som er foretatt tidligere er å anse som et
disposisjonsfond og ubundet investeringsfond. Avviklingen av likviditetsreserven medførte en føring
mot balansekonto for prinsippendringer med hhv. 32,383 mill. kroner for prinsippendringer drift og med 0,314
mill. kroner for prinsippendringer investering. Disposisjonsfondet som er opprettet for å finansiere kommunens
driftslikviditet har en inngående saldo på 64,081 mill. kroner, mens likviditetsfond investering har en inngående
saldo på 52,325 mill. kroner.

Kommunens likvide midler ligger innenfor balansekapitlene 2.10 (kasse, postgiro og bankinnskudd), 2.11
(ihendehaverobligasjoner) og 2.12 (lånesertifikater). Ved å trekke ut fondsmidler og ubrukte lån fra disse
midlene, fordi disse midlene er reservert til bestemte drifts- og investeringsformål, vil en sitte igjen med
såkalte driftslikvider. Denne delen av de totale likvidene skal dekke behovet for midler til den daglige
driftsvirksomheten.

Omløpsmidlene utgjør ved utgangen av 2009 et beløp stort 1.079,184 mill. kroner, en økning på 32,572 mill.
kroner fra 2008. Av den samlede beholdningen av omløpsmidler utgjør de totale likvide midler 971,919 mill.
kroner. Hvis det foretas korreksjoner i forhold til fondsmidler på 607,038 mill. kroner og ubrukte lånemidler på
252,640 mill. kroner, kommer en ut med at driftslikviditeten er 112,241 mill. kroner, en reduksjon i forhold til
2008 på 81,816 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

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Arbeidskap. i %
av driftsinntektene 32,64 35,82 36,57 42,36 32,37 32,07 47,76 48,33 48,36
Driftslikvider i %
av driftsinntekt. 10,43 10,70 11,88 12,93 13,02 8,49 10,84 12,47 6,43

I en sunn kommuneøkonomi bør arbeidskapitalen utgjøre minst 8-10 % av driftsinntektene. Ringsaker
kommune ligger ved utgangen av 2009 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 33,89 % av driftsinntektene. Det må i tillegg tas
hensyn til at betydelige deler av fondsmidlene er knyttet til bestemte formål.

Ved flere investeringsprosjekter er det avvik mellom hva som er medgått på prosjektene og tilgjengelig
finansiering. Dette kan bl.a. ha sammenheng med at det er avvik mellom fremdrift på prosjektene og planlagt
finansiering eller at det mangler finansiering av prosjekter som viser overskridelser. I prosjekter som forutsetter
delvis finansiering med statstilskudd utbetales ikke tilskuddet før prosjektet er avsluttet. I påvente av
finansiering er det nødvendig å belaste likviditetsfond investering midlertidig for å få fullfinansiert prosjektene.
Til sammen er 26,816 mill. kroner av investeringsprosjektene finansiert med bruk av likviditetsfond investering.

Ringsaker kommunes langsiktige gjeld pr 31.12.2009 utgjør 1.222,119 mill. kroner, en økning på 176,771 mill.
kroner i løpet av 2009. Utviklingen av kommunens lånegjeld pr innbygger viser at denne har mer enn fordoblet
seg i løpet av de siste sju årene. Ringsaker kommune har nå en lånegjeld pr innbygger på kr 37.576, mens
denne var kr 15.888 ved utgangen av 2002. Figuren nedenfor viser hvordan lånegjelden pr innbygger har
endret seg i perioden 2002-2009.

Det er et mål 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 kommune har ved utgangen av 2009 en langsiktig gjeld som tilsvarer 70 % av driftsinntektene.
Ringsaker kommune har fra 2003 hatt høyere langsiktig gjeld i % av driftsinntektene enn det som er anbefalt
norm. For å få låneandelen ned mot anbefalt nivå, betinger dette enten et lavere investeringsvolum og/eller
frigjøring av midler i driftsregnskapet til finansiering av investeringer. Figuren nedenfor viser hvordan den
langsiktige gjelden i % av driftsinntektene har utviklet seg i perioden 2002 – 2009.
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Av kommunens samlede langsiktige gjeld pr. 31.12.2009 på kr 1.222,119 mill. kroner utgjør gjeld knyttet til
selvkostområdet for vann, avløp og renovasjon (VAR) 195,839 mill. kroner. Denne gjelden blir finansiert
gjennom de avgifter som kommunen krever inn fra brukerne. Gjeld knyttet til selvkostområdet har
økt med 56,175 mill. kroner fra 2008 og utgjør 16 % av den totale langsiktige gjelden ved utgangen av 2009.
Korrigert for den langsiktige gjelden knyttet til VAR-sektoren utgjør den langsiktige gjelden 1.026,280 mill.
kroner ved utgangen av året. Dette tilsvarer 58,79 % 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 4,215 mill. kroner fra Husbanken i 2009 til dekning av renteutgifter for
investeringer utført ved 9 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 135,524 mill. kroner. Dette utgjør anslagsvis 11,09 % av kommunens
langsiktige gjeld ved utgangen av året.

Kompensasjonstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem dekker utgifter både til renter og avdrag. Tilskuddets
størrelse beregnes ut fra godkjente utgifter 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 10,680 mill. kroner fra Husbanken i 2009 til dekning av renter
og avdrag på lån for investeringer til omsorgsboliger/sykehjem. Beregningsgrunnlaget for kommunens
kompensasjon er 127,983 mill. kroner. Dette utgjør anslagsvis 10,47 % 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 762,773 mill. kroner. Dette utgjør 43,7 % 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 1.854,416 mill. kroner i balansen. Dette er en økning på 186,116 mill. kroner fra 2008. 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 2009 et beløp stort 1.345,004 mill. kroner.
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Dette er en økning på 47,359 mill. kroner fra 2008. I løpet av 2009 har netto pensjonsforpliktelse økt med
hele 138,757 mill. kroner.

Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelsene utgjør 3.076,534 mill. kroner. Dette korrigerte uttrykket for
langsiktig gjeld tilsvarer 176,25 % av driftsinntektene.

Pr 31.12.2009 har Ringsaker kommune en differanse (i Husbankens favør) på 21,541 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 19,774 mill. kroner pr 31.12.2009.

Utvikling av kommunens fonds (beløp i kr 1.000)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Disposisjonsfond 54 781 41 343 86 712 90 823 123 976 178 160 208 885 271 293
Bundne driftsfond 38 814 44 205 52 888 59 183 63 897 58 843 60 745 60 460
Ubundne investeringsfond 143 538 160 505 179 074 150 015 121 851 234 514 247 756 272 978
Bundne investeringsfond 2 028 2 071 2 092 2 115 2 149 2 203 2 276 2 307

Sum fond 239 161 248 124 320 766 302 136 311 873 473 720 519 662 607 038

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 271,293 mill. kroner i slike
ubundne driftsfond. Dette er en økning på 62,408 mill. kroner i forhold til regnskapet for 2008. Endringen har
bl.a. sammenheng med avvikling av likviditetsreserve med opprettelse av likviditetsfond drift for tidligere
avsetninger til likviditetsreserven med 64,081 mill. kroner.

I budsjett 2009 var lønnsreserven ført opp med på 99,420 mill. kroner. I tillegg var det overført ubrukte midler
fra 2008 på 69,617 mill. kroner, slik at den reelle lønnsreserven var på 169,037 mill. kroner. Det ble brukt
47,738 mill. kroner av lønnsreserven til dekning av lønnsoppgjøret, og reguleringspremien til KLP belastet
lønnsreserven med 48,309 mill. kroner. Til justering av pensjonspremien fra 8,75 % til 7,99 % for
fellesordningen, fra 10 % til 9,18 % for sykepleierne og fra 9,9 % til 11,2 % for sykepleiere, ble lønnsreserven
tilbakeført med 1,821 mill. kroner. Tilbakeført overskudd fra KLP styrket lønnsreserven med 10,464 mill. kroner.
Pr 31.12.2009 står disposisjonsfond lønnsreserve oppført med 85,275 mill. kroner.

Det er avsatt 13,4 mill. kroner til Mølla parkeringshus for å dekke kommunens bidrag til bygging av et
parkeringshus ved Mølla kjøpesenter. Videre er merinntekter på 8,602 mill. kroner i forbindelse med tilskudd til
toppfinansiering av ressurskrevende tjenester avsatt til bruk i 2010 for ressurskrevende brukere.

Det er overført 10,5 mill. kroner av investeringsmomskompensasjonen til årsavregningsfondet siden det i
budsjett 2010 er lagt til rette for at underskuddet i pleie og omsorg fra 2008 blir dekket i sin helhet.

Total fordeling vedrørende disposisjonsfond fremgår av balansens kapittel 2.56. Selv om disse fondene i
navnet er frie fonds, må en være klar over at de likevel i praksis kan være knyttet til bestemte formål.

Bundne driftsfond er fond som i henhold til lov eller forskrift er avsatt til bestemte driftsformål. Som vilkår for
et tilskudd kan det være forutsatt at midlene er øremerket og kun kan anvendes for spesielle formål. Dersom
det i lov/forskrift eller som vilkår for tilskuddet er angitt at midler ikke kan nyttes til andre formål, er avsetning
til fond eneste mulighet dersom midlene ikke er oppbrukt i året.

Samlet har kommunen ved årsskiftet i underkant av 60,460 mill. kroner i slike bundne driftsfond. Dette er en
reduksjon på 0,285 mill. kroner fra 2008.
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Avgiftsreguleringsfondene innen VAR-området er redusert med 1,705 mill. kroner og utgjør ved utgangen av
2009 til sammen 4,752 mill. kroner. Næringsfondet (reguleringsavgifter) har økt med 0,377 mill. kroner, og har
en beholdning ved utgangen av 2009 på 11,973 mill. kroner. I tillegg har det vært en reduksjon av avsatte
skjønnsmidler til barnehager med 0,791 mill. kroner, og fondet har en beholdning ved utgangen av 2009 på
8,012 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 272,978 mill.
kroner i slike ubundne investeringsfond. I forhold til 2008 er dette en økning på 25,222 mill. kroner. Økningen
har bl.a. sammenheng med avvikling av likviditetsreserve med opprettelse av likviditetsfond investering for
tidligere avsetninger til likviditetsreserven med 52,325 mill. kroner, hvorav 26,816 mill. kroner er benyttet til
mellomfinansiering av investeringer. Ved utgangen av 2009 har likviditetsfond investering en saldo på 25,510
mill. kroner.

Total fordeling vedrørende ubundne investeringsfond fremgår av balansens kapittel 2.53.

Investeringsfondet utgjør 121,634 mill. kroner og fond jordkjøp utgjør 46,737 mill. kroner pr 31.12.2009. Det er
imidlertid gjort vedtak om bruk av en andel av begge disse fondene slik at de reelle/disponible beløp er lavere. I
tabellen nedenfor er dette vist:

Investeringsfondet og fond jordkjøp (beløp i kr 1.000)

Som det fremgår av tabellen er 16,4 mill. kroner bevilget i årsbudsjett 2010. I perioden 2011 til 2013 er det
planlagt å bruke ytterligere 85 mill. kroner av investeringsfondet til bl.a. skoleinvesteringer. Hvor mye fondene
vil bli tilført i 2010, 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 2,307 mill. kroner i slike bundne investeringsfond. Det største fondet er
fond tilfluktsrom med 1,297 mill. kroner. Total fordeling fremgår av balansens kapittel 2.55.

Investeringsfondet Fond jordkjøp

Balanseført fondsstørrelse 31.12.2009 121 634 46 737
Bundet til prosjekter pr 31.12.2009 14 653 3 360
Bevilget i grå bok 2010 16 400 0
Korrigert uttrykk for fondenes størrelse 90 581 43 377
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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 31.12.2009. 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 2006-2009. Utviklingen har for de ulike aktivaklassene vært slik:

Likvide midler (beløp i 1.000 kr)

2006 2007 2008 2009

Kasse 69 89 102 82
Bank 544 696 813 547 873 668 964 337
Sertifikater og obligasjoner 21 035 10 500 10 500 5 500
Pengemarkeds- og obligasjonsfond 2 000 2 000 2 000 2 000
Aksjeindekserte obligasjoner 0 0 0 0
Verdipapirfond 0 0 0 0
Aksjer 0 0 0 0

Sum 567 800 826 136 886 270 971 919

Kommunen gjennomførte en anbudskonkurranse om ny bankavtale medio 2009. Sparebanken Hedmark vant
konkurransen. Sparebanken er kommunens hovedbankforbindelse for en periode på 3 år med mulighet for
forlengelse i 1 år. Avtalen trådte i kraft 1.11.2009. Det vesentlige av likvide midler er plassert innen
kategorien bankinnskudd slik at de i utgangspunktet følger avtalens vilkår om flytende rente basert på
pengemarkedsrenten NIBOR 1 mnd korrigert for margin. Dette innbefatter også ikke-disponible bankinnskudd
med 47,118 mill. kroner. Disse innskuddene gjelder skattetrekksmidler, legat og gavekonti. Årlig gjennomsnitt
for 1 mnd Nibor var i 2009 2,29 %.

Kommunen hadde ingen tidsinnskudd pr. 31.12.2009. Av praktiske grunner hadde kommunen om lag 15,983
mill. kroner i andre banker pr 31.12.2009. 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 31.12.2009 var 200 776 euro.

Beholdningen av sertifikater og pengemarkedsfond er pr 31.12.2009 om lag 7,5 mill. kroner. Beholdningen er i
stor grad papirer med liten risiko og formålet med plasseringene er å tjene rentepunkter i forhold til ordinære
bankinnskudd.

I forbindelse med utarbeidelse av ny finansforskrift for kommuner og fylkeskommuner vil kommunens
finansreglement bli gjennomgått og eventuelt endret. Denne nye forskriften trer i kraft 1.7.2010 og gir noe mer
omfattende finansrapportering.

I nedenstående tabell har en vist utviklingen gjennom året for de ulike kategoriene innenfor de likvide midlene.
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Likvide midler pr utgangen av hver måned (beløp i 1.000 kr)

Kasse Bank Sertifikater og Sum
pengemarkedsfond

Desember 2008 (Inngående balanse) 102 873 668 12 500 886 270
Januar 149 813 514 12 500 826 163
Februar 108 791 207 12 500 803 815
Mars 123 809 095 12 500 821 718
April 96 896 198 11 500 907 794
Mai 141 868 223 11 500 879 864
Juni 67 848 532 9 500 858 099
Juli 77 804 120 9 500 813 697
August 78 810 232 9 500 819 810
September 134 996 746 9 500 1 006 380
Oktober 122 1 024 662 9 500 1 034 284
November 107 988 341 9 500 997 948
Desember 2009 (utgående balanse) 82 964 337 7 500 971 919

Låneporteføljen er i 2009 fulgt opp i nært samarbeid med kommunens hovedbankforbindelse, som har etablert
et rådgivningsteam for kommunen. I kombinasjon med referert sammensetning av gjelden benyttes
fremtidige renteavtaler og rentebytteavtaler. En vesentlig andel av kommunens lån, 780 mill. kroner, er sikret
mot renteoppgang gjennom rentebytteavtaler. 300 mill. kroner av dette løper ut i 2011, 150 mill. kroner i 2012,
150 mill. kroner i 2014 og 180 mill. kroner i 2019. Det aller meste av kommunens lån med flytende rente er
knyttet opp mot 3 måneders NIBOR som var gjennomsnittlig 2,51 % i 2009.

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 3,93 % pr
31.12.2009 mot 4,86 % pr 31.12.2008, dvs. en reduksjon på 0,93 prosentpoeng. Dette skyldes det generelle
rentefallet gjennom 2009.

For formidlingslånene i Husbanken er den gjennomsnittlige renten ved årsskiftet 4,18 %. Det vesentligste av
formidlingslånene er basert på fast rente. Det er ikke foretatt ekstraordinære innbetalinger eller innfrielser til
Husbanken i 2009.

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 2009 innbrakte om lag 2,8 mill. kroner.
Dette er 0,8 mill. mer enn budsjett.

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

Investeringslån Husbanken 30 383 28 458 26 997 24 470
Formidlingslån Husbanken 100 120 105 168 129 289 152 651
Lån i Kommunalbanken 199 496 331 820 874 855 1 032 461
Lån i Kommunekreditt 462 135 451 748 0 0
Lån i Sparebanken Hedmark 23 725 17 114 14 206 12 535

Sum 815 859 914 308 1 045 347 1 222 118

1.4.2 Passiva
Kommunens langsiktige gjeld utgjorde 1.222,118 mill. kroner pr 31.12.2009. Av dette var lån til videreutlån
152,651 mill. kroner. Utviklingen av den langsiktige gjeldens sammensetning er vist i tabellen under.

Langsiktig lånegjeld (beløp i 1.000 kr)
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206 Bakkehaugen barnehage -103

30 Undervisning -1 175
300 Brøttum u-skole -469
310 Brøttum skole -9
322 Fagerlund skole -532
324 Kirkenær skole -7
326 Stavsberg skole -158

40 Pleie og omsorg -20 688
401 Omsorgsdistrikt Moelv -5 487
405 Omsorgsdistrikt Nes -1 049
407 Omsorgsdistrikt Brumunddal -3 241
409 Omsorgsdistrikt Furnes -7 114
420 Bjønnhaug avlastningssenter -782
421 Rehabilitering -665
422 Demente -830
424 Psykisk helse -1 520

Andre resultatenheter
510 Sosiale tjenester -1 963
520 Helsestasjoner -130
550 Kultur og fritid -77
600 Brann -18
810 Bygg og eiendom -806

SUM merforbruk -24 960

Inkludert i merforbruket på til sammen 24,960 mill. kroner er bl.a. merforbruket fra 2008 for virksomhetsområdet
pleie og omsorg med til sammen 10,5 mill. kroner. I budsjett 2010 er det lagt til rette for at merforbruket i pleie
og omsorg fra 2008 på totalt 10,5 mill. kroner dekkes i sin helhet.

Øvrige resultatenheter har alle et positivt budsjettavvik. Virksomhetsområdene 10-81 viser et positivt avvik på
38,147 mill. kroner. Følgende resultatenheter fikk mindreforbruk i 2009:

1.5 Regnskapsmessig resultat

Kommunens økonomistyring er basert blant annet på det prinsipp at resultatenheter, så langt
regnskapsforskriftene og kommunens samlede resultat tillater det, skal få overført enhetens mindreforbruk
til påfølgende år. På samme måte skal resultatenheter også få overført et eventuelt merforbruk til inndekning
påfølgende år. 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, og
som er fulgt for regnskapet 2009.

Det er opprettet et eget disposisjonsfond (årsavregningsfond), balansekonto 2.5600.08, for å kunne håndtere
de enkelte resultatenheters merforbruk rent regnskapsmessig, ved at fondet benyttes til å dekke opp/avregne
merforbruk i de aktuelle resultatenheter i 2009.

Resultatenheter med merforbruk i 2009 er tilført midler fra årsavregningsfondet for å få et regnskap i balanse.
I 2010 tilbakeføres fondet tilsvarende midler fra driftsbudsjettet til de samme enheter som har merforbruk i
2009. I 2009 er fondet belastet for følgende resultatenheter med merforbruk:

Resultatenheter med merforbruk i 2009 (beløp i kr 1.000)
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Resultatenheter med mindreforbruk i 2009 (beløp i kr 1.000)

100 Pol.styringsorganer 423
11 Adm. og fellesutgifter 7 141
110 Rådmann/kommunalsjefer 1 109
120 Organisasjons- og adm.seksjonen 3 103
130 Utviklingsseksjonen 548
140 Økonomiseksjonen 200
150 Plan- og næringsseksjonen 2 181

20 Barnehager 2 357
200 Brøttum og Lismarka barnehage 137
201 Fossen, Moelv og Fagernes bhg 572
204 Midttun barnehage 75
205 Tømmerli bhg 233
206 Hempa og Vesleparken 64
207 Buttekvern og Fredheimvegen bhg 390
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp bhg 176
249 Barnehageformål - ufordelt 710

30 Undervisning 9 630
301 Moelv u-skole 392
302 Nes u-skole og RAUS 562
303 Br-dal u-skole 394
304 Furnes u-skole 7
312 Messenlia og Lismarka barneskole 197
313 Fagernes og Åsen barneskole 456
314 Kilde og Fossen barneskole 238
315 Skarpsno barneskole 14
316 Gaupen barneskole 46
319 Kirkekretsen barneskole 5
321 Hempa barneskole 179
323 Mørkved barneskole 157
325 Kylstad barneskole 46
327 Nes barneskole 30
340 Hagen skole 128
342 Voksenpedagogisk senter 969
343 PPT 306
399 Undervisningsformål - ufordelt 5 504

40 Pleie og omsorg 13 577
423 Ringsaker AO-senter 126
449 Pleie- og omsorgsformål - ufordelt 13 451

Andre resultatenheter
500 Barne- og ungdomsvern 20
560 Kulturskolen 232
570 Bibliotek 134
610 Landbruk 670
620 Teknisk drift utenom VAR 9
630 Kart og byggesak 1 625
700 Kemnerkontoret 214
710 Ringsaker kommunale servicesenter 30
800 Renhold 218
830 Matproduksjon 1 867

SUM mindreforbruk 38 147
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Strømfondet, balansekonto 2.5610.03, er styrket med 1,293 mill. kroner for å møte prissvingninger i
strømmarkedet. Avsetningen tilsvarer overforbruket på strømkapitlet i 2008 og 2009 som er dekket inn ved
bruk av strømfondet.

Rentefondet, balansekonto 2.5605.06, er styrket med 3,7 mill. kroner. I 1. og 2. tertialrapport 2009 er
budsjettavviket på rentesiden dekket opp med bruk av rentefondet med til sammen 3,909 mill. kroner. I et
finansmarked som fortsatt må betegnes som usikkert er det behov for å ha en buffer til å møte enten
fremtidige rentereguleringer som medfører økte renteutgifter eller reduserte renteinntekter sammenholdt med
budsjett.

Det generelle disposisjonsfondet, balansekonto 2.5690.03, er styrket med 3,1 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, blant annet til midlertidig finansiering i påvente av
permanent inndekning gjennom budsjettet. Mulighet for på kort sikt å redusere driftsnivået er begrenset slik
at det i perioder eller i forhold til enkeltsaker vil være nødvendig å bruke av driftsreserven.

Ved å foreta ovennevnte disponeringer er regnskapsmessig overskudd for 2009 etter avsetninger
lik kr 198.404,88.

Disponert i f.sak 29/2010: Beløp i kr 1.000

Avsetning strømfondet 1 293
Avsetning generelt disposisjonsfond 3 100
Avsetning rentefondet 3 700
Overskudd 2009 198

Sum disponert 8 291

Ovennevnte resultat indikerer at det har vært gjennomgående god økonomistyring i de fleste resultatenheter.

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

Etter avsetning/inndekning av mindre-/merforbruket i 2009 for virksomhetsområdene 10 til 89 gjenstår 8,291
mill. kroner i generelt mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes bl.a. økte renteinntekter, lavere avdragsutgifter
og merinntekter statstilskudd.

I saken om årsoppgjørsdisposisjoner, er det generelle mindreforbruket vedtatt disponert som følger:
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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, 110 kontroll og revisjon og 180 diverse
fellesutgifter.

2.1.2 Hovedkommentar
Kommunestyret vedtok i juni 2009 å søke om å delta i forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer ved
lokalvalget i 2011. Ringsaker ble senere ikke valgt til å delta i dette prosjektet.

2.1.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Det er ikke fastsatt resultatmål for dette virksomhetsområdet.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 10 986 9 719 10 858 11 088
Driftsinntekter 1 587 1 450 993 1 223
Netto driftsutgifter 9 399 8 269 9 865 9 865

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

Virksomhetsområde Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

100 Pol styringsorganer mv 9 865 9 442 423 4,3

Formannskapet 2009
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2.1.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer

Møter i styrer råd og utvalg

2007 2008 2009
Møter Saker Møter Saker Møter Saker

Administrasjonsutvalget 8 18 6 21 6 16
Alkoholkontrollutvalget 1 3
Arbeidsmiljøutvalget 4 19 6 44 5 34
Eldrerådet 8 26 8 33 10 45
Flyktningerådet 7 19 7 31 5 27
Formannskapet 29 318 30 325 23 261
Funksjonshemmedes råd 9 45 7 26 6 30
Komité 1 3 8
Komité 2 3 7
Komité 3 6 16
Komité for omsorg 2 3 8 28 6 22
Komité for oppvekst 2 5 9 35 8 28
Kommunens klageorgan 2 24 8 16 4 19
Kommunestyret 10 144 10 151 9 109
Kontrollutvalget 7 48 7 56 7 46
Landbruksnemnda 8 67 9 84 8 71
Planutvalget 24 122 24 125 21 169
Valgstyret 6 12 4 14
Ungdommens kommunestyre 5 33 5 27 4 15
Antall i alt 144 937 144 1 002 126 906
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2.2 Adm. og fellesutgifter (VO 11)

Rådmann: Jørn Strand
Kommunalsjef: Lars Erik Hermansen
Kommunalsjef: Ole Martin Hermansen
Kommunalsjef: Anne Gunn Kittelsrud
Org- og adm.sjef: Hilmar Skår
Utviklingssjef: Anne Kari Thorsrud
Økonomisjef: Espen Hvalby
Plan- og næringssjef: 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 og støttetjenester overfor eldre og
funksjonshemmede, 241 diagnose, behandling, re-/habilitering, 242 råd, veiledning og sosialt forebyggende
arbeid, 253 pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon, 265 kommunalt disponerte boliger, 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 virksomhetsområdet av 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 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.

Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,0
Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,1
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,3
Informasjon 5,0 4,0 5,1

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,2
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,8
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 5,1
Sykefravær 4,0 % 5,0 % 4,6 %



ÅRSBERETNING 2009 35

Investeringsregnskapet for 2009 omfatter blant annet flere grunnerverv. Her nevnes grunnerverv i Liavegen og
på Stavsjø til framtidige tomter. Kommunen har hatt inntekter fra salg av næringsarealer og boligtomter. I 2009
er det også ført investeringsutgifter i forbindelse med etableringen av NAV-bygget i Brumunddal.

31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 69,73 73,59 76,09 76,09

Personalinnsats

Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

110 Adm. og fellesutgifter 90 064 82 923 7 141 7,9

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

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 113 834 114 843 112 504 127 192
Driftsinntekter 27 274 30 422 22 440 37 128
Netto driftsutgifter 86 560 84 421 90 064 90 064

Driftsregnskap, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Investeringsutgift 11 135 26 908 17 640 20 265
Investeringsinntekt 11 517 34 989 6 624 18 968
Netto inv.utgift -382 -8 081 11 016 1 297

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Virksomhetsområdet har før årsoppgjørsdisposisjoner et positivt budsjettavvik på 7,141 mill. kroner. Fra 2008
ble det inntektsført 6,860 mill. kroner. Dette betyr at virksomhetsområdet har økt overskuddet med kr 281.000
i løpet av året. I saken om årsoppgjørsdisposisjoner (f.sak 29/2010) er til sammen 2,310 mill. kroner disponert
til ulike formål.

Overskuddet innen virksomhetsområdet har i stor grad sammenheng med vakanser i stillinger og større
inntekter fra private reguleringsplaner innen arealplanlegging. I tillegg har IKT-virksomheten et mindre forbruk
i forhold til budsjett. Dette har sammenheng med periodisering av lisenser over ulike år.
Sentraladministrasjonen har også en besparelse ved at utgifter til NAV-etableringen er lavere enn budsjettert
i 2009.

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 5,0
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Nei
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 97 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Nei
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,8
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2.2.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer

Innkjøp
Innenfor innkjøpsområdet har opplæring stått sentralt i 2009. Det er gjennomført miniseminarer i regelverket
for offentlige anskaffelser med enhetsledere og bestillere. Dette for å øke kunnskapen om regelverket og å
forebygge ulovlige direkteanskaffelser. Antallet bestillinger og volumet innen elektronisk handel er økende. I
løpet av året har en ny stor leverandør, BS Norli på skolebøker, knyttet seg til. Det er arbeidet aktivt med å få
leverandører over på elektronisk fakturering. Nye sentrale miljøkrav innenfor offentlige anskaffelser er blitt
introdusert og kommunen må tilpasse seg disse i sine rutiner. Arbeidet med å utarbeide en innkjøpsstrategi for
de neste fire årene er startet opp og vil bli fullført i 1. kvartal 2010. Rullering av rammeavtaleprogrammet er
ivaretatt, og nye rammeavtaler er utlyst og inngått, særlig på områdene bygg og eiendom og teknisk drift. Det
arbeides aktivt i det interkommunale nettverket for å finne nye vare- og tjenesteområder som egner seg for
innkjøpssamarbeid.

Lærlinger
Ringsaker kommune har flest lærlinger av alle kommuner i Hedmark og hadde i 2009 til sammen 32
lærlingehjemler fordelt på fagene helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, institusjonskokk, IKT-service
og feier. Antall lærlingehjemler økte med til sammen fire nye årsverk i løpet av året. Ti av lærlingene avla
fagprøve i 2009, en gikk ut av læreforholdet og to lærlinger hadde midlertidig stans i læreperioden p.g.a.
fødselspermisjoner. Inkludert ledige hjemler fra 2008 kunne lærebedriften Ringsaker tilby kontrakt til 20 nye
lærlinger.

Fylkeskommunen krever at alle godkjente lærebedrifter løpende dokumenterer kvaliteten på sine tjenester.
Dette innebærer at kommunen skal legge ved en intern opplæringsplan i det aktuelle faget i forbindelse med
godkjenning av lærekontrakten. Videre innhentes gjennom læreperiodene årsrapporter for samtlige lærlinger. I
etterkant av årsrapportene gjennomfører fylkeskommunen bedriftsbesøk, både som en kvalitetskontroll og
som et tilbud om råd/bistand til lærling og til lærebedrift.

IKT-området
Hele 2009 ble preget av høy aktivitet på IKT-området. Antall brukere og løsninger øker fra år til år og IKT blir tatt
i bruk på stadig flere områder. Det ble blant annet tatt i bruk nye tekniske systemer i resultatenhetene bygg og
eiendom og teknisk drift. Det ble i løpet av 2009 også startet opp arbeid med flere sentrale planer og

Sentrumsseminar i Moelv.
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utredninger når det gjelder videre bruk og satsingsområder innenfor IKT i kommunen. Våren 2009 ble
det gjennomført en større oppgradering av kommunens basissystemer innenfor økonomi, e-handel og
personalområdet.

Etter sommerferien 2009 ble det gjennomført en vesentlig oppgradering/omlegging av sentral drift ved at det
meste av den eksisterende maskinparken ble virtualisert og flyttet over på ny plattform (ny maskinvare og
programvare). Dette medførte blant annet at antall fysiske servere ble mer enn halvert og bidrar til en grønnere
profil ved at strøm og kjølebehov i stedet for å øke fra år til år i løpet av 2009 ble ca. halvert i forhold til i
forbruket i 2008.

Kommunens løsninger for sikkerhetskopiering og håndtering av katastrofesituasjoner knyttet til kommunens
primære datasentral ble også oppdatert i 2009 med fokus på effektivisering og minst mulig tap av data ved
både mindre og større feilsituasjoner. Det prioriteres i størst mulig grad å oppgradere sentrale maskiner og
programvareløsninger som en del av kommunens løpende drift. IKT-avdelingen har spesiell fokus på å ta i bruk
ny maskinvare/programvare på en smart måte når ny teknologi (maskinvare eller programvare) blir tilgjengelig,
og på en slik måte at disse nye løsningene får en lengst mulig levetid.

Det ble over sentralt IKT-budsjett finansiert IKT-utstyr til nye lokale opplæringsrom i alle de fire pleie- og
omsorgsdistriktene. Dette for å tilrettelegge for mer effektiv opplæring innenfor dette virksomhetsområdet.
Kursfasilitetene benyttes både internt og når andre enheter kommer for å informere/kurse personell.

Skolesatsingen ble i 2009 videreført gjennom språkopplæring i ungdomsskolen. Fire komplette språklabber
(maskinvare og programvare) med 30 dataarbeidsplasser pr. lab ble finansiert med sentrale IKT-midler. Det er
fra sentral IKT-funksjon gjennomført omfattende tilrettelegging og opplæring i bruk av programvareløsninger
som utnytter mulighetene med dette utstyret for språklærerne ute i skolen.

Opplæring/kompetanseforvaltning
Det ble gjennomført flere interne kurs i 2009. Stabene har tilbudt kurs innen økonomi, personaladministrasjon,
IKT, saksbehandling og øvrig forvaltning. 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 HR ledelse. I ”Program for utvikling av skole- og barnehageledere” er det gjennomført
formell utdanning i kommunal økonomi og
budsjettering, samt hospiteringer og
opplæringssamlinger. Programmet har i alt 34
deltakere og avsluttes i 2010.

På grunnskoleområdet ble det i 2009 innført en statlig
ordning for videreutdanning av lærere. Skoleåret
2009/2010 tar seks lærere fra skoler
i Ringsaker videreutdanning innen fagområdene
matematikk for ungdomstrinnet (3), leseopplæring for
barnetrinnet (1), rådgivning (1) og musikk (1).
Videreutdanningen dekkes av statlige midler. Lærerne
er frikjøpt 40 % fra sine stillinger for å gjennomføre
utdanningen, og stat og kommune deler på utgiftene.
Det er videre tilført statlige midler til etterutdanning
innen områdene elevvurdering, leseopplæring,
regning, rådgivning og IKT.

Det ble gjennomført ”Veilederbasert
hjelpepleierutdanning” for 33 ansatte i 2009. Ansvarlig
for undervisningen var Storhamar videregående skole,
studiesenter for voksne. Fylkesmannen har gitt
omfattende tilskudd til utvikling av pplæringsmodellen.
Det er ytterligere 58 ansatte som ønsker slik
utdanning, og nye grupper settes i gang i 2010 og
2011. Det var 11 ansatte uten formell kompetanse i
barnehager og SFO som startet på barne- og
ungdomsarbeiderutdanning høsten 2009. Utdanningen

Tor Bergundhaugen som vaktmester
fra revyen ”Svinaktig moro” under ansattes

dag på Nedre Berg gård på Brøttum.



er basert på samme opplæringsmodell som hjelpepleierutdanningen og samme skole er undervisningsansvarlig.
Ytterligere 42 ønsker en slik utdanning, og flere grupper vil starte opp i 2010 og 2011.

Forebyggende arbeid overfor barn og unge
Det rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom Ringsaker kommune og Ringsaker
lensmannskontor ble i oktober 2006 formalisert gjennom etablering av SLT-modellen (Samordning av lokale
kriminalitetsforebyggende tiltak). Modellen er et av regjerningens satsingsområder når det gjelder å forebygge
utvikling av problemer knyttet til rus og kriminalitet blant ungdom. SLT Ringsaker 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 tverrfaglige team, såkalte oppvekstteam,
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. I tillegg til at
teamene har bidratt til at saker blir meldt til barnevernet og/eller fulgt opp i andre kommunale instanser, har
teamarbeidet også styrket samarbeidet mellom de enkelte instanser og politiet. Hovedtyngden av sakene er
knyttet til enkeltelever, hvor utfordringer har vært atferdsproblemer, skolefravær, mobbing, negativ språkbruk,
familiekonflikter, trusler og sjikane på internett og mobiltelefon, trafikksaker, rus og kriminalitet. I tillegg jobber
teamene med saker knyttet til skolemiljø og nærmiljø generelt.

I desember 2009 gjennomførte Ringsaker kommune en spørreundersøkelse blant alle ungdomsskoleelever
i Ringsaker, der formålet var å kartlegge ungdommers forhold til rusmidler. Undersøkelsen viste en positiv
utvikling på de fleste områder i forhold til funn i tilsvarende undersøkelse i 2006. Dette understreker
betydningen av å videreføre og videreutvikle de rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak som er iverksatt.
Eksempler på tiltak er kompetanseutviklingsprogrammet ”Tidlig intervensjon unge og rus”, skoleprogrammet
”Unge og rus” i ungdomsskolene og Ørebro forebyggingsprogram (ØPP) – med foreldre/foresatte i
ungdomsskolen som målgruppe. Det er 21 ansatte i kommunen og politiet som er utdannet foredragsholdere i
ØPP, og foreldremøter avholdes hvert år på alle trinn gjennom ungdomsskoletiden. Av andre tiltak kan nevnes
en målrettet satsing på å avdekke narkotikabruk blant ungdom, hvor formålet er å forebygge utvikling av
rusproblem og rekruttering til etablerte rusmiljøer, økt anvendelse av konfliktrådsbehandling i straffesaker
begått av ungdom, og tettere samarbeid mellom politi og kommunale instanser i etterforsking og oppfølging av
ungdomssaker.

SLT fremmer samarbeid, samhandling og koordinering, noe som blant annet fremkommer i form av raskere
reaksjon, mer helhetlig oppfølging og koordinering, samt økt fokus på tiltak og ansvarsfordeling.

Politiråd
Politirådet i Ringsaker, som ble opprettet i 2008, består av følgende faste medlemmer; ordfører, rådmann,
lensmann og SLT-koordinator, som er rådets sekretær. Politirådet har hatt 5 møter i 2009.

Politirådet er 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 alderen 12 – 18 år, har politirådet 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.
Eksempler på saker som politirådet har drøftet i 2009, er forhold knyttet til kriminalitetssituasjonen i
kommunen, status i sivile gjeldsordningssaker, trafikksikkerhet, etablering av asylmottak og sentrumsutvikling.

Lensmannen i Ringsaker og SLT-koordinator informerte formannskapet den 27.5.09 om status i
kriminalitetssituasjonen i kommunen og om samarbeidet rundt kriminalitetsforebyggende tiltak.

Miljørettet helsevern
Fokusområdene i 2009 har vært barnehager og radonmålinger. Det er i tillegg sendt ut en rekke radonmålere til
private husstander.

