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HOVEDDEL I: HOVEDTREKK OG FORUTSETNINGER  
 

1.1 Innledning og hovedtrekk 
 
Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til budsjett for 2021 og handlingsprogram med 
økonomiplan for 2021-2024.  
 
Ringsaker kommunes totale budsjett for 2021 er på 3,3 mrd. kroner. Driftsbudsjettet har økt til i 
overkant av 2,8 mrd. kroner. Investeringsbudsjettet er lagt på et nivå som er tilpasset 
handlingsregelen om at lånegjelda, korrigert for den delen av gjelda som er helt eller delvis 
selvfinansierende og startlån, ikke skal utgjøre mer enn 1,9 mrd. kroner. Investeringsbudsjettet for 
2021 er på 196,2 mill. kroner. Det er også tatt grep for å redusere finansutgiftene i budsjettet, som 
inkl. utlån utgjør 308,7 mill. kroner i 2021. 
 
Den klart største prioriteringen i budsjettet pleie- og omsorgsområdet. Budsjettet er der styrket med 
brutto 62,5 mill. kroner til dekning av kommunenes egenandeler ved de ressurskrevende brukere. I 
tillegg kommer investering i nytt sykehjem i Moelv, der det er lagt opp til en foreløpig totalramme på 
375 mill. kroner. Også barnehageområdet er vesentlig styrket for å dekke økt tilskudd til private 
barnehager og økte utgifter ved tiltak overfor barn med store og omfattende hjelpebehov. Til 
sammen er barnehageområdet styrket med brutto 8,1 mill. kroner. Prioriteringen av pleie og omsorg 
og barnehage i budsjett 2021 kommer i tillegg til styrking av de samme områdene i budsjett 2020.  
 
Driftsbudsjettet er gjort opp med et brutto driftsresultat på 110,9 mill. kroner, mens netto 
driftsresultat er på -3,9 mill. kroner. Det er nødvendig å bruke av tidligere avsatte driftsinntekter for å 
få budsjett 2021 i balanse. Både 2021 og 2022 vil være omstillingsår med tanke på et budsjett i 
balanse.  
 
Ifølge KS er kommuneøkonomien ved inngangen til 2021 strammere enn på mange år, på tross av at 
skatteinngangen (før koronaeffekten) har blitt høyere enn forventet flere år på rad. Utgiftsveksten i 
helse- og omsorgssektoren og innføring av bemanningsnormer i barnehagesektoren med manglende 
finansiering er medvirkende årsaker til strammere kommuneøkonomi. Kutt i tilskuddsordningen for 
ressurskrevende tjenester gjennom økning av innslagspunktet utover lønnsveksten bidrar til 
ytterligere prioriteringsutfordringer i kommunene og medfører kutt i andre tjenester, så også i 
Ringsaker. 
 
Arbeidet med få budsjettet i balanse og aller helst med en positiv driftsmargin har vært svært 
krevende. Ved utarbeidelsen av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 har rådmannen søkt å 
følge forutsetningene i rammesaken. Her var gjenstående inndekningsbehov i 2021 anslått til netto 
19 mill. kroner, økende til 31 mill. kroner i 2024. Dette inndekningsbehovet framkom etter at det 
allerede var innarbeidet utgiftskutt og inntektsøkninger for til sammen 80,5 mill. kroner i 2021 og 
94,7 mill. kroner de øvrige årene i økonomiplanperioden.  
 
Statsbudsjettet viser at det i liten grad legges opp til noen reell vekst i kommunens frie inntekter, 
dette i en tid hvor utgiftsveksten særlig innenfor helse og omsorg øker vesentlig mer enn den 
kostnadsveksten kommunene blir kompensert for. Deler av den forholdvis beskjedne veksten som er 
i frie inntekter er i tillegg forutsatt benyttet til særskilte formål.  
 
Budsjett 2021 er saldert med en rekke tiltak både i administrasjonen, i tjenesteproduksjonen og på 
finanssiden i budsjettet for å komme nærmere budsjettbalanse. Noen av innsparingstiltakene i 2020 
har av ulike årsaker blitt utsatt i påvente av politisk behandling, noe som gjør at også 2021 og 2022 
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vil være omstillingsår med tanke på et budsjett i balanse. Dette medfører at det er ubalanse mellom 
driftsinntekter og driftsutgifter i hele økonomiplanperioden 2021-2024. For å få budsjett 2021 i 
balanse er det nødvendig å bruke av tidligere avsatte driftsinntekter. Det disponeres totalt 5,9 mill. 
kroner av tidligere avsatte frie inntekter på disposisjonsfond. Dette er et engangstiltak, og det må 
framover arbeides videre med tiltak, også strukturtiltak, for å få en sunn balanse mellom utgifter og 
inntekter.  
 
Rådmannen vil samlet og helhetlig sett ikke si at budsjettforslagets driftstilpasninger er dramatiske. 
Innen de ulike budsjettene vris midlene mot det mest nødvendige og i en framtidsrettet retning. For 
Ringsakers befolkning vil ikke tjenestene bli svekket i nevneverdig grad, men de kan bli gitt på annet 
sted, på annen måte og de kan endatil bli bedre på noen områder.    
 
Budsjett og økonomiplan er tilpasset regjeringens økonomiske opplegg for kommunesektoren i 2021. 
Av veksten i kommunens frie inntekter på 1,6 mrd. kroner, slik den fremkommer av forslaget til 
statsbudsjett, er 100 mill. kroner begrunnet med en særskilt satsing på barn og unges psykiske helse. 
Dette er fulgt opp i rådmannens budsjettforslag. Videre skal inntektsveksten dekke økte utgifter ved 
befolkningsutviklingen. For øvrig har rådmannen i utarbeidelsen av budsjett 2021 og økonomiplan 
2021-2024 søkt å følge forutsetningene i rammesaken.  
 
Ringsaker har tradisjonelt hatt god styring med økonomien. Med et så vidt stramt budsjettopplegg vil 
løpende budsjettoppfølging, god oversikt og budsjettdisiplin være sentralt fremover. Arbeidet med å 
tilpasse utgiftene til inntektene fortsetter. Langsiktighet i tilpasningene og forutsigbarhet uten brå 
skift vil fortsatt bli vektlagt i styringen.  
 
Rådmannen vil understreke behovet for nøktern styring innen gitte rammer i årene fremover, hvor 
en ved økte inntekter prioriterer å styrke økonomien. 
 
Utbruddet av koronaviruset vil i betydelig grad påvirke kommunenes inntekter og utgifter i 
inneværende år. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt hvor store de økonomiske konsekvensene av 
virusutbruddet vil være. Det er ikke innarbeidet midler til koronarelaterte utgifter og tapte inntekter i 
det foreliggende forslaget til budsjett 2021. Det forutsettes at kommunen kompenseres gjennom 
rammetilskuddet og ved skjønnsmidler fra fylkesmannen. Det vises i den sammenheng til at 
regjeringen har varslet et tillegg til statsbudsjett 2021 hvor kommunesektoren kompenseres for 7,3 
mrd. kroner første halvår 2021. Av dette går 5,9 mrd. kroner til kommunene, hvorav 4,4 mrd. kroner 
gis som økt innbyggertilskudd. Det er så langt ikke innarbeidet økt innbyggertilskudd 
(rammetilskudd) i budsjett 2021. Dette vil en komme tilbake til i 1. tertialrapport 2021, når en har 
oversikt over hva dette innebærer for Ringsaker kommune.  
 
Tilrettelegging for utvikling av tjenestene og samfunnsutvikling 
Ringsaker skal til enhver tid ha full barnehagedekning. Med en fortsatt økende etterspørsel i 
Brumunddal blir det trolig behov for å planlegge nye plasser. Utbygging på Brøttum og i Moelv 
vurderes ut fra etterspørsel. Barnehagetilbudet i Ringsaker skal ha høy kvalitet, og det gjennomføres 
en rekke tiltak for å sikre dette. For å styrke tilretteleggingen for barn med omfattende hjelpebehov 
styrkes budsjettet med 3 mill. kroner, og budsjettet er styrket med brutto 5,1 mill. kroner til tilskudd 
til private barnehager. 
 
Det har vært satset systematisk på økt læringsutbytte over flere år, med blant annet styrking av 
timetallet og økt lærertetthet. Det er en bredde i satsingen der en blant annet følger utviklingen av 
den enkelte elev tett, investerer i læreres kompetanse og nødvendig utstyr, har egne program for 
systematisk opplæring i lesing, skriving og regning og en forskningsbasert tilnærming til utviklingen. 
Investeringen i digitale verktøy gir alle elevene i både barne- og ungdomsskole tilgang til enten 
nettbrett eller bærbar pc. Et omfattende opplæringstilbud sikrer lærere nødvendig kompetanse til å 
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kunne legge til rette for digital læring. Gjennom matkultursenteret får alle elever på 6. og 9. trinn en 
styrket undervisning i mat og helse, og gjennom Newtonrommet får elevene gode lærings- og 
mestringsopplevelser i naturfag, matematikk og teknologi. Skolebyggene har fått et betydelig løft 
med åpning av Brøttum skole i 2015, Mørkved skole i 2016, nye lokaler for Fagernes skole i 2016, 
Moelv skole i 2017 og Stavsberg skole i 2019. Svømmebasseng og idrettshall i Moelv åpnet i 2018, 
svømmebasseng i Brumunddal, bygget gjennom offentlig privat samarbeid, åpnet i 2019, og 
flerbrukshall på Stavsberg i 2019.  
 
Kommunestyret vedtok ved behandlingen av årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, jf. k.sak 
82/2019, å utrede skolestrukturen i nordre Ringsaker for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka 
og Messenlia, med sikte på at det skulle bli færre skoler. Oppdraget ble fulgt opp med egen sak våren 
2020. Kommunestyret vedtok i k.sak 54/2020 å utsette saken. Det skal gjennomføres en ny 
konsekvensutredning og offentlig høring i saken. Som følge av vedtaket om utsettelse, er de 
økonomiske effekter av foreslåtte tiltak ved skolenedleggelse forskjøvet ett år ut i tid. 
 
I samsvar med vedtatt overordnet strategi for helse- og omsorgstjenestene i Ringsaker 2012-2022 
videreføres arbeidet med å innrette tjenestene slik at flest mulig klarer seg selv lengst mulig. I k.sak 
5/2019 ble det vedtatt ny organisasjonsmodell for omsorgstjenestene. De nye enhetene ble igangsatt 
1.10.2019. Iverksettingen av ny organisasjonsstruktur gir bedre mulighet til å se tjenestene i 
sammenheng på tvers enn den tidligere distriktsmodellen.  
 