Det har blitt gjennomført tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. i 6 ordinære
barnehager. Tilsynet er utført samtidig med tilsyn etter barnehageloven.
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I forbindelse med kloakkutslippet i Mjøsa ble det tatt badevannsprøver ved 6 badeplasser i kommunen. Alle
hadde tilfredsstillende verdier.

Andre halvår 2009 var preget av arbeidet med beredskap i forbindelse med svineinfluensapandemien. Denne
perioden var det derfor noe redusert aktivitet av andre oppgaver innen miljørettet helsevern.

Miljø- og naturvern
Arbeidet med kommunedelplan for klima og energi ble startet opp, jf. f.sak 52/2008, med oppnevning av
en 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. Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn og forventes
sluttbehandlet i kommunestyret våren 2010.

Kommunedelplan for sentrale deler av Ringsakerfjellet ble startet opp med oppnevning av en politisk
sammensatt styringsgruppe, jf. k.sak 44/2008. Formålet med planarbeidet er at kommunen i samarbeid med
grunneierne skal vurdere forhold som bl.a. vann- og avløpsløsning, energibruk, avfallshåndtering, estetikk,
trafikksikkerhet, biologisk mangfold, massehåndtering og næringsutvikling. På grunn av uavklarte forhold knyttet
til gjennomføringen av framtidig vann- og avløpsløsning i fjellet, er framdriften for kommunedelplanen ikke
endelig fastsatt.

Revisjonen av fylkesdelplan for Rondane (villrein) har startet opp der kommunen deltar med en arbeidsgruppe
som består av representanter fra grunneierne og kommunen. Formålet med planarbeidet er å legge forholdene
til rette for vern av villreinstammen, samtidig som en legger til rette for videre utvikling og bruk av fjellet.

”Økoløft” er et toårig pilotprosjekt som Ringsaker kommune deltar i, og som avsluttes i 2010.
Hovedmålsettingen med prosjektet er både å øke forbruket av økologiske matvarer i Ringsaker kommune,
samt bidra til økt produksjon av økologiske matvarer i kommunen.

Sparebanken Hedmark (3 avdelinger) ble sertifisert etter det nasjonale Miljøfyrtårnkonseptet der formålet
med sertifiseringen bl.a. er reduserte utgifter, bedret miljø og økt konkurranseevne. Virksomheter som ble
resertifisert var: DMT (trykkeri), Dagestad mekaniske verksted AS og Gunnar Jensen AS.

Arealplanlegging
Kommuneplanens arealdel ble godkjent av Miljøverndepartementet i 2008. Arealdelen er som overordnet
arealplan for kommunen 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 har medvirket i det regionale arbeidet med fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og
transportutvikling i Hamarregionen (SMAT). Etter at offentlig ettersyn var gjennomført, ble den reviderte
SMAT-planen vedtatt av fylkestinget høsten 2009.

Kommunedelplan for Stavsberg omfatter blant annet et stort nytt byggeområde for boliger som består av
arealer fra Vold i Hamar kommune og Lund søndre i Ringsaker kommune. På grunnlag av vinnerprosjektet fra
arkitektkonkurransen om dette boligområdet, ble arbeidet med forslag til en samlet reguleringsplan startet opp
våren 2009. Planen fremmes som et privat reguleringsforslag i samarbeid mellom utbyggerne i begge
kommuner. Området vil bli bygget ut i etapper. Kommunene samarbeider om veiledning i planarbeidet,
løsninger for teknisk infrastruktur og utbyggingsavtaler.

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. For strekningen Hamar –
Moelv ble kommunedelplan med konsekvensutredning vedtatt av kommunestyret våren 2009. Forberedende
arbeid pågår for regulering av denne strekningen. For E6 Moelv – Biri er det i samarbeid med Gjøvik kommune
gjennomført offentlig ettersyn av forslag til planprogram for felles kommunedelplan.

Det ble i 2009 vedtatt i alt 1 kommunedelplan, 17 reguleringsplaner og 1 bebyggelsesplan. I tillegg ble 5
mindre vesentlige reguleringsendringer vedtatt av planutvalget. Videre ble 20 reguleringsforslag lagt ut til
offentlig ettersyn. For status i planarbeidet pr 31.12.2009 se vedlegg 1.

ÅRSBERETNING 2009 39



ÅRSBERETNING 200940

Den mest omfattende reguleringsplanen som plan- og næringsseksjonen selv utarbeidet, var forslag til
reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Intensjonen er å etablere en helhetlig og robust plan som grunnlag
for utvikling av et attraktivt sentrumsområde med boliger, forretninger og annet. For Moelv sentrum ble det
som forberedelse til videre planarbeid gjennomført et seminar med bred deltakelse.

Det var i 2009 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 ble
særlig krevende ved innføringen av den nye plandelen av plan- og bygningsloven i 2009. Veiledningsmateriell
oppdatert i samsvar med den nye loven er under utarbeidelse for å effektivisere arbeidet.

Næring og næringstilrettelegging
Etablering av møteplasser for næringslivet, som bl.a. frokostmøter, har fortsatt i 2009. Møteplassene har vært
godt besøkt. Det har vært stort fokus på sentrumsutvikling i Brumunddal gjennom hele året, og de
næringsdrivende har tatt aktivt del i forskjønning av sentrum gjennom oppgradering av sine eiendommer.

I desember ble det avholdt et stort sentrumsseminar i Moelv med over 100 deltagere hvor hensikten var å få
fram ideer og mobilisere for utvikling av Moelv sentrum.

Den globale finanskrisen som kom høsten 2008, la en demper på etterspørselen av næringslokaler og
næringstomter i første halvdel av 2009. Dette tok seg opp utover høsten, og det er nå få ledige kommunale
næringstomter igjen. Regulering av nye næringsarealer på ca 400 dekar på Rudshøgda er startet opp.
Kommunestyret har også vedtatt at gårdene Pellerviken og Nordre Strand i Brumunddal kjøpes og legges ut
som næringsarealer.

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, samt administrere den daglige driften av selskapet. Ringsaker Vekst AS ga i 2009 tilsagn om
midler til 2 prosjekter fra sine egne frie midler og til 23 prosjekter fra næringsfondets midler.

Fra Skafferiet på Helgøya under filmingen av Jenter på hjul.
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2.3 Barnehage (VO 20)

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage Barnehageleder Gry Hanne Edvardsen
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage Barnehageleder Gunn Bjerke
204 Midttun og Tingnes barnehage Barnehageleder Tone Beate Kristiansen
205 Tømmerli barnehage Barnehageleder Liv Skåland Lauritzen
206 Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen bhg. Barnehageleder Ingrid Sveberg
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage Barnehageleder Ivy M. Ludvigsen
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage Barnehageleder Kari Lauritzen
209 Mauset barnehage (midlertidige lokaler) Barnehageleder Liv Skåland 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 8 resultatenheter. Fem av
barnehagene er midlertidige tilbud i påvente av nye permanente lokaler. Høsten 2009 ble ansvaret for Mauset
barnehage tillagt leder for Tømmerli barnehage. I løpet av 2010 vil Mauset inngå i en ny fast resultatenhet
under navnet Bakkehaugen (RE 209).

Kommunen yter også service til private barnehager (veiledning, godkjenning, tilsyn og formidling av statlig
tilskudd). 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 var
opprinnelig 29 private barnehager første halvdel 2009. En familiebarnehage la ned driften i juli, slik at det ved
utgangen av 2009 var 28 igjen.

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
De siste årene har kommunen opplevd en betydelig økning i etterspørselen etter barnehageplasser. Spesielt
har etterspørselen etter plasser for de yngste barna vært stor.

I løpet av året har kommunen åpnet flere nye permanente avdelinger. Buttekvern barnehage har fått to nye
avdelinger, og Furnes barnehage har fått en ny småbarnsavdeling.

Fra høsten 2009 er det etablert plasser ved ny paviljong i Moelv barnehage. Det er også etablert et nytt
midlertidig tilbud på gamle Mauset skole. De midlertidige plassene ved Mauset og de midlertidige plassene i
kulturskolens lokaler skal overføres til den nye 6-avdelingsbarnehagen i Brumunddal. Lokaliseringen av
barnehagen er på kommunens tomt ved kulturskolen. Navnet på den nye resultatenheten er Bakkehaugen
barnehage. Byggearbeidet startet opp høsten 2009.

Blant de private barnehagene har det vært små endringer gjennom året. Engeløkken familiebarnehage
besluttet å legge ned virksomheten fra juli 2009.

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. Gjennom den
kommunale satsingen på tidlig innsats/økt læringsutbytte deltar til sammen 15 barnehager i ulike prosjekter
med tema ”antall, rom og form” og ”engelsk”. PPT bidrar med å øke kompetansen i barnehagene i forhold til
arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne.
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Samlet viser tilbakemeldingen fra medarbeiderne at de er godt fornøyde. Resultatet er godt over ønsket
resultat. Sykefraværet er fremdeles høyt.

Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,4
Kvaliteten på tjenestene 5,0 4,0 4,8
Andel m/barnehageplass 0-5 år 100 % 95 % 95,2 %
Andel m/barnehageplass 3-5 år 100 % 95 % 99,4 %
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,0
Informasjon 5,0 4,0 4,9

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,3
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 5,1
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 5,0
Sykefravær 7,5 % 9,0 % 10,6 %

Engasjement Engasjement Arbeids- Syke-
og kompetanse og kompetanse miljø fravær

(brukere) (ansatte)

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 5,3 4,7 5,1 6,2 %
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 5,3 5,4 5,4 10,1 %
204 Midttun og Tingnes barnehage 4,9 4,9 4,2 16,3 %
205 Tømmerli barnehage 5,4 5,2 5,3 17,2 %
206 Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen bhg 5,4 5,2 4,6 9,5 %
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 5,3 5,0 4,9 13,3 %
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage 5,7 5,4 5,5 5,0 %

Tilfredshet med Samarbeid/ Informasjon
tjenestene medvirkning

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 5,2 4,9 4,6
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 5,3 5,1 4,9
204 Midttun og Tingnes barnehage 5,2 4,5 4,3
205 Tømmerli barnehage 5,4 5,2 5,2
206 Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen bhg 5,4 5,1 4,9
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 5,4 5,1 4,9
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage 5,4 5,5 5,4

Andelen med barnehageplass er regnet ut fra antall søkere og antall tilbudte plasser ved hovedopptaket i 2009.

Resultatene fra brukerundersøkelsen viser at det for VO 20 samlet er høy grad av tilfredshet med den
tjenesten som gis i barnehagene.

2.3.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
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Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 5,0
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Ja
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 79 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 5,0

Læring/fornyelse Gjennomførte Tilfredshet med
medarb.samtaler ledelsen

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 4,7 50 % 4,6
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 5,4 100 % 5,2
204 Midttun og Tingnes barnehage 4,7 9 % 4,3
205 Tømmerli barnehage 5,0 81 % 5,2
206 Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen bhg 5,0 86 % 5,0
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 4,8 100 % 4,7
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage 5,4 100 % 5,7

31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 13,00 21,50 25,40 25,40
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 22,48 28,73 28,98 36,48
204 Midttun og Tingnes barnehage 14,44 21,94 21,94 21,94
205 Tømmerli barnehage 13,82 13,82 14,32 14,32
206 Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen bhg 17,08 23,88 23,88 23,88
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 26,42 26,42 26,42 26,42
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage 15,06 18,31 18,31 18,31
209 Mauset barnehage 0,00 0,00 16,00 16,00
249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter 6,65 6,67 6,17 6,17

Sum årsverk VO 20 barnehage 128,95 161,27 181,42 188,92

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 129 883 154 096 159 768 174 025
Driftsinntekter 123 539 147 935 154 395 168 652
Netto driftsutgifter 6 344 6 161 5 373 5 373

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Investeringsutgift 7 654 12 888 39 919 21 631
Investeringsinntekt 601 1 839 12 239 953
Netto inv.utgift 7 053 11 049 27 680 20 678

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.

Personalinnsats

I forbindelse med k.sak 21/2009 ble det opprettet til sammen 7,50 årsverk. Dette ble gjort i forbindelse med
tiltakspakka for full barnehagedekning etter barnehageopptaket 2009/2010.

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr
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Rapport fra resultatenhetene

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage
Fra februar 2009 ble enheten utvidet med et midlertidig tilbud i paviljong ved Lismarka barnehage. Det ble
etablert to avdelinger, en med 12 plasser for barn i alderen 0-3 år og en med 18 plasser for barn i alderen
3-6 år. Alle plassene på småbarnsavdelingen er fylt opp, men det er fremdeles noen ledige plasser på stor
avdeling.

Det ble i k.sak 80/2009 vedtatt å opprette permanent barnehage ved Åsen skole med inntil 18 plasser for
barn i alderen 0-6 år. Det vil i 2010 bli foretatt nødvendig tilrettelegging i form av ombygging/utvidelse av
lokalene og uteområdet.

Høsten 2009 ble arbeidet med å utbedre uteområdet ved Brøttum barnehage avsluttet. Enheten har hatt
en god måloppnåelse i 2009 både i forhold til brukere og medarbeidere. De fleste mål er nådd med god
margin. På to områder har en ikke nådd ønsket resultat, men er godt innenfor akseptabelt resultat.
Sykefraværsprosenten er akseptabelt lav og viser en positiv utvikling fra året før.

Regnskapet for 2009 viser et positivt budsjettavvik på kr 136.000. Det skyldes i hovedsak mangel på vikarer
ved sykdom og at to barneveiledere har gått på dispensasjon for pedagogiske ledere i fødselspermisjon.
Dette grunnet mangel på kvalifiserte søkere til vikariatene, noe som har ført til mindre bruk av ressurser.

201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage
I august 2009 startet enheten opp to nye avdelinger i paviljong tilknyttet Moelv barnehage. Ved utgangen av
året var 2/3 av plassene fylt opp og søkerne var hovedsakelig barn fra 0-3 år. I de tre barnehagene var det ved
årsslutt 147 barn som hadde plass.

Alle 3-5-åringene i enheten deltar i utviklingsarbeidet ”antall, rom og form”. Personalet har blitt kurset på
matematikkforberedende aktiviteter i barnehagen og opplever stor interesse hos barna. Fossen og Moelv
barnehage er inne i andre året der alle ansatte får opplæring av PP-tjenesten i ”De utrolige årene”. Dette er et
forskningsbasert program som har som mål å styrke personalets kompetanse i forebygging og håndtering av
adferdsvansker hos barn fra 4-8 år. Fagernes, Fossen og Moelv barnehage har startet TRAS-kartlegging (tidlig
registrering av språkutvikling) av alle 4-åringer. Hensikten er å øke personalets kompetanse i TRAS og få
informasjon for å kunne tilrettelegge for et godt språklig opplegg til 5-åringene.

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 2 599 2 463 136 5,2
201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 2 091 1 519 572 27,4
204 Midttun og Tingnes barnehage 1 312 1 237 75 5,7
205 Tømmerli barnehage 852 619 233 27,4
206 Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen bhg 1 359 1 398 -39 -2,9
207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 1 213 823 390 32,2
208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage 1 761 1 585 176 10,0
209 Mauset barnehage 1 229 1 229 0 0,0
249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter -7 043 -7 753 710 10,1

Sum 5 373 3 120 2 253 42,0

Kommunens satsing på barnehagesektoren gjenspeiles i både budsjett og regnskap. I budsjettet for 2009 er
det innarbeidet fullfinansiering av Buttekvern og Furnes. I tillegg er det innarbeidet bevilgninger til Nes
barnehage, Bakkehaugen barnehage og Åsen barnehage samt paviljong i Lismarka. I regnskapet er ført
utgifter til Nes barnehage, Buttekvern barnehage, Furnes barnehage og paviljong i Moelv som er ført.

I budsjettet for 2009 er det for Nes barnehage forutsatt forsikringsutbetaling etter brannen på Årengen. Det
er foreløpig ikke inntektsført i regnskapet, da hovedtyngden av investeringsutgiftene gjenstår.

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



Det ble foretatt utbedring av lekeplassene i alle tre barnehagene i året som gikk. Lekeapparater med store feil
ble byttet ut, og det ble lagt støtdempende matter både i Fossen og Moelv barnehage. I Fagernes barnehage
ble det satset på flyttbare lekeapparater, da disse lokalene er midlertidige.

Motivasjonsmålingen viser at personalet er godt fornøyd og trives på arbeidsplassene sine. Foreldrene gir
også gode tilbakemeldinger i brukerundersøkelsen. Resultatene ligger godt over målet på de fleste områder.
Sykefraværet har vært høyere enn ønsket dette året.

Enheten har et positivt budsjettavvik på kr 572.000. Årsaken til dette er hovedsakelig overskuddet fra 2008.
Merinntekter på statstilskudd, brukerbetaling og merverdiavgift har også gitt høyere inntekter enn budsjettert.

204 Midttun og Tingnes barnehage
Enheten drives på andre året i midlertidige lokaler på Midttun og Tingnes i påvente av ny barnehage på
Stavsjø. Enheten har 95 plasser for barn i alderen 0-6 år fordelt på en småbarnsavdeling 0-3 år på Tingnes, og
en småbarnsavdeling 0-3 år, en 2-3 års avdeling og to avdelinger for 3-6 år på Midttun. Gjennom
barnehageåret har nye søkere fått barnehageplass på grunn av ledig areal på Midttun. Dette har medført
behov for økning av personalet, jf. barnehagelovens krav til bemanning, og budsjettet ble tilført ekstra midler.

I august begynte enheten å jobbe med prosjektet ”antall, rom og form”. Dette videreføres også i 2010.
Enheten har gjennom året jobbet mye med å få informasjon ut til foreldre, fra avdelingene og enheten
generelt. Dette har skjedd ved hjelp av bilder, skriftlig og muntlig informasjon.

Regnskapet ved utgangen av året viste et positivt avvik på kr 75.000. Fra 2008 hadde enheten
med et overskudd på kr 422.000. Enheten har hatt ekstra lønnsutgifter i forbindelse med endrede
gruppesammensetninger, fysiske rammer på noen avdelinger og utvidet åpningstid. Det er også gjort
en del større anskaffelser.

Enheten har jobbet med forberedelser til den nye barnehagen på Stavsjø. Selve byggingen kom i gang
i desember og nye Nes barnehage skal være innflyttingsklar i september 2010. Dette vil bli en
6-avdelingsbarnehage med godkjenning for barn i alderen 0-6 år.

205 Tømmerli barnehage
Motivasjonsmålingen i 2009 viser et godt arbeidsmiljø der personalet er engasjert, opptatt av faglig utvikling
og godt samarbeid med kollegaer og brukere. Et område som får noe lavere score er overordnet ledelse.
Barnehagen har derfor laget en handlingsplan der personalet skal bli bedre kjent med ledelsen og dens
arbeidsoppgaver.

På bakgrunn av tilbakemeldinger i brukerundersøkelsen i 2009 fortsetter barnehagen med å oppgradere
uteområdet. Det er drenert og lagt støtabsorberende fliser bak bygningen. Det er kjøpt inn fallunderlag til
husker og lekeapparater. Dette skal monteres våren 2010. Det er montert flere dører i bygningen for å kunne
skjerme barna i perioder. På grunn av flere små barn var det også nødvendig å bygge et vognskjul.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler er noe lavt. Dette skyldes langtidssykmeldte og permisjon i
stillinger. Langtidsfraværet var høyt i første og andre kvartal, men det har normalisert seg. For fjerde kvartal
var fraværet nede på 2,8 %. Langtidssykmeldte er fulgt opp med jevnlige samtaler, spesielt med tanke på å
lette arbeidsdagen. Barnehagen har hatt et godt samarbeid med NAV.

Barnehagen fikk et positivt avvik på kr 233.000 i 2009. Dette skyldes i stor grad refusjoner for sykmeldte.
I tillegg er 20 % av leders lønn regnskapsført på ansvaret til Mauset barnehage. Bakgrunnen for dette er at
lederansvaret for Mauset midlertidig er tillagt leder for Tømmerli.

206 Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen barnehage
Barnehagene i enheten har på enkelte områder deltatt i ulike prosjekter. Vesleparken barnehage har over
flere år deltatt i et prosjekt i regi av NAFO (nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). Dette innebærer at
barnehagen jobber særskilt med flerkulturelt arbeid. Bakgrunnen for denne satsingen er at Vesleparken
barnehage har mange barn med fremmedspråklig bakgrunn. Hempa barnehage har deltatt i eget
utviklingsarbeid gjennom prosjektet ”Antall, rom og form”. Våren 2009 ble det jobbet med fordypning i
estetiske fag, og høsten 2009 var fokuset på sansemotorikk.
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Fra åpningen av Butterkvern barnehage.

I Bakkehaugen barnehage har personalet jobbet bevisst i forhold til å gi et godt tilbud i de midlertidige
lokalene. Dette barnehagetilbudet er etablert i kulturskolens lokaler inntil ny barnehage er ferdig i 2010.
Mange små barn har barnehageplass her. Det har vært fokusert på språkutvikling, gi barna trygghet og utelek
i nærmiljøet.

Visjonen ”samvær i undring og glede, barn og voksne leker og lærer” holdes levende, og trivselen er stor blant
voksne og barn i hele resultatenheten. Rammeplanens føringer innenfor de sju fagområdene står sentralt.

Sykefraværet gjennom 2009 har holdt seg på samme nivå som året før. Hovedårsaker til langtidsfravær har
sammenheng med kroniske lidelser. Den enkelte ansatte følges opp individuelt.

Fra 2008 hadde resultatenheten med et underskudd på kr 78.000. Gjennom året er underskuddet redusert til
om lag kr 39.000 for enheten samlet. Sluttresultatet fordeler seg med et overskudd på Hempa/Vesleparken
på kr 64.000 og et underskudd på Bakkehaugen på kr 103.000. Enheten har spart penger ved å være
forsiktige med vanlige driftsutgifter. Samtidig har enheten lavere inntekter på foreldrebetaling enn budsjettert.

207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage
Buttekvern barnehage ble i juni 2009 åpnet som en ny og topp moderne barnehage med fire avdelinger, derav
to utvidede småbarnsavdelinger med 14 plasser til barn under tre år. Enheten har nå 109 plasser fordelt på 37
plasser til barn under tre år og 72 plasser til barn over tre år.

Barnehagene i enheten startet høsten 2009 et prosjekt i samarbeid med PPT. Hele personalgruppen skal
sertifiseres i DUÅ (”de utrolige årene”). Buttekvern barnehage startet også høsten 2009 et prosjekt sammen
med Veldre barnehage. Prosjektet heter ”Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon, hvordan komme inn for sent
så tidlig som mulig?”. Dette er et treårig prosjekt hvor KoRus-Øst er inne med veiledning og økonomisk
støtte. Fredheimvegen barnehage deltar i prosjektet ”antall, rom og form” og skal avslutte prosjektet våren
2010. Prosjektet har bidratt til en bevisstgjøring av hvor kvalitativt godt tilbud barnehagen gir rundt dette
temaet.



Enheten har et positivt budsjettavvik på kr 390.000. Dette skyldes større sykelønnsrefusjoner enn antatt, og
inntektsført overskudd fra 2008. Enheten har planlagt å bruke overskuddet til opprustning av utelekeplass i
Buttekvern.

208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage
Enheten har i 2009 gitt barnehageplass til 80 barn i alderen 0-6 år. Styringskortet viser at foreldrene er godt
fornøyd med alle forhold vedrørende barnehagetilbudet, spesielt framhever de opplevelsen av et kompetent
og engasjert personale. De ansatte gir utrykk for stor grad av tilfredshet med sitt arbeidsmiljø. De har høye
ambisjoner om utvikling av et høyt faglig miljø i enheten, og et sterkt ønske om å bidra til et godt læringsmiljø
for både barn og voksne. Sykefraværet er lavt. Dette medfører stor grad av stabilitet og forutsigbarhet for
både barn og foreldre og et lavt vikarbehov.

Det arbeides målrettet i forhold til deltagelse i tre ulike prosjekter knyttet til rammeplanens fagområder:
”antall, rom og form”, ”engelsk” og ”små barns medvirkning”. Dette bidrar også til økt kompetanse hos
personalet. Anerkjennelse og humor preger det daglige arbeidet og man er opptatt av å finne gode løsninger
innenfor eksisterende rammer.

Utbyggingen av Furnes barnehage har gitt 9 småbarnsfamilier et nytt barnehagetilbud og personalet et større
fagmiljø. Det er igangsatt utbedringer av utelekeplassen. Disse arbeidene sluttføres i 2010.

Enhetens positive avvik på kr 176.000 skyldes lavt sykefravær og større inntekter enn forventet.

209 Mauset barnehage
Mauset barnehage holder til på gamle Mauset skole. Barnehagen åpnet i august 2009. De midlertidige
avdelingene tilknyttet Buttekvern barnehage hadde da flyttet ned i nye lokaler i Brumunddal.

Til det nye midlertidige tilbudet ved Mauset ble det utført malingsarbeid og tillaging av nytt stellerom. Det ble
også kostet på brannvarsling i alle rom i alle etasjene. Bygningen har stort kjøkken, gymsal og oppholdsrom.
Barnehagen har et stort godkjent oppholdsareal. Dette gjør at enheten har kapasitet til å ta i mot mange flere
barn enn det antallet som gikk der høsten 2009.

Den midlertidige barnehagen på Mauset skal etter planen flyttes ned til Bakkehaugen barnehage i
Brumunddal høsten 2010. Barnehagen har så langt fått gode tilbakemeldinger fra brukerne.
Resultatenhetslederen for Tømmerli barnehage har midlertidig fått ansvaret for Mauset barnehage.

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 2009 hadde budsjettansvaret et mindreforbruk på om lag kr 710.000. Fra 2008 ble det
inntektsført et overskudd på kr 441.000. Budsjettansvaret har dermed et reelt mindreforbruk på kr 269.000
gjennom året.

Mindreforbruket skyldes to forhold. Den ene forklaringen er at området har hatt inntekter i forbindelse med
sykelønnsrefusjoner. I tillegg skyldes mindreforbruket behovet for jevnlig å ha igjen ressurser til tildeling av
styrkingstiltak til barn med særskilte behov, også mot slutten av året. Begrunnelsen for dette er at vedtak om
tildeling fattes løpende gjennom hele året.

2.3.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer

Barnehagedekning
Etter hovedopptaket for 2009/2010 hadde kommunen full barnehagedekning. Full barnehagedekning
defineres som at de som har lovfestet rett til barnehageplass får tilbud. Barn som fyller et år innen
utgangen av august og som det søkes plass for innen fristen for hovedopptaket, har lovfestet rett til plass
fra høsten. Noen få barn uten lovfestet rett til barnehageplass fikk avslag. Vedtatte tiltak skal bidra til at
barnehagedekningen i alle deler av kommunen blir god.

Kvalitetsarbeid
Barnehagene arbeider med kompetanseheving på ulike områder. Det har vært et samarbeid med
nabokommunene om skolering innen ulike tema og fagområder i rammeplanen for barnehagen. I tillegg
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Blide vinterjenter fra Furnes barnehage.

driver enkeltbarnehager utviklingsarbeid/prosjekt innen spesielle områder med støtte fra fylkesmannen og
kommunen. Enkelte barnehager gjennomfører prosjekt/utviklingsarbeid innen spesielle tema. Gjennom den
kommunale satsingen på tidlig innsats/økt læringsutbytte deltar til sammen 15 barnehager i ulike prosjekter
med tema ”antall, rom og form” og ”engelsk”. 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 2009.
Barnehagene scorer 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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År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Elevtall 4 305 4 282 4 336 4 345 4 240 4 160 4 151

SFO-tilbud ble i 2009 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. til 4. trinn som har hatt fast plass i SFO. Antallet brukere
av skolefritidsordningen var 845 ved registreringsdatoen 1.10.2009. Dette var en økning på 16 elever fra
2008. Antallet elever ved SFO de siste årene vises i følgende tabell (kilde GSI):

2.4 Undervisning (VO 30)

300 Brøttum ungdomsskole Skoleleder: Haldis Sveen
301 Moelv ungdomsskole Skoleleder: Borger Enemo
302 Nes ungdomsskole/RAUS Skoleleder: Are Solstad
303 Brumunddal ungdomsskole Skoleleder: Randi Berit Landgraff
304 Furnes ungdomsskole Skoleleder: Terje Nærlie
310 Brøttum skole Skoleleder: Haldis Sveen
312 Messenlia og Lismarka skole Skoleleder: Brite Kandal
313 Fagernes og Åsen skole Skoleleder: Jan Kornerud
314 Kilde og Fossen skole Skoleleder: Steinar Ulven
315 Skarpsno skole Skoleleder: Bjørn Myhrvold
316 Gaupen skole Skoleleder: Runa Hammeren
319 Kirkekretsen skole Skoleleder: Per Lunde
321 Hempa skole Skoleleder: Berit Johanne Ohrvik
322 Fagerlund skole Skoleleder: Kari Storihle Ødegård
323 Mørkved skole Skoleleder: Arnstein Nærlie
324 Kirkenær skole Skoleleder: Solvor Holmen
325 Kylstad skole Skoleleder: Randi Kjøbstad
326 Stavsberg skole Skoleleder: Else Margrethe Holst
327 Nes barneskole Skoleleder: Per Moen
340 Hagen skole Skoleleder: Line Osmo
342 Voksenpedagogisk senter Skoleleder: Svein Kåre Rydland
343 PPT Skoleleder: Turid Fauske

2.4.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 202 grunnskole, 213 voksenopplæring, 214 spesialskoler,
215 skolefritidstilbud, 222 skolelokaler og 223 skoleskyss. Det består av:

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

2.4.2 Hovedkommentar
Det er iverksatt en omfattende satsing på økt læringsutbytte i Ringsakerskolen. Denne satsingen har som
hovedmål å øke elevenes læringsutbytte i fagene norsk, matematikk og engelsk. Videre vil en ha større fokus
på å gi elevene helt konkrete tilbakemeldinger og råd om forbedring. Dette er i samsvar med den nye
forskriften til opplæringsloven om individuell vurdering.

I 2009 ble den nybygde Gaupen skole tatt i bruk, og RAUS flyttet fra Mauset til Jølstad.

Det samlede elevtallet i de kommunale skolene ved offisiell telledato 1.10.2009 var 4.151 elever. Dette var
9 elever færre enn i 2008. Elevtallsutviklingen de siste årene vises i følgende tabell (kilde GSI):
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År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Elevtall 873 830 839 845 838 829 845

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Elevtall 175 182 144 193 224 287 363

Voksenpedagogisk senter gir voksenopplæring til de som har rettigheter i henhold til opplæringsloven og
introduksjonsloven. Høsten 2009 hadde senteret om lag 170 deltakere.

2.4.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. 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 Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,0
Elevenes tilfredshet motivasjon 7. trinn 5,0 4,0 4,9
Elevenes tilfredshet motivasjon 10. trinn 5,0 4,0 4,3
Avgangsprøve norsk 3,7 3,6 3,2
Avgangsprøve engelsk 3,6 3,5 3,4
Avgangsprøve matematikk 3,2 3,0 2,7
Nasjonale prøver norsk, 5. trinn 2,1 2,0 2,0
Nasjonale prøver engelsk, 5. trinn 2,1 2,0 1,9
Nasjonale prøver regning, 5. trinn 2,1 2,0 1,9
Nasjonale prøver norsk, 8. trinn 3,2 3,1 3,0
Nasjonale prøver engelsk, 8. trinn 3,1 3,0 2,7
Nasjonale prøver regning, 8. trinn 3,2 3,1 3,0
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,0
Informasjon 5,0 4,0 5,2

PPT samarbeider med barnehager og skoler og skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov. PPT skal sørge
for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det. Antallet med vedtak om
spesialundervisning har mer enn doblet seg i perioden 2003-2009. Økningen fra 2008 til 2009 utgjør 26,5 %.
Følgende tabell viser hvor mange elever som har fått innvilget spesialundervisning de siste årene (kilde GSI):
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Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,2
Engasjement og kompetanse (ansatte) 4,5 4,0 4,9
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,8
Sykefravær 6,0 % 6,7 % 7,0 %

Mål Samarbeid Informasjon
og medvirkning

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

Brukernes tilfredshet med engasjement og kompetanse er forbedret fra 2008 og gir en meget god score på
5,2. Virksomhetsområdet har samlet sett gode resultater på motivasjonsmålingen blant ansatte, og har
forbedret resultatene fra 2008 både når det gjelder engasjement/kompetanse og arbeidsmiljø.

Brukerundersøkelsen viser at brukerne er godt fornøyd med tjenestene, i gjennomsnitt for alle
resultatenhetene er det oppnådd en score på 5,0 som er en forbedring fra 2008.

Elevundersøkelsen som sier noe om elevenes motivasjon, viser et godt resultat på 7. trinn med score på 4,9
som er en forbedring fra 2008. På 10. trinn er resultatet noe lavere, 4,3, men innenfor akseptabelt nivå. Også
for 10. trinn er resultatet forbedret fra 2008.

Når det gjelder resultatet av avgangsprøvene for 10. trinn, ble resultatet i gjennomsnitt som i 2008, og lavere
enn målsettingen som er satt likt eller bedre enn landsgjennomsnittet.

For nasjonale prøver er akseptabelt nivå satt likt med landsgjennomsnittet. 5. trinn har i 2009 resultat i norsk
som ligger på landsgjennomsnittet, mens engelsk lesing og regning ligger lavere enn landsgjennomsnittet.
I 2008 var resultatene i engelsk og regning på linje med landsgjennomsnittet, mens resultatet i norsk lesing
lå over.

Nasjonale prøver for 8. trinn viser resultater lavere enn landsgjennomsnittet både i norsk, engelsk og regning,
på samme måte som i 2008.

Resultatet for indikatoren samarbeid og medvirkning er 5,0 i gjennomsnitt for alle resultatenheter. Dette er en
forbedring fra 2008. Måleindikatoren som viser tilfredshet med informasjonen, gir også et meget godt og
forbedret resultat med 5,2 i gjennomsnitt.
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Målsetting for sykefraværet i 2009 var å få dette lavere enn 6,0. I gjennomsnitt ble sykefraværet på 7,0 %
som er høyere enn målsettingen, høyere enn akseptabelt resultat og høyere enn forrige år.

Engasjement og Engasjement og Arbeidsmiljø Sykefravær
kompetanse (brukere) kompetanse (ans.) %

301 Moelv ungdomsskole 4,7 5,0 4,6 6,6
302 Nes ungdomsskole / RAUS 5,0 4,9 4,7 10,4
303 Brumunddal ungdomsskole 5,2 5,0 5,2 6,2
304 Furnes ungdomsskole 4,1 4,7 4,5 8,3
310 Brøttum skole 5,0 4,5 4,0 4,9
312 Messenlia og Lismarka skole 5,1 5,1 5,2 9,7
313 Fagernes og Åsen skole 5,1 5,1 4,8 5,5
314 Kilde og Fossen skole 5,5 4,8 4,7 7,1
315 Skarpsno skole 5,1 4,9 4,7 6,8
316 Gaupen skole 5,2 4,8 5,0 4,5
319 Kirkekretsen skole 5,4 4,7 4,6 9,0
321 Hempa skole 5,5 4,9 4,2 7,2
322 Fagerlund skole 5,5 4,8 5,3 6,4
323 Mørkved skole 5,4 4,9 4,0 7,9
324 Kirkenær skole 5,5 4,9 5,3 6,7
325 Kylstad skole 5,3 4,7 4,6 8,7
326 Stavsberg skole 5,3 4,8 4,9 5,6
327 Nes barneskole 5,6 4,9 5,3 5,2
340 Hagen skole - 4,8 5,3 10,0
342 Voksenpedagogisk senter 5,2 4,9 5,2 5,6
343 Pedagogisk psykologisk tjeneste - 5,0 5,2 12,4

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,9
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Ja
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 99 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,7

Resultatet fra motivasjonsmålingen når det gjelder læring og fornyelse og tilfredshet med ledelsen, ble
positivt for virksomhetsområde med score høyere enn målsettingen.
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31.12. 2007 31.12. 2008 Budsjett 2009 31.12.2009

300 Brøttum ungdomsskole 16,51 18,05 16,81 16,81
301 Moelv ungdomsskole 30,43 28,97 28,76 28,76
302 Nes ungdomsskole / RAUS 24,75 24,66 22,31 22,31
303 Brumunddal ungdomsskole 39,43 43,46 48,03 48,03
304 Furnes ungdomsskole 38,11 36,39 40,92 40,92
310 Brøttum skole 20,52 21,40 21,39 21,39
312 Messenlia og Lismarka skole 16,79 17,79 17,80 17,80
313 Fagernes og Åsen skole 17,63 19,41 19,85 19,85
314 Kilde og Fossen skole 33,58 37,29 38,47 38,47
315 Skarpsno skole 16,65 17,74 16,76 16,76
316 Gaupen skole 21,44 22,39 20,32 20,32
319 Kirkekretsen skole 14,62 16,29 15,83 15,83
321 Hempa skole 27,06 25,38 24,47 24,47
322 Fagerlund skole 55,89 57,36 62,47 62,47
323 Mørkved skole 46,97 47,46 44,91 44,91
324 Kirkenær skole 18,73 20,46 21,13 21,13
325 Kylstad skole 15,64 16,32 17,91 17,91
326 Stavsberg skole 16,80 17,30 19,66 19,66
327 Nes barneskole 37,07 33,22 35,65 35,65
340 Hagen skole 6,00 6,00 6,00 6,00
342 Voksenpedagogisk senter 10,08 10,78 13,08 13,08
343 PPT 15,83 15,83 16,83 16,83
399 Undervisningsformål – ikke fordelt 1,00 1,00 1,00 1,00

Sum årsverk VO 30 undervisning 541,53 554,95 570,36 570,36

Læring og Andel gjennomførte Tilfredshet
fornyelse medarbeidersamtaler med ledelsen

301 Moelv ungdomsskole 5,1 79 % 5,0
302 Nes ungdomsskole / RAUS 4,8 96 % 5,0
303 Brumunddal ungdomsskole 4,9 100 % 4,8
304 Furnes ungdomsskole 4,6 100 % 4,3
310 Brøttum skole 4,2 100 % 3,9
312 Messenlia og Lismarka skole 5,3 100 % 5,0
313 Fagernes og Åsen skole 4,9 100 % 4,7
314 Kilde og Fossen skole 5,0 100 % 4,8
315 Skarpsno skole 4,7 100 % 5,0
316 Gaupen skole 4,6 88 % 4,5
319 Kirkekretsen skole 4,7 95 % 3,9
321 Hempa skole 4,9 100 % 4,2
322 Fagerlund skole 5,2 100 % 4,9
323 Mørkved skole 4,5 100 % 4,2
324 Kirkenær skole 5,0 100 % 5,0
325 Kylstad skole 4,4 100 % 4,5
326 Stavsberg skole 5,1 100 % 4,7
327 Nes barneskole 4,8 100 % 4,9
340 Hagen skole 5,4 100 % 5,4
342 Voksenpedagogisk senter 5,2 100 % 4,9
343 Pedagogisk psykologisk tjeneste 5,3 100 % 5,2

Personalinnsats
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Investeringsprosjektene budsjetteres over flere år. I 2009 har det blant annet vært utgifter til bygging av nye
skoler i Gaupen og på Nes samt utgifter til varmesentral ved Nes skole og idrettshall, ventilasjonsanlegg ved
Brumunddal ungdomsskole og midlertidige tiltak ved Stavsberg skole.