Ringsaker kommune har høy dekningsgrad av institusjonsplasser, og en for høy andel av 
driftsbudsjettet bundet opp i drift av sykehjemsplasser, samtidig som en for lav andel av budsjettet 
brukes til hjemmetjenester. For å tilpasse driften av tjenestene i ønsket retning slik at 
hjemmetjenestene styrkes og den økonomiske rammen holdes, ble det i k.sak 38/2020 vedtatt å 
avvikle 28 sykehjemsplasser i institusjonstjenesten. Samtidig med at disse tiltakene gjennomføres, 
gjøres det også en funksjonsinndeling av det samlede institusjonstilbudet. Hjemmetjenesten 
omorganiseres, og brukerne fordeles nå på seks istedenfor fem soner med tilhørende bemanning. 
Tiltakene vil få full effekt fra 2021. 
 
En annen utfordring er permanent finansiering av kommunens egenandel ved utgifter til 
ressurskrevende brukere. Det er i budsjettopplegget innarbeidet en styrking av Pleie og omsorg på 
62,54 mill. kroner til dekning av kommunenes egenandeler ved de ressurskrevende brukere. I 
driftsbudsjettet er denne styrkingen av Pleie og omsorg det klart største tiltaket.  
 
Den klart største investeringen i budsjett og økonomiplan er nytt sykehjem i Moelv, der det er lagt 
opp til en foreløpig totalramme på 375 mill. kroner. I planperioden er det innarbeidet til sammen 351 
mill. kroner, og det er tidligere bevilget 24 mill. kroner til prosjektet. Sykehjemmet utredes i 
samarbeid med Husbanken og Nasjonalt program for leverandørutvikling.  
 
Det legges videre opp til å videreutvikle samarbeidet med frivillige, videreutvikle kommunens 
samlede dagaktivitetstilbud og arbeidet med heltidskultur. Nye lokaler for AO-senteret i Brumunddal 
vil være innflytningsklare mot slutten av 2020.   
 
Ringsaker kommune har over år posisjonert seg for vekst, blant annet gjennom tilrettelegging av 
tomter, byutvikling, infrastruktur, næringsutvikling, satsing på oppvekst, kultur, arrangementer, 
attraktivitet og markedsføring. En har snudd en til dels krevende utvikling til vekst både i 
befolkningstall, handel, boligmarked og næringsliv. Vekst er en avgjørende faktor for videre satsing 
på velferd. Vekst og velferd er uløselig knyttet sammen. Det er derfor viktig for videre utvikling at 
kommunen fortsatt har en tydelig ambisjon om vekst, og at nye, ambisiøse vekstmål legges til grunn. 
Det er flere konkrete planer og prosjekter, særlig knyttet opp mot den store infrastrukturen, som 
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legger til rette for at veksten kan fortsette i årene framover, men det krever at kommunen fortsatt 
evner å handle og utnytte potensialet maksimalt. Veksten vil ikke komme av seg selv.  
 
Strategien for vekst og utvikling er utledet med grunnlag i kommuneplanens føringer og utviklet 
gjennom de årlige budsjettprosessene. Dette er en tydelig retning for kommunens arbeid, som 
rådmannen mener det er svært viktig å videreføre. Det siste året er det tatt ytterligere grep for å vri 
satsingen enda tydeligere mot næringsutvikling og befolkningsvekst. Flere grep er tatt for å skape 
attraktive boområder, arbeidsplasser, økt handel og økt turisme, og dette har en tydelig prioritet i 
budsjett 2021.  
 
Arbeidet med samfunnsutvikling og næringsutvikling gjøres både gjennom langsiktig planlegging, 
gjennom dialog og samhandling med en rekke aktører og i de helt konkrete og operative handlinger i 
den enkelte sak. Det er viktig at kommunen forstår næringslivets behov, og kommunen må derfor 
være tilgjengelig, løsningsorientert og forutsigbar. Eksisterende næringsliv skal ivaretas og gis 
muligheter for utvikling, samtidig som en gjør det attraktivt for nye bedrifter å etablere seg i 
kommunen. Helt vesentlig er tilrettelegging for og salg av attraktive næringsarealer langs E6 og å 
tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser og gründermiljø. 
 
Det gjennomføres store infrastrukturinvesteringer for å tilrettelegge for blant annet tilgjengelige og 
attraktive byggefelt, næringsutvikling og byutvikling. Dette gjelder både vann og avløp, utviklingen av 
områder som Garveriparken og Mjøsparken, opparbeidelse av veger, parker og grøntstruktur. 
 
Brumunddal vokser raskt og har de senere årene vært en av de raskest voksende byene rundt Mjøsa.  
Sentrum utvikles og fortettes med en rekke spennende leilighetsprosjekter. En har kommet langt i 
arbeidet med å koble byen og Mjøsa sammen, og Mjøsparken er allerede utviklet til å bli et attraktivt 
og mye besøkt friområde. Mjøstårnet tiltrekker seg både turister og næringsliv, og boligområdene i 
Verven er attraktive. Det er viktig å fullføre arbeidet med flomsikring og elvepromenade for å skape 
gode forbindelser mellom byen og Mjøsa, at en satser videre på å utvikle Mjøsparken i en helhet i 
strandsonen og at en får utviklet næringsarealene langs E6. Dette er en investeringer som vil gi 
innbyggerne i Ringsaker et attraktivt fritidstilbud og som vil skape nye arbeidsplasser, men det er 
også en investering for å tiltrekke turister og på sikt sikre tilflytting. 
 