Nes barneskole har i løpet av driftsåret 2009 overført kr 179.000 fra drift til investering, midlene er overført til
prosjekt 51311 ”inventar til ny skole Nes”. Kirkekretsen skole har overført kr 30.474 fra drift til investering for
å avslutte prosjekt 51333 ”oppgradering av uteareal Kirkekretsen”. Disse midlene inngår da ikke som en del
av overskuddet til disse skolene i 2009.

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 353 286 366 402 364 139 376 829
Driftsinntekter 89 170 92 941 70 227 91 375
Netto driftsutgifter 264 116 273 461 293 912 285 454

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Investeringsutgift 67 654 93 092 52 169 25 339
Investeringsinntekt 1 122 3 495 179 622
Netto inv.utgift 66 532 89 597 51 990 24 717

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

300 Brøttum ungdomsskole 10 069 10 538 -469 -4,7
301 Moelv ungdomsskole 16 411 16 019 392 2,4
302 Nes u-skole/RAUS 12 995 12 433 562 4,3
303 Brumunddal u-skole 25 609 25 215 394 1,5
304 Furnes ungdomsskole 21 034 21 027 7 0,0
310 Brøttum skole 10 369 10 378 -9 -0,1
312 Messenlia/Lismarka skole 8 691 8 494 197 2,3
313 Fagernes og Åsen skole 9 484 9 028 456 4,8
314 Kilde og Fossen skole 18 949 18 708 238 1,3
315 Skarpsno skole 8 595 8 581 14 0,2
316 Gaupen skole 10 886 10 840 46 0,4
319 Kirkekretsen skole 7 814 7 809 5 0,1
321 Hempa skole 12 076 11 897 179 1,5
322 Fagerlund skole 28 166 28 698 -532 -1,9
323 Mørkved skole 22 730 22 573 157 0,7
324 Kirkenær skole 9 293 9 300 -7 -0,1
325 Kylstad skole 7 720 7 674 46 0,6
326 Stavsberg skole 8 464 8 622 -158 -1,9
327 Nes barneskole 18 231 18 201 30 0,2
340 Hagen skole 0 -128 128 -
342 Voksenpedagogisk senter 4 098 3129 969 23,6
343 PPT 7 945 7 639 306 3,9
399 Underv. formål ikke ford. 14 283 8 779 5 504 38,5

Sum VO 30 undervisning 293 912 285 454 8 455 2,9

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

Innen virksomhetsområde 30 undervisning er det et samlet overskudd før årsavslutningstransaksjoner på
8,455 mill. kroner. Overført overskudd fra 2008 var 8,557 mill. kroner.
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For virksomhetsområde undervisning samlet eksklusiv ufordelt reserve er det et overskudd på 2,951 mill.
kroner. Overført overskudd fra 2008 eksklusiv ufordelt reserve utgjorde 3,747 mill. kroner.

Rapport fra resultatenhetene

300/310 Brøttum barne- og ungdomsskole
Brukerundersøkelsen viser fremgang på alle måleindikatorer og at skolen har gjort noen grep siden 2008.
Resultatene er fortsatt litt lavere enn målsettingen, men skolen jobber videre for å komme opp på ønsket
resultat. Skolen vil ha økt fokus på brukermedvirkning.

Enheten har en nedgang i sykefraværet fra 6,2 % i 2008 til 4,9 % i 2009. Svarprosenten på motivasjons-
målingen var kun på 46 % i 2009, og resultatene må sees i sammenheng med lav svarprosent. De ansattes
tilfredshet med arbeidsmiljøet viser en score på 4,0. Dette er samme resultat som i 2008 og ligger under
ønsket resultat på 4,5. De ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse viser en score på 4,5,
samme som i 2008 og på nivå med ønsket resultat. Tilfredshet med ledelsen har hatt en nedgang fra 4,3 i
2008 til 3,9 i 2009 og ligger lavere enn ønsket resultat på 4,5. I 2010 vil enheten jobbe med tydelighet,
informasjonsflyt og klare forventinger.

Årsregnskap for Brøttum barne- og ungdomsskole viser et samlet underskudd på kr 478.000. Overført
underskudd fra 2008 var kr 549.000. For å redusere underskuddet fra 2008 har skolen avviklet driften av
alternative læringsarenaer som bl.a. dreier seg om praktiske tilbud på to forskjellige gårder og aktiviteter
knyttet til friluftsliv. Videre har skolen redusert innkjøp av inventar, samt spart inn noe på lønnsutgifter.
Innsparingen i 2009 har blitt noe lavere enn forventet pga. merforbruk av lønnsmidler til ekstrahjelp for å
ivareta elevenes rettigheter. Skoleutvikling i forhold til arbeid med kartleggingsprøver og oppfølging av disse
innebærer et stort fokus på økt læringsutbytte og resultater. Dette gjør at skolen må jobbe mot en endring fra
individrelatert til systemrelatert tenkning. Dette forventes å ha en positiv innvirkning på økonomien slik at
skolen kan redusere underskuddet ytterligere i 2010.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen på besøk på Kilde skole.



I 2009 hadde skolen tre lærere som tok etterutdanning i spesialpedagogikk, matematikk og grunnleggende
lese- og skriveopplæring, samt fagleder som følger lederutviklingsprogrammet i Ringsaker kommune. Skolen
har satset mye på SOL (systematisk observasjon av lesing) med opplæring av hele kollegiet. Skolen har tre
ressurslærere som driver dette arbeidet.

301 Moelv ungdomsskole
Både blant brukere, medarbeidere og organisasjon er resultatene gode; på de fleste områdene på ønsket
nivå, i noen tilfelle over eller like i underkant. I løpet av 2009 har det skjedd en opprusting av skolen utvendig
og noe innvendig. Sykefraværet i 2009 var på 6,7 % og er ikke relatert til arbeidsplassen.

Enheten hadde et overskudd på kr 392.000. Overført overskudd fra 2008 utgjorde kr 448.000. Overskuddet
vil komme godt med i 2010 i forbindelse med videre renovering av skolen. Noe av overskuddet er planlagt
brukt til inventar, kabling og nytt elektrisk anlegg i noen av rommene. 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. Skolen vil også satse enda sterkere på tilpasset opplæring, tettere elevoppfølging og
arbeidet med å øke læringsutbyttet.

302 Nes ungdomsskole og RAUS
Nes ungdomsskole og RAUS har nådd de fleste målene på styringskortet innenfor målsettingene eller høyere
på områdene organisasjon, økonomi og medarbeidere. Unntaket er sykefraværet, som for 2009 var over
akseptabelt resultat. Dette skyldes hovedsakelig sykmeldinger som følge av svangerskap.

Brukerundersøkelsen har også resultater innenfor målsettingene for brukertilfredshet. De faglige resultatene
er derimot under målsettingen, og skolen jobber aktivt med å øke læringsutbyttet gjennom bl.a. et sterkt
fokus på vurdering.

Regnskapet viser et overskudd på 562.000. Overført overskudd fra 2008 var på 287.000.

303 Brumunddal ungdomsskole
Enheten har nådd de fleste målene i styringskortet, enten med akseptabelt eller ønsket nivå. Våren 2009 var
eksamensresultatene på ønsket nivå i de tre skriftlige fagene. Spesielt gledelig er det at resultat i matematikk
ble såpass bra som 3,6. Når det gjelder nasjonale prøver for 8. trinn, var det framgang fra forrige år.
Resultatene var både over, under og på akseptabelt nivå. Skolen må 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 394.000 i 2009. Overført overskudd fra 2008 utgjorde kr 170.000.

Ved årets slutt hadde skolen 462 elever fordelt på 16 klasser. Det skjer fremdeles oppussing ved skolen. I
skoleåret 2008/2009 ble det installert nytt ventilasjonsanlegg i den gamle hovedbygningen og i ”Fjøset”.
Våren 2009 ble skolen oppgradert med flere nye vinduer og dører, nytt tak og nye dusjanlegg. I ”Fjøset” og
hovedbygget er de fleste rommene pusset opp med maling, noen rom har fått nytt gulvbelegg og tak. Det
som gjenstår, er nytt varmeanlegg i hovedbygget. Dette skal oppgraderes vinteren 2010. Skolen har
fremdeles trykk på økt læringsutbytte, og satsingen på klasseledelse forsetter. Skolen arbeider også med
fokus på vurdering, spesielt vurdering for læring. Skolen følger opp kommunens satsing på realfag med blant
annet stor innsats i teknologi og design.

304 Furnes ungdomsskole
Furnes ungdomsskole har hatt fremskritt på eksamensresultatene i 2009, størst fremskritt har det vært i
matematikk. Resultatene på elevundersøkelsen viser fremgang på alle måleindikatorer, og det er en tydelig
tilbakegang på opplevd mobbing. Foreldreundersøkelsen hadde lav deltagelse i 2009. Undersøkelsen viser
allikevel at foresatte mener det er mer ro i elevgruppene nå. Skolen har over tid hatt fokus på klasseledelse,
orden og struktur. Det er bra at et innsatsområde som skolen har hatt over tid, nå viser resultater.

Regnskapet viser et overskudd på kr 7.000 i 2009. Overført underskudd fra 2008 var på kr 269.000.
I bemanningen og tilsettingene for skoleåret 2009/2010 ble det tatt høyde for at underskuddet fra 2008
skulle dekkes inn. Det har dermed vært innsparinger bl.a. knyttet til lønnsutgifter. Konsekvensen av dette
har vært færre kurs for ansatte som ville medført vikarutgifter og noe mindre mulighet for tilpasninger og
gruppedeling. Det er utført betydelig vedlikeholdsarbeid på skolebygget det siste året.
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312 Messenlia og Lismarka skole
Resultatene på motivasjonsmålingen og brukerundersøkelser er gode. Læring og fornyelsesarbeid blir det lagt
stor vekt på. Der har skolen fått en høy score 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. Skolen har et godt arbeidsmiljø, og de tilsatte gir uttrykk for at
de har det bra.

Enheten har et overskudd på kr 197.000 i 2009. Overført overskudd fra 2008 utgjorde kr 201.000.
Overskuddet er planlagt brukt til å videreføre innkjøp av læremidler, IKT og styrking av undervisningen.

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.

313 Fagernes og Åsen skole
Brukerundersøkelsen for 2009 viser at foreldrene er godt fornøyd med skoletilbudet. Motivasjonen blant
elevene på 7. trinn er ikke så god som ønsket, og det er satt i gang tiltak. Resultatene på de nasjonale
prøvene er bedre enn resultatene i 2008 og ligger på et akseptabelt nivå. I matematikk har enheten meget
gode resultater ved Fagernes skole. På fokusområdet organisasjon signaliserer de ansatte at de er tilfreds
med læring og fornyelse, og resultatet for ledelsen har vist en markert bedring. Medarbeiderne er engasjerte
og kompetente og er tilfreds med arbeidsmiljøet. Sykefraværet har gått noe opp fra forrige år og var på 5,5 %
i 2009. Dette er likevel bedre enn akseptabelt nivå og likt med målsettingen til enheten.

Fagernes og Åsen skole legger stor vekt på naturmiljø 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 456.000 i 2009. Overskuddet skyldes hovedsakelig overført overskuddet
fra 2008 på kr 230.000 samt noe sparte lønnsmidler i 2009. Enheten kommer til å benytte mye av midlene til
styrking av pedagogiske tiltak og innføring av Early Years Literacy Program.

314 Kilde og Fossen skole
Brukerundersøkelsen viser at foreldrene er fornøyd med tjenestene. Spesielt er foreldrene fornøyd med
informasjon, med et resultat på 5,3, samt skolens engasjement og kompetanse der resultatet er 5,5.
Elevundersøkelsen på 7. trinn der motivasjonen til elevene er målt, viser et resultat på 5,0, som er i tråd med
målsettingen. I de nasjonale prøvene på 5. trinn har enheten et resultat på 1,9 i engelsk og 1,8 i regning.
Dette er under målsettingen på 2,1. I norsk er resultatet 2,1 som er i samsvar med målsettingen. Lesing er
skolens store satsningsområde.

Kilde og Fossen har engasjerte og kompetente medarbeidere. Dette viser resultatene av både
brukerundersøkelsen og motivasjonsmålingen. Arbeidsmiljøet ligger på 4,7 som er innenfor ønsket resultat.
Det er utarbeidet handlingsplan etter motivasjonsmålingen. Sykefraværet for enheten ligger på 7,1 %. Dette
er innenfor målet for enheten. Det er utarbeidet handlingsplan for sykefraværsarbeidet. 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 fremgang, og Kilde og
Fossen skoler ligger over ønsket resultat i forhold til læring og fornyelse, med et resultat på 5,0. Det ble
gjennomført medarbeidersamtaler med alle tilsatte i 2009 og risikovurdering er foretatt. Motivasjonsmålingen
viser at de tilsatte er fornøyd med ledelsen, med resultatet 4,8.

Enheten hadde et overskudd på kr 238.000 i 2009. Overført overskudd fra 2008 var kr 399.000. Overskuddet
vil bli brukt til å videreføre innkjøp av læremidler, IKT-utstyr og styrking av undervisningen.

I september ble det klart at Kilde og Fossen skole som en av 9 skoler i landet, har fått i oppdrag av
Utdanningsdirektoratet å delta i Kunnskapsdepartementets treårige prosjekt ”helhetlig skoledag”. Det skal
utvikles og prøves ut ulike modeller for en skoledag med god sammenheng mellom skole og SFO. Kilde og
Fossen skole utvider skoledagen for 1. til 4. trinn to dager i uka fra 1.1.2010 med måltid, fysisk aktivitet og
leksehjelp/læringsstøttende arbeid. Ordningen innebærer veiledning og kompetanseheving for
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Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell på besøk på Kilde skole.

barneveilederne, og en satsing på å styrke kvaliteten i SFO. Skolen skal samarbeide med Utdanningsenheten
i Oslo og lære av deres modell for å utvikle ”aktivitetsskolen”. Prosjektet har gitt mye medieomtale, og to
kunnskapsministre har vært på besøk ved skolen.

315 Skarpsno skole
Svarprosenten på brukerundersøkelsen var på 65 % i 2009, alle foresatte ble invitert til å være med. På alle
de fire områdene informasjon, medvirkning, tilfredshet med tjenesten og brukernes tilfredshet med
engasjement og kompetanse scorer skolen enten over ønsket nivå eller over akseptabelt nivå. På tre av
områdene har skolen fremgang fra forrige år. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte våren
2009. På medarbeiderundersøkelsen scorer Skarpsno skole over akseptabelt nivå på alle områder og
medarbeiderne gir uttrykk for tilfredshet med ledelsen ved score på 5,1. Sykefraværet for 2009 ligger på 6,8
%, og dette ligger innenfor akseptabelt nivå.

Skolen har gjennomført kartlegginger i basisfagene, og resultatene viser til dels betydelig framgang i forhold
til året før. I 2009 er det gjenomført kartlegging i engelsk for 6. og 7. trinn og resultatene er gode. Resultatene
fra nasjonale prøver nådde ikke opp til målsettingen. Skolen har jobbet med flere tiltak som kan være med på
å bedre dette. Skolen skal fra høsten 2010 starte opp med EYLP, og skolen bruker skoleåret 2009/2010 på å
gjøre seg kjent med arbeidsmetoden. Lærere og ledelse har i den forbindelse vært på besøk både på
Stavsberg skole og ved Nylund skole i Stavanger.

Enheten hadde et overskudd på kr 14.000 i 2009. Overført overskudd fra 2008 utgjorde kr 5.000.

316 Gaupen skole
Gaupen skole flyttet inn i ny skole februar 2009 og hadde offisiell åpning den 6. mai. Når alt blir ferdigstilt, vil
hele området bli et meget godt anlegg til glede for barn og voksne både i og utenfor skoletida.

Gaupen skole scorer også høsten 2009 svært godt på nasjonale prøver på 5. trinn i lesing norsk, lesing
engelsk og i matematikk; skolen er blant landets beste i 2009. Skolen scorer også godt på alle trinn på
kartleggingsprøvene som er innført i fagene norsk, engelsk og matematikk. Det arbeides med andre ord godt
faglig blant elever og ansatte, og det tilstrebes å etablere et stabilt godt faglig nivå på tjenestene skolen yter.

De ansatte rapporterer i motivasjonsmålingen at de er godt fornøyde med skolen som arbeidsplass, innenfor
alle fokusområder. Særlig er de ansatte fornøyde med å være inne i et nytt, flott skolebygg, her er
fremgangen størst. Foreldregruppen er fornøyd med skolen og skole-hjem-samarbeidet.



Skolen har et lavt sykefravær på 4,5 %. Fraværet er i noen grad relatert til sykmeldte over lenger tid, men
hovedsakelig normalt sykefravær knyttet til forbigående, kortvarige lidelser. Skolen har fokus i forhold til HMS,
ikke minst på bakgrunn av tidligere års erfaringer. De ansatte melder ellers om gode forhold innad kollegiet,
og dette spiller nok positivt inn på sykefraværet.

Enheten hadde et overskudd på kr 46.000 i 2009. Av overskuddet i 2009 er kr 40.000 knyttet til prosjekt
11722 økt læringsutbytte. Overført underskudd fra 2008 på kr 247.000 er med andre ord dekket inn, noe som
skyldes økt fokus på økonomistyring i hele organisasjonen, og et noe senket aktivitetsnivå.

Skolen har 19 % av elevmassen meldt inn til PPT for utredning, mens landsgjennomsnittet ligger på rundt 6 %.
Skolen samarbeider tett med PPT i forhold til å styrke det ordinære undervisningstilbudet.

319 Kirkekretsen skole
Motivasjonsmålingen viser fortsatt for svake resultater selv om det har vært en liten bedring fra i fjor.
På denne bakgrunnen skal enheten gjennomføre en prosess basert på et opplegg fra KS i 2010 kalt
medarbeiderskap.

Elevundersøkelsen 2009 viser en positiv utvikling. Kirkekretsen skole har bedret resultatene på elevmiljøet.
Andelen elever som er blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere er redusert fra 18 % og 15 % de to
foregående årene, til 6 % i 2009. Også motivasjonen blant elevene er god. De faglige resultatene varierer en
del. På nasjonale prøver er skolen over landsgjennomsnittet i ett fag, og under i de to andre.

Sykefraværet er fortsatt for høyt, 9 %. Skolen har imidlertid et godt samarbeid med NAV arbeidslivssenter og
jobber for å bedre situasjonen.

Enheten hadde et overskudd på kr 5.000 i 2009. Overført overskudd fra 2008 var kr 36.000. Overskuddet fra
2008 er brukt til elevrelaterte oppgaver og til utearealet.

321 Hempa skole
Brukerundersøkelsen viser at de foresatte er godt fornøyd med tjenestene. Spesielt er de foresatte fornøyd
med informasjon, engasjement og kompetanse samt samarbeid og medvirkning hvor enheten scorer over
målsettingen. Resultatene ved nasjonale prøver er for dårlige. Det jobbes målrettet med fagene, og skolen
foretar kartleggingsarbeid og setter inn tiltak for å bedre resultatene.

Motivasjonsmålingen viser at Hempa skole scorer bedre enn målsettingen i forhold til læring og fornyelse.
Det jobbes med å øke måltallet i forhold til tilfredshet med ledelsen. Det er gjennomført risikovurderinger og
medarbeidersamtaler. Hempa skole har engasjerte medarbeidere. Arbeidsmiljøet er forbedret fra i fjor, og det
arbeides videre med dette. Skolen hadde besøk fra arbeidstilsynet i 2009 og fikk pålegg vedrørende
arbeidsplasser, toalettforhold, garderobeforhold samt et problem med radongass. Det jobbes med å utbedre
disse forholdene. Sykefraværet har gått ned i 2009 og er nå på 7,2 %. Det er høyere enn målsettingen, men
ikke relatert til arbeidsmiljøet.

Enheten hadde et overskudd på kr 179.000 i 2009. Overført overskudd fra 2008 utgjorde kr 204.000.
Hempa skole jobber for å opprettholde noen og forbedre andre resultater, innen alle fokusområdene.
Skolens hovedsatsingsområder i 2009 har vært EYLP, realfag, Fronter, kartlegging, samarbeid hjem/skole
og samarbeid med kulturskolen.

322 Fagerlund skole
Resultatene i styringskortet er stort sett over målsettingen når det gjelder brukere, organisasjon og
medarbeidere. Motivasjonsundersøkelsen på 7. trinn ligger litt i underkant av målet. På nasjonale prøver i
norsk og engelsk på 5. trinn er resultatene 0,2 under målsettingen, men viser fremgang i forhold til 2008.
Sykefraværet er litt lavere enn målsettingen og ikke relatert til arbeidsmiljøet. Det jobbes kontinuerlig med å
få ned den enkeltes fravær.

Enheten hadde et økonomisk underskudd på kr 532.000 i 2009. Overført overskudd fra 2008 var kr 340.000.
Årsaken til underskuddet i 2009 er stor ressursbruk på enkeltelever høsten 2009, samt at det er nedgang i
brukerbetaling til SFO. Skolen jobber aktivt med å ta inn underskuddet og har intensjoner om å klare det i
løpet av 2010.
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Skolens satsingsområder er tilpasset opplæring/økt læringsutbytte, læringsstrategier, elevsamtalen, bibliotek
og IKT. Fagerlund skole, Nes barneskole og kommunens hovedbibliotek er sammen med skoler fra
Lanarkshire i Skottland med i Comenius Regio-prosjektet, hvor målet er å øke lesekompetansen. Skolen
jobber også med klasseledelse samt å øke kompetansen innenfor det flerkulturelle området. Fra 1.8.2009 ble
det opprettet faglederstilling ved skolen. Skolen har et bredt samarbeid med kunstnere og kulturelle instanser
og jobber tett i forhold til hjem/skole.

323 Mørkved skole
Mørkved skole har i 2009 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. Oppfølgingen etter årshjul for kartlegging viser at elevene på Mørkved skole jevnt over lærer
det de skal. Årets nasjonale prøver på 5.trinn ga et gjennomsnittlig resultat i alle tre fagene.

I det kontinuerlige arbeidet med å utvikle skolens læringsmiljø gir LP-modellen redskaper til pedagogisk
analyse. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med PPT. Alle lærere har bærbar pc og jobber aktivt i Fronter.
Skolens hjemmeside oppdateres jevnlig. Brukerne melder i stor grad at de er tilfredse med samarbeidet med
skolen. Organisasjonen fungerer godt. Medarbeidersamtaler, oppfølging av sykemeldte og HMS-arbeidet er i
tråd med de retningslinjer som gjelder i Ringsaker kommune. Medarbeiderundersøkelsen viser derimot noe
dårligere resultat i 2009 enn året før. Skolen arbeider seriøst for å finne tiltak som gir høyere grad av
tilfredshet framover.

Enheten hadde et økonomisk overskudd på kr 157.000 i 2009. Overført underskudd fra 2008 på kr 471.000 er
dermed dekket inn i 2009.

324 Kirkenær skole
Kirkenær skole har godt fornøyde brukere og ansatte. Det viser de gode resultatene på brukerundersøkelsen,
elevundersøkelsen og motivasjonsmålingen. Resultatene på de nasjonale prøvene for 5.trinn, viser at skolen
ligger på akseptabelt nivå i norsk og tett oppunder målet i engelsk og regning. Sykefraværet var i 2009 på et
akseptabelt nivå, men litt over målsettingen.

Enheten hadde i 2009 et underskudd på kr 7.000. Overført overskudd fra 2008 var på kr 273.000. Deler av
fjorårets overskudd gikk til å finansiere sang-/musikk-/teaterforestillingen ”slipp tallene løs”. Enheten har også
oppgradert digitalt utstyr som nye bærbare pc-er til lærerne, nye pc-er til administrasjonen og oppgradert
datarommet til elevene, samt kjøpt inn prosjektorer og et smartboard.

Skolens skolefritidsordning er velfungerende. Forsøket med utvidet åpningstid er godt mottatt og godt
benyttet av brukerne, og ordningen videreføres. Kirkenær skole hadde 2009 et prosjekt ”slipp tallene løs”. Målet
med prosjektet var å rette oppmerksomheten mot bedre vennskap og bedre læringsresultater i matematikk.
Prosjektet var en oppfølging av prosjektet ”sammen om en bedre skole” som ble avsluttet 31.12.2008.
Tor Karseth skrev tekster og melodier som elevene framførte for naboskoler, foresatte, naboer og andre
inviterte. For å gjøre dette til et allemannseie i Ringsaker kommune, vil skolen foreta innspilling og salg av
forestillingen. I samarbeid med UiA, startet skolen høsten 2009 et samarbeidsprosjekt om skolebibliotek.
Prosjektet heter ”med fokus på lesing”. Den nye inn-/utkjøringen til skolen er foreløpig noe uferdig og kun
delvis tatt i bruk.

325 Kylstad skole
På Kylstad skole er det store svingninger fra klasse til klasse når det gjelder resultatene etter de nasjonale
prøvene og kartlegging, men de fleste ligger under ønsket nivå. I 2009 er det brukt noe ressurser på å øke
lærertetthet på de laveste trinnene. Sammen med økt fokus og oppfølging av spesielt leseopplæringen,
mener skolen at det på sikt vil føre til bedre resultater for alle. Skolen er godt utstyrt når det gjelder
læremidler. I løpet av året er skolebiblioteket satt i stand og alle bøker registrert. Ved hjelp av tilskudd fra FAU
har skolen nå et velutstyrt bibliotek der elevene kan finne bøker som stimulerer til leselyst og leseglede.
Skolen har startet arbeidet med strategisk plan for økte læringsresultater. Planen har spesielt fokus på arbeid
med norsk, matematikk og engelsk, og omfatter lærere, elever og foreldre/foresatte.

Måloppnåelsen på de øvrige områdene ligger på, eller over ønsket nivå og enheten har god styring på
økonomien. Sykefraværet er for høyt og skyldes langtidsfravær i forbindelse med svangerskap og ikke forhold
på arbeidsplassen.
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Enheten hadde et overskudd på kr 46.000 i 2009. Overført overskudd fra 2008 var på kr 333.000.
Overskuddet fra 2008 er brukt til inventar. Alle klasserom er utstyrt med nye pulter og stoler. Skolebygget
er godt vedlikeholdt, men skolen har store utfordringer i det daglige på grunn av mangel på grupperom til
undervisning og elevsamtaler etter dagens forskrifter.

326 Stavsberg skole
Enhetens måloppnåelse for hvert av fokusområdene brukere, medarbeidere og organisasjon viser en score
over ønsket nivå. Resultatene på de nasjonale prøvene for 5.trinn, viser at skolen ligger under akseptabelt
nivå i norsk og over målet i engelsk og regning. Sykefraværet for 2009 viser også en nedgang sammenlignet
med året før.

Enheten hadde et underskudd på kr 158.000 i 2009. Overført overskudd fra 2008 var på kr 128.000.
Underskuddet i 2009 skyldes mindreinntekt på brukerbetaling i SFO, innkjøp av inventar etter oppgradering
av skolebygget samt noe ekstra bemanning i forhold til elever med særskilte utfordringer.

Også i 2009 presterte skolen meget bra i First Lego League (FLL). Av i alt 19 deltakende lag fra Hedmark
og Oppland kom vårt 7. trinnslag til finalen og havnet til slutt på 2. plass. Skolebygningen har også blitt oppgradert
i 2009 og fått fleksible romløsninger som muliggjør å dele inn i grupperom. Personalrommet er oppgradert med
ny kjøkkeninnredning og nye toaletter. Hallen har fått nye vinduer og friskere farge. Stavsberg skole har i løpet av
året fått god og effektiv rutine på oppdatering og nyheter på skolens hjemmeside.

327 Nes barneskole
Brukerundersøkelser i 2009 viser at skolen har brukere som er fornøyde med det tilbudet de får ved Nes
barneskole. Elever, foresatte og ansatte gir alle tilbakemeldinger som gir resultater godt over målsettingen.
Resultatene på nasjonale prøver 5.trinn ligger litt under målsettingen. Resultater på ulike kommunale
kartlegginger i norsk og matematikk viser imidlertid framgang fra forrige år på alle trinn.

Skolen har stor satsing på bibliotek og nivådifferensiering av bøkene. I 2009 har kommunenes satsing på økt
læringsutbytte gjennom blant annet ulike kartlegginger og oppfølging etter dette hatt stort fokus. Flere
ansatte har tatt videreutdanning innenfor matematikk, engelsk, førskolepedagogikk og skoleledelse i 2009.

Enheten hadde ved årets slutt et overskudd på kr 30.000, et avvik på 0,2 %. Overført overskudd fra 2008 var
kr 52.000.

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 2009 var administrasjonstilskuddet på kr 138.000. Etter opplæringslova § 13-3a dekkes
driften i sin helhet av Hedmark fylkeskommune. I 2009 valgte Hedmark fylkeskommune å utbetale 100 % av
vedtatt budsjett. Hagen har hatt refusjonsinntekter i forbindelse med sykefravær som førte til at det i 2009
ble brukt mindre enn budsjettrammen. Overskuddet for 2009 på kr 128.000 vil redusere innbetaling fra
Hedmark fylkeskommune i 2010 tilsvarende. Driftsavtale med Hedmark fylkeskommune løper til den blir
oppsagt av en av partene (6 mnd oppsigelsestid).

Skolen har i samarbeid med behandlingsenheten gjennomført brukerundersøkelser som viser at enheten har
svært tilfredse brukere. Sykefraværet for 2009 har vært for høyt. Dette skyldes langtidssykemeldinger der
årsaken ikke er knyttet opp mot arbeidsplassen. Enheten har tilfredse ansatte og stort fokus på
kompetanseheving.

I løpet av året 2009 var totalt 19 barn og deres familier i kontakt og fikk ulike former for tilbud ved Hagen
skole. Seks av barna var bosatt i Ringsaker kommune.

342 Voksenpedagogisk senter
Enheten har nådd målsettingen på alle måleindikatorer i BMS og kjennetegnes av tilfredse brukere og
ansatte. I 2009 har det vært vekst i virksomheten i forbindelse med etablering av asylmottak i Ringsaker,
og nytt logopedisenter ble satt i drift.
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Enheten hadde samlet sett et overskudd på kr 969.000. Overført overskudd fra 2008 utgjorde kr 1.332.000.
Overskuddet vil være en buffer mot et inntektsbortfall når overgangsordningen avvikles fra 1.9.2010.

Enheten avsluttet i 2009 et eksternt finansiert prosjekt i det nasjonale programmet ”leksehjelp” i regi av
Utdanningsdirektoratet.

343 Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Resultatene fra motivasjonsmålingene ligger over målsettingen. Resultatene fra brukerundersøkelsene og
motivasjonsmåling hos medarbeidere er fulgt opp med tiltaksplan i henhold til organisasjonsutvikling. Sykefra-
været er høyere enn målsettingen, noe som skyldes langtidsfravær som ikke har sammenheng med arbeidsmiljø.

Enheten hadde et overskudd på kr 306.000 i 2009. Overført overskudd fra 2008 utgjorde kr 158.000.
Overskuddet har sammenheng med det høye sykefraværet og manglende tilgang på kvalifiserte vikarer ved
den type fravær enheten har hatt.

Også i 2009 har PPT hatt et høyt antall meldinger fra barnehager og skoler, men det er en tydelig nedgang
fra 2008. Mye tid og ressurser i enheten går fortsatt med til den lovpålagte oppgaven å være sakkyndig der
loven krever det. PPT har også i 2009 hatt fokus på at 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 barnehagene og skolene.

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 skyss, kjøp av tjenester fra andre kommuner og refusjonskrav til staten her.

I 2009 er det en samlet besparelse innen ufordelt reserve med 5,504 mill. kroner. Av dette utgjør overført
overskudd fra 2008 4,810 mill. kroner. Av overskuddet i 2009 er 1,39 mill. kroner knyttet til prosjekt 11722 økt
læringsutbytte, kr 492.000 er knyttet til prosjekt 11721 realfagstrategi, kr 34.000 er knyttet til prosjekt 11718
FOU IKT strategi og kr 97.000 er knyttet til prosjekt 11723 opplæringstiltak/lederutvikling.

Høsten 2009 er det fattet vedtak om ekstraressurser til flere skoler for hele skoleåret 2009/2010. 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 2010.

2.4.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
For å øke læringsutbyttet er det igangsatt et systematisk arbeid med formål å bedre resultatene på sikt. Dette
arbeidet tar utgangspunkt i statlige føringer, forskning om læringsutbytte og erfaringer fra utviklingsarbeid på
skoler i og utenfor kommunen. Satsingen konsentrerer seg om økt læringsutbytte i fagene norsk, matematikk
og engelsk. I 2009 er timetallet på barnetrinnet utvidet i fagene matematikk og engelsk, det er iverksatt
omfattende utviklingsarbeid og kompetanseheving innenfor tidlig lese- og skriveopplæring, skolene er tilført
midler til styrking av skolebibliotek og læremidler, og flere målrettede utviklingsprosjekter er igangsatt.

I 2009 har Mørkved, Fagerlund, Stavsberg og Nes barneskole vært benyttet som pilotskoler og besøksskoler for
andre skoler i Ringsaker i forbindelse med satsingen på Early Years Literacy Program (EYLP). Som deltakerskoler i
det kommunale prosjektet, har skolene også oppgradert bibliotekene i løpet av 2009. Fra høsten 2009 startet et
nytt tilbud innen EYLP om ”ny start” for de som ikke knekte lesekoden på 1.trinn. Mørkved, Fagerlund,
Stavsberg og Nes barneskole er i skoleåret 2009/2010 pilotskoler innen dette området. Ved oppstart av skoleåret
høsten 2010 vil samtlige skoler, med unntak av to, være involvert i arbeidet med EYLP.

Innføringen av felles kartleggingssystemer startet i 2008. Det kartlegges i fagene lesing og regning,
og i 2009 ble det innført kartleggingsverktøy for engelsk. Det ble i 2009 utarbeidet felles prosedyrer for
gjennomføringen av kartleggingen og gitt felles kurstilbud i de ulike kartleggingsverktøyene. Alle skolene har
fått minst en lærer kurset i SOL, et dynamisk kartleggingsverktøy for lesing. Det ble i 2009 initiert
dialogmøter mellom skoleeier og skoleledelsen på hver enkelt enhet. Grunnlaget for møtene er skolenes
resultater i ulike kartlegginger og brukerundersøkelser. Dialogmøtet ender i en avtale som skal følges opp
både av skoleeier og skolen.
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Leseopplæring på 1. trinn, Fossen skole.

IKT strategi
I f.sak 79/2009 ble IKT strategi for perioden 2009-2012 for undervisning vedtatt. Planen rulleres hvert år for en
ny treårsperiode. Den nye strategiplanen har et særlig tydelig fokus på hvordan lærerne kan bruke digitale
verktøy som et middel for å bedre ferdighetene i fag.

Realfagsstrategi
Den lokale strategiplanen ”Realfagstrategi for virksomhetsområde undervisning 2008-2011” ble vedtatt i
k.sak 133/2007. For å øke realfagenes status og lærernes og elevenes kompetanse ble det i 2009 avholdt
nettverksmøter for realfagslærere med fokus på erfaringsdeling og kompetanseheving. I samarbeid
med lokalt næringsliv ble det gjennomført gründercamp for alle elever på 9. trinn, og med eksterne
foredragsholdere ble det arrangert realfagstorg med 75 deltakende realfagslærere. Det er for vårhalvåret
2010 inngått avtale med Vitensenteret Innlandet som medfører at alle barneskoler gjennomfører dagsbesøk
på senteret for å ta del i pedagogiske temaer. En tilsatt koordinator i 40 % stilling ivaretar arbeidet med
realfagsstrategien.

Kompetanse- og utviklingsarbeid
Det er utarbeidet en kommunal strategiplan for kompetanseutvikling innenfor virksomhetsområdet
undervisning gjeldende for 2009-2012, jf. f.sak 78/2009. Denne strategiplanen beskriver kommunens arbeid
med etter- og videreutdanning i planperioden.

Ringsaker kommune deltar med seks lærere på den nye statlige ordningen for videreutdanning av lærere. Disse
lærerne gjennomfører videreutdanning innenfor lesing (1), matematikk (3), rådgivning (1) og musikk (1).
Kommunen dekker halvparten av vikarutgiftene til lærerne som deltar på studiet, mens staten dekker det
resterende.