I Moelv har investeringene i ny skole, ny idrettshall og nytt svømmebasseng gitt et svært viktig 
grunnlag for videre vekst. Det er også i denne nye bydelen utviklet et uteområde og et parkområde 
som gir gode aktivitets- og rekreasjonstilbud til Moelvs innbyggere. Framover må byutvikling og 
næringsutvikling i Moelv særlig sees i sammenheng med utbygging av firefelts E6 og et eventuelt nytt 
sykehus i en helhetlig plan. Her ligger det store muligheter for utvikling av Moelv som by. Muligheter 
som en må posisjonere seg for, og legge til rette for realisering av. Her er blant annet arbeidet med 
en kommunedelplan for Moelv viktig. Skibladnerbrygga skal oppgraderes, utviklingen av 
Garveriparken fortsetter. På sikt er det behov for å se på mulighetene for å videreutvikle tilbudet i 
strandsonen i Moelv.  
 
For begge byer utvikles et tettere samarbeid med næringsdrivende og gårdeiere for å bidra til å fylle 
opp ledige lokaler og utvikle sentrum. Arbeidet med å tilrettelegge for arrangement videreføres, men 
vris mot mer direkte innsats for næringsutvikling og befolkningsvekst. Aktivitetsnivået i kommunal 
regi på byenes torg vil reduseres. Det skal skapes attraktivitet gjennom fysiske grep, aktiviteter, 
mobilisering, synliggjøring og profilering. Målet er befolkningsvekst, vekst i arbeidsplasser og økt 
handel og turisme. 
 
Utviklingen på Sjusjøen og rundt Mjøsa skjer som en kombinasjon av reiselivsutvikling, stedsutvikling 
og næringsutvikling med ulike tiltak innenfor en rekke områder. Det er viktig å stimulere til videre 
utvikling av nye tilbud for tilreisende, ikke minst nå i en periode da reiselivet har utfordringer, men 
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der det samtidig ligger muligheter knyttet til at flere nordmenn får øynene opp for Innlandet som 
reisemål. Reiselivsselskapet Visit Innlandet er viktig for å kunne stimulere til ytterligere utvikling av 
Sjusjøen og Mjøsa som reiselivsdestinasjoner.  
 
Satsingen på Matkommunen Ringsaker foregår i samspill med landbruket, lokale produsenter og 
næringsmiddelindustrien og med tiltak både rettet direkte mot næringslivet og innenfor en rekke 
ulike kommunale tjenesteområder. Geitmyra matkultursenter for barn Ringsaker gir et unikt 
tjenestetilbud til barn og unge i Ringsaker og er samtidig en attraksjon og et pre for Ringsaker og for 
hele Innlandet. 
 
Prøysenhuset har etablert seg som et nasjonalt kulturhus og er blitt viktig både for de som bor i 
Ringsaker og for å tiltrekke turister. Det satses på to tydelige sesonger med «Sommer i Prøysen» og 
«Jul i Prøysen», og i mellomsesongene tilbys omvisning og formidling i utstillingen og Prøysenstua, i 
tillegg til kurs- og konferansefasiliteter. Nybygget «Bygda som glømte at det var jul» inneholder 
filmkulissene fra kinofilmen laget av Fantefilm fra 2019 og innbyr til en scene for konferanser, teater 
og formidling. Dette gjør Prøysenhuset enda mer attraktivt i årene framover. 
 
Rådmannen vil understreke viktigheten av å øke inntektene i årene fremover. En positiv 
befolkningsutvikling har avgjørende innvirkning på inntektsgrunnlaget. Satsingen på attraktivitet, 
næringsutvikling og oppvekstmiljø vil gi grunnlag for fremtidig vekst og nye inntekter. Det er 
nødvendig at en over tid står fast ved og bygger videre på strategien om vekst og utvikling i et 
langsiktig, målrettet og systematisk arbeid. Dette sikrer en stø kurs hvor vekst og velferd går hånd i 
hånd. 

1.1.2 Strategi 
Kommunens visjon 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 27.9.2006, og Ringsaker kommunes 
visjon er der formulert til å være:  
 

Ringsaker – vekst og utvikling! 
 
Kommuneplanen angir retningen i arbeidet for å realisere visjonen ved at Ringsaker kommune skal: 

• tilrettelegge for et mangfold av attraktive boområder i hele Ringsaker 
• være næringslivets favorittkommune 
• tilby et godt utbygget service- og tjenestetilbud   
• sikre gode oppvekstmiljø   
• sikre et bredt og mangfoldig kulturtilbud  
• bygge opp kunnskap, kompetanse og utdanningstilbud   
• sikre bærekraftig utnytting av ressursene  
• synliggjøre og utnytte det mangfold av muligheter som finnes i kommunen 
• spille på lag med innbyggerne, private og offentlige aktører    

 
Strategi og profil 
Kommunens mer konkretiserte strategi er utledet med grunnlag i kommuneplanens føringer og 
utviklet gjennom de årlige budsjettprosessene. Strategien i arbeidet for videre vekst og utvikling i 
Ringsaker er stikkordsmessig beskrevet ved følgende oppsett:  
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”Den attraktive kommunen!” 
• Brumunddal og Moelv som attraktive steder – aktiv byutvikling.  
• Attraktivt og mangfoldig tilbud av tomter og boliger i hele kommunen. 
• Utnytte mulighetene Mjøsa, fjellområdene og bygdene gir. 
• Satse på kultur – gode opplevelser, livskvalitet og oppmerksomhet. 
• Markedsføring av botilbudet, reiselivstilbudet og næringslivet.  