Det er tilført kr 800.000 til etterutdanning innenfor områdene lesing, regning, IKT i fagene, rådgivning og
elevvurdering. Det er iverksatt omfattende etterutdanning innenfor lesing. Innenfor IKT er tidligere
etterutdanningsmodell med blant annet digitalt torg videreført. Innenfor regning har det vært ulike kurs.

Det er 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. Det har blant annet vært gjennomført videreutdanning i naturfag og engelsk som følge
av dette samarbeidet.
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2.5 Pleie og omsorg (VO 40)

401 Omsorgsdistrikt Moelv Pleie- og omsorgsleder: Hege T. Nysveen
405 Omsorgsdistrikt Nes Pleie- og omsorgsleder: Kjell Erik Bjurling
407 Omsorgsdistrikt Brumunddal Pleie- og omsorgsleder: Heidi Voldengen

Konst. pleie- og omsorgsleder: Arnfinn Houmb fra 1.11.2009
409 Omsorgsdistrikt Furnes Pleie- og omsorgsleder: Oddvar Johannessen
420 Bjønnhaug avlastingssenter Pleie- og omsorgsleder: Hege Terese Granstrøm
421 Rehabilitering Pleie- og omsorgsleder: Gro Medlien
422 Demente Pleie- og omsorgsleder: Ane Wenche Moen
423 Ringsaker AO-senter Pleie- og omsorgsleder: Rune Øygarden
424 Psykisk helse Pleie- og omsorgsleder: Inger Stende Kjelsrud

2.5.1 Ansvarsområde
Pleie- og omsorgstjenesten er regulert i lov om sosiale tjenester mv. samt lov om helsetjenester i
kommunene. Virksomheten i pleie og omsorg omfatter funksjonene 213 voksenopplæring (inkl. AO-sentra),
234 aktivisering og støttetjenester 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
Hovedutfordringen for pleie og omsorg er fortsatt å bringe aktiviteten i samsvar med vedtatte økonomiske
rammer. Etterspørselen etter tjenester og ressursforbruket i sektoren har vokst betydelig de siste årene, bl.a.
på grunn av et økt antall ressurskrevende brukere og nye brukergrupper. Den demografiske utviklingen med
et stadig større antall eldre vil forsterke utfordringene i årene som kommer.

Etter 1. tertial 2009 ble det tilleggsbevilget 4 mill. kroner til styrking av budsjettene for utvalgte
resultatenheter. I tillegg ble 15,632 mill. kroner omfordelt fra ufordelt reserve under budsjettkapittel 449 for å
dekke nye ressurskrevende brukere i omsorgsdistriktene og innenfor enhet psykisk helse. Til sammen 8 av 9
enheter hadde på tross av dette negative budsjettavvik ved utgangen av 2009 på til sammen 20,688 mill.
kroner. Av dette var 10,5 mill. kroner overført underskudd fra 2008. Resterende underskudd var generert av
driften i 2009, dvs. om lag 10,2 mill. kroner.

Et positivt budsjettavvik under budsjettansvar 449 ufordelt på 13,451 mill. kroner og ved AO-senteret på kr
126.000 reduserte det negative budsjettavviket for virksomhetsområdet samlet til 7,111 mill. kroner.

Budsjettavviket i resultatenhetene varierer i størrelse, og årsakene er sammensatte. Ser en på driften i 2009
isolert sett, går omsorgsdistrikt Nes med et overskudd på kr 365.000 mens omsorgsdistrikt Furnes har det
største negative avviket på 4,5 mill. kroner. Budsjettavviket i de ulike enheter knytter seg hovedsakelig til
lønnsområdet med til dels store avvik på vikar-, ekstrahjelps- og overtidsbudsjettet.

Virksomhetsområdet har det siste året hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 13,6 %. Dette er høyere enn
målsettingen på 10 %. Størstedelen av fraværet er langtidsfravær. Også her varierer resultatene mellom
enhetene. Et høyt sykefravær medfører problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Dette medfører igjen
at en må forlenge vaktene til fast ansatte, noe som har utløst utstrakt bruk av overtid.

Avvikene kommenteres nærmere under den enkelte enhet, jf. punkt 2.5.3 nedenfor.

2.5.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i målekartet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
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Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Brukernes tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,9
Benyttes et avvikssystem? Ja Ja Ja
Journalskriving – andel på institusjon 100 % 100 % 100 %
Enerom 85 % 79 % 94,0 %
Beleggsprosent 98 % 103 % 99,8 %
Andel ansatte med fagutdanning 72 % 69 % 79,2 %
Andel søkere som får vedtak eller
svar i løpet av tre uker 100 % 85 % 97,4 %
Brukernes tilfredshet med samarbeid
og medvirkning 5,0 4,0 5,0
Brukernes tilfredshet med informasjon 5,0 4,0 4,7

Brukernes Brukernes tilfredshet Brukernes
tilfredshet med med samarbeid/ tilfredshet

tjenestene medvirkning med informasjon

420 Bjønnhaug avlastningssenter 4,2 4,3 4,7
421 Rehabilitering 5,5 5,0 5,1
422 Demente 5,1 5,6 4,4

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,2
Engasjement og kompetanse (ansatte) 4,5 4,0 4,6
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,5
Sykefravær 10,0 % 11,5 % 13,6 %

I 2009 er det blitt gjennomført brukerundersøkelser kun i resultatenhetene Bjønnhaug avlastningssenter,
rehabilitering og demente. Dette har sammenheng med at arbeidet med sammenslåing av
omsorgsdistriktene har vært svært tidkrevende og således ikke gitt rom for å prioritere brukerundersøkelser.

Resultatene fra brukerundersøkelsene i nevnte enheter viser at brukerne gjennomgående er fornøyde med
de tjenestene spesialenhetene leverer. Resultatene ligger godt innenfor akseptabelt nivå både når det gjelder
brukernes tilfredshet med tjenestene og brukerens mulighet til samarbeid/medvirkning.
Brukerundersøkelsene viser også at brukerne er tilfredse med den informasjonen de mottar.

Engasjement Engasjement Arbeidsmiljø Sykefravær %
og kompetanse og kompetanse

(brukere) (ansatte)

401 Omsorgsdistrikt Moelv - 4,3 4,3 13,3
405 Omsorgsdistrikt Nes - 4,7 4,5 12,3
407 Omsorgsdistrikt Brumunddal - 4,6 4,5 17,6
409 Omsorgsdistrikt Furnes - 4,4 4,2 13,7
420 Bjønnhaug avlastningssenter 4,9 4,2 4,1 15,4
421 Rehabilitering 5,4 4,9 4,6 8,8
422 Demente 5,3 4,7 4,8 11,9
423 Ringsaker AO-senter - 4,7 4,6 11,1
424 Psykisk helse - 4,5 4,6 15,2
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31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

401 Omsorgsdistrikt Moelv 153,76 150,43 160,36 160,36
405 Omsorgsdistrikt Nes 150,00 145,64 144,13 144,13
407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 112,03 98,27 113,57 113,57
409 Omsorgsdistrikt Furnes 154,04 155,95 136,61 136,61
420 Bjønnhaug avlastningssenter 12,35 12,35 18,38 18,38
421 Rehabilitering 46,18 34,18 27,86 27,86
422 Demente 67,47 67,47 65,67 65,67
423 Ringsaker AO-senter 30,84 29,54 29,54 29,54
424 Psykisk helse 0,00 36,17 35,17 35,17
449 Pleie og omsorg ufordelt 2,00 0 0 0

Sum årsverk VO 40 Pleie og omsorg 728,67 730,00 731,29 731,29

Personalinnsats

I 2009 har en som nevnt foran gjennomført brukerundersøkelser kun i resultatenhetene Bjønnhaug
avlastningssenter, rehabilitering og demente. Medarbeiderne i disse tre enhetene får høy score ift.
engasjement og kompetanse både fra brukerundersøkelsen og motivasjonsmålingen.

Gjennomførte medarbeiderundersøkelser viser at de ansatte i pleie og omsorg gjennomgående er fornøyd
med engasjement og kompetanse. Medarbeiderne er også tilfredse med eget arbeidsmiljø, selv om
resultatene her varierer noe. Sykefraværet er fortsatt høyt og ligger over akseptabelt resultat samlet for
virksomhetsområdet. Det er fortsatt langtidsfraværet som dominerer.

Læring Utarbeidelse av Andel Risiko- Tilfredshet
og fornyelse kompetanse- gjennomførte vurdering med

plan medarb.samtaler (HMS) ledelsen

401 Omsorgsdistrikt Moelv 4,1 Ja 4 % Nei 4,0
405 Omsorgsdistrikt Nes 4,1 Nei 9 % Ja 4,5
407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 4,1 Ja 6 % Nei 3,9
409 Omsorgsdistrikt Furnes 3,8 Ja 42 % Ja 3,6
420 Bjønnhaug avlastningssenter 4,7 Ja 94 % Ja 3,9
421 Rehabilitering 4,7 Ja 100 % Ja 4,2
422 Demente 4,8 Ja 100 % Ja 4,8
423 Ringsaker AO-senter 4,3 Ja 100 % Ja 4,3
424 Psykisk helse 4,5 Ja 100 % Ja 4,2

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,3
Utarbeidelse av kompetanseplan 100 % 100 % 89 %
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 62 %
Risikovurdering (HMS) 100 % 100 % 78 %
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,2

Resultatene er innenfor akseptabelt nivå når det gjelder læring og fornyelse. Alle resultatenheter med unntak
av omsorgsdistrikt Nes har i 2009 utarbeidet kompetanseplan. Omsorgsdistrikt Moelv og Brumunddal
har ikke foretatt risikovurdering knyttet til HMS i 2009 pga. kapasitetsproblemer. Den pågående
omorganiseringsprosessen har også medført at omsorgsdistriktene kun har fått gjennomført medarbeider-
samtaler med et fåtall ansatte i 2009. Gjennomsnittlig score for ledertilfredshet ligger innenfor akseptabelt
nivå for virksomhetsområdet totalt sett. Det er imidlertid forholdsvis store variasjoner mellom enhetene.
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I 2009 har det blitt kjøpt inn nye senger til omsorgsdistriktene og spesialenhetene. Om lag halvparten av
sengene er byttet ut. Resten byttes ut i 2010. Omsorgsdistrikt Moelv har i 2009 gått til anskaffelse av buss til
transport av dagbrukere. Det har blitt gjennomført ombygging av Vesselbakkvegen og Furnes bo- og
aktivitetssenter. Det er foretatt nødvendige utbedringer av Brøttum bo- og aktivitetssenter, samt at utgifter til
advokatbistand og saksomkostninger ved rettsaken er belastet investeringsprosjektet.

Regnskap 2007* Regnskap 2008* Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 454 311 496 413 471 115 531 134
Driftsinntekter 166 254 199 908 134 616 -194 635
Netto driftsutgifter 288 057 296 505 336 499 336 499

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Investeringsutgift 7 690 12 304 9 520 7 720
Investeringsinntekt -11 449 790 2 032
Netto inv.utgift 3 759 11 513 9 520 5 688

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

401 Oms.distrikt Moelv 76 631 82 118 -5 487 -7,2
405 Oms.distrikt Nes 68 333 69 382 -1 049 -1,5
407 Oms.distrikt Brumunddal 58 924 62 165 -3 241 -5,5
409 Oms.distrikt Furnes 69 860 76 974 -7 114 -10,2
420 Bjønnhaug avlastn.senter 10 935 11 717 -782 -7,2
421 Rehabilitering 12 377 13 042 -665 -5,4
422 Demente 30 869 31 698 -830 -2,7
423 Ringsaker AO-senter 12 610 12 484 126 1,0
424 Psykiatriske tjenester 23 245 24 765 -1 520 -6,5
449 Pleie og omsorg ufordelt -27 285 -40 736 13 451 -49,3

Sum netto driftsutg. VO 40 336 499 343 610 7 111 -2,1

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

*I tallene for regnskap 2007 og 2008 er RE 430 matproduksjon ikke inkludert. Matproduksjon ble etablert
som eget virksomhetsområde, VO82, fra 2009.

Virksomhetsområdet fikk et negativt budsjettavvik på 7,111 mill. kroner etter avsetninger til bundne
driftsfond, men før årsoppgjørsdisposisjoner i 2009. Som det fremgår av tabellen over, er det store
variasjoner i resultatene for de enkelte enhetene. Årsaken til budsjettavvikene varierer og kommenteres
nærmere under det enkelte resultatområde.

Rapport fra resultatenhetene

401 Omsorgsdistrikt Moelv
2009 har vært et krevende år for omsorgsdistriktet. Mye arbeid har vært nedfelt i å utarbeide nye turnuser
og å samordne aktiviteter og ansatte fra tre tidligere omsorgsdistrikt inn i ett nytt. Distriktet har hatt en del
langtidsfravær blant lederne samtidig med at en sentral leder i langtidsavdelingen fratrådte sin stilling midt i
året. Dette har medført at en del prosesser har tatt lengre tid en forutsatt.

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i distriktet i 2009 da fokus har ligget på omorganiseringen. Det
generelle inntrykket i enheten er imidlertid at brukerne gjennomgående er fornøyde med de tjenester som
ytes, og med ansattes engasjement og kompetanse.



Det er gjennomført en motivasjonsmåling høsten 2009, som viser at de ansattes tilfredshet med læring og
fornyelse, ledelse, engasjement og kompetanse, og arbeidsmiljø, ligger innenfor akseptabelt nivå, men likevel
noe under målsettingene for virksomhetsområdet. Svarprosenten på motivasjonsmålingen var imidlertid kun på
36 %. Det at undersøkelsen ble utført midt i en omfattende omstillingsprosess, gjør at resultatene ikke kan
sammenlignes direkte med tidligere undersøkelser og fastsatte mål som forutsetter en stabil driftssituasjon.

Sykefraværet har de siste 12 måneder ligget på 13,3 %. Dette er høyere enn målet på 11 %, men samtidig
bedre en gjennomsnittet for de tre sammenslåtte distriktene i 2008, som var på 15,2 %. Fraværet preges av
langtidsfravær, spesielt knyttet til muskel-, ledd-, og slitasjeplager.

Omsorgsdistriktet har et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på 5,487 mill. kroner i 2009.
Budsjettavviket inkluderer et overført underskudd fra 2008 på 3,017 mill. kroner, slik at underskuddet
generert av driften i 2009 isolert sett ligger på 2,470 mill. kroner. Distriktet ble i løpet av 2009 styrket med
totalt 5,101 mill. kroner, hvorav 3,551 mill. kroner dekket utgifter knyttet til nye ressurskrevende brukere og
1,550 mill. kroner ble benyttet til å styrke den generelle driften.

En nøye gjennomgang av hjemler og utlønning i forbindelse med budsjettarbeidet for 2010, samt
arbeidet med nye turnuser, viser at det i 2009 har vært utlønnet ca 3,5 årsverk mer en det som lå inne i
budsjettrammen ved Brøttum bo- og aktivitetssenter, og ca. 1,75 årsverk mer en det som lå i rammen i en
av boligene. Samlet medførte dette at det ble utbetalt lønn til 5,25 årsverk mer enn det som var forutsatt
i rammen for 2009. Dette forklarer en stor del av det oppståtte underskuddet i 2009 ut over det som kan
knyttes direkte til nye ressurskrevende brukere. Distriktet har nå ryddet opp slik at det ikke vil utbetales lønn
til flere enn det som er forutsatt i rammen for 2010.

Etterspørselen etter langtidsplasser er stor, spesielt i Moelvområdet, og det har vært overbelegg på
langtidsavdelingen ved Ringsaker bo- og aktivitetssenter i hele 2009.

405 Omsorgsdistrikt Nes
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i distriktet i 2009. Måloppnåelsen for distriktet for øvrig, er lik
eller høyere enn målsettingene på alle områder unntatt medarbeidersamtaler og utarbeidet kompetanseplan.

Fra 1.3.2009 økte omsorgsdistrikt Nes med ca 1.600 ”nye” innbyggere som følge av sammenslåingsprosessen.
Dette innebar en økning med 95 nye brukernavn som utløste 59 nye, direkte brukertjenester. I tillegg økte presset
på institusjonsplassene. For å møte dette nye behovet ble rammen i omsorgsdistrikt Nes økt tilsvarende 1,3
årsverk. Til sammen ga dette personalmessige og økonomiske utfordringer. Å møte dette har vært en hovedut-
fordring gjennom året. Det har derfor vært nødvendig å ha et sterkt fokus på økonomi. Dette har igjen ført til at en
del andre innsatsområder har blitt nedprioritert, bl.a. har det vært gjennomført svært få medarbeidersamtaler i 2009.

Enheten har heller ikke fått utarbeidet noen skriftlig kompetanseplan i 2009. Det er likevel gjennomført
opplæring i dokumentasjon, pasientrettighetslovens § 4A – bruk av tvang, lindrende behandling og kreft,
brannsikkerhet, ledelse og saksbehandling samt diverse fagkurs. Totalt har 272 ansatte deltatt på organiserte
opplæringstiltak i 2009. Mange medarbeidere har deltatt på flere enn ett kurs.

Sykefraværet for hele 2009 var 12,3 %, hvorav 11 % er sykmeldt fravær og 1,3 % er egenmeldinger.
Fraværsprosenten har vært relativt jevnt gjennom året, med en liten nedgang i sommerhalvåret.
Omsorgsdistriktet kan ikke si om, eller i hvor stor grad, dette kan være relatert til arbeidssituasjonen. Det
er fortsatt et høyt fokus på forflytningsteknikker og så langt som mulig å unngå løft. Det er også anskaffet
løftetekniske hjelpemidler på de arbeidssteder slikt er aktuelt.

Omsorgsdistriktet hadde et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på 1,049 mill. kroner i 2009.
Korrigerer en for overført underskudd fra 2008 på 1,414 mill. kroner kommer enheten ut med et positivt
resultat for driften i 2009 isolert. Omsorgsdistriktet har altså greid å redusere underskuddet fra 2008 med
kr 365.000. At en har kunnet forbedre driftsresultatet, kan tilskrives at hele ledergruppen har hatt et
kontinuerlig fokus på god ressursutnytting, og at de ansatte har blitt løpende informert om økonomiske
sammenhenger og konsekvenser. Ansatte har også tatt initiativ til innsparingstiltak.

407 Omsorgsdistrikt Brumunddal
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2009. Motivasjonsmålingen som ble gjennomført i 2009, gir
distriktets medarbeidere høy score når det gjelder engasjement og kompetanse. Den samme målingen viser
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at de ansatte er tilfredse med eget arbeidsmiljø. Medarbeidernes tilfredshet med læring og fornyelse ligger
innenfor et akseptabelt resultat. Her er det likevel et forbedringspotensial da enheten ligger noe under
målsettingen for virksomhetsområdet. Målingen gir enheten svakest resultat når det gjelder medarbeidernes
tilfredshet med ledelsen. Enheten ligger her under akseptabelt nivå. Det er utarbeidet en handlingsplan for å
bedre resultatene på dette området i 2010.

Omsorgsdistriktet har i 2009 hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 17,6 %, hvorav korttidsfravær inntil
16 dager utgjorde 3,9 %. Målet for 2009 var under 11 % med et akseptabelt fravær på 13 %. Noen av
årsakene til det høye fraværet kan være usikkerhet knyttet til omorganiseringen og de gjennomførte
grensejusteringene mellom omsorgsdistriktene i 2009, og at fordeling av personalet på hhv.
sykehjemsavdelingen og avdelingen for hjemmebasert omsorg ikke var avklart før første halvdel av juni.
En annen årsak kan være underbemanning. Selv om en har kompensert med ekstrahjelp mv., har det ikke
gitt den ønskede stabiliteten i personalgruppene. De tiltakene en har satt inn for å redusere fraværet, kan ha
gitt resultater, da fraværet de to siste månedene av 2009 var redusert til omlag 13 %.

Driftsunderskuddet for 2009 ble på 3,241 mill. kroner. Korrigerer en for overført underskudd fra 2008, utgjør
underskuddet for 2009 kr 870.000. I løpet av året er enheten tilført 3,106 mill. kroner som kompensasjon for
merutgifter til særlig ressurskrevende brukere. I tillegg ble det etter 1. tertial tilført 1,8 mill. kroner, hvorav 1,5 mill.
kroner dekket aktivitetsøkning som følge av nye distriktsgrenser, og kr 300.000 ble gitt for å styrke den generelle
driften.

Overskridelsen på lønnssiden gjelder primært bruk av sykevikarer, overtid og ekstrahjelp.

Distriktet har hatt en aktivitetsøkning som følge av 1.436 ”nye” innbyggere ved grensejusteringene pr
1.1.2009. Uavhengig av grensejusteringene har det vært en aktivitetsøkning i hjemmebasert omsorg
tilsvarende ca. 4 årsverk. I tillegg krever innredningen av sykehjemmet i mindre enheter og en overgang til
funksjonsfordelt modell noe større bemanning.

409 Omsorgsdistrikt Furnes
Omsorgsdistriktet har i 2009 vært preget av omorganiseringen fra tre til ett omsorgsdistrikt og arbeidet med
implementering av nye turnuser, bemannings- og arbeidsplaner. Omorganiseringen har vært tids- og
ressurskrevende og har medført at enheten ikke har hatt kapasitet å gjennomføre brukerundersøkelser dette
året. Medarbeidersamtaler er kun gjennomført for en håndfull medarbeidere.

Gjennomførte motivasjonsmålinger gir medarbeiderne god score når det gjelder engasjement og kompetanse.
De ansattes tilfredshet med eget arbeidsmiljø ligger også innenfor akseptabelt resultat. Enheten scorer på den
annen side lavt når det gjelder medarbeidernes tilfredshet med læring og fornyelse og medarbeidernes
tilfredshet med ledelsen. Det svake resultatet på sistnevnte område kan ha sammenheng med den gjennomførte
omorganiseringen og at turnuser og en stabil organisering ikke var implementert før på slutten av året.

Omsorgsdistriktet har i 2009 hatt et sykefravær på 13,7 %. Dette er høyere enn distriktets målsetting på 12 %,
men innenfor akseptabelt resultat. Fraværet er lavere enn det samlede fraværet for de tre tidligere distriktene
som lå på om lag 14,7 %.
Enheten fikk et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på hele 7,114 mill. kroner i 2009. Overført
underskudd fra de tre tidligere omsorgsdistriktene på 2,653 mill. kroner inngår i dette slik at driften i 2009
isolert sett har generert et negativt budsjettavvik på 4,461 mill. kroner.

De største avvikene i 2009 knytter seg til lønnsbudsjettet og avvik på postene sykevikar, ekstrahjelp og
overtid, samt variable tillegg. Overtids- og ekstrahjelpforbruket skyldes dels at det ble benyttet gamle
turnuser store deler av året med høyere bemanningsnorm enn dagens, og dels at det ble benyttet ”grå”
stillinger utenpå de vedtatte hjemler. Enheten har nå ryddet opp slik at det ikke vil bli brukt ”grå” stillinger i
2010. Videre er det avvik på utgiftspostene medikamenter og medisinske forbruksvarer, samt inventar og
utstyr.

Distriktets rammer har totalt blitt styrket med 1,959 mill. kroner i løpet av 2009, bl.a. for å dekke merutgifter
knyttet til en bruker med spesielle behov inne på sykehjemmet, økte utgifter til brukerstyrte personlige
assistenter samt medisinsk forbruksmateriale.
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420 Bjønnhaug avlastingssenter
For enheten samlet syntes situasjonen i forhold til brukere, ansatte og organisasjon å være tilfredsstillende.
På brukerundersøkelsen ligger enheten på akseptabelt nivå. Brukerne gir enheten lav score på inneareal
og muligheten for individuelle tilrettelegginger og medvirkning. Det er en økende etterspørsel etter
avlastningstjenester, og det er en utfordring å gi et individuelt tilpasset tilbud til så mange barn/unge med
ulike behov. Det er stadig behov for å rekruttere flere kompetente privatpersoner som kan ta avlasteroppdrag
for kommunen.

Motivasjonsmålingen viser at de ansatte er tilfredse med jobben, men det er misnøye med de fysiske
arbeidsforholdene. Tilfredshet med ledelsen har gått ned, og dette kan ha sammenheng med at både
enhetsleder og fagleder har hatt 37,5 % permisjon for å gjennomføre videreutdanning i psykososialt arbeide
med barn og unge. Dette har vært krevende i forhold til samtidige endringer i driften og oppgraderinger.
Enheten innførte i desember 2009 den fleksible turnusordningen ”årsarbeidstid”.

Sykefraværet siste 12 måneder ligger på 15,4 %, noe som er høyere enn 2008. Størstedelen av fraværet
skyldes langtidssykmeldte med kroniske helseplager. Enheten jobber kontinuerlig for å holde sykefraværet
lavest mulig og reglene i HMS/IA følges for de ansatte.

Det ble et negativt budsjettavvik ved årets slutt på kr 782.000. Dette inkluderer overskuddet fra 2008 på kr
43.000. I tillegg til avvik på flere lønnsposter, har drift på to steder gjort enheten mindre fleksibel i forhold til
bruk av vikarer. Det har vært overforbruk på overtid som skyldes forskyving av vakter for å ha forsvarlig
bemanning ved høyt sykefravær.

421 Rehabilitering
I 2009 gjennomførte rehabiliteringsenheten brukerundersøkelse for brukere som hadde et opphold
på rehabilitering sengepost i 2008. Brukerne gir enheten score som er høyere enn målsettingene.
Rehabiliteringsenheten har et høyt tverrfaglig nivå der sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter,
fysioterapeuter, aktivitører og lege jobber sammen for å gjenvinne brukernes funksjoner og ressurser.
Enhetens slagord ”Samarbeid om mestring” vises gjennom godt samarbeid med omsorgsdistriktene,
sykehusene og NAV om å gi et helhetlig tilbud.

De ansatte gir høy score på innhold i jobben, samarbeid med kollegaer, organisering, faglig og personlig
utvikling, stolthet over egen arbeidsplass og helhetsvurdering. Sykefravær siste 12 måneder er på 8,8 %.
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.

Gjennom ”Flink med Folk i første rekke” i regi av KS har kommunen fått bevilget kr 300.000 til prosjektet
”Individuell plan - kompetanseheving for brukere, tjenesteytere og ledere”. Det er opprettet en 40 % stilling
som prosjektmedarbeider. Arbeidet fortsetter i 2010.

Enheten fikk et negativt budsjettavvik på kr 665.000 i 2009. Dette inkluderer underskuddet på kr 505.000 fra
2008. Enheten har store deler av året hatt ledighet i stillinger pga. permisjoner og sykmeldinger. Enhetens
budsjett klarer allikevel ikke dekke opp dagens aktivitetsnivå. Stenging i høytider og ferier er tiltak som
gjennomføres i 2010.

422 Demente
Demensenheten får høyere score enn det fastsatte målet når det gjelder de tjenestene som tilbys og
brukernes mulighet for samarbeid og medvirkning. Resultatene fra brukerundersøkelsen viser også at
brukerne gjennomgående er fornøyd med den informasjonen som gis.

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 11,9 %. Dette er en svak nedgang fra 2008 hvor
fraværet lå på 13,3 %, men likevel høyere enn enhetens mål på 10 %. Fraværet i enheten er hovedsaklig
langtidsfravær.

Enheten fikk et negativt budsjettavvik på kr 830.000 i 2009. Overført underskudd fra 2008 på kr 540.000
inngår i dette slik at driften i 2009 isolert sett genererte et negativt avvik på kr 290.000.

ÅRSBERETNING 200970



Demensenheten har store utfordringer i forhold til
pasienter med grunnleggende psykiatrisk
diagnose som utvikler demens. Denne typen
pasienter har annen type atferd og behov for
tilnærming enn pasienter uten en psykiatrisk
grunnlidelse. Grunnbemanning i enheten er lav,
og dette bidrar til at en ofte må leie inn ekstra
personale på en av de 7 gruppene i enheten, noe
som medfører høyere bruk av overtid og
ekstrahjelp enn det som er ønskelig.
Demensenheten er organisert på tre geografisk
spredte enheter, noe som begrenser muligheten
for å utnytte organisering og funksjonsinndeling
på en fullt ut god økonomisk måte.

423 Ringsaker AO-senter
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i
2009. Enheten har mistet flere ansatte med
høgskole-
utdanning gjennom nedbemanninger, og det er et
mål å øke andelen ansatte med
høgskoleutdanning.

Motivasjonsmålingen viser en positiv utvikling
innen de fleste områder. Resultatene ligger tett
opp mot måloppnåelse. 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.

Nytt av året er at enheten ved å omdisponere ressurser har etablert en daglig bussrute mellom Holo og
Brumunddal for å utveksle brukere, slik at brukerne i størst mulig grad får et tilbud som passer den enkeltes
ønsker og behov. Enheten opplever også større pågang av funksjonshemmede ungdom som går ut av
videregående skole. Det er en utfordring å møte deres behov og samtidig opprettholde tilbudene for de
brukere som er eldre.

Regnskapet viser i 2009 et positivt avvik på kr 126.000. Enheten hadde i 2008 et overskudd på kr 121.000.
AO-senteret har i en årrekke operert som underleverandør for industrien. Oppdrag fra lokal industri har blitt
vanskeligere å få tak i, noe som har gitt enheten en inntektssvikt.

424 Enhet for psykisk helse
2009 var det første hele driftsåret for enhet psykisk helse. Det har vært arbeidet intensivt med etablering av
enheten via utarbeidelse av styringsdokumenter, tjenestebeskrivelser og gode prosedyrer og rutiner. Det er
utarbeidet egen kompetanseplan, og i tråd med den har ansatte påbegynt spesialutdanning i rusbehandling
og psykisk helsearbeid. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2009.
Enheten har foretatt risikovurdering og utarbeidet egen handlingsplan i forhold til HMS. Medarbeiderne viser
via gjennomført motivasjonsmåling at de er godt fornøyd med arbeidsmiljø, egen kompetanse, læring og
fornyelse og innhold i jobben. Tilfredshet med ledelsen er også innenfor akseptabelt nivå.

Sykefravær for siste 12 måneder er 15,2 %. Dette er over målsettingen på 10,0 % og høyere enn akseptabelt
resultat på 11,5 %. Det høye fraværet skyldes at flere ansatte er langtidssykemeldte.
Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte.

Driftsresultat for 2009 viser et underskudd på 1,520 mill. kroner. Overskridelsen skyldes merforbruk på
variabel lønn og merutgifter på sykevikar, ekstrahjelp og overtid med kr 1.387.000 og må ses i sammenheng
med høyt sykefravær og ekstra ressurskrevende brukere. Andre driftsutgifter er overskredet med kr 133.000
hvor det er store avvik på postene husleie og strøm. Dette skyldes en underbudsjettering. Psykisk helse har
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Type sak 2007 2008 2009

Enkeltvedtak i Profil 3 446 3 543 3 819
Delegert økonomisak 7 2 3
Delegert innkjøpssak 1 3 1
Delegert personalsak 205 221 149

Rapport om bruk av delegert myndighet

i løpet av året blitt tilført totalt 5,394 mill. kroner for å dekke utgifter knyttet til to svært ressurskrevende
brukere.

449 Pleie- og omsorgsformål – ufordelt
Det positive budsjettavviket under budsjettansvar 449 knytter seg i hovedsak til et større statstilskudd enn
forventet fra tilskuddsordningen til ressurskrevende brukere. Tilskuddet, som utbetales etterskuddsvis,
dekker likevel bare deler av merbehovet knyttet til denne brukergruppen.

Ved utgangen av 2009 sto det igjen 13,451 mill. kroner på budsjettansvar ufordelt pleie- og omsorgsformål.
Ikke disponert overskudd fra 2008 på kr 5,490 mill. kroner inngår i resultatet. Det er i 2009 inntektsført en
merinntekt knyttet til statstilskudd til ressurskrevende brukere på 8,602 mill. kroner. Midlene vil bli benyttet til
å dekke fremtidige utgifter til den gruppen brukere.

2.5.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer

Sammenslåing av omsorgsdistrikt
I k.sak 87/2008 ble det vedtatt en sammenslåing av 9 omsorgsdistrikter til fire store omsorgsdistrikter.
Bakgrunnen for dette var at kommunen hadde vesentlige avvik på to områder. For det første hadde
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.

Sammenslåingen ble satt i verk fra 1.1.2009, og det er lagt ned en stor arbeidsinnsats i forhold til
organisering, bemanning og budsjettering av de sammenslåtte distriktene. Omorganiseringsprosessen har
vært tid- og ressurskrevende, men nødvendig for å etablere en organisasjon bedre rustet til å møte de
utfordringene sektoren står ovenfor.
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Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,6
Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 4,8
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,4
Informasjon 5,0 4,0 4,7

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 4,8
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,6
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,0
Sykefravær 7,6 % 10,0 % 7,3 %

Brukerundersøkelsen i 2009 gjaldt foreldre til barn som mottar tiltak fra barneverntjenesten, og ble
gjennomført gjennom deltakelse i KS-nettverk. Ringsaker scorer over gjennomsnitt i nettverket på alle
måleindikatorer. De fleste spørsmålene er sammenlignbare med tilsvarende brukerundersøkelse gjennomført i
2007. For disse har gjennomsnittlig tilfredshet økt fra 4,4 i 2007 til 4,7 i 2009. I 2008 var ungdom i
Ungdomskontakten målgruppe, og vil derfor ikke bli sammenliknet med brukerundersøkelsen i 2009. Måltallet
for informasjon har steget fra 4,1 til 4,7 fra forrige foreldreundersøkelse. Resultatene må ses i lys av at
enheten jobber mye med og i konflikter, noe som kan påvirke respondentene i undersøkelsen. Med bakgrunn i
dette vurderes måltallene som tilfredsstillende.

Medarbeidernes tilfredshet med arbeidsmiljøet har sunket fra 4,3 i 2008 til 4,0 i 2009. Laveste score ble gitt på
tilfredshet med fysisk arbeidsmiljø (3,1). Dette antas å være bedret ved flytting av barneverntjenesten fra
midlertidige lokaler i ”brakka” til administrasjonsbygget i november 2009.

Nedgangen i enkelte måltall i forhold til tidligere år gjenspeiler også det faktum at barneverntjenestens
medarbeidere opplevde det som belastende å måtte foreta krevende prioriteringer mellom forskjellige lovkrav
og restanselister.

2.6 Barne- og ungdomsvern (VO 50)

Barnevernssjef: 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
I 2009 har det vært en økning i antall meldinger inn til barneverntjenesten. Det har vært utfordrende å
gjennomføre undersøkelse av alle meldinger og oppfølging av barn og unge med tiltak innenfor lovens krav.
For å avvikle restanselistene og gjennomføre undersøkelser innen lovens frister, ble det både kjøpt private
barneverntjenester og satt inn to nye engasjementstillinger fra sommeren 2009. Til sammen ble enheten
i 2009 tilført 1,787 mill. kroner pga. merutgifter til plasseringstiltak, besøkshjem, lønnsutgifter og
barnevernvakta. I 2009 har det ikke vært spesielle utfordringer i forhold til måloppnåelse, økonomi og
ressursbruk innenfor tjenesteområdene ungdomskontakt og bosettingstiltak for enslige mindreårige
asylsøkere og flyktninger.

2.6.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
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Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,8
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Ja
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 90 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,1

For regnskapsåret 2009 har enheten et underskudd på kr 1.042.118. Årsaken til underskuddet er en dobbel
inntektsføring fra regnskapsåret 2008 på kr 1.061.772. I sak om årsoppgjørsdisposisjoner for 2009, f.sak
29/2010, ble det vedtatt at beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Enheten har i 2009 hatt et merforbruk knyttet til antall meldinger inn til barneverntjenesten. Satsene for
kommunal egenandel til institusjonsplasseringer har økt, samtidig som økning i plassering av små barn
medfører at barn er lengre i plasseringstiltak. Utgifter til juridisk bistand økte som følge av økt antall rettsdager.
Ved behandling av 1. tertialrapport 2009 ble det vedtatt at enheten skulle styrkes med 1,0 mill. kroner for å
dekke økte utgifter til plasseringstiltak og kr 87.000 til å dekke økte utgifter til barnevernvakta. Enheten ble
videre styrket med 0,7 mill. kroner ved behandling av 2. tertialrapport 2009 for å dekke forventet merforbruk på
ulike plasseringstiltak og økte lønnsutgifter knyttet til engasjementstillinger.

31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 23,66 23,66 31,25 31,25

Personalinnsats

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

500 Barne- og ungdomsvern 33 443 34 485 -1 042 -3,18

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

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 37 304 40 222 41 960 44 403
Driftsinntekter 9 168 9 958 8 517 10 960
Netto driftsutgifter 28 136 30 264 33 443 33 443

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Investeringsutgift 113 81 0 0
Investeringsinntekt 115 0 0 0
Netto inv.utgift -2 81 0 0

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Med bakgrunn i måltall og tilbakemeldinger fra ansatte og ledelse, ble det mot slutten av 2009 besluttet å
gjennomføre en medarbeiderskapsprosess i regi av KS, med formål å styrke de interne samarbeidsforhold.
Medarbeiderskap i barneverntjenesten gjennomføres i januar 2010 og med etterfølgende gruppearbeid på
forbedringsområder.
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Fristbrudd Henlagte Fristbrudd Henlagte Fristbrudd Henlagte
2007 - % 2007 - % 2008 - % 2008 - % 2009 - % 2009 - %

1. kvartal 0 (12) 49 (59) 0 (15) 83 (64) 9 (24) 43 (61)
2. kvartal 0 (11) 60 (60) 2 (14) 47 (56) 28 (28) 57 (50)
3. kvartal 8 (25) 70 (73) 4 (17) 62 (58) 32 (36) 64 (57)
4. kvartal 9 (27) 51 (68) 29 (23) 47 (58) 63 (41) 61 (51)

Andel fristoverskridelser og henleggelser av undersøkelser i Ringsaker

Antallet meldinger til barnevernet har økt for hvert år. Den prosentvise økningen i 2008 var mer enn dobbelt så
stor som i både 2007 og 2009. Det kan være med på å forklare at etterslepet i 2009 ble opplevd som
belastende for arbeidsmotivasjonen. Utviklingen gir således ikke noe entydige bilde av situasjonen.