 
”Den næringsvennlige kommunen!”  

• Handlekraft og initiativ i samarbeid med næringslivet. 
• Utnytte mulighetene i infrastruktur og beliggenhet. 
• Tilrettelegging av næringsarealer. 
• Satse på kompetanse, innovasjon og samarbeid. 

 
”Oppvekstkommunen!”  

• Barnehageplass til alle. 
• Økt læringsutbytte i skolen, basisfagene i sentrum. 
• Utbygging og rehabilitering av skolebygg. 
• Attraktive ungdomstilbud. 

 
”Kommunen med det gode tjenestetilbudet!”   

• Trygghet for de grunnleggende velferdstjenestene. 
• Høy faglig kvalitet på tjenestene. 

 
”Kommunen med orden i sakene!”  

• Økonomien skal være i orden. 
• Korrekt saksbehandling er en selvfølge. 
• Kommunen som attraktiv arbeidsgiver. 
• Godt vedlikeholdte og velstelte kommunale bygg og anlegg. 
• Framstå positivt og offensivt. 

 
Det helt vesentlige for Ringsaker kommune er befolkningsvekst. Et livskraftig, attraktivt lokalsamfunn 
utvikler sine kvaliteter til beste for innbyggerne og ekspanderer! Og for å bevare kommunens andel 
av kommunesektorens frie inntekter må en holde tritt med befolkningsveksten i landet. Markant 
positiv utvikling i innbyggertallet over tid er den fremste indikasjon på hvorvidt kommunen lykkes i 
sin streben etter vekst og utvikling. 
 
Ved utgangen av 2020 vil det være det om lag 35.000 innbyggere i Ringsaker kommune. Det er 
avgjørende for arbeidet med vekst og utvikling at det er en klar målsetting om befolkningsvekst. Vilje 
og fokus er viktig. Infrastrukturtiltak og store prosjekter vil i årene framover kunne bety en helt 
annen veksttakt enn en har sett så langt. Samtidig er det for øyeblikket mindre innvandring til Norge, 
noe som gir en lavere nasjonal vekst. Hvis innvandringen igjen skulle øke, og en lykkes med 
realisering av store prosjekter som sykehus og delvis utbygging av IC, har rådmannen antydet 
«hårete» måltall på 40.000 innbyggere kanskje allerede i 2030 og 50.000 innbyggere i 2043. Men 
ingen vekst kommer av seg selv. En må hele tiden posisjonere seg og være «på» når muligheter byr 
seg. 
 
1.1.3  Prioriteringer 
Som omtalt innledningsvis er det innenfor de anslåtte økonomiske rammer fremover, vektlagt å finne 
en god balanse mellom å opprettholde og videreutvikle de sentrale velferdstjenestene og tiltak for 
vekst og utvikling for å sikre inntektsgrunnlaget for velferdsproduksjonen. I foreliggende forslag til 
budsjett og økonomiplan fremmes en rekke tiltak for videreutvikling av de sentrale velferds-
tjenestene og for å omstille virksomheten innenfor de rammer som gjelder. 
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Under følger en opplisting av noen utvalgte sentrale prioriteringer i budsjett og økonomiplan. 
Tiltakene er beskrevet mer utførlig under de enkelte virksomhetsområder i hoveddel IV. 
 
Barnehage 
Ringsaker skal til enhver tid ha full barnehagedekning. Antall søkere til barnehageplass 2020/2021 
var redusert med 50 fra forrige hovedopptak. Alle søkerne ble ivaretatt med tilbud. Kapasiteten i 
Brumunddal er endret de siste årene. Til tross for de nye plassene som ble opprettet fra 1.8.2019, er 
det der få ledige plasser etter hovedopptaket. I de andre områdene er det en del ledige plasser. 
 
Med en fortsatt økende etterspørsel i Brumunddal blir det trolig behov for å planlegge nye plasser. 
Rådmannen følger situasjonen nøye og vil tilrå grep når utviklingen tilsier det. Ved Simenstua 
barnehage på Stavsberg er fem avdelinger i drift. Barnehagen har en avdeling som ennå ikke er tatt i 
bruk. Barnehagedekningen følges kontinuerlig for å vurdere behov for å åpne den siste avdelingen.  
Erfaringstall tilsier at det er behov for å gjennomføre utbygging av barnehage i Moelv og på Brøttum i 
løpet av de nærmeste årene dersom det skjer en betydelig økning i etterspørselen. De nye 
barnehagene skal i tilfelle erstatte de midlertidige lokalene i Moelv og Lismarka og gi økt kapasitet. 
 