Økningen i antall meldinger i 2009 skyldes at det kommer flere meldinger fra politi og psykisk helsevern, i
tillegg til et økende antall meldinger fra andre barneverntjenester pga. familier som flytter. Det er nedgang i
antall foreldre som melder fra om behov. Dette kan sees i sammenheng med at barneverntjenesten har økt
terskelen for å sette inn tiltak som foreldre selv ønsker (barnehageplass, avlastning). Mange foreldre
henvender seg også direkte til Rådgivningstjenesten for ungdomsfamilier (RUF) vedrørende
tenåringskonflikter. RUF fikk henvendelser fra 25 nye familier i 2009.

1999 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009

Barn meldt 107 127 157 152 179 177 233 260

Type melder 2007 2008 2009 Type melder 2007 2008 2009

Barnet selv 2 3 1 Skole 29 29 33
Mor/far 37 21 27 PP-tjenesten 0 0 -
Familie for øvrig 6 6 8 Politi 29 55 66
Nabo 0 0 7 BUP/voksenpsykiatri 5 19 18
Sosialtjenesten 4 1 4 Andre off. instanser - 4 3
Barneverntjenesten 13 22 26 Asylmottak, udi, imdi - 0 -
Barnevernvakt 24 13 16 Krisesenter - 0 -
Barnehage 1 3 3 Frivillige, idrettslag - 0 -
Helsestasjon 9 18 14 UK, fritidsklubber - 0 3
Lege/sykehus 8 14 10 Andre 16 25 21

Sum 1831) 233 260

Antall meldinger til barneverntjenesten i Ringsaker, sammenligningstall for 2007-2009

1) Tallet er høyere enn i forrige tabell fordi noen barn ble meldt av flere, senere år telles kun første melding.

En undersøkelse skal være gjennomført innen 3 måneder, evt. 6 måneder dersom forhold ved saken gjør det
nødvendig. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunens overholdelse av barnevernlovens undersøkelsesfrister,
og om begrunnelsen for evt. utvidelse til 6 måneder er innenfor lovens kriterier. Første halvår 2008 måtte
barneverntjenesten for første gang opprette restanselister for meldinger som skulle undersøkes videre. Siden
fristbrudd først registreres når undersøkelsen er avsluttet, vises avviket først på slutten av 2008 og i 2009.
Saksbehandlernes porteføljer var fylt opp av saker fra den avviklede restanselisten, i tillegg til at meldingene
inn fortsatte å øke. 2. kvartal 2009 ble det på nytt opprettet restanseliste. Sommeren 2009 var det på
det meste 30 barn som ventet på undersøkelse. Av tabellen fremgår det også at andelen av henlagte
undersøkelser er høy. Dette skyldes vanskeligheter med å motivere foreldre til å ta imot tiltak, eller mangel på

Kilde: Fylkesmannens fristkontroll, tall i parentes viser gjennomsnittstall for Hedmark.

2.6.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer

Barneverntjenesten – antall meldinger
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Selv om antallet meldinger har økt, har antallet barn og unge i tiltak sunket. Økt saksmengde og økte utgifter
til plasseringstiltak har hevet terskelen for hjelpetiltak, samtidig som 2009 hadde lavere vekst enn i 2008.

Antall barn med tiltak fra barneverntjenesten

Barn i tiltak pr 31.12 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Barn plassert utenfor hjemmet 39 47 51 52 58 58
Barn med hjelpetiltak i hjemmet 120 127 109 107 133 111
Sum antall barn med tiltak ved utgangen av året 159 174 160 159 191 169
- Herav ungdom over 18 år med tiltak 9 21 8 19 16 16
Barn med undersøkelse pr 31.12 15 29 50 50 66 65
Totalt antall barn med aktiv sak pr 31.12 178 204 210 209 257 234

Økende antall alvorlige saker medfører flere saker til behandling i fylkesnemnda, og flere ankesaker til
rettsapparatet. Slike saker er arbeidskrevende og innebærer mye ressursbruk i form av medarbeideres
arbeidstid og advokathonorar.

Type sak Antall saker Antall barn Antall rettsdager Rettsinstans
totalt

Klage akuttsak 2 4 2 Fylkesnemnda
Omsorgsovertakelse 4 5 11 Fylkesnemnd
4-24 (Atferdsplassering) 1 1 3 Fylkesnemnda
Omsorgs-/samværssak trukket eller stanset 5 6 - Fylkesnemnda
Ny behandling samværssak/omsorgssak 1 2 1 Fylkesnemnda
Forenklet behandling omsorgsovertakelse 1 1 - Fylkesnemnda
Ankesaker omsorg, tilbakeføring, samvær 7 8 16 Tingretten
Ankesak forliksmøte/forhandlingsmøte 1 1 1 Tingretten
Sum: 22 20*) 34

Saker behandlet i fylkesnemnd og rettsvesen

2006 2007 2008 2009

Familier m/ individuell oppfølging fra familieveileder for barn 19 29 24 21
Foreldrekurset ”De utrolige årene”, antall familier 10 13 11 4
Barn i familier som mottok ”De utrolige årene” 19 26 16 9
Familier veiledet ved RUF - - 51 42 (25*)
Ungdom omfattet av veiledningssamtalene ved RUF - - 74 61 (33*)
Foreldremekling vedr samvær og hvor barn skal bo, antall saker/familier 22 44 61 49
Foreldremekling vedr samvær og hvor barn skal bo, antall barn - - 85 89

Familieveiledere Familiens hus og RUF, samt mekling etter lov om barn og foreldre – antall saker

*) Et barn kan gå igjen i flere saker; totalt omfatter sakene 20 forskjellige barn.

Familieveilederne i Familiens hus og familieveileder for RUF er et lavterskeltilbud som arbeider uten
innledende melding, med hjemmebesøk, veiledning, oppfølgingstiltak og familiesamtaler. Våren 2009 ble det
ikke gjennomført foreldrekurs. Familieveileder ved RUF er også godkjent mekler etter lov om barn og foreldre.
Oppdragene refunderes av staten etter fast sats.

*) tallene i parentes gjelder nye familier/barn

hensiktsmessige tiltak for å skape endring. For øvrig er økningen i saksmengde et nasjonalt problem, her
illustrert ved gjennomsnittstall for Hedmark. I 2010 planlegges tiltak for å effektivisere undersøkelsene for å
komme à jour.
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2007 2008 2009

Delegert personalsak 7 13 21
Delegert økonomisak 1 1 3
Antall enkeltvedtak i hht lov om barneverntjenester 301 507 645
Antall klagesaker til fylkesmannen 1 0 2
Antall saker behandlet i fylkesnemnd, med rettsmøte 8 9 9
Antall saker behandlet i rettsapparat (tingretten), med rettsmøte - 4 7
Antall barn med akuttvedtak som ikke krever godkjenning (bvl § 4-6,1) 3 5 12
Antall barn med akuttvedtak til godkjenning av fylkesnemndsleder (bvl § 4-6,2) 4 6 14

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

Type tiltak Antall Type tiltak Antall

Registrerte ungdom 152 Ungdom i fritidsgrupper 30
Registrerte besøk 1 367* Ungdom i ART-gruppe 5
Registrerte besøk pr mnd, gj.snitt 124 Ungdom i Skeiv gruppe 2
Besøk pr dag, gj.snitt 7 Registrerte Åpen kveld 212
Familier med støttesamtaler 22 Registrerte Åpen kveld i gj.snitt 8
Ungdom med individuell oppfølging 52 Ungdom på julebord 24
Jentegruppe, antall jenter 7 Ferietiltak, påmeldte 99

Aktivitet Ungdomskontakten 2009

*) Gjelder registreringer fra januar - november

Begge klagesakene til fylkesmannen gjaldt klage fra foreldre på avslag om hjelpetiltak. I begge tilfeller fikk
privat part medhold av fylkesmannen. For øvrig ble barneverntjenesten gitt medhold i alle hovedspørsmål til
behandling i fylkesnemnd og tingrett.

Aktiviteten i Ungdomskontakten kan måles både i forhold til totalt antall registrerte og hvor mange som får et
spesifikt psykososialt tilbud. Antall ungdom med individuell oppfølging har steget fra 44 i 2008 til 52 i 2009.
Antall ungdom i lukkede gruppetilbud har sunket fra 64 til 44. Dette skyldes en bevisst strategi. I perioder er
det valgt å følge tett opp enkeltungdom og søsken som har hatt spesielle behov, i samarbeid med
barneverntjenesten.

Nye tiltak
Kommunestyret vedtok i k.sak 135/2008 en utvidelse av bosettingstiltak for enslige mindreårige asylsøkere og
flyktninger fra 4 til 8 ungdommer i 2009. Anskaffelse av bolig og opprettelse av stillinger ble besluttet i egen
sak (k.sak 83/2009) og i forbindelse med budsjett for 2010. Oppstart skjer når nytt personale er på plass og
bolig er kjøpt, senest 2. august 2010.

Pågående prosjekter
Barneverntjenesten deltok i BLDs handlingsprogram for å motvirke fattigdom i barnefamilier for perioden
2006-2008. Prosjektet ble videreført for 2009, hvorav Ringsaker kommune ble bevilget kr 150.000. Fokus
har vært på å styrke barnas fritidsaktiviteter.

I forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan for 2008-2011 ble det besluttet at det skulle
foretas en gjennomgang av barneverntjenestens arbeid på grunn av den sterke veksten i meldinger og
ressurskrevende tiltak. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) påtok seg
oppdraget med oppstart desember 2008. Kommentarutkast vil være ferdig i april 2010.
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Brukerundersøkelsen i 2009 viser noe lavere brukertilfredshet enn i 2008, men de fleste
måleparametrene er innenfor et akseptabelt resultat.

13 saker ble oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse, hvorav kommunens vedtak ble opprettholdt
i 77 % av sakene.

Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 3,8
Andel søknader behandlet innen to uker 80 % 70 % 70 %
Andel klagesaker omgjort av fylkesmannen 0 % 10 % 23 %
Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 4,3
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,4
Informasjon 5,0 4,0 4,1

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 -
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,1
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,8
Sykefravær 6,0 % 7,0 % 6,4 %

Det er en synkende grad av medarbeidertilfredshet sammenliknet med tidligere målinger. Dette må ses i
sammenheng med den omfattende omstillingsprosessen enheten har vært i gjennom i løpet av 2009.
Sykefraværet er dog i henhold til akseptabelt resultat.

2.7 Sosiale tjenester (VO 51)

Sosialsjef: Ulf Axel Eriksson til 14.5.2009
Leder NAV Ringsaker: Roy Carstens fra 15.5.2009.

2.7.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 242 råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid,
243 tilbud til personer med rusproblemer, 265 kommunalt disponerte boliger, 273 kommunale
sysselsettingstiltak, 275 introduksjonsordningen, 276 kvalifiseringsprogrammet og 281 økonomisk
sosialhjelp.

2.7.2 Hovedkommentar
Sosiale tjenester ble fra 15.5.2009 en del av NAV Ringsaker. Enheten flyttet inn i nye lokaler i
Brumunddal og det ble opprettet et servicepunkt i Moelv. Antall brukerhenvendelser i servicepunktet i
Moelv er lavt, og omhandler i hovedsak trygdeområdet i NAV. Personalressursen som er avsatt står ikke
i forhold til antall henvendelser og ressursbruken vil bli vurdert.

I 2009 har enheten vært preget av omstilling i forbindelse med etableringen av NAV Ringsaker. Mye tid
og energi har gått med til bl.a. omorganisering, praktiske tilpasninger i nye kontorlokaler og opplæring.
Økt turnover blant de ansatte, kombinert med en i utgangspunktet noe lavere bemanning i forhold til
andre sammenliknbare kommuner, har medført dårligere oppfølging av den enkelte bruker. Det har
derfor vært vanskelig å utnytte de statlige ordninger som er etablert for brukergruppen, slik som
arbeidsmarkedstiltak og bostøtteordningen. Resultatet av dette blir lengre stønadsperioder og større
utbetalinger til sosialhjelp.

2.7.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert
av fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
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Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,5
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Ja
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 91 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 3,7

31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 27,85 27,85 32,35 32,35

Personalinnsats

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 57 132 62 013 60 473 69 104
Driftsinntekter 13 910 17 869 11 113 19 744
Netto driftsutgifter 43 222 44 144 49 360 49 360

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Investeringsutgift 3 484 2 363 1 313 1 938
Investeringsinntekt 363 460 263 798
Netto inv.utgift 3 121 1 903 1 050 1 140

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

510 Sosiale tjenester 49 360 52 400 - 3 040 -6,16

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

For regnskapsåret 2009 har enheten et underskudd på kr 3.040.000. Dette inkluderer et overført
underskudd fra 2008 på kr 955.000. Underskuddet kan i stor grad tilskrives lengre stønadsperioder og
større utbetalinger, som følge av lav grunnbemanning og en krevende omstillingsprosess i forbindelse
med etableringen av NAV Ringsaker. Enheten har også hatt en større økning enn forutsett i antall
brukere og utbetalinger for aldersgruppen 18-24 år. Sykdom, vakanser og omrokkeringer i
ungdomsteamet har redusert mulighetene for den nødvendige tette oppfølgingen.

Ved k.sak 15/2009 om tiltakspakken og k.sak 41/2009 om behandling av 1. tertialrapport ble det vedtatt å
avsette til sammen 3 mill. kroner til et sosialhjelpsfond for å dekke evt. økning i sosialhjelpsutgifter. Ved
behandling av 2. tertialrapport 2009 ble det vedtatt at enheten skulle styrkes med 2 mill. kroner for å
dekke økte utgifter til sosialhjelp ved bruk av sosialhjelpsfondet. Ved sak om årsoppgjørsdisposisjoner
for 2009, f.sak 29/2010, ble det vedtatt at resterende saldo på sosialhjelpsfondet kr 1.077.000 skulle
benyttes til samme formål.

2.7.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer

Generelt
Sosiale tjenester har hatt fire utviklingsprosjekter i 2009 med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet,
Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbanken. Prosjektet ”Tettere individuell oppfølging” (TIO) ble
startet i 2006 og ble videreført ut 2009. Ringsaker kommune var en av sju utvalgte kommuner.
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Av tabellen fremgår det at enheten har hatt en økning i utbetaling av sosiale bidrag til livsopphold,
boutgifter og tilleggsytelser, som også er hovedårsaken til enhetens merforbruk.

Kategorien ”tilleggsytelser” innbefatter ytelser som kommer i tillegg til veiledende livsoppholdssats.
Dette er utgifter som skal vurderes ut i fra den enkeltes situasjon og som brukeren har krav på ut ifra
dennes livssituasjon. Dette er utgifter til lege, psykolog, medisiner, tannbehandling, briller, flytteutgifter,
innbo, bilhold mv.

2007 2008 2009 Endr. i % 2008 - 2009

Livsopphold 9 366 10 131 11 522 13,7
Boutgifter 13 837 15 235 17 023 11,7
Tilleggsytelser 4 631 6 564 7 375 12,4

Sosialhjelpsutgifter og boutgifter 2007 – 2009 beløp i 1.000 kr

2007 2008 2009

Klienter pr mnd/antall 18-24 år 337/79 340/65 347/70
Utbetalt pr klient pr måned 7 836 8 771 9 432

Nøkkeltall, klienter og utbetaling 2007 – 2009 (tall fra Velferd)

NAV-bygget

Prosjektet skulle bidra til økt kompetanse, kvalitet og effektivitet i arbeidet med brukere som har behov
for tett, individuell oppfølging. Prosjektet bidro til at enheten kom raskt i gang med det lovpålagte
kvalifiseringsprogrammet. LAR-prosjektet (legemiddelsassistert rehabilitering), ble startet opp 3.11.2008
for å bedre tilretteleggingen av rehabiliteringen for mennesker i LAR og vil bli avsluttet 31.12.2010. Det
tredje prosjektet, ”Koordinerende tillitspersoner”, skal bidra til bedre oppfølging av rusmisbrukere og det
fjerde, ”Bolig for løslatte”, skal sikre tilfredsstillende boforhold for de som løslates fra fengsel.
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Det registreres en økning på 5,9 % i antall brukere totalt, og 2,1 % i gjennomsnitt pr. måned. Det
registreres også en økning i utbetaling pr. bruker. Økningen er spesielt stor i aldersgruppen 18-24 år.

Nye tiltak
Kvalifiseringsprogrammet startet 15.5.2009 samtidig med etableringen av NAV Ringsaker.
Kvalifiseringsprogrammet er vedtatt som nytt kapittel i lov om sosiale tjenester og skal forvaltes av
det lokale NAV-kontor. Det ble opprettet 3 årsverk i forbindelse med innføring av denne ordningen.
Mange langtidsbrukere ble overført til denne ordningen i løpet av året og pr. 31.12.2009 var 43 brukere
i programmet.

Enheten ble i 2009 også tilført 1,5 årsverk i forbindelse med bosetting av flyktninger, og det ble
opprettet 1 årsverk som NAV-leder samtidig som det ble inndratt 1 årsverk som nestleder fra 1.7.2009.

Type sak 2007 2008 2009

Delegert personalsak 7 23 17
Delegert økonomisak 2 1 4
Enkeltvedtak i sosialavdelingen 5 207 5 729 5 562

Rapport om bruk av delegert myndighet
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2.8 Helsestasjon (V0 52)

Leder helsestasjon: Ingeborg Nordbryhn Wien

2.8.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 232 forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 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 31.12.2009 har enhet for helsestasjoner registrert 368 fødte barn. Dette er 29 færre enn året før, men over
gjennomsnittet for de siste årene. Mange barn og familier har behov for råd, veiledning og tiltak utover det
som er et ordinært oppsatt program. Enheten deltar i tverrfaglig samarbeid om 135 barn og ungdommer. 23
barn er meldt barneverntjenesten. Barneverntjenesten mottar flere bekymringsmeldinger enn tidligere om
ufødte barn fra jordmødrene. Arbeidsoppgavene innenfor dette feltet er omstendelig, og krever tid,
kommunikasjonsferdigheter og sensitivitet fra personalet. Arbeid med individuell plan øker i omfang og
ansatte i enheten er personlig koordinator for 23 planer og flere er ventet.

Arbeid med opplysning og vaksinering mot svineinfluensa ble omfattende høsten 2009. Det har vært
stor pågang av telefonhenvendelser. Resultatenhetsleder har deltatt i beredskapsarbeid og hatt
koordineringsansvar for vaksinering av befolkningen. I noen grad har ordinære oppgaver blitt utsatt som
en følge av dette merarbeidet.

Resultatenheten dekker tolketjenester for bruk innen egen enhet, for fastlegene i kommunen og for private
spesialisthelsetjenester. Forbruket har økt mye i 2009. Årsaken til dette er blant annet nytt asylmottak og nye
fastleger som i større grad benytter tolk. 543 tolkebestillinger har gått igjennom sekretærer i helsestasjon.

Økt aktivitet har gitt behov for utvidelse av lokaler. Lokalene for helsestasjon og Familiens hus i Brumunddal
er ombygd, og antall kontorer og møterom har økt. For helsestasjon og Familiens hus i Moelv gjøres det
avtale med huseier om utvidelse av eksisterende leieareal.

Jordmor deltar i prosjekt vedrørende gravide arbeidstakere i Ringsaker kommune. Resultatenheten er tilført
0,3 årsverk jordmor i prosjektstilling for ett år. Prosjektet innebærer kompetansehevning innenfor
arbeidsplassvurdering og forebyggende tiltak for gravide.

En fysioterapeut i helsestasjonen deltar i pilotprosjekt med Brøttum skole vedrørende fysisk aktivitet og
leseferdigheter. Fysioterapeuten gjennomfører testing av elevene og gir aktivitetsprogram for 20 minutters
aktivitet hver dag. Flere ansatte jobber med opplegg til barn med sykelig overvekt og for tidlig fødte barn.
Bruk av Martemeo, metode for å bedre relasjon mellom foreldre og barn, er et annet opplegg som
vektlegges. 5 ungdomshelsesøstre har gjennomført kurslederkurset ”Ørebro prevensjonsprogram” i regi av
SLT og deltar i foreldremøter i ungdomsskolen med sikte på å bevisstgjøre foreldrene i forhold til utsatt debut
for rusbruk.

2.8.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
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Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,3
Dekningsgrad svangerskapskontroll 80 % 75 % 93 %
Dekningsgrad 6 ukers kontroll 95 % 90 % 99 %
Dekningsgrad 2 års kontroll 90 % 85 % 95 %
Dekningsgrad 7 års kontroll 90 % 85 % 91 %
Dekningsgrad poliovaksine v/ 2 år 95 % 90 % 96 %
Dekningsgrad poliovaksine v/ 16 år 90 % 85 % 98 %
Andel 10. klasser med orientering fra HFU 100 % 90 % 100 %
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,3
Informasjon 5,0 4,0 5,1

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,4
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,8
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 5,0
Sykefravær 6,0 % 9,0 % 4,3 %

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,9
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Ja
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 73 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,6

Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i oktober 2009 viser gjennomsnittsscore på 4,7, tilsvarende
2008. Gjennomgangen av resultatene har gitt grunnlag for en handlingsplan hvor hovedpunkt er revidering av
organisasjonsplanen og behov for bedre arbeidsforhold for skolehelsetjenesten ute i skolene. Det ble gitt
tilbud om medarbeidersamtaler, men ikke alle ble gjennomført pga. arbeidet med vaksinering mot
svineinfluensaen siste kvartal. Sykefraværet i enheten økte svakt fra 3,8 i 2008 til 4,3 i 2009.

Virksomhetsområdet ble tilført 1,18 årsverk i 2009 ved opprettelsen av asylmottak i Moelv (k.sak 141/2008).
Ressursene ble fordelt på 1 årsverk helsesøster, 0,1 årsverk sekretær og 0,08 årsverk lege.

31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 21,48 22,48 22,48 23,66

Personalinnsats

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 12 814 14 475 14 769 15 681
Driftsinntekter 3 130 3 185 2 431 3 343
Netto driftsutgifter 9 684 11 290 12 338 12 338

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Brukerundersøkelse fra januar 2009 ble gjennomført blant frammøtte foreldre i forbindelse med
konsultasjoner på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten. Resultatene viser stor grad av fornøydhet
blant brukerne. Dekningsgraden av tjenester ligger over målnivået.



Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

520 Helsestasjon 12 338 12 468 -130 -1,1

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
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Vaksinering mot svineinfluensa.

Ønsket resultat Akseptabelt resultat Resultat

Kostnad pr bruker/enhet 1 300 1 500 1 476

Effektiv ressursbruk

Økonomisk ressursutnyttelse viser at tjenesten har økt forbruk pr. bruker, fra kr 1.358 i 2008 til kr 1.476 i
2009. Utgifter til svineinfluensavaksinering og til tolketjenester ligger inne i dette beløpet, men retter seg i
mindre grad til den aktuelle brukergruppen for virksomheten.

Virksomhetsområdet fikk et underskudd på kr 130.000 i 2009. Årsaken til dette er merutgifter mht
svineinfluensavaksinering og stor økning i bruk av tolketjenester. Det er også brukt ekstra ressurser til
jordmor i forbindelse med permisjoner og ferieavvikling. Enheten fikk tilleggsbevilget kr 240.000 for
merforbuk til tolketjenester ved behandling av 2. tertialrapport 2009.
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Antall 2007 2008 2009

Konsultasjoner hos jordmor 2 084 2 430 2 235
Konsultasjoner hos helsesøster 0–5 år 5 107 5 379 5 430
Barn med tverrfaglig samarbeid hvor helsesøster deltar 0–16 år 136 138 135
Barn med tilbud fra fysioterapeut 0–18 år* 196 256 329*
Konsultasjoner i helsestasjon for ungdom 1 394 1 681 1 543

Oversikter i tabellform

* Pga økt stillingsressurs er alderspekteret utvidet fra 7 til 16 år i 2009.

2.8.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer

Helsetjeneste for asylsøkere
Det ble opprettet mottak for asylsøkere i Moelv i januar 2009, og enheten ble i den forbindelse tilført 1,18
årsverk. Tjenesten har tilhold i samme lokaler som Moelv helsestasjon. Helsesøster gjennomfører
kartleggingssamtaler med alle beboere som kommer til mottaket, helseopplysning, oppfølging og nødvendig
henvisninger til andre instanser. Arbeidsoppgavene er krevende fordi mange har traumatiske hendelser bak
seg og sliter med søvnvansker, angst og depresjoner. Det foregår et nært samarbeid med mottaket, politi og
fastleger. Det er stort behov for å benytte tolk i samtalene.

Vaksinering mot HPV
Jenter på 7. klassetrinn får tilbud om vaksinering mot humant papillomavirus som er et seksuelt overførbart
virus og som er hovedårsak til kreft i livmorhals. Mellom 60 og 70 % av jentene i Ringsaker har takket ja til
slikt tilbud. Vaksinen må gis tre ganger. Arbeidet kan gjennomføres med dagens ressurser da BCG –
vaksinering i ungdomsskolealder har utgått.
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Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,5
Brukere fritidsklubber i % av forutgående år 105 % 100 % 136 %
Brukere psykisk helse i % av forutgående år 105 % 100 % 135 %
Opplevd kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,0
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,0
Informasjon 5,0 4,0 4,2

Effektiv ressursbruk

Det er gjennomført brukerundersøkelse innen psykisk helsearbeid. Lav svarprosent medfører usikkerhet på om
svarene er gyldige for hele brukergruppa. Resultatene er over akseptabelt nivå for alle måleindikatorer.

Det holdes årlige erfaringsmøter med leietakere av idrettshallene i kommunen. Det føres protokoll for disse
møtene og forhold av betydning blir fulgt opp. Leietakerne er godt fornøyd med ordningen. Det har totalt sett
blitt flere leietakere gjennom året ved at Neshallen ble tatt i bruk fra september 2009.

2.9 Kultur og fritid (VO 55)

Kultursjef: Sigmund Myklebust til 31.8.2009
Kultursjef: Asle Berteig fra 1.9.2009

2.9.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 231
aktivitetstilbud barn og unge, 234 aktivisering
og støttetjenester overfor eldre og
funksjonshemmede, 360 naturforvaltning og
friluftsliv, 377 kunstformidling, 380 idrett og tilskudd
til andres idrettsanlegg, 381 kommunale idrettsbygg
og idrettsanlegg og 385 andre kulturaktiviteter og
tilskudd til andres kulturbygg.

Enheten skal fremme kulturell aktivitet i samspill
mellom lag og foreninger, offentlige innstanser og
private ressurser. Barn og unges oppvekstkår er
prioritert innsatsområde.

2.9.2 Hovedkommentar
Fritidsklubben og motor- og aktivitetssenteret i
Brumunddal har tidligere hatt utfordringer med
oppslutning. Dette har endret seg etter systematisk
arbeid med å heve kvaliteten på tilbudene gjennom
de siste to årene, og i 2009 har oppslutningen vært
god og stabil. Ungdommens kulturmønstring har i
2009 blitt arrangert som et samarbeidsprosjekt
mellom alle fritidsklubbene.

Tilrettelagte kulturtilbud har hatt høyt aktivitetsnivå. Innen psykisk helsearbeid er det startet opp ei ungdoms-
gruppe og nye aktivitetstilbud.

Av større teateroppsettinger i 2009 fikk InnlandSpillenes ”Ronja Røverdatter” forholdsvis betydelig økonomisk
støtte.

Kultursjefen har hatt mye arbeid med planlegging og utvikling av Byfesten i 2010.

2.9.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.

Idrettskonsulent Per Viggo Nydahl
og kultursjef Sigmund Myklebust.
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Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 4,7
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 5,0
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,5
Sykefravær 3,0 % 4,0 % 7,9 %

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,8
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Nei
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 85 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,1

Det er foretatt risikovurderinger for noen av enhetens ansvarsområder; fritidsklubber, Teatersalen og Moelv
kulturhus. Enheten fikk ny leder i siste del av 2009, men målingen i BMS er gjort i forhold til tidligere leder. Ny
leder gjennomførte 11 medarbeidersamtaler i 2009 av 13 planlagte.

31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 18,55 18,95 19,54 19,54

Personalinnsats

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

550 Kultur og fritid 17 855 17 932 -77 -0,43

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

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 24 150 23 587 22 193 28 129
Driftsinntekter 6 706 6 548 - 338 10 274
Netto driftsutgifter 17 444 17 039 17 855 17 855

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Investeringsutgift 1 517 27 382 4 880 26 219
Investeringsinntekt 3 142 2 723 400 2 489
Netto inv.utgift -1 625 24 659 4 480 23 730

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Nes idrettshall er ferdigstilt og innviet 28.9.2009. Tingnes kulturhus har gjennomgått en rehabilitering av
kjøkken og kafeteria. Prosjektet har en relativt stor budsjettoverskridelse som en vil komme tilbake til ved
avslutningen av prosjektet. Kommunestyret vedtok i k.sak 125/2007 endret finansieringsplan for scene og
garderobe i Teatersalen i Brumunddal. Byggearbeidene er fullført og salen ble innviet under
RingsakerOperaens forestilling ”Den glade enke”.

Fraværsprosenten skyldes langtidsfravær gjennom store deler av 2009 og i liten grad korttidsfravær.
Det er ingen indikasjoner på at det er sammenheng mellom sykefraværet og arbeidsmiljøet.
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2007 2008 2009

Fritidsklubber 25 179 16 733 22 782
Tilrettelagte kulturtilbud 541 614 657
Sang og musikk 1 341 1 192 1 210

Registrerte brukere

2007 2008 2009

Fritidsklubber 106 171 149
Tilrettelagte tilbud 5 943 6 405 5 870
Tilrettelagte ferietilbud 5 579 6 370 7 359
Sang og musikk 665 688 1 152

Ressursbruk pr registrerte brukere

Utleievolum utenom skoletid i idrettshallene 2007 2008 2009

Brumunddalhallen 1 259 1 337 1 353
Fagerlundhallen 1 094 1 050 1 255
Moelvhallen 1 111 1 013 951
Neshallen (fra september 2009) - - 355

Idrett – friluftsliv

Nøkkeltall tilrettelagte tilbud 2007 2008 2009

Funksjonshemmede 346 373 332
Psykisk helse 195 241 325
Sum brukere 541 614 657
Aktivitet funksjonshemmede:
- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter idrett/friluftsliv 130 155 150
- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter allmennkultur 81 67 72
- Deltaker ferietilbud 105 86 62
Aktiviteter psykisk helse:
- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter 206 226 284
- Deltakere ferietilbud 14 15 28

Tilrettelagte tilbud

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 fra og med 2008, noe som gir en mer korrekt statistikk. Økningen i
besøkstallene er ved tilbudene i Brumunddal. For tilrettelagte kulturtilbud er det ført opp antall registrerte
brukere. Det er fortsatt sterk økning i antall brukere, i hovedsak innen psykisk helsearbeid. Barn og unge med
psykisk lidelse er nå overført fra brukergruppen funksjonshemmede til brukergruppen psykisk helse.

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.

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.

Virksomhetsområdet har et underskudd på kr 77.000 i 2009. Overført overskudd fra 2008 var kr 285.000.
Merforbruket i 2009 skyldes i hovedsak merutgifter i forbindelse med leie av lokaler i Teatersalen. I tillegg var
det et lite overforbruk i avdelingen for barn og unge.

2.9.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
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Fra åpningen av Neshallen 28.9.2009

Tabellen over viser utleievolum i utleietimer pr år utenom skoletid ved idrettshallene. Barn og unge er prioritert
målgruppe, og ”Åpen hall” på fredagskveldene er eksempel på igangsatt tiltak. Kommunedelplan for idrett og
fysisk aktivitet 2008 til 2011 med prioritert utbyggingsprogram for idrettsanlegg 2008 til 2011, er utført i nært
samarbeid med Ringsaker Idrettsråd. Til Ringsaker ble det i 2009 gitt spillemidler til fem ordinære anlegg, to
nærmiljøanlegg og fire mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Totalt utbetalt kr 4.276.000 i spillemidler i
2009, mot kr 3.990.500 i 2008.

Kulturlokaler
Kommunale kulturhus omfatter Tingnes kulturhus, Moelv kulturhus, Teatersalen i Brumunddal og Mo gard.
I tillegg har kommunen fritidsklubbene i Brumunddal, Moelv, Nes, samt motor- og aktivitetssenteret i
Brumunddal.

Fritidsklubben i Brumunddal fremstår som et attraktivt kulturlokale. Fritidsklubben i Moelv fremstår som et
allsidig og attraktivt kulturlokale. Lokalene til rockeverkstedet i nabohuset har i løpet av 2009 blitt vannskadet
av tilsig fra bakken og opp i gulvet. Lokalene til fritidsklubben på Nes har ikke gjennomgått endringer eller
større vedlikehold på mange år.

Lokalene til Brumunddal motor- og aktivitetsenter har behov for vedlikehold. Uavhengig av om den nye
innfartsveien til Brumunddal legges forbi senteret eller ikke må det tas en beslutning på om driften skal
fortsette i disse lokalene eller om det er hensiktsmessig å finne en samlokalisering med Brumunddal
fritidsklubb et annet sted i Brumunddal.

Bruk av delegert myndighet
I henhold til delegert myndighet er det behandlet 462 delegerte økonomisaker (flere saksnummer inneholder
grupper av søknader, for eksempel innen idrett og sang/musikk) mot 488 tilsvarende delegerte økonomisaker i
2008. Det er innvilget 64 nye ledsagerbevis fordelt på begge brukergrupper.



ÅRSBERETNING 200990

Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 -
Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 -
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 -
Informasjon 5,0 4,0 -

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 -
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 5,1
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,7
Sykefravær 4,0 % 5,0 % 3,8 %

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,3
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Ja
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 94 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,7

Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse for kulturskolen i 2009 på grunn av tekniske problemer med
programvaren. Øvrige resultater viser at kulturskolen ligger på akseptabelt nivå i de andre kategoriene.

31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 10,57 10,69 11,69 11,69

Personalinnsats

2.10 Kulturskole (VO 56)

Leder kulturskole: 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
vokalmusikk, bildende uttrykk, barne- og ungdomsteater, barnedans, klassisk ballett, jazzballett og street
dance. I tillegg kommer tilbud til elever knyttet til det organiserte fritidsmusikklivet, barnehager og
grunnskolen.

2.10.2 Hovedkommentar
Høsten 2009 fylte kulturskolen 30 år. Jubileet ble markert i uke 48 med åpen undervisning, huskonserter,
forestillinger og utstillinger både i Brumunddal og Moelv. Kulturskolen hadde godt besøk denne uka. For å
utvide kontakten med kommunens barn fortsatte skolen å utvikle tilbudet til barnehager, grunnskoler og SFO.
Enheten startet samarbeid med to nye barnehager og to nye skoler.

2.10.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
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Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 6 393 6 749 7 053 7 219
Driftsinntekter 2 318 2 204 1 865 2 031
Netto driftsutgifter 4 075 4 545 5 188 5 188

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

560 Kulturskole 5 188 4 956 232 4,47

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

År 2007 2008 2009

Avdeling bilde 48 50 51
Avdeling dans 160 175 150
Avdeling musikk 224 251 233
Avdeling teater 38 43 35
Kurs innenfor SFO-tiden (tilbud fra høst 2008) - 40 156
Salg av tjenester til barnehage 120 125 128
Salg av tjenester til korps (ca. tall) 190 192 204
Salg av tjenester til grunnskoler (tilbud fra høst 2008) - 45 76

Sum 780 921 1 033

Tall for antall elever ved kulturskolen

I løpet av 2009 har enheten snudd et underskudd fra 2008 på kr 57.000 til et overskudd på kr 232.000 ved
utgangen av året. Dette har sammenheng med enkelte besparelser på lønnsområdet og høyere inntekter
fra brukerbetaling enn budsjettert. Det planlegges å bruke overskuddet til tilrettelegging av tredje etasje i
kulturskolens lokaler i Brumunddal.

2.10.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer

I 2009 har enheten gjennomført eller deltatt på i overkant av 30 arrangementer, blant annet 7 huskonserter,
10 teaterforestillinger, 4 bildeutstillinger, samt vår- og juleavslutninger for danseelever. De største
arrangementene var vinterkonserten i Veldre kirke med deltagelse fra mer enn 100 av skolens elever fra
forskjellige avdelinger. Kulturskolens 30-års jubileum involverte alle skolens elever. Samarbeidet med
RingsakerOperaen fortsatte i 2009, og danseavdelingen var med både på operaens jubileumsforestilling
i februar og oppsetningen av ”Den glade enke” i november.

I løpet av 2009 har kulturskolens venteliste økt fra 151 til 199, hvorav de fleste ønsker plass på gitar, piano
eller slagverk.

Siden høsten 2008 har enheten tilbudt gruppeundervisning i dans eller teater til SFO. Høsten 2009 ble
tilbudet utvidet til å inkludere musikk. Det samarbeides så langt med tre SFO-avdelinger.

Bruk av Mo gard i Moelv som hovedundervisningssted i nordre del av kommunen har igjen vært oppe til
diskusjon. Flere ønsker at kommunes tusenårssted er tilgjengelig også for andre brukere. En befaringsrunde
på andre lokaler i Moelv ble foretatt tidlig på våren. Konklusjonen er at selv om Mo gard ikke er et ideelt
undervisningslokale, er det i forhold til dagens behov det beste alternativet med hensyn til beliggenhet og
undervisningsareal.
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Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,9
Besøk pr. innbygger 4,7 4,3 4,4
Utlån pr. innbygger 5,2 4,9 4,9
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,5
Informasjon 5,0 4,0 5,1

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,5
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 5,0
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,9
Sykefravær 4,0 % 5,0 % 3,4 %

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 5,2
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Ja
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 100 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 5,1

Biblioteket har i 2009 hatt over 141.000 besøkende. Dette er en økning fra 2008 med 6.000 besøk.
Medvirkende årsaker til det er avviklingen av forhåndsstemming til Stortingsvalget og utstillingen ”Våre hellige
rom ” hvor alle elevene ved ungdomsskolene var på besøk. Bibliotekets samlede utlån er om lag 5.000 høyere
enn i 2008. Samlet sett har biblioteket god brukertilfredshet.

Sykefraværet er redusert fra 2008, noe som delvis skyldes en vellykket bruk av tidsubestemt lønnstilskudd til
to medarbeidere.

2.11 Bibliotek (VO 57)

Biblioteksjef: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 kommunens mest besøkte kulturinstitusjon og hadde i 2009 en økning både i besøkstall og utlån.
Utlånet av lydbøker, musikk og film øker mens utlånet av bøker går ned. Biblioteket er en møteplass for litteratur
og mennesker og har en aktiv formidlingsrolle. Det arrangeres møter om litterære emner, samfunnsaktuelle og
lokalhistoriske tema. Prosjektmidler gir et viktig tilskudd til arrangementene og bidrar til et utviklingsbasert fokus.

Arbeidet med å stimulere til lesing blant barn og unge er bibliotekets prioriterte område. Den tradisjonelle
litteraturuka for barn og ungdom ble avviklet i mars og ga tilbud til 2.200 elever. Utjevning av digitale
klasseskiller er også en oppgave for biblioteket. I samarbeid med andre aktører er det holdt generelle datakurs
og gitt opplæring i bruk av nett-tjenester.

2.11.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
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31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 10,36 10,36 10,36 10,36

Personalinnsats

Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

570 Bibliotek 5 735 5 601 134 2,34

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

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 6 686 7 003 6 452 7 198
Driftsinntekter 1 546 1 572 717 1 463
Netto driftsutgifter 5 140 5 431 5 735 5 735

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Investeringsutgift 39 0 0 0
Investeringsinntekt 0 0 0 0
Netto inv.utgift 39 0 0 0

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

År 2007 2008 2009

Besøk pr innbygger 4,4 4,1 4,4
Utlån pr innbygger 4,9 4,8 4,9

Nøkkeltall for bibliotekdriften

Før årsoppgjørsdisposisjoner har biblioteket et positivt avvik på kr 134.133 i forhold til budsjett. Dette skyldes
primært mindre lønnsutgifter enn budsjettert og inntekter fra lønnstilskudd fra NAV og sykepengerefusjoner.
Enheten har også merinntekt på refusjon merverdiavgift.

2.11.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
Det er etablert en ordning med lesepakker i Midttun barnehage på Nes. Totalt 40 familier abonnerer på pakker
som inneholder fem bøker til hvert barn i familien. I løpet av året vil familiene motta 5 pakker.

Prosjektmidler fra Fritt Ord og Kulturminneåret har bidratt til foredragskvelder og til kurs i digital publisering.
Informasjon om Kvernveita ble i den forbindelse lagt ut på nett som en kulturminneløype. Prosjektmidler fra
Den kulturelle spaserstokken er benyttet blant annet til å digitalisere minner fra Veldre og Brumunddal.
Biblioteket deltar i et Comenius Regio-prosjekt sammen med to skoler og administrasjonen i Ringsaker
kommune. Samarbeidspartner er South Lanarkshire i Skottland. Målet er å forbedre lese- og skriveopplæringen
blant annet ved å knytte bibliotek og skole tettere sammen.

Ombyggingen av avdeling Moelv ble utsatt fra 2009 til 2010. Arbeidet forventes avsluttet i mai med gjenåpning
av avdelingen i juni.

Tjenesteutvikling og etablering av nye tiltak krever kontinuerlig kompetanseutvikling og læring. Bibliotekets
kompetansebehov dekkes gjennom eksterne og interne kurs. Medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte
er tilfredse med nærmeste leder og oppfølging av medarbeidersamtalene.
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År 2007 2008 2009

Delegert økonomisak 2 3 0
Delegert personalsak 3 1 2
Delegert innkjøpssak 1 0 0

Rapport om bruk av delegert myndighet

Studietur til bibliotek i Danmark.
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Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,2
Andel utførte brannsyn A-objekter 100 % 90 % 100 %
Antall tilbudte boligtilsyn 2800 2300 2420
Antall utarbeidede eller rev. innsatsplaner 20 15 20
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,0
Informasjon 5,0 4,0 5,0

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,2
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 5,0
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,8
Sykefravær 5,0 % 6,0 % 2,9 %

Våren 2009 ble det gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot særskilte brannobjekter, hvor det ble spurt
om brannvesenets tilsynsvirksomhet. Undersøkelsen viste at brukerne er fornøyde. Det manglet 380 tilbudte
boligtilsyn i 2009 for å nå målsettingen på 2.800 tilsyn. Til gjengjeld ble det feid ca 750 pipeløp mer en
budsjettert pga. større feiebehov enn beregnet. Antall tilbudte boligtilsyn var også 358 høyere enn i 2008.

2.12 Brann (VO 60)

Brannsjef: 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 kommune. Det er Mesnali, Nes, Moelv og i Brumunddal hvor også
kontorene er plassert.

2.12.2 Hovedkommentar
Formannskapet vedtok i sak 18/2009 å nedsette en politisk gruppe med brannsjefen som sekretær hvor
oppdraget var å utrede ulike alternative løsninger for brannordningen i Ringsaker kommune. Utredningen ble
utarbeidet og behandlet av kommunestyret i møte 16.12.2009 ved sak 94/2009. Saken ble utsatt med krav om
ytterligere utredning og den fortsetter derfor i 2010.

Den mest alvorlige og ressurskrevende brannen i 2009 var brannen på gården Vinju i Veldre der det brant i en
driftsbygning med ca 400 griser. Innsatsen var svært arbeidskrevende og flesteparten av grisene ble reddet ut.

2.12.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.



ÅRSBERETNING 200996

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,5
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Ja
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 99 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,9

31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 14,81 14,81 14,81 14,81

Personalinnsats

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 20 933 22 369 22 220 22 707
Driftsinntekter 7 207 7 747 6 716 7 203
Netto driftsutgifter 13 726 14 622 15 504 15 504

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Investeringsutgift 157 4 250 600 1 046
Investeringsinntekt 213 1 205 600 600
Netto inv.utgift -56 3 045 0 446

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

600 Brann 15 504 15 522 -18 -0,1

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

Før årsoppgjørsdisposisjoner har enheten et negativt avvik på kr 17.884.

I forhold til tidligere år har feiing i 2009 blitt definert som et selvkostområde og det har blitt beregnet
kalkulatoriske kostnader som ikke har blitt budsjettert, samt at det har blitt opprettet et eget selvkostfond.
Feiervesenet har et overskudd på kr 7.199 som har blitt avsatt selvkostfondet.

Mål Akseptabelt resultat Resultat

Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner 480 510 479

Effektiv ressursbruk

På slutten av 2008 ble det overført kr 700.000 fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. For disse midlene
ble det kjøpt inn to biler til feiervesenet som erstatning for to leiebiler hvor leieavtalen gikk ut i april 2009.
Enheten hadde i 2009 merinntekter/besparelser på driften som på slutten av året ble overført til
investeringsbudsjettet. Midlene skal benyttes til å kjøpe en ny vaktbil som skal avløse en leieavtale som går
ut i løpet av 2010. Tilbygg brannstasjonen i Brumunddal er også belastet investeringsregnskapet i 2009.
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Særskilte brannobjekter 2007 2008 2009 2009
utført utført registrert utført

A-objekter (overnattings-/publikumsbygg) 170 175 166 166
B-objekter (større industri-/lagerbygg) 41 41 41 14
C-objekter (verneverdige-/fredede bygg)1) 0 14 14 0

Forebyggende brannvern

2006 2007 2008 2009

Feide piper helårsbolig 4 991 6 192 5 969 6 641
Feide piper fritidsbolig 35 43 38 76
Feide fyrkjeler 35 20 20 35
Elektronisk reg. av nedgravde oljetanker 283 149 79 65
Utførte tilsyn av fyringsanlegg1) 1 906 2 499 1 527 1 688
Tilbudte tilsyn av fyringsanlegg 2 341 3 143 2 062 2 420
Tilsyn i aksjon boligbrann 200 102 115 50
Antall søknad/meldinger om ildsted behandl. 227 188 146 95

Feiing

I antall utførte tilsyn er også tematilsyn og egenmeldinger inkludert.

Alle pålagte tilsyn av særskilte brannobjekter av A-objekter ble utført i 2009. I tillegg til tilsyn, saksbehandling
og oppfølging av disse, har 2009 vært et aktivt år i forhold til forebyggende brannvern. Totalt har ca 2.500
personer i Ringsaker kommune gjennom ulike tiltak på for eksempel skoler, institusjoner og bedrifter fått
brannverninformasjon direkte fra brannvesenet. Blant annet deltok brannvesenet på aksjon boligbrann og
brannvernuka med åpen dag på Moelv, Brumunddal og Mesnali brannstasjoner. Brannvesenet deltok også i
aksjon ”Trygg hyttekos” ved å besøke 15 hytter, med påfølgende presseomtale. I forbindelse med
eldreprosjektet har forebyggende avdeling hatt brannverninformasjon for 120 ansatte.

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

Feiervesenet hadde høy aktivitet i 2009. Ser en på hovedproduksjonen som består av feide pipeløp på
helårsbolig og antall tilbudte boligtilsyn er det den nest høyeste samlede produksjonen siden enheten startet
med tilsyn i 2000. Dette til tross for at flere månedsverk gikk bort pga. omsorgspermisjoner for to av de
ansatte.

1) Fyringsanlegg som er registrert som tilbudt, men ikke utført skyldes 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.

2.12.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
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Utrykninger 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Gj. snitt

Unødvendig/falsk alarm 136 161 145 167 136 90 158 184 196 165 174 155,6
Grasbrann/skogbrann 6 7 8 10 3 9 9 8 7 9 7 7,5
Bil-/båt-/vognbrann 13 20 18 13 13 13 17 16 17 9 10 14,5
Pipebrann 21 30 30 32 50 39 39 32 34 29 30 33,3
Annen brann 10 14 3 17 21 28 20 26 12 21 12 16,7
Brannhindrende tiltak 8 11 19 13 12 10 14 21 21 23 23 15,9
Trafikk ulykke 10 18 25 23 33 41 41 67 49 48 49 36,7
Vannskade/oversvøm. 37 28 28 41 13 8 17 20 24 16 20 22,9
Akutt forurensing 4 4 7 5 7 3 7 12 11 11 13 7,6
Annen assistanse 7 10 31 20 19 29 22 32 25 23 22 21,8
Innbruddsalarm 1) 8 3 3 4 12 16
Ambulanseoppdrag 5 21 9 15 14
Hus/hytte/bygn 30 33 39 32 34 24 27 23 21 27 25 28,6

Sum 282 336 353 373 341 302 379 465 430 408 415 371,2
Kontrolloppdrag 2) 82 80 55 52 30 9 15 24 22 15 25 37,2
Utrykning fra Hamar
brannstasjon (avtale) 11 25 11 8 11 6 18 17 21 24 13
Rekvirert assistanse HIB 3 2 0 0 1 2

Beredskap

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

I løpet av året bidro Ringsaker brannvesen med hjelp til Gjøvik ved 5 branner, 2 trafikkulykker og 1 bilbrann.
Lillehammer og Øyer brannvesen tok seg av 2 trafikkulykker i Ringsaker i løpet av året. Laget ved Nortura
rykket ut 3 ganger i løpet av året utenfor bedriften.

Den største og mest ressurskrevende brannen i 2009 var brannen på gården Vinju i Veldre, hvor et stort antall
griser ble evakuert fra driftsbygningen. Mannskapene viste stor innsats, og to ble dehydrert og måtte
overnatte på sykehus, mens flere var inne til sjekk. Brannen ble evaluert i etterkant og konklusjonen er at det
ut i fra et dyrehelseperspektiv var veldig bra at så mange griser ble evakuert. En kom også fram til forbedrede
rutiner for å redusere sannsynligheten for at mannskaper får tilsvarende reaksjoner senere.

Brannsjefen ledet på slutten av året en tverrfaglig gruppe som planla og gjennomførte vaksinering av
befolkningen i Ringsaker kommune mot svineinfluensa i Fagerlundhallen, Neshallen og Moelvhallen. Leder
beredskap deltok også i denne gruppen og hadde det stedlige ansvaret i Fagerlundhallen.

Alle sjåførene gjennomførte på slutten av året glattkjøringskurs med utrykningskjøretøyene på NAF’s
glattkjøringsbane.

2 brannformenn gjennomførte og besto Norges brannskoles grunnkurs på Starum. 10 av de nyansatte
brannkonstablene gjennomførte og besto det obligatoriske nettbaserte kurset fra Norges brannskole.
1 brannkonstabel, 2 utrykningsledere og 2 overordnet vakt deltok på Norges brannskoles grunnkurs i
skogbrannslukking, og 2 brannkonstabler tok førerkort klasse C.

Rapport om bruk av delegert myndighet
I løpet av 2009 ble det behandlet 10 delegerte brannsaker. Tilsvarende tall for 2008 var 21, og 42 i 2007.
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Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,3
Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,5
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,6
Informasjon 5,0 4,0 5,0

Brukerundersøkelsen omfatter brukernes tilfredshet med landbruksvikarordningen.

2.13 Landbruk (VO 61)

Landbrukssjef: 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 forvaltes av landbrukskontoret, har til sammen tilført brukerne
i Ringsaker kommune 128 mill. kroner i 2009. Produksjonstilskuddet utgjør 113 mill. kroner.
Investeringstilskudd fra Innovasjon Norge var på 4,5 mill. kroner. I tillegg utgjør rentestøtte på lån 7,8 mill.
kroner. Det er bevilget 1,5 mill. kroner til spesielle miljøtiltak i jordbruket hvor midlene har gått til verneverdige
bygninger, kulturminner, vedlikehold av kulturmark og biologisk mangfold. Enheten ble tilført 5,1 mill. kroner
ved regionalt miljøprogram, mens miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel ga et tilskudd på 2,7 mill. kroner.

Det har vært mindre interesse for omlegging til økologisk landbruk enn for noen år siden. Ringsaker er
imidlertid en Økoløft-kommune som jobber for å øke både forbruk og produksjon av økologiske varer i
kommunen. Det bemerkes at 13 % av mjølkeproduksjonen i Ringsaker er økologisk og
følgelig den kommunen i landet som produserer mest økologisk mjølk.

Landbruksvikarene har i 2009 bistått 23 foretak med 245 dager sykeavløsning og 46 dager til andre oppdrag.
Ordningen er viktig i forhold til dyrevelferd og er en trygghet for brukeren når uhellet er ute.

I 2009 har det vært betydelige tap av bufe forårsaket av rovvilt. Totalt har 994 dyr tatt av rovvilt blitt erstattet.
Enkeltbesetninger har hatt opptil 30 % tap. Det kommunale fellingslaget besto i 2009 av 24 mann som har
brukt 1.589 timer i forbindelse med fellingsforsøk. Ringsaker kommune fikk i 2009 ansvaret for å koordinere
fellingsforsøk i regionen. Det ble i 2009 skutt en bjørn i Ringsaker. I 2009 ble 60.000 daa i Furnes almenning
vegetasjonskartlagt og danner grunnlaget for en beitebruksplan for Løten, Hamar og Furnes almenning.

Tømmerprisene falt første halvår 2009, men steg noe utover høsten. Det ble avvirket til sammen 177.708 m3

tømmer for salg fra Ringsakerskogene med en førstehåndsverdi på 55 mill. kroner. Antall utsatte skogsplanter
falt fra 925.000 i 2008 til 696.000 i 2009. Innsatsen innen ungskogpleie øker for hvert år, og behandlet areal i
2009 ble 4.359 dekar.

I 2009 ble det bevilget ekstra midler til produksjon av energiflisråstoff. Fra 32 km skogsvegkant, 133 dekar
kulturlandskap og 433 dekar hogstfelt ble det tatt ut energiflisråstoff til en førstehåndsverdi på rundt 1 mill.
kroner. Noe av dette kommer fra kommuneskogen i Ringsaker hvorav det er levert ca 500 m3 salgsvirke. Rundt
200 m3 av dette er sluttavvirkning, mens resten er tynning.

2009 var andre år av 3-års bestandsplan for elg. Av tildelt kvote på 434 ble 407 elg felt, den laveste andelen på
mange år. En årsak var vanskelige jaktforhold i høytliggende områder. Elgstammen er fortsatt stor. Det ble felt
147 rådyr av en kvote på 346. 2009 var tredje året med beverjakt og av en kvote på 10 dyr i fjellområdene ble 6
bevere felt. 1 bever ble felt som skadedyr i lavereliggende områder. Av fallvilt ble 40 elger levert til slakt og ga
en inntekt på kr 104.000.

2.13.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
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Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,6
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 5,0
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,8
Sykefravær 3,0 % 5,0 % 7,5 %

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,4
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Ja
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 100 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,7

Regnskapet viser et overskudd på kr 670.023 i 2009 og inkluderer et overskudd fra 2008 på kr 291.000.
Enheten mottok en refusjon for landbruksvikarordningen på kr 158.000 for 2008 som ikke var budsjettert.
I tillegg har tilleggsutbetaling fra Landbrukstjenester Hedmark, mer avvirkning i kommuneskogene,
ekstrainntekter ved salg av fallvilt og vakante stillinger bidratt til budsjettmessig overskudd.

2.13.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
I 2009 ble det opprettet 0,3 årsverk som koordinator for ”Inn på tunet”. Koordinatoren er et bindeledd mellom
Ringsaker kommune, kjøpere av ”Inn på tunet”-tjenester, og de som tilbyr og etterspør tjenesten. Enheten
deltar i en nasjonal arbeidsgruppe som utarbeider retningslinjer for hvordan nasjonale midler kan benyttes for å
øke bruken, samt etablere flere tilbydere av slike tjenester.

Landbrukskontoret har i samarbeid med Tine, Nortura, Strand Unikorn og bondelagene etablert
Landbrukstinget som møteplass for bønder og landbruksinteresserte i Ringsaker, og regionen for øvrig.
Formålet er å sette aktuelle tema for landbruket i Ringsaker på dagsorden for å skape debatt og være i
forkant av utviklingen. Dette vil være med på å øke veksten i landbruket i Ringsaker samtidig som det bygger
relasjoner mellom kommuner, næringsmiddelindustrien og bondelaget på tvers av produksjonsgrener.

Landbrukskontoret har tatt initiativet til en regional spørreundersøkelse rettet mot eiendommer med

31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 10,09 10,09 10,36 10,36

Personalinnsats

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

610 Landbruk 4 285 3 615 670 15,64

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

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 6 281 7 935 7 587 9 061
Driftsinntekter 2 421 3 757 3 302 4 776
Netto driftsutgifter 3 860 4 187 4 285 4 285

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Motivasjonsmålingen blant medarbeiderne er relativt stabil i forhold til tilsvarende måling i fjor. Sykefraværet
for enheten har vært noe høyere i 2009 og skyldes en langtidssykmelding.
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Et utvalg av behandlede saker 2007 2008 2009

Produksjonstilskudd, søknader januar/juni 484/635 470/629 460/608
Konsesjonssaker 14 21 30
Bo-/drivepliktsaker, søknader 4 5 13
Fradelingssaker 79 73 70
Klagesaker 3 10 6
Bygdeutv.midler, landbruk–søknader 48 25 22
Bygdeutv.midler, tilleggsnæring – søknader 4 7 11
Trad. landbruk omsøkte investeringer - 68 mill 69 mill
Gjødslingsplaner 84 80 76
Regionalt miljøprogram 279 291 284
Miljøvennlig husdyrspredning - 199 217
Spesielle miljøtiltak i jordbruket 33 36 30
Skogfondbilag 403 484 449
Landbruksveier 9 6 9
Vernskogsaker 3 2 6
Søknader om tynningstilskudd 0 3 5
Sykeavløsertilskudd 114 120 112
Ferieavløsertilskudd 411 400 395
Nydyrking 24 17 10
Prisvurdering v/tvangssalg 1 1 3
Viltlovsaker 9 7 7
Elg – tillatt felt/felt 429/419 432/418 434/407
Hjort – tillatt felt/felt 5/1 6/1 6/1
Rådyr – tillatt felt/felt 362/131 362/164 346/147
Fallvilt hjort/elg/rådyr 1/36/69 0/71/91 0/65/62

mjølkekvote for å kartlegge deres syn på fremtidig mjølkeproduksjon. Dette er avgjørende som grunnlag for
målrettet tiltak for å beholde og styrke mjølkeproduksjonen i Ringsaker.

Det ble initiert et prosjekt for å sette fokus på grønnsaker, frukt og bær i hele innlandet. Prosjektet er et
samarbeid mellom fylkesmennene i Hedmark og Oppland, næringa, forsøksringer og Ringsaker og Vestre
Toten kommuner. Formålet er å avklare hvilke grep som må tas for i større grad utnytte potensialet for denne
produksjonen i regionen.



2.14 Teknisk drift (VO 62)

Teknisk sjef: Per Even Johansen

2.14.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 315 boligbygging og fysiske bomiljøtiltak, 320 kommunal
næringsvirksomhet, 330 samferdselsbedrifter/transporttiltak, 333 kommunale veier, nyanlegg, drift og
vedlikehold, 334 kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, 335 rekreasjon i tettsted, 340 produksjon av
vann, 345 distribusjon av vann, 350 avløpsrensing, 353 avløpsnett/innsamling av avløpsvann, 354 tømming av
slamavskillere, septiktanker o.l, 355 innsamling av husholdningsavfall, 357 gjenvinning og sluttbehandling av
husholdningsavfall og 360 naturforvaltning og friluftsliv.

2.14.2 Hovedkommentar
Det leveres vann med tilfredsstillende hygienisk og bruksmessig god kvalitet ved alle vannverk. Det har
forekommet tilfeller med for høyt bakterietall i noen vannforsyningsområder som har medført ekstra kloring.
Det har vært ett tilfelle (Mesnali og Sjusjøen) av høy forurensingsgrad på ledningsnettet. Dette ble håndtert av
kommunal kriseberedskap og det ble ikke påvist sykdom direkte relatert til hendelsen. Kommunen fikk ros for
sin håndtering av saken. Sikkerheten i vannforsyningen er god. Det har vært stort fokus på dette de siste
årene, med nye hygieniske barrierer ved de to store vannverkene Moelv og Nes som siste tilvekst. Flere
mindre vannverk er i de senere år også lagt ned til fordel for overføringsledninger fra de store vannverkene
med bedre forsyningssikkerhet. Det har ikke forekommet svikt i vannforsyningen som har medført tomme
høydebasseng. Grunnet det overnevnte har sanering av vannledninger blitt forsømt, men dette tas det nå fatt
i. Det er høyt fokus på reduksjon av vannlekkasjer. Kapasitetsbehovet i Moelv og Brumunddal nærmer seg
produksjonsgrensen ved vannverkene. Store utbygningsprosjekter og/eller gradvis økning de neste årene vil
derfor utløse behov for økt forsyningskapasitet.

Avløpsanleggene leverer iht. krav, med unntak for enkeltstående hendelser med teknisk svikt i et par mindre
anlegg. Det har i 2009 vært et kraftig fokus på innlekk på ledningsnettet med igangsetting av ”Prosjekt drep
innlekk”. Dette er en satsing for å få bedre kontroll med innlekk på ledningsnettet, som skal resultere i varig
økt driftskvalitet lik det som har skjedd på utlekk på vannledninger. Begge deler bidrar både til en
kvalitetshevning på tjenestene og til kontroll med kostnadene for produksjon av drikkevann og rensing
av avløpsvann.

2009 har vært et år med en kvalitetsheving på vegnettet i kommunen. Dette henger sammen med en
vellykket prioritering av området med ny fast ansettelse av vegingeniør.

Da enheten overtok ansvaret for alle grønntarealer rundt kommunale bygg fra bygg og eiendom, gjennomgikk
parkavdelingen store endringer og en kraftig utvidelse. Dette har vært en krevende utfordring der omfanget
ikke var helt klart i utgangspunktet.

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. Prosjektet er utsatt på grunn av manglende finansiering fra
grunneiere og det er iverksatt midlertidig byggestopp på Sjusjøen. Detaljprosjektering for ledningsanlegg og
pumpestasjoner er klargjort.

Det er stor aktivitet innen utbygging av kommunaltekniske anlegg. Det er klargjort i alt 6 tomter på Bjørklunden 5
på Helgøya med til sammen 244 meter vann- og avløpsledninger og 210 meter veg. Det er bygd nytt
overføringsanlegg for vann fra Narud vannverk til Nybygda med totalt 1.920 meter vannledning, 670 meter
avløpsledning og 670 meter overvannsledning. Det er bygd nytt høgdebasseng på Torsberget på Stavsjø og
samtidig sanert 440 meter med vann- og avløpsledninger. Det ble sanert 400 meter med vann- og avløpsledninger i
Ringsakervegen. Det er bygd 130 meter med gang- og sykkelveg ved Holtekrysset på Brøttum og 520 meter gang-
og sykkelveg/fortau i Nordåsvegen. Det ble bygd 200 meter veg med fortau samt parkering med bussholdeplass
ved Kirkenær skole. Det er også bygd 210 meter ny adkomstveg på Rudshøgda. Det ble satt i gang sanering i
Brumunddal sentrum, på Tingnes og på Brøttum. Ny vannledning til Brøttum fra Moelv ble påbegynt.

Enheten er en sentral aktør i satsingsområdene tettstedsutvikling og tomteutvikling for å oppnå kommunens
målsetting om befolkningsvekst. I tettstedsutviklingen satses det på utbygging av infrastruktur og estetisk
opprusting. Planlegging av en rekke prosjekter i Brumunddal som kommer til utførelse i 2010 ble påbegynt. For
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Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 -
Bakterielle vannprøver 100 % 95 % 98 %
Utslippskrav avløp 100 % 100 % 96 %
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,4
Informasjon 5,0 4,0 4,5

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 4,5
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,9
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,7
Sykefravær 5,0% 6,0% 6,0%

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,7
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Ja
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 98 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,5

Det satses mye på faglig utvikling og involvering av medarbeidere, og enheten oppnådde gode resultater i
motivasjonsmålingen. Sykefraværet har økt fra 5 % i 2008 til 6 % i 2009.

Tilfredshet med tjenestene gjelder renovasjon der Hias IKS administrerer ordningen. Egen brukerundersøkelse
gjennomføres kun hvert annet år og det har ikke blitt gjort i 2009. Som bakterielle vannprøver regnes ecoli. Alle
avvik medfører kontrollprøve, og disse har vist tilfredsstillende resultat. Utslippskrav avløp har to avvik grunnet
feil på kvern.

31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 42,65 42,65 49,00 50,00

Personalinnsats

å øke fokus på tettstedsutvikling ytterligere ble det opprettet en 4-årig prosjektstilling som tettstedsutvikler.
Det er utlånt en landskapsarkitekt fra planavdelingen til teknisk drift. Samlet gir dette et kraftig løft for
tettstedsutviklingen i Ringsaker kommune.

Det ble utarbeidet rutiner for salg av nye byggeklare kommunale boligtomter. Fra 1.11.2009 selges disse via
megler. Det er utformet nye salgsoppgaver og annonser, og internett er benyttet effektivt. Tomtene blir
annonsert hyppig og det er laget markedsplan for annonsering for hele 2010.

Det ble i 2009 lagt ut 17 nye boligtomter for salg. Samtidig er det solgt 9 tomter.

Det er inngått avtale om kjøp av to tomteområder, deler av B40 og B41 i gjeldende kommuneplan på Stavsjø.
Det er inngått avtale om erverv av nytt boligområde på Kylstad og tidligere inngåtte avtaler er klargjort og
effektuert. Det er inngått avtale om kjøp under gitte forutsetninger med grunneier i Fjølstadmarka i Moelv.
Avtalen ga Ringsaker kommune mulighet for hogst i dette området noe som har bidratt til at tomtene er blitt
vesentlig mer attraktive.

2.14.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 framkommer av målekart i blå bok 2009. 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.
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Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 115 263 128 708 130 886 133 818
Driftsinntekter 100 017 111 059 108 687 110 193
Netto driftsutgifter 15 246 17 650 22 199 23 625

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Investeringsutgift 31 525 49 286 126 075 63 163
Investeringsinntekt 1 125 2 186 4 500 8 048
Netto inv.utgift 30 399 47 100 121 575 55 115

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

620 Teknisk drift 22 199 23 625 1 417 -6,00

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

Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at mange prosjekter har så stort omfang at de strekker seg inn i
2010 og kostnadene kommer derfor i 2010. Avviket skyldes også at den planlagte VA-utbyggingen i fjellet er
utsatt og at utgifter knyttet til sentrumsprosjektene i Moelv og Brumunddal blir belastet i 2010.

Før årsoppgjørsdisposisjoner har teknisk drift et negativt avvik på om lag 1,417 mill. kroner i forhold til budsjett.
Dette skyldes et underskudd på 1,376 mill. kroner innenfor hovedområde renovasjon og kr 50.000 innenfor
hovedområde septik. For teknisk drift utenfor VAR er det for 2009 et overskudd på kr 9.000.

Mål Akseptabelt resultat Resultat

Utskiftningstakt på ledningsnettet - vann i antall år 70 100 292
Utskiftningstakt på ledningsnettet - avløp i antall år 70 100 179
Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal veg
i forhold til gr. 13 100 % 55% 53% *
Endring i gebyrgrunnlag pr tonn innsamlet avfall pr år < 2 % 4% 11%**

Utskiftningstakt på ledningsnettet for vannledninger er på 292 i 2009 mot 470 i 2008 og 110 i 2007. For
avløpsledninger er foreløpige tall på utskiftningstakt 179 mot 580 i 2008 og 180 i 2007. Økning i
gebyrgrunnlag pr tonn innsamlet avfall var fra 2008 til 2009 på 11 %, og dette er høyere enn akseptabelt
resultat. Tilsvarende nøkkeltall for 2007-2008 var -5 %. Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal veg i forhold til
gruppe 13 er på 49 % i 2006, 54 % i 2007 og 53 % i 2008.

2.14.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer

Generelt
De siste 10 årene har kravet til internkontrollsystemer, beredskapsplaner og dokumentasjon for vann- og
avløpsanlegg blitt betydelig mer omfattende. Mattilsynet har gjennomført tilsyn med fokus på
internkontrollsystemet for drikkevann. Det ble ikke funnet avvik fra gjeldende regelverk.

Effektiv ressursbruk

* Kostra-tall fra 2008. ** Foreløpige tall for 2009

Som konsekvens av vedtatt VA-utbygging i fjellet (k.sak 95/2008) ble det opprettet en ny stilling som
prosjektingeniør gjeldende fra 1.1.2009. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009 (k.sak 141/2008) ble
det opprettet en ny stilling som tomteutvikler og 3,35 årsverk tilknyttet park. I k.sak 41/2009 ble det vedtatt
opprettelse av en prosjektstilling som tettstedsutvikler i 4 år. Stillingsopprettelsen var gjeldende fra 1.1.2010,
men ansettelse ble vedtatt i 2009.
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2006 2007 2008 2009

Dekningsgrad vann (funksjon 340,345)
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 20 732 21 817 23 303 24 521
Inntekter 19 609 21 841 21 482 23 780
Prosentvis dekning 95 101 92 97

Dekningsgrad avløp (funksjon 350,353)
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 41 885 43 005 41 748 41 841
Inntekter 37 389 39 015 38 841 40 700
Prosentvis dekning 89 90 93 97

Dekningsgrad septik (funksjon 354)
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 4 551 4 981 5 812 5 618
Inntekter 4 528 5 064 5 034 5 568
Prosentvis dekning 99 102 86 99

Dekningsgrad renovasjon (funksjon 355,357)
Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 22 881 24 136 25 904 29 057
Inntekter 22 963 23 159 23 787 27 680
Prosentvis dekning 100 96 91 95

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

Graving i sentrum, gågata i Brumunddal.

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. avløp og septik
beregnes hver for seg, mens avsetning/bruk av fond skjer samlet for avløpsområdet for årene 2006 og 2007.
Fra 2008 er septik skilt ut med egne kostnader til slambehandling, kapitalkostnader og avsetning/bruk av fond.

Ved beregning av kapitalkostnadene er det benyttet gjennomsnittlig rente for norske statsobligasjoner med 3
års gjenstående løpetid + 1 prosentpoeng. Det er brukt en rente på 3,69 % i regnskapet for 2009. I opprinnelig
budsjett for 2009 var det lagt til grunn en rente på 5,9 %.
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Vann Avløp Renovasjon

År IB Bruk Avsetn. UB IB Bruk Avsetn. UB IB Bruk Avsetn. UB

2003 2 983 0 1 468 4 451 9 123 1 572 3 852 11 403 0 278 635 357
2004 4 451 0 1 228 5 679 11 403 83 4 564 15 884 357 85 634 906
2005 5 679 2 243 434 3 870 15 884 4 026 4 097 15 956 906 40 530 1 396
2006 3 870 2 203 1 211 2 878 15 956 6 297 2 320 11 979 1 396 235 387 1 548
2007 2 878 635 827 3 070 11 979 5 913 2 474 8 540 1 548 1042 99 605
2008 3 070 1 848 111 1 333 8 540 6 631 3 216 5 125 605 605 0 0
2009 1 333 3 893 3 173 613 5 124 4 920 3 927 4 132 0 0 0 0

Oversikt over bundne fond innen VAR-området siste 6 år, beløp i 1.000 kr

Pr 31.12.2008 var VAR-fondene på til sammen 6,458 mill. kroner. Fra 2008 til 2009 er nettoreduksjonen på
VAR-fondene 1,713 mill. kroner.

Teknisk drift VAR (vann, avløp, renovasjon) har til sammen netto bruk av bundne driftsfond med 1,881 mill.
kroner for 2009. Budsjettert bruk av fond i 2009 var 2,172 mill. kroner. Det er i tillegg beregnet rente på
VAR-fondene med 0,169 mill. kroner for hele 2009 som tillegges fondene. Pr. 31.12.2009 er saldo for fondene
4,745 mill. kroner.

Hovedområde vann har en netto bruk av bundne driftsfond på 0,741 mill. kroner, og det er 0,024 mill. kroner
mindre enn budsjettert bruk av fond. Hovedområde vann har hatt vesentlig lavere inntekter fra
tilknytningsgebyrer enn budsjettert. Kalkulatoriske kapitalkostnader ble tilsvarende lavere enn budsjett.
Avviket på kalkulatoriske kapitalkostnader skyldes lavere rente og investeringsutgifter enn det som ble lagt
til grunn ved budsjettering.

Hovedområde avløp har en netto bruk av bundne driftsfond på 1,140 mill. kroner av bundne driftsfond til
saldering av avgiftsregnskapet. Inntekter fra tilknytningsgebyr er vesentlig lavere enn budsjettert pga. færre
tilknytninger enn budsjettert. Kalkulatoriske kapitalkostnader ble mindre enn opprinnelig budsjettert. Avviket på
kalkulatoriske kapitalkostnader skyldes lavere rente og investeringsutgifter enn det som var lagt til grunn ved
budsjettering.

Hovedområde septik viser en netto bruk av bundne driftsfond på kr 0. Det var budsjettert med netto bruk av
fond på 0,178 mill. kroner. Hovedområde septik hadde et underskudd på 0,050 mill. kroner i 2009 som må
dekkes inn påfølgende år.

Hovedområde renovasjon hadde et underskudd på kr. 1,376 mill. kroner i 2009. Avviket skyldes at utgifter til
fritidsrenovasjon ble høyere enn budsjettert. Underskuddet dekkes inn sammen med gjenstående underskudd
på 0,750 mill. kroner fra 2008 i kommende år.

Nye tiltak

De største investeringsprosjektene i 2009 har vært:
• Klargjøring av 6 tomter i Bjørklunden på Helgøya.
• Sanering av vann- og avløpsledninger i Ringsakervegen i Brumunddal.
• Nytt overføringsanlegg for vann fra Narud vannverk til Nybygda.
• Nytt høydebasseng på Torsberget, samt sanering av VA-ledninger i tilknytning til bassenget.
• Bygging av 210 meter ny adkomstveg på Rudshøgda.
• Ferdigstilling av 130 meter gang- og sykkelveg fram til Holtekrysset på Brøttum.
• Ferdigstilling av 520 meter gang- og sykkelveg/fortau i Nordåsvegen.
• Bygging av 200 meter veg med fortau samt parkering og bussholdeplass ved Kirkenær skole.
• Oppstart av anleggsarbeid på strandområdet på Jessnes.
• Nytt overføringsanlegg for vann fra Moelv til Brøttum er under arbeid.
• Sanering av VA-ledninger i Brumunddal sentrum, Tingnes og Brøttum er startet opp.
• Sanering av VA-ledninger, bygging av fortau og parkeringsplass er under arbeid i Tingnes.
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Type sak 2007 2008 2009

Delegert vegsak 22 14 12
Delegert økonomisak 33 25 21
Delegert innkjøpssak 13 29 75
Delegert personalsak 11 15 13
Delegert forurensningssak 34 29 47

Rapport om bruk av delegert myndighet

Økningen i antall delegerte forurensningssaker skyldes et økt antall fritakssøknader i forbindelse med innføring
av fritidsrenovasjon utenom fjellområdet.

Broparken i Brumunddal.
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Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,8
Omgjøring av klagesaker 0 0 0
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,7
Informasjon 5,0 4,0 3,9

Brukerundersøkelsen ble rettet mot de som hadde fått behandlet utslippssøknader for private avløp.
Resultatene er akseptable, men har forbedringspotensial. Tiltaksplan er utarbeidet, og følges opp.

Et av målene for å vurdere kvaliteten på tjenesten er at ingen klagesaker på bygge- og fradelingssaker skal bli
omgjort av fylkesmannen pga. feil i saksbehandlingen.