Barnehagetilbudet i Ringsaker skal ha høy kvalitet, og det gjennomføres en rekke tiltak for å sikre 
dette, blant annet deltakelse i FOU-prosjektet Kultur for læring og en rekke tiltak for 
kompetanseutvikling. Det jobbes systematisk innenfor ulike fagområder, eksempelvis er det laget 
felles målsettinger for barnehagenes digitale praksis, og et pilotprosjekt ved Simenstua, Furnes og 
Kylstad barnehage, der barna skal bruke iPad i læringsprosesser. Geitmyra matkultursenter for barn i 
Ringsaker har ulike kurstilbud for barnehagene. 
 
Det er mange barn med store og omfattende hjelpebehov i barnehagene. Ved å fokusere på tidlig 
innsats er det flere barn som får hjelp tidligere. Dette medfører økte krav til oppgaver som skal gjøres 
i barnehagen. Barn under opplæringspliktig alder som har særskilt behov for spesialpedagogisk hjelp 
har rett til slik hjelp uavhengig av om de har barnehageplass eller ikke. Behovet for pedagoger som 
utfører spesialpedagogisk hjelp er økende. Videre gir lov om barnehager, § 19 g kommunen en 
lovfestet plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt 
barnehagetilbud. Tilretteleggingsplikten gjelder tiltak som er nødvendige for at barnet skal 
nyttiggjøre seg av barnehageplassen, for eksempel tildeling av ressurser til ekstra bemanning.  
På bakgrunn av dette styrkes budsjettet med 3 mill. kroner.  
 
Tilskudd til private barnehager skaper en stor økonomisk utfordring. Driftstilskudd skal utmåles etter 
den enkelte kommunes regnskap, og ikke etter en nasjonal sats. Samtidig er det tatt inn som en 
forutsetning at regnskapsførte pensjonsutgifter ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget. Derimot 
legges det til et påslag på 13 % av brutto lønnsutgifter på enkeltstående barnehager, mens for 
barnehager som tilhører en sammenslutning/kjede er påslaget på 11 %. Påslag til 
administrasjonsutgifter er satt til 4,3 %. Kommunene skal etter forskriften også gi et kapitaltilskudd 
til de private barnehagene. Tilskuddet skal som tidligere være basert på nasjonal sats. I budsjettet for 
2021 er barnehagebudsjettet styrket med brutto 5,1 mill. kroner til tilskudd til private barnehager, og 
det er til sammen innarbeidet 140,035 mill. kroner i tilskudd.   
 
Skole, flerbrukshaller og svømmebasseng 
Satsing på økt læringsutbytte videreføres. Det har over år vært en styrking av timetallet slik at 
elevene i Ringsakerskolen nå til sammen får 465,5 årstimer ut over minstetimetallet for grunnskolen, 
det vil si 12,25 uketimer fordelt på 1.-7. trinn. Det er utviklet en rekke tiltak innenfor ulike 
fagområder og en systematisk dialog om og oppfølging av resultater. En viser til kapittel 4.4. VO 30 
Undervisning for en detaljert redegjørelse av alle tiltak. Det er grunn til å framheve at alle elever i 
Ringsakerskolen nå har sitt eget digitale verktøy til bruk i skolearbeidet. Elevene fra 1.-7. trinn har 
nettbrett, mens elevene på 8.-10. trinn har bærbar pc. Det er etablert både et matkultursenter og et 



Årsbudsjett 2021 og handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024, hoveddel I 

Side 14 

Newtonrom i Ringsaker, som gir muligheter for tverrfaglig undervisning, dybdelæring og gode 
lærings- og mestringsopplevelser i fag som mat og helse, naturfag, matematikk og teknologi. 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) ble innført fra 1. august 2020. LK 20 inneholder ny 
overordnet del og nye læreplaner for fag. Læreplanene for 1.-9. trinn innføres høsten 2020 og for 10. 
trinn høsten 2021. Det legges vekt på å se sammenheng mellom formålsparagrafen, overordnet del 
og læreplaner for fag. Tre tverrfaglige temaer skal inn i skolen: folkehelse og livsmestring, demokrati 
og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Formålet med fornyelsen av fag er at elevenes lærestoff 
skal være relevant og fremtidsrettet. Læreplanene skal gjøre elevene bedre i stand til å møte og finne 
løsninger på dagens og fremtidens utfordringer. Dybdelæring, kritisk tenking, etisk bevissthet, 
refleksjon og kreativitet er viktige stikkord.  
 
Arbeidet med den vedtatte rehabiliterings- og utbyggingsplanen for skolene har hatt høy prioritet. 
Brøttum skole ble offisielt åpnet i 2015. Skolen har plass til totalt 425 elever, fordelt med 245 elever 
på barnetrinnet og 180 elever på ungdomstrinnet. Mørkved skole ble offisielt åpnet i 2016. Skolen er 
bygget for 325 elever, men det er muligheter for utvidelser for ytterligere 420 elever på et senere 
tidspunkt. Her er det dermed dimensjonert for framtidig vekst i Brumunddal. Fagernes skoles nye 
bygg ble åpnet i 2016. Moelv skole ble tatt i bruk i 2017, og er bygget for 435 elever. I 2018 ble 
skolen koblet sammen med ny flerbrukshall og nytt svømmebasseng, og i 2020 er bygningene til 
tidligere Ringsaker videregående skole ombygget og tatt i bruk som undervisnings- og møterom, noe 
som gir kapasitet på totalt 500 elever. Stavsberg skole sto ferdig i desember 2019. Skolen er bygget 
for 420 elever. Furneshallen, som er en fullverdig flerbrukshall, er en del av det nye skoleanlegget. I 
tillegg til dette er det bygget nytt svømmebasseng i Brumunddal som kommunen leier til 
svømmeundervisning. 
 
Kommunestyret vedtok ved behandlingen av årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, jf. k.sak 
82/2019, å utrede skolestrukturen i nordre Ringsaker for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka 
og Messenlia, med sikte på at det skulle bli færre skoler. Oppdraget ble fulgt opp med egen sak våren 
2020. Saken om skolestruktur i nordre Ringsaker ble behandlet i utvalg for oppvekst i sak 16/2020. 
Saken ble vedtatt utsatt i påvente av befaringer ved berørte skoler, samt utredning av flere 
problemstillinger knyttet til nedleggelse av skoler. Oppdatert sak om skolestrukturen i nordre 
Ringsaker ble behandlet politisk i september og oktober 2020. Med vedtak i k.sak 54/2020, er saken 
utsatt på nytt. Det skal gjennomføres en ny konsekvensutredning og offentlig høring i saken. Som 
følge av vedtaket om utsettelse, er de økonomiske effekter av foreslåtte tiltak ved skolenedleggelse 
forskjøvet ett år ut i tid. 
 
Helse og omsorg 
I samsvar med vedtatt overordnet strategi for helse- og omsorgstjenestene i Ringsaker 2012-2022 
videreføres arbeidet med å innrette tjenestene slik at flest mulig klarer seg selv lengst mulig. I 2021 
starter arbeidet med å utvikle ny overordnet strategi for helse og omsorg for perioden etter 2022. 
Tiltak i forbindelse med St. meld. 15 (2017-2018) Leve hele livet knyttes til arbeidet.  
 
Helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer. Tjenestene skal ha en organisering som 
sikrer at pasienter og brukere får nødvendige helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet og riktig 
kompetanse, og som er helhetlige, koordinerte og rettferdig fordelt. Den må sikre at ressursene 
utnyttes best mulig for å møte behovet og støtte opp under målsettingene i lovverk, statlige føringer 
og kommunens overordnede strategi for helse- og omsorgstjenestene; «Forebygging og mestring». I 
k.sak 5/2019 ble det vedtatt ny organisasjonsmodell for omsorgstjenestene. De nye enhetene ble 
igangsatt 1.10.2019. Iverksettingen av ny organisasjonsstruktur gir bedre mulighet til å se tjenestene 
i sammenheng på tvers enn den tidligere distriktsmodellen.  
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Ringsaker kommune har høy dekningsgrad av institusjonsplasser. Som følge av dette er en 
forholdsvis stor andel av driftsbudsjettet bundet opp i drift av sykehjemsplasser. Tilsvarende brukes 
en for liten andel av budsjettet til hjemmetjenester. For å tilpasse driften av tjenestene i ønsket 
retning slik at hjemmetjenestene styrkes og den økonomiske rammen holdes, ble det i k.sak 38/2020 
vedtatt å avvikle 28 sykehjemsplasser i institusjonstjenesten. Samtidig med at disse tiltakene 
gjennomføres, gjøres det også en funksjonsinndeling av det samlede institusjonstilbudet. 
Hjemmetjenesten omorganiseres og brukerne fordeles nå på seks istedenfor fem soner med 
tilhørende bemanning. Tiltakene vil få full effekt fra 2021. 
 
Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester er en statlig øremerket ordning. Denne 
skal sikre gode tjenester til tjenestemottakere med store behov. For 2020 vil kommunene få 
kompensert 80 % av egne netto lønnsutgifter til pleie- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt 
på 1,43 mill. kroner for den enkelte ressurskrevende bruker. Innslagspunktet økte med kr 46.000 ut 
over anslått lønnsvekst og er en klar innstramming av ordningen. Kommunen har opplevd tilsvarende 
innstramminger de siste årene. Utgifter under innslagspunktet og 20 % av utgifter over 
innslagspunktet må dekkes av kommunen og er kommunens egenandel. Det er ført opp 150,855 mill. 
kroner i forventet tilskudd for 2020 i budsjett 2021.  
 
I de senere årene har veksten i antall nye ressurskrevende brukere tiltatt vesentlig. Samtidig har 
innslagspunktet for tilskuddsordningen som nevnt økt mer enn normal prisstigning. Dette har gjort 
det krevende å finansiere opp egenandelen på både nye brukere og eksisterende brukere. Fram til 
2019 var det mulig å finansiere egenandelen til ressurskrevende brukere med oppsparte midler på 
disposisjonsfond. For 2021 er det budsjetterte tilskuddet til ressurskrevende tjenester i sin helhet 
fordelt ut i budsjettet til enhetene, og det har ikke vært mulig å avsette midler for å styrke nevnte 
fond (reserve). I budsjett 2021 er kommunens egenandel permanent finansiert for eksisterende 
brukere, men framover vil det være behov for nye egenandeler for nye brukere. Dette utgjør en 
samlet styrking av Pleie og omsorg med 62,54 mill. kroner til dekning av kommunenes egenandeler 
ved de ressurskrevende brukere. Det vil være viktig å styrke virksomhetsområdet ytterligere i årene 
framover for å håndtere kommunens egenandel ved utgifter til nye ressurskrevende brukerne. 
 