2.15 Kart og byggesak (VO 63)

Kart og byggesakssjef: Elling Bollestad (kst)

2.15.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 302 bygge- og delesaksbehandling og seksjonering, 303 kart og
oppmåling, samt 354 tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. Arbeidet med eiendomsskatt føres på
funksjon 120 administrasjon.

2.15.2 Hovedkommentar
Året har vært preget av en markert tilbakegang i byggeaktiviteten særlig for boliger og fritidsboliger. For årene
2003-2008 ble det i gjennomsnitt godkjent 137 boenheter årlig mot 69 godkjente boenheter i 2009. For de
samme årene ble det i gjennomsnitt godkjent 99 hytteenheter, mens det i 2009 ble godkjent 43 enheter. Også
i kategorien ”industri, lager/verksted” var det en markert nedgang i 2009. Samlet ble det godkjent i
gjennomsnitt 89.202 m2 nybygg pr år i årene 2003-2008 mot 72.933 m2 i 2009. Det er dokumentert 33 tilsyn
av foretak etter plan- og bygningsloven.

66 saker vedrørende håndtering av byggeavfall er behandlet. Det er gjennomført fem tilsyn, hvorav to ble
gjennomført i samarbeid med fylkesmannen som en del av en landsomfattende kontrollaksjon.

Det ble utarbeidet 210 nye målebrev i 2009, dette er færre enn i 2008. Det er i 2009 opprettet 217 nye
eiendommer, 67 nye seksjoner og 188 nye adresser. Innføring av en sentral eiendomsdatabase
(matrikkelkartet) for hele landet har ført til merarbeid med hver sak.

Det er i 2009 behandlet 57 saker om utslippstillatelse. De fleste gjelder rehabilitering av eldre avløpsanlegg for
bolig. Det ble i 2009 registrert ca 350 eiendommer med separate avløpsanlegg. Totalt er ca 2.400 av 4.800
separate avløpsanlegg registrert.

Etter at prosjekt ”innføring av eiendomsskatt” ble ferdigstilt i 2009 har eiendomsskattekontoret ansvaret for å
identifisere og vurdere nye skatteobjekter som har kommet til i løpet av det foregående skatteåret. Nye
grunneiendommer og bygninger medfører eiendomsskatt fra og med 1.1 det påfølgende skatteåret.
Eiendommer kan også få endrede takstforhold som følge av fradeling/sammenføyning, om det bygges nye
bygninger/tilbygg, påbygg etc., samt om bygninger rives eller brenner ned. I 2009 er det registrert 385
eiendommer med endring i takst fra 1.1.2010, mot 391 eiendommer i 2008. Fem vedtak om eiendomsskatt
ble påklaget og behandlet på nytt i takstnemnda 24.8.2009. Av disse fem sakene fikk fire klager
medhold eller delvis medhold. Ved utgangen av 2009 hadde Ringsaker kommune til sammen 18.571
eiendomsskatteeiendommer som genererte ca 37 mill. kroner i eiendomsskatt.

2.15.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.
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Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 4,2
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,9
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,7
Sykefravær 5,0 % 6,0 % 3,5 %

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,8
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Nei
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 0
Risikovurdering HMS Ja Ja Nei
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,6

31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 14,00 16,50 17,50 17,50

Personalinnsats

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 16 387 14 237 12 622 13 805
Driftsinntekter 11 231 11 614 10173 11 356
Netto driftsutgifter 5 156 2 623 2 449 2 449

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Investeringsutgift 378 472 536 369
Investeringsinntekt 0 173 307 307
Netto inv.utgift 378 300 229 62

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

630 Kart og byggesak 2 449 824 1 625 66,4

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

Enheten har kjøpt inn en varebil til kr 307.000 til bruk for oppmålingstjenesten. Enheten har tidligere hatt
leieavtale til dette formålet. Investeringen ble finansiert ved overføring fra driftsbudsjettet.

Enheten fikk et budsjettoverskudd på 1,625 mill. kroner i 2009. Dette inkluderer et overført overskudd på
2,198 mill. kroner fra 2008. Kreditnota for fakturerte gebyrer på 1,218 mill. kroner og ny faktura på 0,511 mill.
kroner gjeldende for 2009 ble bokført i 2010. Korrigert for dette er det reelle overskuddet på 0,918 mill. kroner.

Enhetsleder gikk av med pensjon høsten 2009 og det ble ikke vurdert hensiktsmessig å gjennomføre
medarbeidersamtaler.
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Måleindikator for effektiv ressursbruk, netto driftsutgifter pr innbygger er gjennomsnittet for sammenlignbare
kommuner, basert på KOSTRA-tall fra 2008. Resultatet viser at netto driftsutgifter ligger godt under
sammenlignbare kommuner. Ingen klagesaker er omgjort av fylkesmannen på grunn av feil saksbehandling
og dette indikerer at kvaliteten på tjenesten er god. Kommunen har også korte saksbehandlingstider.

2.15.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer

Generelt
Som det fremgår av tallmaterialet så var det en markert nedgang i antall nye bo- og hytteenheter i 2009
sammenlignet med tidligere år. Aktiviteten innenfor de andre tjenesteområdene er på om lag samme nivå som
de siste årene.

Nye tiltak
Det ble opprettet ett årsverk som førstesekretær fra 1.1.2009. Dette er en tidligere engasjementstilling som er
gjort om til fast stilling, og finansieres innenfor enhetens budsjettramme.

Mål Akseptabelt resultat Resultat

Kostnad pr innbygger Mindre enn 104 104 87

Effektiv ressursbruk

Utførte tjenester 2007 2008 2009

Byggetillatelser for nye boenheter (antall) 124 117 69
Tillatelse forretning/industribygg (m2areal) 36 326 23 351 22 312
Tillatelse institusjonsbygg (m2 areal) 8 885 5 081 3 947
Tillatelse landbruksbygg (m2 areal) 22 086 14 840 15 753
Tillatelse hytter (antall) 109 90 43
Produserte målebrev 257 293 210
Nye eiendommer (G-del) 307 236 217
Registrering spredte avløpsanlegg 350 53 350

Hovedtrekk i årsproduksjonen

Type sak 2007 2008 2009

Delegerte byggesaker 798 798 744
Delegerte delingssaker 208 143 172
Delegerte dispensasjonssaker 92 92 80
Delegerte utslippssaker 61 53 57
Godkjenning av avfallsplaner* - 49 66

Rapport om bruk av delegert myndighet

* Nye forskrifter med krav om avfallsplaner for bygningsavfall fra 1.1.2008.
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2.16 Kemnerkontoret (VO 70)

Kemner: Per Kollstrøm

2.16.1 Ansvarsområde
Kemnerkontoret omfatter en del av funksjon 120 administrasjon med ansvaret for alle kommunale oppgaver
relatert til skatt m.v. og kommunal fakturering. De viktigste arbeidsoppgavene innen skatt m.v. er innfordring,
arbeidsgiverkontroll, føre/avlegge skatteregnskapet, gjennomføre skatteoppgjør og saksbehandling overfor det
regionale skatteutvalget. Kommunal fakturering gjelder fakturering, innfordring av kommunale krav/lån og
merkantile oppgaver.

2.16.2 Hovedkommentar
Kemnerkontorets driftsbudsjett for 2009 var, med unntak av korrigeringer for kjente endringer, en framskriving
av budsjettet for 2008. I 2009 gikk enheten i balanse i forhold til driftsbudsjettet.

Kemnerkontoret er i stor grad à jour med sine hovedarbeidsoppgaver og har ingen uløste publikumsorienterte
oppgaver av betydning. Det benyttes gode og ajourførte rutinebeskrivelser/virksomhetsplaner i organisasjonen
og saksbehandlingen.

2.16.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.

Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,6
Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 4,6
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,9
Informasjon 5,0 4,0 4,2

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,0
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,3
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 3,6
Sykefravær 7,0 % 8,5 % 4,6 %

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,2
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Ja
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 92 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 3,4

Målgruppen for brukerundersøkelsen var arbeidsgivere som har vært i kontakt med skatteavdelingen.
Resultatet i 2009 er jevnt over bedre enn i 2008. Den gjennomsnittlige brukertilfredsheten i 2008 og 2009 er
på henholdsvis 4,5 og 4,6. Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og kompetanse er på ønsket nivå.
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.

Motivasjonsmåling overfor de ansatte ved kemnerkontoret er gjennomført i 2009. Måloppnåelsen er svakere
enn i 2008. Kemnerkontoret har en gjennomsnittlig score på 3,8. Til sammenligning var gjennomsnittlig score i
2008 5,2. Sykefraværet for 2009 er på 4,6 %. Dette er bedre enn ønsket resultat på 7,0 %.
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31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 14,66 15,06 15,06 15,06

Personalinnsats

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

700 Kemnerkontoret 5 168 4 954 214 4,1

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

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 8 229 7 836 8 003 7 990
Driftsinntekter 3 352 2 853 2 835 2 822
Netto driftsutgifter 4 877 4 983 5 168 5 168

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Mål Målsetting Resultat

Innbetalt restskatt 2007 pr 30. juni 2009 i % 85,00 85,75
Innbetalt forskuddsskatt 2008 pr 30. juni 2009 i % 96,25 96,30
Innbetalt forskuddstrekk 2008 pr. 30. juni 2009 i % 99,00 99,76
Innbetalt arbeidsgiveravgift 2008 pr 30. juni 2009 i % 99,00 99,39
Antall regnskapskontroller pr 31. desember 2009 (stk.) 45 34
Restanse kommunale krav pr 31. desember 2009 (mill. kroner) 5,0 5,0
Restanse formidlingslån pr 31. desember 2009 (mill. kroner) 1,3 1,2

Målsettingen om antall regnskapskontroller er ikke nådd. Dette skyldes blant annet at 0,5 årsverk (av totalt 1,5)
var ledig fra 1.6-31.12.2009, samt økning i antall konkurser. Enheten har også gjennomført kontroller hos større
arbeidsgivere enn opprinnelig planlagt. Slike kontroller tar lang tid og er mer krevende i forhold til mindre
arbeidsgivere med få ansatte og enklere regnskapsforhold. Det kan også nevnes at det er brukt betydelig mer
tid til informasjon/veiledning ovenfor skatteytere/arbeidsgivere i forbindelse med reorganisering av skatte-
etaten. Enheten har mottatt langt flere henvendelser som i utgangspunktet skulle ha vært kanalisert til skatte-
etaten.

Kemnerkontoret har et driftsresultat som viser et positivt budsjettavvik på kr 214.000. Overført overskudd fra
2008 var kr 192.000. Overskuddet utover dette skyldes i hovedsak reduserte lønnsutgifter og sosiale utgifter
som følge av ledighet i stillinger. I tillegg har utgiftene til innfordringsvirksomheten og leiekjøring IT-systemer
vært mindre enn forutsatt.

Andre resultatmål

Andre resultatmål omhandler kemnerkontorets innfordrings- og kontrolloppgaver.
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2007 2008 2009

Totalt innbetalt skatt inkl. renter/innf.utg. (mill. kroner) 1 800,4 1 906,4 1 913,8
Totalt innbetalt arbeidsgiveravgift (mill. kroner) 802,0 863,8 945,1
Kommunens netto skatteinntekter (mill. kroner) 498,9 511,6 560,3
Avholdte utleggsforr.skatt/arb.giv.avgift (stk.) 227 155 94
Antall anmeldelser vedr. arbeidsgivere (stk.) 4 4 5
Antall konkursbegjæringer (stk.) 11 3 1
Antall konkurser åpnet (stk.) 4 2 0
Antall regnskapskontroller (stk.) 47 22 34
Antall saker behandlet i skatteutvalget (stk.) 25 24 5
Antall utsendte fakturaer komm. fakturering (stk.) 108 511 116 500 118 763
Totalt fakturert beløp komm. fakturering (mill. kroner) 217,3 255,4 261,9
Avholdte utkastelsesforretninger (stk.) 2 1 1
Antall tap av plass i barnehage (stk.) 2 4 6
Antall tap av plass i skolefritidsordningen (stk.) 9 9 16

2007 2008 2009

Type sak 2007 2008 2009
Gjeldssak (delegeringsreglementets pkt. 5.28) 7 13 10
Innfordring av kommunale krav:
Økonomireglementets § 8.5.1 (foreldelse) 2 10 11
Endelig utgiftsført beløp, kr 8504 37 767 92 291
Økonomireglementets § 8.5.2 (konkurs) 4 1 3
Avskrevet beløp, kr 30 649 3 180 10 733
Økonomireglementets § 8.5.3 (misligholdte krav) 11 22 18
Avskrevet beløp, kr 253 679 212 734 267 777
Økonomireglementets § 8.5.4 (langsiktig innf.) 2 6 12
Endelig utgiftsført beløp, kr 48 747 98 739 124 163
Økonomireglementets § 8.5.6 (gjeldsordn.loven) 3 13 3
Avskrevet beløp, kr 13 437 179 069 47 907

Rapport om bruk av delegert myndighet

2.16.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer
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2.17 Servicesenteret (VO 71)

Leder servicesenter: 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, 355 innsamling av husholdningsavfall og 381 kommunale
idrettsbygg og idrettsanlegg.

2.17.2 Hovedkommentar
Servicesenterets mål er å gi rask og riktig informasjon og veiledning til de som henvender seg til kommunen.
Enheten har i 2009, ved siden av løpende drift, hatt spesielt fokus på samarbeidsprosjekt med biblioteket i
Herredshuset, Moelv. Høsten 2009 ble det brukt store ressurser på å informere publikum om
svineinfluensaepidemien. Informasjon ble gitt både skriftlig, gjennom kunngjøringer i lokalavisene, på
kommunens nettside, og til de som henvendte seg til kommunen på telefon.

2.17.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskort i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.

I brukerundersøkelse våren 2009 fikk servicesenteret gode resultater på alle områder som var
omfattet av undersøkelsen. Dette er tilsvarende resultat som i de foregående årene. De brukerne som har
besvart undersøkelsen var besøkende i servicesenteret, samt de som henvendte seg på telefon i januar og
februar 2009 da brukerundersøkelsen ble foretatt.

Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,1
Andel av oppdrag løst ved servicesenteret 85 % 85 % 95 %
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,4
Informasjon 5,0 4,0 5,2

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,3
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 5,0
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,9
Sykefravær 5,0 % 7,0 % 1,4 %

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 5,2
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Ja
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 100 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 5,1

31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 9,90 9,90 10,15 10,15

Personalinnsats
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Virksomhetsområdet fikk et overskudd på kr 30.000. Overført overskudd fra 2008 var på kr 816.000. Av
overskuddet i 2008 ble kr 300.000 overført til investeringsregnskapet i forbindelse med ombygging av 1. etasje
i Herredshuset i Moelv, jf. k.sak 19/2009. I tillegg har enheten et merforbruk i 2009 på diverse driftsposter som
annonsering, telefoni og inventar, samt merutgifter i forbindelse ved kunngjøringer rundt
svineinfluensapandemien.

2.17.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer

Henvendelser
Servicesenteret logger årlig antall henvendelser i ukene 13-24 og ukene 40-44. Loggen viser et gjennomsnittlig
antall henvendelser pr uke på 1.005 mot 937 i 2008. Henvendelsene er fordelt med 49 % på telefon, 36 %
besøk og 15 % brev/e-post. Tilsvarende tall for 2008 var 50 % på telefon, 36 % besøk og 14 % brev/e-post.
Fra 1.1.2009 ble det opprettet 0,25 årsverk knyttet til bookingtjenester i Fagerlund- og Neshallen, jf. k.sak
141/2008.

Informasjon
Nyheter og kunngjøringer legges daglig ut på kommunens nettside. Det er sendt ut 900 mapper med
informasjon til nye innbyggere i 2009. Det er sendt 40 svar på henvendelser om Ringsaker kommune og
kommunevåpenpins, hovedsakelig til mottakere i utlandet.

Samarbeid med biblioteket i Herredshuset, Moelv
I k.sak 19/2009 vedtok kommunestyret etablering av felles servicepunkt i Herredshuset i Moelv.
Prosjektet innebærer ombygging av bibliotekets lokaler for etablering av felles publikumsmottak i 1. etasje
i Herredshuset. Servicepunktet skal tilby tjenester fra servicesenteret, biblioteket, NAV og politiet til
innbyggerne i Moelv og nordre del av kommunen. Planlagt oppstart var 1.10.2009, men vedlikeholdsprosjekter
blant annet ved skoler, førte til at ombyggingen ble utsatt til januar 2010.

Kart og byggesak
Servicesenteret gir opplysninger til eiendomsmeglere i henhold til lov om eiendomsmegling i forbindelse med
omsetning av eiendommer. I 2009 omfattet dette 631 eiendommer, en økning på 2 eiendommer fra 2008.
Økningen er lavere enn tidligere år, og kan ha sammenheng med endringer i boligmarkedet etter finanskrisen.

Sosial rådgivning og veiledning
Servicesenteret gir råd og veiledning om Husbankens bostøtteordning, registrerer søknader og forbereder
klagesaker som sendes til Husbanken. Nye bostøtteregler fra 1.7.2009 innebærer at flere kan få bostøtte.
Statistikken for utbetalt bostøtte fra Husbanken i 2009 er ennå ikke klar, men vil trolig vise en økning fra 2008
da det ble utbetalt 17,4 mill. kroner i bostøtte til 1.018 husstander i Ringsaker kommune.

Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig
Ringsaker kommune lånte 30 mill. kroner fra Husbanken i 2009 til videre utlån i form av startlån. Det er
innvilget 31,3 mill. kroner i startlån til 53 søkere i 2009, mens 4 søknader ble avslått. Innvilget beløp er høyere
enn låneopptaket da ubrukte lånemidler i 2008 ble overført til 2009.

I 2009 fikk Ringsaker kommune tilskuddsmidler på 1,8 mill. kroner til etablerings- og utbedringstilskudd.

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 11 444 12 149 9 172 12 765
Driftsinntekter 5 767 6 703 3 301 6 894
Netto driftsutgifter 5 677 5 716 5 871 5 871

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

Servicesenteret 5 871 5 841 30 0,5

Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
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20 søkere fikk innvilget til sammen kr 654.400 i utbedringstilskudd, mens 7 søkere fikk avslag. 4 søkere har
fått til sammen kr 660.000 i etableringstilskudd. Gjenstående beløp er øremerket særskilte husstander i 2010.

Tomtesalg
Salg av boligtomter ble overført fra servicesenteret til eiendomsmegler høsten 2009. Dette ble gjort for å få en
mer profesjonell markedsføring og salg av kommunale boligtomter, jf. f.sak 128/2009. Ved utgangen av 2009
har kommunen solgt 9 tomter og 40 tomter er byggeklare.

Tomtefelt Solgt 2009 Til rest 31.12.2009

Nybygda 1 0
Minka 3 6
Bruvollhagan 3 9
Fjølstadmarka 1 11
Gaupen 1 6
Brøttum 0 1
Helgøya 0 7

Type sak 2007 2008 2009

Serveringsbevilling 5 8 14
Skjenkebevillinger for enkeltanledning 120 103 106
Startlån 49 67 57
Boligtilskudd til utbedring mv. 29 40 20
Delegert boligsak 69 77 133
Parkeringslettelser for forflytningshemmede 108 91 88
Skoleskyss 131 141 105
Motorferdsel i utmark 11 11 11
Konsesjon for omsetning av videogram 3 30 1
Teknisk forhåndsgodkjenning av
idrettsanlegg/nærmiljøanlegg 10 11 6
Delegert personalsak 3 2 3

Rapport om bruk av delegert myndighet

Av 88 søknader om parkeringslettelser for forflytningshemmede ble 81 søknader innvilget og 7 avslått.
Skoleskyss gjelder søknader om fri skoleskyss på grunn av særlig farlig eller særlig vanskelig skoleveg, og
søknader om tilsyn i forbindelse med skoleskyss. 7 saker er klagesaker behandlet av fylkesmannen, hvorav
Ringsaker kommune har fått medhold i 4 av sakene. 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.



ÅRSBERETNING 2009 117

2.18 Renhold (VO 80)

Renholdsleder: Evy Opheim

2.18.1 Ansvarsområde
Resultatenheten utfører renhold på om lag 115.000 kvadratmeter i noe over 100 kommunale bygg spredt over
hele kommunen. Renhold er en intern støtteenhet og blant de største resultatenhetene med om lag 102
årsverk fordelt på 150-160 ansatte. Ledelse/administrasjon består av renholdssjef og tre assisterende ledere i
tre geografiske avdelinger, økonomikonsulent og renholdsfaglig konsulent. Det er i tillegg en arbeidsleder i
hvert distrikt. Enheten har også ansvar for tøyvaskeriene ved sykehjemmene.

2.18.2 Hovedkommentar
Enhetens aktivitetsnivå har økt i 2009 sammenlignet med året før. Det er flere kvadratmeter og flere lokaler
som skal rengjøres med riktig frekvens, til rett tid og med rett kvalitet. Økningen består i utvidete arealer ved
eksisterende bygg og nye lokaler i forbindelse med barnehagesatsing, nyoppførte bygg som idrettshall på Nes
og NAV-bygget i Brumunddal.

Hovedutfordringen i 2009 har vært en økende rekrutteringsutfordring samtidig som enheten har en
underdekning i årsverk sammenlignet med optimalt/ønsket nivå av tjenesteleveranser til dagens
bygningsmasse. Enheten gjennomførte derfor tiltak med å redusere renholdsfrekvenser på enkelte bygg for
å klare å betjene den totale bygningsmassen. Renholdet ble nedjustert for at den enkeltes arbeidsmengde skal
settes på et realistisk og mer helsemessig forsvarlig nivå. Pleie og omsorg og barnehage ble ut fra hygienekrav
skjermet fra disse reduksjonene. Enheten har videre foretatt nødvendig utskifting av en del renholdsmaskiner
og utstyr der det var størst behov. Disse tiltakene ble finansiert ved hjelp av overskudd fra 2008.

Målinger viser at renholdsenheten driftes rasjonelt og til en konkurransedyktig pris målt i årskostnad pr rengjort
kvadratmeter. Pris sammenlignes i et nasjonalt nøkkeltallssamarbeid.

2.18.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.

Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,5
Kvaliteten på tjenesten 75 % 70 % 75 %
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,9
Informasjon 5,0 4,0 4,6

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,0
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,8
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,7
Sykefravær 11,0 % 12,5 % 12,3 %

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,4
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Ja
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 98 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,7
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Renhold har til tross for redusert tjenesteproduksjon oppnådd gode resultater, og brukertilfredsheten har økt
siden 2008. Medarbeidertilfredsheten ble i likhet med tidligere år høy med hensyn til godt arbeidsmiljø og
ledelse. Ledelsen mener dette har sammenheng med faste samarbeidsmøter med ansatte og brukere, og
informasjonsaktiviteter som har gitt tydelige signaler om vilje til samhandling overfor både ansatte og brukere.

Medarbeiderne har gitt høy score på innhold i jobben, samt læring og fornyelse. Dette mener ledelsen har
sammenheng med gjennomførte kurs for å gi alle faglig påfyll.

Indikatoren ”kvalitet på tjenesten” settes ved hjelp av et målesystem innenfor Norsk Standard. Gjennomførte
kontroller viste at 3 av 4 målinger fikk godkjent resultat.

Enhetens positive økonomiske resultater de seneste årene er oppnådd gjennom en samkjørt ledelse, en
forbedret merkantil funksjon samt en fast møtestruktur for å identifisere avvik og beslutte tiltak for å balansere
et stort driftsbudsjett. Enheten har utviklet interne systemer som gir god treffsikkerhet i estimater og
prognoser.

Driftsregnskapet for 2009 viser et positivt resultat på kr 218.000. Enheten fikk overført kr 556.000 fra 2008.
Dette er brukt til engangstiltak som anskaffelser av materiell og maskiner.

Posten leievask fikk et høyere forbruk enn budsjettert på kr 267.000. Dette har sammenheng med økt aktivitet
i pleie og omsorg. Posten håndteres som en anslagsbevilgning, noe som innebærer at det gis
tilleggsbevilgninger i forhold til overforbruket.

2.18.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer

Tiltak for å beholde arbeidskraft
For å styrke enhetens evne til å rekruttere og beholde arbeidskraft, har det i perioden 2007 - 2009 pågått et
samarbeid med fylkeskommunen hvor ansatte er gitt gratis fagbrevutdanning finansiert av enheten selv og
fylkeskommunen. Totalt 12 medarbeidere har deltatt, og nesten alle har fullført ved utgangen av 2009. Andelen
ansatte med fagbrev har de siste to år økt fra 14 % til 20 %.

31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 97,94 98,81 102,04 102,04

Personalinnsats

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

800 Renhold 44 255 44 037 218 0,49

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

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 45 585 49 347 51 747 52 595
Driftsinntekter 8 259 9 127 7 492 8 340
Netto driftsutgifter 37 326 40 220 44 255 44 255

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Mål Akseptabelt resultat Resultat

Kostnad i året pr rengjort kvadratmeter 360 365 355

Effektiv ressursbruk
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Rekrutteringstiltak
Renhold har i samarbeid med Voksenopplæringen hatt et samarbeidsprosjekt for fremmedspråklige
innvandrere. Dette innebar skoleundervisning i norsk og renholdsfag, både teori og praksis, samt undervisning
om norsk arbeidsliv. Totalt 37 % av deltakerne fikk etter dette fast renholdsstilling.

Nye tiltak
Enheten har i 2009 igangsatt første ledd i en to-årig plan med å omdisponere innenfor rammen med
lønnsmidler fra sykevikarbudsjett til fastlønn, og deretter tilsette fast ansatte vikarer (ressursteam) i mobile
patruljer for å løse den akutte daglige utfordringen med å skaffe vikarer. Dette har vært en vellykket metode for
å gi stabil tjenesteleveranse og videreføres på permanent basis.

2007 2008 2009

Type sak 2007 2008 2009
Delegert personalsak 6 7 9
Delegert økonomisak 1 2 1

Rapport om bruk av delegert myndighet
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2.19 Bygg og eiendom (VO 81)

Eiendomssjef: 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 energi/enøk-tiltak, kommunale avgifter og renovasjon for alle
kommunale bygg (unntatt for teknisk drift), samt sekretærfunksjon for byggeutvalget.

2.19.2 Hovedkommentar

Internservice
Bygg og eiendom er en intern leverandør av drifts- og vedlikeholdstjenester overfor alle kommunale byggeiere
(RE-ledere). Totalt utgjør bygningsmassen 199.000 m2. Vaktmestertjenesten omfatter drift av fyranlegg,
tekniske anlegg inkl. ventilasjon, heiser mm. i tillegg til ordinære og ekstraordinære drifts- og
vedlikeholdsoppgaver.

Byggevirksomhet
De siste årene har Ringsaker kommune bl.a. satset aktivt på utbygging av barnehager og skoler. Det er bygg
og eiendom som gjennomfører disse byggeprosjektene. 2009 har vært preget av aktiv byggevirksomhet med
planlegging, forprosjekter, oppstart og fullføring av prosjekter. Flere av prosjektene er nevnt i tabell under pkt
2.19.4. Disse prosjektene er regnskapsført med til sammen ca 88 mill. kroner i 2009.

Vedlikehold
Drifts- og vedlikeholdsbudsjettet for den kommunale bygningsmassen var for 2009 på 14,5 mill. kroner. I tillegg
disponerte bygg og eiendom 20,669 mill. kroner fra staten (tiltakspakke) øremerket vedlikehold av bygg.
Tiltaksmidlene ble i sin helhet benyttet til vedlikehold av kommunens ungdomsskoler. Prosjektene er nevnt
under pkt. 2.19.4.

2.19.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.

Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,8
Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,3
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,1
Informasjon 5,0 4,0 4,5

Effektiv ressursbruk

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,2
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,4
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,6
Sykefravær 4,0 % 5,0 % 4,2 %

Bygg og eiendom har for 2009 en måloppnåelse på akseptabelt nivå på to indikatorer og på målnivå på 2
indikatorer. Resultatet av brukerundersøkelsen for 2009 viser en forbedring fra 2008 på alle indikatorene. Det
har vært fokus på blant annet informasjon om vedlikeholdsplaner og driftsprosjekter. Videre har vaktmestrene
en større tilstedeværelse på sine bygg og har utført flere brukeroppgaver.

Motivasjonsmålingen viser at brukerne er tilfreds med de ansattes engasjement og kompetanse. Målingen
viser også at arbeidsmiljøet er godt. Handlingsplan over ønskede forbedringsområder er utarbeidet.
Sykefraværet i bygg og eiendom viser lavt fravær i 2009.
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I 2009 har det blitt prioritert å gi ansatte interne og eksterne kurs for å styrke det faglige miljøet og
medarbeidernes kompetanse. Det ble blant annet gjennomført medarbeiderskapskurs i oktober 2009.
Kompetanseplanen tilpasses til enhver tid nye og eksisterende oppgaver i eiendomsforvaltningen.

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,1
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Ja
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 100%
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,0

I investeringsregnskapet er det presentert prosjekter som kun gjelder bygg og eiendom da flere
byggeprosjekter som enheten har gjennomføringsansvaret for, føres på de respektive resultatenheter med
bygg- og eiendoms prosjektserie. En del av prosjektene har bevilgning over flere år og avsluttes ikke i 2009.
Dette vises derfor som avvik mellom budsjett og regnskap.

31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 41,88 43,18 43,68 43,68

Personalinnsats

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 69 034 78 939 98 242 101 269
Driftsinntekter 11 757 16 022 13 805 16 832
Netto driftsutgifter 57 277 62 917 84 437 84 437

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Investeringsutgift 2 677 11 189 5 005 8 659
Investeringsinntekt 0 247 225 672
Netto inv. utgift 2 677 10 942 4 780 7 987

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

810 Bygg og eiendom 84 437 85 507 -1 070 -1,7

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

Regnskapet viser et negativt avvik på 1,070 mill. kroner i forhold til budsjett. Avviket fordeles på energi med et
merforbruk på kr 264.000, mens kommunale avgifter og renovasjon har et netto merforbruk på kr 628.000 og
øvrig drift og vedlikehold er overskredet med kr 177.000. Merutgiftene på energi skyldes en kuldeperiode på
slutten av året hvor fyring med olje var billigste energikilde. Oljetankene måtte fylles opp og påførte enheten
en ekstra utgift i 2009. Posten reguleres ved bruk av energifondet. Merforbruk på kommunale avgifter og
renovasjon skyldes blant annet en brukerstyrt avfallshåndtering hvor sortering/levering ikke fungerer optimalt.
Merutgiften på øvrig drift er et resultat av uforutsette drifts-/vedlikeholdsutgifter, bl.a. sikkerhetsutgifter innen
brann, flytting av barnevernbrakke og høyere forbruk av snø- og strøingstjenester.
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2.19.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer

Generelt
Standarden på bygningsmassen i Ringsaker kommune har i 2009 blitt betydelig forbedret. Det er utført mange
større vedlikeholdsprosjekter innen forskjellige byggrupper, dels ved bruk av vedlikeholdsbudsjett,
investeringsprosjekter, og tiltakspakke fra staten hvor enheten fikk tildelt 20,669 mill. kroner. Ringsaker
kommune benyttet midlene i sin helhet til opprusting av ungdomsskolene. Her kan nevnes nye tak, nye
vinduer og dører, maling innvendig og utvendig, solavskjerming, belysning, montering av bassengduk og
avfuktingsanlegg i svømmehall, låsesystem, varmeanlegg og inneklima.

Energi
Totalt energiforbruk for kommunens bygningsmasse i 2009 er 32,95 mill. kWh som tilsvarer en utgift på ca
29,9 mill. kroner. Sammenlignet med 2008 har forbruket økt med 0,75 mill. kWh. Årsaken er primært høyt
forbruk som følge av streng kulde i både februar og desember. I Hedmark var månedstemperaturen 3-5 0C
under normalen i store deler av fyringssesongen. Ved inngangen til 2009 var kraftprisene fallende i det
europeiske markedet, men ved utgangen av 2009 bidro tørt vær og kulde til høyere priser. Utkopling av den
svenske kjernekraftproduksjonen forsterket dette. Budsjettet ble overskredet med kr 263.864, ca. 1 %, som
dekkes av energifondet.

Kommunale avgifter/avfallshåndtering
Totale utgifter ved målt vannforbruk og avfallshåndtering utgjør 8 mill. kroner i 2009. Dette resulterte i en
overskridelse på kr 628.474. Større krav til sortering av rene fraksjoner gir økte utgifter i form av flere
beholdere og transport. Lav sorteringsgrad og økt avfallsmengde fører også til økte utgifter.

Opprettelse av 0,5 årsverk vaktmester NAV
I k.sak 141/2008 ble det vedtatt å opprette 0,5 årsverk som vaktmester tilknyttet NAV-bygget.

Ombygging Åsmarkvegen 36
I 2009 ble det bevilget kr 250.000 til ombygging av vaktmestrenes lagerbygg. Bygget fungerer som garasje for
distriktets maskinpark, samt spiserom for mannskapet. Med enkle grep som porter, forlengelse av tak og
flytting av vegger forventes et mer funksjonelt bygg. Prosjektet er påbegynt og vil fullføres i 2010.

Skoleinvesteringer (tilrettelegging for funksjonshemmede)
Dette er et flerårig prosjekt hvor midlene benyttes til tilrettelegging for funksjonshemmede elever. I 2009 ble
det bevilget kr 500.000 som ble benyttet til stellerom ved Kilde skole, ombygging dusj/garderobe ved Moelv
ungdomsskole og nye kjørebruer ved Fagernes skole.

Miljørettet helsevern
På prosjektet bevilges det midler over flere år til miljørettede tiltak. I 2009 ble det bevilget 2,0 mill. kroner som
ble benyttet til bl.a. radonsikring ved Hempa skole, oppgradering av sanitæranlegg ved Stavsberg skole og
opprusting av dekke på lekeplass ved Kilde skole.

Neshallen
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Diverse rehabilitering
Dette flerårige prosjektet ble for 2009 bevilget med 1,250 mill. kroner til rehabilitering av diverse bygg. I 2009
ble det bl.a. skiftet dører ved Kylstad skole.

Enøk
Det ble bevilget kr 750.000 til enøk-prosjekter i 2009. Tiltakene for 2009 var montering av toppsystemer for
energistyring ved Nes skole, Gaupen skole og administrasjonsbygget i Brumunddal. I tillegg ble det montert
SD-anlegg (sentral driftsstyring av tekniske anlegg) ved Brumunddal ungdomsskole.

Investeringsprosjekter som enheten har fulgt opp i 2009 (videreført/påbegynt og sluttført), inkludert prosjekter
som har andre byggeiere, men som bygg og eiendom har ansvaret for gjennomførelsen av:

Prosjekt Prosjektnavn Kostnad/ Regnskap Forprosjekt
finansiering pr 31.12.09 byggestart Ferdigstilt

60000 ENØK (disp.2009) 1) 6 100 000 489 048
60203 Garasje distrikt Vest 300 000 18 022 2.5.2008 1.10.2010
60204 Ombygging Åsmarkvegen 36 250 000 148 491 1.10.2009 1.10.2010
60306 Låssystem 1 567 000 447 531 1.8.2008 1.6.2010
60310 Ombygging Herredshuset 2) 6 230 000 419 126 1.8.2009 1.6.2010
60400 Inv. i grunnskole (disp. 2009) 1) 3 836 794 743 283
60408 Ny skole i Gaupen 60 500 000 7 921 594 1.11.2005 15.2.2009
60412 Pcb-holdige lysarmaturer 4 750 000 518 070 1.11.2005 1.1.2010
60413 Oppru. miljørettet helsev. (disp. 2009) 1) 2 400 000 597 516
60414 VO 30 vedlikehold (disp. 2009) 1) 4 475 000 112 121
60420 Brøttum barne og ungdomsskole 52 620 000 192 378 1.1.2009 1.8.2012
60422 Energisentral Sund og biokjel 4 155 000 3 577 225 1.10.2005 26.1.2010
60427 Brannalarmanlegg Kilde skole 5) 250 000 200 625 1.6.2009 1.9.2009
60429 Utbedring Grotta Stavsberg skole 5) 450 000 245 569 1.10.2008 1.3.2009
60430 Ny skole i Moelv 3) 70 000 000 67 050 1.2.2009 1.4.2012
60512 Ventilasjonsanlegg Br.dal u-skole 11 700 000 5 348 005 1.1.2008 1.10.2009
60513 Ventilasjon Moelv u-skole 4 850 000 227099 1.1.2009 1.8.2010
60606 Nes barnehage 15 206 000 3 108 638 1.1.2009 25.8.2010
60613 Tilbygg Buttekvern barnehage 11 860 000 10 810 118 1.9.2008 1.10.2009
60616 Utbygging Furnes barnehage 6 066 000 1 756 875 1.8.2008 1.2.2009
60617 Ny barnehage i Br.dal 14 974 000 666 741 1.11.2009 15.8.2010
60619 Uteområde Brøttum barnehage 260 000 236 555 1.9.2009 1.11.2009
60622 Paviljong Lismarka barnehage 4 000 000 124 776 1.10.2008 1.2.2009
60623 Åsen barnehage 680 000 0 1.10.2008 1.2.2009
60626 Paviljong Moelv barnehage 4) 4 550 000 4 212 212 1.8.2009 1.12.2009
60707 Påkostning PLO (disp. 2009) 1) 750 000 183 250
60713 Ombygging Bjønnhaug/Vesselbvn 2 100 000 1 780 645 1.12.2008 1.10.2009
60714 Sprinkling Ringsaker og Br.dal bo 5 000 000 642 660 1.11.2008 1.3.2009
60911 Varmesentral Nes skole og idr.hall 5 150 000 6 022 232 1.12.2008 1.12.2009
60912 Ombygging Nes bo 2 520 000 24 561 1.3.2009 1.12.2010
61103 Ombygging kinovestibyle 5) 889 000 0 1.9.2008 1.5.2009
61113 Teatersalen Br.dal – scene og garderobe 4 400 000 4 169 212 1.2.2007 1.5.2009
61116 Nes Idrettshall 46 700 000 19 825 340 1.8.2008 1.6.2009

1) Flerårig prosjekt med årlig bevilgning
2) Kostnad/finansiering er inklusive bevilgning i 2010 og 2011
3) Kostnad/finansiering er inklusive bevilgning i 2011 og 2012
4) Kostnad/finansiering er inklusive bevilgning i 2010
5) Avsluttet i k.sak
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Tiltakspakke
Moelv ungdomsskole 5,3 mill. kroner
• Nye tak D-,A- og B-blokka
(klasseromfløy, realskolebygg, gymbygg)

• Skiftet vinduer og ytterdører, montert solavskjerming,
installert låssystem i A- og D-blokka

• Rehab. div. kontor, arbeids-, møte- og klasserom (A-blokk), personalwc,
• Montert bassengduk

Nes ungdomsskole 1,8 mill. kroner
• Skiftet vinduer og innvendige dører samt montert solavskjerming
• Ny taktekking på hovedbygg og sanitærbygg
• Nye inngangsdører på hovedbygg og rundbygg
• Nytt låsesystem

Brumunddal ungdomsskole 7,7 mill. kroner
• Nytt tak og utvendig maling ved hoved-, adm.- og bassengbygg
• Rehabilitering av garderober og klasserom
• Nye dører
• Nye vinduer og solavskjerming på bygget langs Skolevegen
• Oppgradering lysarmaturer og tavlebelysning
• Rehabilitering av utvendige trapper er bestilt
• Rehabilitering varmeanlegg er påbegynt

Furnes ungdomsskole 2,3 mill. kroner
• Utskifting vinduer 1. og 3.etg hovedbygg og i gym- og bassengbygg
• Montert solavskjerming
• Ny taktekking div. bygg
• Malt alle bygg utvendig
• Nytt avfuktingsanlegg i svømmehall
• Nye dører i klasserom, oppussing av diverse kontorer, korridorer og klasserom
• Utvidet wc i 3.etg. i hovedbygg

År 2007 2008 2009

Resultat i 1000 kr 2 851 - 1 528 - 1 070

Oversikt i tabellform

Type sak 2007 2008 2009

Delegert innkjøpssak 5 8 17
Delegert personalsak 6 2 5
Delegert økonomisak 1 1 0

Rapport om bruk av delegert myndighet

Tabellen viser bygg og eiendoms netto driftsresultat de 3 siste årene.
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2.20 Matproduksjon (VO 82)

Leder matproduksjon: Vidar Sveadalen

2.20.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjon 120 administrasjon, 234 aktiviserings og støttetjenester overfor eldre
og funksjonshemmede, 242 råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 253 pleie, omsorg, hjelp og
re-/habilitering i institusjon og 285 tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde.

Matproduksjon produserer og leverer to-retters middag og frokost/kveldsmat til kommunens institusjons- og
hjemmeboende brukere. Enheten har videre en tilretteleggerrolle for postkjøkkenene på 8 bo- og aktivitetsentra
og ivaretar kantinedrift ved 7 sentra samt kantina i NAV-bygget. I tillegg leveres catering internt i kommunen
samt middagsmat og lunsj, internt og eksternt, etter behov. Matproduksjon bistår også andre enheter i
kommunen med faglige råd i byggesaker som omfatter innredning av kjøkken/kantiner. Matproduksjon er
lokalisert ved kommunens sentralkjøkken på Tømmerli.

2.20.2 Hovedkommentar
Matproduksjon har i 2009 hatt fokus på følgende områder:
- Produsere og levere trygg og ernæringsriktig mat til kommunens brukere
- Utvikle kvalitetssystemet ”HACCP” for tilretteleggerkjøkken og postkjøkken
- Tilbud om frokost/kveldsmatpakninger til hjemmeboende eldre
- Opprette kantine og kantinetilbud til ansatte i nye NAV-bygget
- Kompetansebygging innenfor enheten i forhold til økologisk mat

2.20.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbruk
Resultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert av
fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.

Brukere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,1
Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,1
Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,0
Informasjon 5,0 4,0 4,5

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat Resultat

Engasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,4
Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,8
Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,9
Sykefravær 10,0 11,5 8,5

På måloppnåelse scorer matproduksjon høyere på brukertilfredshet enn målsettingen. Unntaket er brukernes
tilfredshet med informasjon, som likevel ligger innenfor akseptabelt nivå. Forbedringstiltak er at det utarbeides
nye informasjonsbrosjyrer til hjemmeboende, brukere på institusjoner og til postkjøkkenene. Det skal også
ukentlig sendes ut oppdaterte menyer til alle postkjøkken.

Også motivasjonsmålingen blant ansatte ligger over målsettingen. Et unntak er læring og fornyelse som ligger
på akseptabelt nivå. Dette vil bli fulgt opp videre i kompetanseplanen for 2010. Sykefraværet er redusert fra 12,9
% i 2008 til 8,8 % i 2009. Fraværet skyldes i hovedsak belastningsskader etter mange års jobbing på kjøkken.
Det er ofte fravær av lengre varighet i påvente av behandling og/eller operasjon.
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Kr 235.000 av enhetens overskudd fra 2008 er overført fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet og brukt til
finansiering av ny varebil i 2009. Bilen skal benyttes til supplering av mat til institusjoner og hjemmeboende,
utkjøring av catering og administrativ kjøring.

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat Resultat

Læring og fornyelse 4,5 4,0 4,0
Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja Ja
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 96 %
Risikovurdering HMS Ja Ja Ja
Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,8

31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009

Antall årsverk 19,61 19,74 20,28 20,28

Personalinnsats

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

820 Matproduksjon 14 451 12 584 1 867 12,92

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

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 20 668 22 490 21 067 23 207
Driftsinntekter 7 266 9 051 6 616 8 756
Netto driftsutgifter 13 402 13 439 14 451 14 451

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Investeringsutgift 0 220 235 454
Investeringsinntekt 0 220 235 235
Netto inv.utgift 0 0 0 219

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Ved inngangen til 2009 startet matproduksjon med et overført driftsoverskudd fra 2008 på 1,291 mill. kroner.
Med et positivt avvik på 1,867 mill. kroner ved utgangen av året, er overskuddet for 2009 på kr 576.000.

Lønnsposter inkl. refusjon sykelønn/ fødselspenger viser et positivt avvik på kr 807.000. Årsaken er at stillinger,
bl.a. lederstillinger, ikke har vært fylt opp. Videre skyldes det streng vikarbruk og vikarer i stillinger med lavere
lønn enn stillingsinnehaver. At sentrale stillinger ikke har vært fylt opp, har medført at viktige oppgaver som
oppgradering til nytt dataprogram ”Gastro meny” ikke er utført. Det må prioriteres i 2010. Derimot har det vært
et merforbruk innenfor andre driftsutgifter på i alt kr 877.000. Kjøp av matvarer representerer det største
avviket, med en overskridelse på rundt kr 535.000. Dette skyldes ekstraordinær prisstigning, volumøkning og
merforbruk på enkelte postkjøkken. Vedlikehold av maskiner og utstyr har hatt en merutgift på kr 82.000. Øvrige
inntekter viser et positivt avvik på kr 586.000.

2.20.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringer

Generelt
2009 har vært et stabilt godt driftsår for matproduksjon. Det har vært en klar økning i antall produserte
middagsporsjoner til hjemmeboende, bra omsetning i kantinene og stor etterspørsel av catering. En opplever
forøvrig gode tilbakemeldinger på tjenestene enheten leverer. Matproduksjon har produsert og levert ca
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260.000 hovedretter/desserter til brukere i Ringsaker kommune. I overkant av 42.000 porsjoner har gått til
hjemmeboende brukere. Det utgjør ca 5.000 porsjoner pr uke eller 1.000 porsjoner pr produksjonsdag. I tillegg
har enheten levert ca 320.000 frokost/kveldsmatmåltider, samt produsert og levert ca 150.000 kakestykker.

Nye tiltak
Hygiene- og kontrollregelverk
Det er utarbeidet et kvalitetssystem ”HACCP/Ik - mat” for alle tilretteleggerkjøkken og postkjøkken. Enheten
fullførte prosjektet i løpet av 1. kvartal. Dette er et lovpålagt kvalitetssystem som kvalitetssikrer alle ledd i
verdikjeden. Videre er det gjennomført kurs og opplæring for ansatte i matproduksjon og pleie og omsorg.
Mattilsynet gjennomførte revisjon av systemene ved 27 kjøkken av totalt 51 i april, uten skriftlige avvik. For
produksjonskjøkkenet er det inngått en matsikkerhetsavtale med firmaet MatPuls, som inneholder revisjon,
visuell kontroll, mat, vann og renholdsprøver, med påfølgende rapport.

Frokost/kveldsmatpakninger
1.9.2009 lanserte matproduksjon et nytt produkt til hjemmeboende brukere. Det er nå mulighet for å få levert
frokost/kveldsmatpakninger på døra sammen med middagsmaten. Pakningene inneholder to smurte brødskiver
med variert pålegg og litt pynt. Pakningene pakkes med samme teknikk som middagsmaten, slik at den
beholder bra kvalitet inntil 5 dager. Tanken er at dette skal ha en forebyggende effekt slik at brukeren unngår
underernæring. Brukeren vil få et variert og komplett kosthold og vil trolig klare seg lenger i hjemmet. Brukeren
slipper også å ligge med mat i kjøleskapet som ikke blir spist opp, samt at en avlaster omsorgsdistriktene der de
må gjøre denne tjenesten. Det leveres ut ca 80 pakninger i uka.

Kantinedrift i NAV–bygget
Matproduksjon hadde ansvar for etablering, oppstart og drift av kantina i NAV-bygget fra 1.5.2009. Kantina har
en ansatt og er rustet opp med moderne utstyr som gjør det mulig å opprettholde et variert og godt
kantinetilbud. Produkter og retter er på tilsvarende nivå som ved kantinene ved bo- og aktivitetssentra.

To retters middag til brukere på bo- og aktivitetssentrene, produsert av matproduksjon.



Økologisk mat
Ringsaker kommune er en øko-kommune, der matproduksjon er representert i styringsgruppa og ved aktiviteter
for øvrig. Enheten tilbyr 8 forskjellige økologiske frokost/kveldsmat produkter til omsorgsdistrikt Brumunddal.
Det har også blitt produsert middagsretter som har vært delvis økologiske, noe som har kommet alle brukerne
til gode. Blant annet har det blitt produsert desserter av økologisk solbær, levert av en lokal produsent, som
holder høy kvalitet. Det har også vært arrangert kurs internt og eksternt, samt studietur til andre kommuner, for
å høyne kompetansen blant de ansatte. Enheten har søkt om å bli Debio godkjent for å kunne produsere, merke
og profilere økologisk mat.
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Type sak 2007 2008 2009

Delegert personalsak 1 2 9
Delegert økonomisak 5 1 1
Delegert innkjøpsak 3 3 3

Rapport om bruk av delegert myndighet
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2.20 Overføringer (VO 87)

2.20.1 Ansvarsområde
Virksomhetsområdet omfatter funksjonene 231 aktivitetstilbud barn og unge, 234 aktivisering og
støttetjenester overfor eldre og funksjonshemmede, 265 kommunalt disponerte boliger, 273 kommunale
sysselsettingstiltak, 320 kommunal næringsvirksomhet, 375 muséer og 390 den norske kirke.

2.20.2 Hovedkommentar
Stiftelsen Domkirkeodden fikk i løpet av 2009 overført til sammen kr 3.111.000 i tilskudd. Beløpet gjelder drift
og forvaltning av Prøysenhuset, samt regnskapsførsel, utlønning og fakturering. Det er i tillegg kompensert for
bortfall av inntekter knyttet til momsrefusjon med kr 350.000.

Til Ringsaker kirkelige fellesråd ble det overført kr 13.730.000. Det ble i tillegg overført 1 mill. kroner av midler
fra tiltakspakken til skifte av tak på Mesnali kirke. Til nytt orgel i Brumunddal kirke ble det overført kr 410.000.

Frivilligsentralene i Brumunddal og Moelv samt Stiftelsen Buttekverntunet eldresenter mottok til sammen kr
531.500 i driftstilskudd fra kommunen. Nattravnene i Ringsaker ble støttet med kr 25.000.

Det ble gitt driftstilskudd og transportstøtte til Providor AS på kr 912.000. Mjøssamvirket mottok et kommunalt
tilskudd på kr 271.000.

Tilskudd til subsidiering av husleier i omsorgsboliger i stiftelsesregi ble kr 1.273.000.

Kommunestyret vedtok i k.sak 23/2008 å bidra med et årlig beløp på kr 13 pr innbygger for årene 2008 og
2009. Hamar-regionen Reiseliv fikk overført kr 420.000 i 2009. Hamar-regionen Reiseliv fikk også overført
kr 150.000 til drift av Hamar-regionen Turistkontor.

Feiring av samefolkets dag 2009 i Brumunddal sentrum.
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I k.sak 106/2008 ble det vedtatt at kommunen skal bidra med et investeringstilskudd på 13,4 mill. kroner til
parkeringshus i tilknytning til Mølla kjøpesenter. Beløpet ble innarbeidet i budsjett 2009. Det ble i 2009 ikke
foretatt utbetaling og bevilgningen er avsatt til eget disposisjonsfond.

Det ble utbetalt 2,0 mill. kroner til kommunens deltakelse i Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet for
Innlandet AS (KUF-fondet) iht. f.sak 53/2009.

I 2009, ved f.sak 33/2009, ble det overført et økt driftstilskudd på kr 305.000 til RingsakerOperaen. Det ble
også foretatt utbetalinger til Jønsberg 4H-gård på kr 40.000, Stiftelsen Ringsaker Vekter og brannhistorisk
museum på kr 50.000 og Lions Club Brumunddal på kr 30.000.

2.20.3 Ressursbruk

Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009

Driftsutgifter 18 652 21 122 37 224 37 664
Driftsinntekter 1 121 1 971 80 520
Netto driftsutgifter 17 531 19 151 37 144 37 144

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr

Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %

870 Overføringer 37 144 37 144 0 0,0

Netto driftsutgifter, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)
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III Avslutning
3.1 Avslutning

Årsberetningen er først og fremst administrasjonens tilbakemelding til kommunestyret og andre politiske
organer, men den skal også ivareta allmennhetens behov for innsyn og 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 2009. 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 2009!

Rådmannen i Ringsaker, den 15.3.2010

Jørn Strand Espen Hvalby
Økonomisjef
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Inngangen til Byfeståret 2010 ble markert med kulturarrangement og storslagent
fyrverkeri nyttårsaften i begge våre byer, Brumunddal og Moelv.
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Vedlegg 1: Plan- og utredningsarbeid
Plan- og utredningsarbeid behandlet av kommunestyret i 2009

Arealplaner jf. også beskrivelser nedenfor Sak nr
Fylkesdelplan SMAT 2000-2030, forslag til revisjon, høringsuttalelse 32/2009
Kommunedelplan for E6 Hamar - Moelv 22/2009
Reguleringsplan for Øverkvern 2/2009
Reguleringsplan for Stavsberg militærområde 18/2009
Reguleringsplan Tømten fjelltak – råd om valg av vegtrasé 34/2009
Reguleringsplan for Brumunddal sentrum Møllakvartalet 42/2009
Reguleringsplan for Tandeskogen fjelltak 51/2009
Reguleringsplan for FV 72 Stavsberg – Furnes kirke 52/2009
Reguleringsplan for Mesnali II 55/2009
Endring av reguleringsplan for Tørudvegen terrasse etter klagebehandling 58/2009
Reguleringsplan for Finsandvika hyttefelt, Brøttum 59/2009
Reguleringsplan for Nes barnehage 60/2009
Reguleringsplan for Smestadskogen, Moelv 61/2009
Reguleringsplan for FV 2 Brøttum Nygård 62/2009
Reguleringsplan for Bruvollhagan VI 81/2009
Reguleringsplan for Bergshøgda B6 86/2009
Reguleringsplan for Gutubakken, Sjusjøen 105/2009
Reguleringsplan for Hesthagenenga, Furnes 106/2009
Endring av reguleringsplan Moelv sentrum 1, krysset Storgata - Bettavegen 107/2009
Reguleringsplan for Almslia, Brøttum 108/2009

Andre typer planer og utredninger Sak nr
Mølla senter AS – søknad om dispensasjon fra rikspolitiske bestemmelser
for kjøpesentre 39/2009
Arbeidsgiverpolitisk dokument 47/2009
Kommunens bygg- og eiendomsforvaltning 85/2009
Brannordning i Ringsaker 94/2009

Reglementer, vedtekter mv Sak nr
Revisjon av lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg 3/2009
Forskrift om utvidet jakttid på bever 10/2009
Forskrift om fettholdig avløpsvann 17/2009
Ny plandel til plan- og bygningsloven – opprettelse av planutvalg og delegasjon fra kommunestyret 44/2009
Delegering av myndighet til HIAS etter forskrift om renovasjon av husholdningsavfall 45/2009
Byggeutvalget – endring i reglement for saksbehandling og i økonomireglementet 98/2009
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 103/2009

Arealplaner behandlet i 2009, status 31.12.2009

Kommuneplaner

Kommunedelplan for E6 Hamar-Moelv Plan for utvidelse av E6 til 4 felt Hamar-Moelv, vedtatt
Kommunedelplan for E6 Moelv-Biri Felles plan Gjøvik og Ringsaker, høring av planprogram avsluttet
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Regulerings- og bebyggelsesplaner

Planer vedtatt
Øverkvern, Brumunddal Boligområde, friområde, endring etter klage
Stavsberg militærområde Boligområde, barnehage og forretning
Brumunddal sentrum, Møllakvartalet Kjøpesenter med forretning, kontor og parkeringshus
Tandeskogen fjelltak, Moelv Massetak
Fv 72 Stavsberg – Furnes kirke Utbedring av fylkesvegen
Mesnali leirskole Omregulering til boligområde
Tørudvegen terrasse, Brumunddal Boligområde
Finsandvika hyttefelt H81 Brøttum Fritidsboliger
Nes barnehage, Stavsjø Barnehage
Smedstadskogen Moelv Omregulering av trafikk- og friområder til byggeområde
Fv 2 Brøttum - Nygård Utbedring av vegen
Bruvollhagan VI, Moelv Boligområde, naturreservat
Bergshøgda B6, Brumunddal Boligområde
Gutubakken, Sjusjøen Campingplass
Hesthagenenga, Furnes Boligområde
Moelv sentrum 1, kryss Storgata-Bettavegen Endring forretningsbygg
Almslia, Brøttum Boligområde
Børkelia, Brumunddal Boligområde, bebyggelsesplan
Rudshøgda E4-E5 endring parkbelte 1) Industri
Evjuvika II, Moelv 1) Bolig
Sjusjøen fjellstue 1) Endring etter klage
Berger Langmoens veg 27-29, Brumunddal 1) Endring etter klage
Kylstad II, Furnes 1) Endring etter klage

1) Mindre vesentlig endring av reguleringsplan vedtatt av planutvalget jf. pbl 1986

Planer utlagt til offentlig ettersyn
Natrudstilen III, Sjusjøen Fritidsboliger – grad av utnytting
Lillehammer pukkverk, Lismarka Massetak
Finsandvika, Brøttum Fritidsbebyggelse, båthavn
Prestseter massetak, Nybygda Massetak
Natrudstilen 4 – H106, Sjusjøen Fritidsboliger
Kval III, Furnes Omsorgsboliger
Werven, Brumunddal Ervervsområde, ettersyn avsluttet, innsigelser delvis trukket
Lille Almerud, Brumunddal Boligområde
Slåttsveen B15, Brumunddal Boligområde
Næroset sentrum I Boligområde
Rudshøgda E21 Erverv
Brumunddal sentrum Revisjon av sentrumsplanene

Planer under utarbeidelse/oppstart
Kvitsandvika, Brøttum Fritidsbebyggelse H82, friområde F80
Rudshøgda S20 Omregulering fra industri til forretning
Vinju, Ringsaker Fritidsbebyggelse ved Mjøsa
Eftastjernet, E101, Natrudstilen Fritidsboliger, leiligheter
Stavsberg – Lund Boligområde, samarbeid med Hamar kommune
Kvitsand, Brøttum Fritidsbebyggelse, friområde
Elverhøy, Lismarka Boliger
Moelv sentrum, Storgt-jernbanen Kvartalet sør for Åsmarkvegen, rundkjøring kryss Møllergt
Øvre Harstad, Rudshøgda Fritidsbebyggelse (kolonihage)
Øverkvern B6 Boligområde, bebyggelsesplan
Frambakken, Brumunddal Boligområde, i bero
Hverven og Pardis, Brumunddal Boligområder, B36 – B37
Fram, Furnes Omreg. til boligformål
Fjølstadmarka II, Moelv Boligområde, planprogram utarbeides
Kise, Nes Fritidsboliger
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Sundheim, Stavsjø Boligområdene B40 og B41
Tømten fjelltak, Moelv Kjøreatkomst til massetak
Tandeskogen, Moelv Massetak
Tveter fjelltak, R14 Nes Massetak
Myre massetak, Nes Grustak
Høyby R16, Brumunddal Grustak
Alm massetak Grustak og deponi
Mengshoel Bryggeområde, fritidsboliger
Gruva, Moelv Boliger og barnehagetomt
Næroset, boligområde B63 Boligområde
Dalbyvegen, Brumunddal Boliger, atkomstveg
Nordmessenvegen II, Mesnalia Boliger
Narudvegen, Brumunddal Gang- og sykkelveg,
Stavsberg skole Utvidelse skole, flerbrukshall
E6, Brumunddal E6 og strandområdene Hverven – Botsenden,

forbr. planprogram
Helleberget, Brumunddal Trafikksikkerhetstiltak på skoleveg (Kongsvn.)
Rudshøgda E20 Tidl. sykehustomt, arkeologiske forundersøkelser utført

Annet planarbeid
Kommunedelplan for klima og energi Utlagt til offentlig ettersyn
Kommunedelplan for Sjusjøen mm Vann- og avløpsløsning for del av Ringsakerfjellet
Massetak og –deponi i fjellet Oversiktsplan
Informasjonsmateriell arealplaner Oppdatering i samsvar med ny planlov
Rutinebeskrivelser arealplanlegging Oppdatering i samsvar med ny planlov
Brumunddal sentrum Estetisk opprusting, samarbeid RE teknisk drift
Møllergata, Moelv Estetisk opprusting, samarbeid RE teknisk drift
Høgspentlinje Øverkvern-sek.st. Br.dal Omlegging til jordkabel, utbyggingsavtale
Midtrekkverk E6 Moelv - Nydal Samarbeid med Statens vegvesen



Vedlegg 2:
Oppfølgingen av kommunestyrevedtak
Oversikten gjelder vedtak kommunestyret har gjort i 2009, der det er funnet grunn til å knytte særlige
kommentarer til oppfølgingen. Unntatt fra oversikten er ordinære vedtak i plan- og budsjettsaker samt vedtak
om investeringsprosjekter, som er kommentert under vedkommende virksomhetsområde i årsberetningen.

9/2009: SKOLETILBUDET TIL ELEVER MED STORE HJELPEBEHOV

Kommunestyrets vedtak:
1. En ny eller rehabilitert barneskole i Moelv samt Moelv ungdomsskole blir nye forsterkede skoler. Dette

skal inngå i planleggingen av ny skole i Moelv og fremtidig rehabilitering av Moelv ungdomsskole.
2. Elever med store hjelpebehov kan ha sin nærskole som base, men få deltidstilbud ved en forsterket

skole i deler av uka eller i perioder. Dette gjøres gjeldende fra skoleåret 2009/2010.
3. Det gjennomføres innen 31.12.2009 en egen utredning som går nærmere inn i de utfordringene som

barnehagene har vedrørende barn med store hjelpebehov.
4. Eksisterende ordning for opptak ved de spesialpedagogiske avdelingene og RAUS evalueres.
5. Følgende forslag fremmet av Haakon Wiig (Rl) oversendes formannskapet for videre behandling:

”Ringsaker kommune starter et prøveprosjekt der en miljøarbeider ansettes for å arbeide i grunnskolen på
barnetrinnet. Elever med store adferdsvanker gis et tilbud på en dag per uke, der elevene sammen med
miljøarbeideren utfører praktiske oppgaver så som vedlikehold, maling, enkle bygningsarbeider etc. Tid
med miljøarbeideren brukes som premiering for å forsterke positiv adferd i den vanlige klassesituasjonen.
Tiltaket finansieres ved at inntil 5 skoler går sammen om å dekke kostnadene. Tiltaket planlegges og
følges opp av et tverrfaglig team utpekt av Rådmannen. Tiltaket evalueres etter prøvedriften.

Vedtakets punkt 1 tas i betraktning ved planlegging av ny barneskole i Moelv. RE-lederne under VO 30
undervisning har fått ansvaret for å følge opp punkt 2, 3 og 4 i vedtaket. Evalueringen i punkt 4 er påbegynt
ved utviklingsseksjonen.

Vedtakets punkt 5 er behandlet i f.sak 80/2009. Saken ble tatt til orientering og blir ikke gitt ytterligere oppfølging.

16/2009: VURDERING AV BEHOV FOR Å ETABLERE 1-2 AVDELINGS BARNEHAGE I NÆROSET/ÅSMARKA

Kommunestyrets vedtak:
1. Det utredes mulighet for permanent barnehage 0-6 år ved Åsen skole.
2. Det søkes innarbeidet investeringsmidler til ny 1-2 avdelings barnehage i Næroset og 6 avdelings

barnehage i Moelv sentrum ved neste rullering av budsjett og økonomiplan. Deretter fremmes tiltaket
som egen sak.

Det vises til k.sak 80/2009 hvor det ble vedtatt å opprette Åsen barnehage som permanent barnehage ved
Åsen skole med inntil 18 plasser for barn i alderen 0-6 år.

30/2009: LINDRENDE BEHANDLING I RINGSAKER KOMMUNE

Kommunestyrets vedtak:
1. Ringsaker kommune vedtar modell 3 med opprettelse av ett palliativt senter i kommunen.
2. Rådmannen fremmer nærmere planer for dette med lokalisering, investeringer og driftskonsekvenser.
3. Når dette er gjennomført og i god drift bes rådmannen vurdere utvidelse med sentra ved øvrige bo- og

aktivitetssentre.

Opprettelse av ett palliativt senter blir sett i sammenheng med realiseringen av samhandlingsreformen i Ring-
saker kommune. Samhandlingsreformen vil få betydelige konsekvenser for innhold og omfang på tjenester
kommunen skal gi innbyggerne. Utredning av lokalisering, investerings- og driftskostnader vil derfor ha et mer
omfattende og langsiktig perspektiv. Det vil bli utarbeidet overordnet strategi og planverk for helse-, pleie og
omsorgstjenesten i kommunen for perioden 2012-2020. Strategiarbeidet er igangsatt ved utpekt
arbeidsgruppe under ledelse av kommunalsjef, som søkes styrket med ledelsesressurs til planlegging,
forberedelse og implementering av den nye strategien. Strategiarbeidet rapporteres til rådmannen.
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36/2009: DELTIDSTILBUD PÅ RAUS

Kommunestyrets vedtak:
1. Det søkes etablert deltidstilbud på RAUS fra 1.1.2010 slik det fremgår av saksutredningen.
2. Det søkes opprettet 2 nye lærerårsverk på Nes ungdomsskole og RAUS fra 1.1.2010.
3. Utgifter for 2 nye lærerårsverk samt utgifter til leie av minibuss, inventar og utstyr, til sammen kr.

1.215.000 søkes innarbeidet i budsjett 2010 og handlingsprogram med økonomiplanen 2010-2013.

Etablering av deltidstilbud på RAUS forberedes med sikte på oppstart skoleåret 2010/11.

Deltidstilbudene på RAUS skal organiseres på en mest mulig fleksibel måte for å kunne tilby tjenester tilpasset
den enkelte elevs behov. Det vil bli utarbeidet klare formaliserte inntaksrutiner av elever til deltidstilbudene på
RAUS i samarbeid med ungdomsskolene.

56/2009: STEMMERETT FOR 16-ÅRINGER - SPØRSMÅL OM DELTAKELSE I FORSØK

Kommunestyrets vedtak:
Ringsaker kommune søker om å delta i forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved kommune-
styrevalget i 2011.

Søknad ble fremmet, men avslått slik at Ringsaker ikke ble blant de kommunene som skal delta i forsøket. Det
var 143 kommuner som søkte, og KRD valgte 20 kommuner, deriblant Vågå og Hamar.

66/2009: VOLD I NÆRE RELASJONER

Kommunestyrets vedtak:
1. Sak om ”Vold i nære relasjoner” tas til etterretning.
2. Det utarbeides egne prosedyrer/rutiner for hvordan kommunen skal hjelpe og beskytte personer som

utsettes for vold i nære relasjoner.
3. Det utarbeides et opplæringsprogram om forhold relatert til vold i nære relasjoner.
4. Det utarbeides særskilt informasjonsmateriell om hvor det er hjelp å få i kommunen for personer som

er utsatt for vold i nære relasjoner.

Rådmannen har bedt utviklingssjefen utarbeide forslag til nye prosedyrer/rutiner, opplæringsprogram og
informasjonsmateriell som skal ivareta innbyggere som lever med vold i sine nære relasjoner. Arbeidet er
startet med å utvikle prosedyrer på en tverretatlig plattform, med faglige bidragsytere og samarbeidspartnere
eksternt og internt i kommunen.

78/2009: STIFTELSE AV HEDMARK FYLKESMUSEUM AS

Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunen går inn i Hedmark fylkesmuseum AS. Rådmannen gis fullmakt til på kommunens vegne å

delta i stiftelsesmøtet og undertegne aksjonæravtalen og stiftelsesdokumentet.
2. Som ledd i etableringen inngås avtale om overdragelse av virksomhet med Hedmark fylkesmuseum AS.

Rådmannen får fullmakt til å undertegne avtalen. Denne avtalen avløser tilsvarende gjeldende avtale
med Stiftelsen Domkirkeodden.

3. Aksjekapitalen, kr 60.000 dekkes ved bruk av kommunestyrets tilleggsbevilgningspost ved regulering av
budsjettet for 2009 som vist i vedlegg 7.

4. Følgende navn oversendes valgkomiteen som Ringsaker kommunes innspill til styret i Hedmark
fylkesmuseum AS:
• Lars Erik Hermansen
• Anne Gunn Kittelsrud
• Torbjørn Dybsand

Hedmark fylkesmuseum AS ble stiftet 10.12.2009. Avtale om overdragelse av virksomhet som nevnt i
vedtakets punkt 2 er inngått og gjelder fra 1.1.2010 til avløsning for avtalen med Stiftelsen Domkirkeodden om
drift og forvaltning av Prøysenhuset, jf. kommunestyrets vedtak ved k.sak 51/2007 og ved k.sak 5/2009.
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79/2009: SITUASJONEN I BARNEVERNTJENESTEN - ORIENTERING

Kommunestyrets vedtak:
1. Redegjørelse om situasjonen i barneverntjenesten i Ringsaker, tas til orientering.
2. Rådmannen bes jobbe videre med å få barnevernet opp på landsgjennomsnittet når det gjelder

bemanning, i tråd med underveisrapporten fra NOVA.
3. Det utarbeides et opplæringsprogram for ansatte som jobber med barn og ungdom. Opplæringsplanen

skal omhandle hvordan forebygge, avdekke og hvordan hjelpe og beskytte.
4. Omsorgskomiteen gis i oppdrag å arrangere en barnevernsdag i løpet av 2010. Barnevernsdagen skal

planlegges og arrangeres i samråd med rådmannen.

Ved f.sak 38/2010 er det etablert en plangruppe for arbeidet med barnevernplanen. Planforslaget skal
oversendes rådmannen innen utgangen av 2010, og deretter undergis nødvendig saksbehandling før det
oversendes til politisk behandling. Mandatet til plangruppa omfatter bl.a. en risiko- og sårbarhetsanalyse av
barneverntjenestens arbeid med lovbestemte oppgaver, et opplæringsprogram for ansatte som jobber med
barn og ungdom, og planlegging av en barnevernsdag som gjennomføres når barnevernplanen foreligger.

93/2009: RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010 - 2013

Kommunestyrets vedtak punkt 16 - 28:
16. Med bakgrunn i heltid/ ufrivillig deltid i Ringsaker kommune, ber Ringsaker kommunestyre om at

følgende praksis legges til grunn ved ansettelser til nye/ vakante stillingsbrøker:
Ved alle tilsettinger i Ringsaker kommune skal ansatte med stillingsbrøk < 100 % gis fortrinnsrett til å
utvide sin stilling, med mindre saklige grunner tilsier noe annet. Eventuelt avvik fra denne praksis skal
redegjøres for, minimum i forbindelse med tertialrapportering. Det presiseres at disse vurderingene
skal gjøres i nært samarbeid med de tillitsvalgte, og at vurderingen skal skje ut fra at ”virksomheten” i
denne sammenheng er Ringsaker kommune som helhet, og ikke den enkelte resultatenhet.
For øvrig vises det til Hovedtariffavtalens § 2-3 (Deltid/midlertidig ansatt), samt Arbeidsmiljølovens §
14-3 (fortrinnsrett for deltidsansatte).

17. Det utarbeides en sentrumsplan med tilhørende reguleringsplan for Brøttum, for å realisere gode
løsninger med hensyn på bl.a. trafikksikkerhet, parkering, opprusting, forskjønning, næring osv. med
bakgrunn i skole- og barnehageutbygging på Brøttum.

18. Rådmannen bes starte en prosess for å erverve Afsethenga på Brøttum for framtidig bruk til
omsorgsboliger og serviceleiligheter.

19. Rådmannen bes sette i gang prosessen for å kunne selge kommunens andeler i Vangsvegen 73 og
Bekkelivegen (Labbnett) på Hamar.

20. Dagbrukertilbudet ved Brøttum Bo- og Aktivitetssenter opprettholdes.
21. Rådmannen bes utarbeide en helhetlig plan for å få oversikt over fremtidig behov innen pleie og

omsorg. Herunder avvikling av dobbeltrom, framtidig behov for sykehjemsplasser, omsorgsboliger osv.
Tomtebehov må avklares i forbindelse med planen. Saken behandles politisk i løpet av 2010.

22. En videre satsing innen barnevernet iverksettes etter kommunestyrets behandling av NOVA rapporten
våren 2010. Evt. tiltak finansieres ved tertial behandlingene i 2010 eller budsjett 2011.

23. Fritidsklubbene er et godt og viktig tilbud til våre ungdommer. Rådmannen bes legge fram en egen sak
om fritidsklubbenes status og fremtidige behov. I samme sak vurderes fremtidig lokalisering av
fritidsklubben på Nes.

24. Rådmannen bes følge opp det arbeidet som er satt i gang for å forberede markeringen av
Prøysenjubileet 2014. Nødvendige bevilgninger innarbeides i planperioden.

25. Det gjennomføres en kartlegging av rammevilkår og behov for kor og korps, herunder bl.a.
øvingslokaler og ordninger for administrering av instruktør- og dirigenttjenester i samarbeid med Kultur
og Fritid/ Kulturskolen.

26. Rådmannen bes om å legge fram en sak der en vurderer gulv/ underlag i opprinnelig gymsal ved gamle
Fagelund skole og hvorvidt dette gulvet anses som hensiktsmessig til dagens bruk (dans/ballett). I
saken skal en også utrede eventuelle kostnader forbundet med å legge et gulv/underlag som er
tilpasset til dagens bruk.

27. Det søkes å innarbeide en økning av driftstilskudd til kirkelig fellesråd i budsjett 2011, for å dekke
renter og avdrag på et lån inntil 2 mill. kroner, som må tas opp for å finansiere nødvendig utbedring av
tak på Ringsaker kirke.

28. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens gatelys skrus av i fra midten av juni til
midten av august, totalt to mnd.
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Rådmannen har ved brev datert 4.1.2010 inntatt i Grå bok 2010 redegjort for iverksettelse av kommunestyrets
budsjettvedtak og bl.a. plassert ansvar for oppfølging av disse oppdragene.

101/2009: ETABLERING AV INTERKOMMUNAL ARKIVENHET

Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunestyret vedtar opprettelse av interkommunal arkivordning IKS, kalt IKA Øst, forutsatt at

kommunene Hamar, Løten, Ringsaker, Stange og Hedmark fylkeskommune deltar.

2. Årlige utgifter fordeles slik: Eierandel:
Hedmark fylkeskommune: kr. 250 071,00 24,44 %
Hamar kommune: kr. 212 316,50 20,75 %
Ringsaker kommune: kr. 218 603,00 21,36 %
Stange kommune: kr. 196 946,00 19,25 %
Løten kommune: kr. 145 295,00 14,20 %

Investeringsutgifter fordelt etter eierandel:
Hedmark fylkeskommune: kr. 244 393,38
Hamar kommune: kr. 207 496,06
Ringsaker kommune: kr. 213 639,83
Stange kommune: kr. 192 474,53
Løten kommune: kr 141 996,21

3. Investeringsutgifter føres over prosjekt 50167 ”Interkommunalt arkiv”, og finansieres av
investeringsfondet.

4. Årlige utgifter ved tiltaket innarbeides i budsjettet.
5. Ordfører får fullmakt til å undertegne selskapsavtalen.
6. Rådmannen får fullmakt til å peke ut Ringsaker kommunes medlem i representantskapet.

De øvrige kommuners deltakelse ved opprettelsen av IKA Øst IKS forventes avklart tidlig i 2010, og formell
etablering av selskapet vil deretter bli gjort. Til å dekke Ringsakers bidrag til driftskostnadene første driftsår er
det ved f.sak 29/2010 om årsoppgjørsdisposisjoner for 2009 avsatt kr 219.000.
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Sentralbord: 62 33 50 00
Telefaks: 62 33 50 31
Kontoradresse: Kommunebygget,

Brugata 2, 2380 Brumunddal
E-post: postmottak@ringsaker.kommune.no
Internett: www.ringsaker.kommune.no
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