Brumunddal AO-senter flytter inn i nye og moderne lokaler i Parketten i Brumunddal ved utgangen 
2020. Lokalene er tilpasset virksomhetens behov med romslige lokaler og spesialtilpassede løsninger 
for å kunne gi brukerne et godt aktivitetstilbud. Det er innarbeidet husleieutgifter på 2,92 mill. 
kroner.   
 
Ringsaker kommune samarbeider med Husbanken og Nasjonalt program for leverandørutvikling  
med planlegging av nytt sykehjem som erstatning for dagens sykehjem i Moelv. Arbeidet er nå i 
forprosjektfasen. Det er lagt opp til at nytt sykehjem i Moelv gis en foreløpig totalramme på 375 mill. 
kroner. I planperioden er det innarbeidet til sammen 351 mill. kroner. Det er tidligere bevilget 24 
mill. kroner til prosjektet. Det er foreløpig innarbeidet et investeringstilskudd til sykehjemmet på om 
lag 113 mill. kroner i 2023. Staten yter investeringstilskudd til bygging av sykehjem gjennom 
Husbanken og yter tilskudd på 55 % av godkjente anleggskostnader for plass i institusjon. For 2021 
gis tilskuddet ut fra en anleggskostnad på maksimalt 3,423 mill. kroner pr. sykehjemsplass. Dette gir 
en maksimal tilskuddssats på 1,882 mill. kroner pr. sykehjemsplass.  
 
Barne- og ungdomsvern 
«Barnevernreformen» innebærer en kommunal overtakelse av statlige oppgaver og større ansvar fra 
1.1.2022. Målet med reformen er økt lokal tiltaksutvikling, økt rekruttering av fosterhjem fra slekt og 
nettverk og færre ungdommer i institusjon. Statlige føringer stiller krav til kvalitet, kompetanse og 
utvikling av tiltak. Staten forventer at kommunene forbereder denne omstillingen, selv om det 
foreløpig er ukjent hvordan kommunene blir kompensert økonomisk. 
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Ringsaker interkommunale barnevernvakt startet 1.1.2019 og sørger for akuttberedskap for 20 
kommuners barneverntjenester, med et befolkningsgrunnlag på 183.584. Deltakerkommunene er 
Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Løten, Stange, Hamar, Ringsaker, Lillehammer, Gausdal, 
Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset. For de fem 
kommunene i Nord-Østerdal ivaretas kun telefonvakt og vedtaksmyndighet, med lokalt personell til 
utrykninger. 
 
Mange kommuner har rapportert om lavere meldingstall til barnevernet under koronapandemien. I 
Ringsaker har det vært færre meldinger fra barnehager, skoler og hjelpeapparatet første halvår, men 
det totale meldingstallet har ikke gått ned. Antallet meldinger i løpet av årets første sju måneder er 
noe høyere i 2020 (243) enn i 2019 (238). 
 
Ringsaker kommune har hatt bosettingstiltak for ti enslige mindreårige ungdommer, fordelt på to 
boliger. Kommunestyret vedtok høsten 2019 å avvikle tiltaket innen 2021. Pr. 1.7.2020 var antallet 
ungdommer redusert fra 10 til 7, og én av to boliger var avviklet. Den andre boligen avvikles innen 
30.6.2021. Utgifter som påløper i 2021 dekkes inn i forbindelse med behandling av tertialrapporter. 
Tiltak for ungdom under 18 år, og eventuelt lovbestemt ettervern for ungdom over 18 år, overføres 
til Ringsaker barneverntjeneste fra 1.7.2021. 
 
Sosiale tjenester  
Ringsaker har hittil i 2020 hatt en samlet nedgang i utbetaling av økonomisk sosialhjelp 
sammenlignet med 2019. Stønadslengden er stabil, mens antall brukere er redusert. Antall 
ungdommer som mottar økonomisk sosialhjelp viser et gjennomsnitt på 59 brukere hittil i 2020, noe 
som er det laveste tallet de siste tre årene. 
 
Konsekvensene av koronaviruset er vanskelig å anslå. Økt arbeidsledighet vil kunne gi færre unge 
muligheter til å være i lønnet arbeid, noe som vil kunne påvirke behovet for økonomisk sosialhjelp. 
Videre kan det være at flere kommer på etterskudd med økonomiske forpliktelser som følge av 
redusert inntekt ved overgang til dagpenger under permittering og arbeidsledighet, og dermed ha 
behov for økonomisk sosialhjelp. 
 
Et viktig tiltak for å redusere utgiftene til sosialhjelp har vært innføringen av aktivitetsplikt. For 2021 
er målet at minimum 125 personer skal ha gjennomført tiltaket. Utstyrssentralen BUA Ringsaker, som 
ble opprettet ved hjelp av mottatte prosjektmidler og midler fra stiftelser, søkes videreført på annet 
grunnlag. En videreføring krever midler til vedlikehold av utstyr, midler til dekning av husleie og til å 
holde sentralen og utlånsordningen i gang. I budsjettet er det kun satt av midler til husleie, og det 
arbeides med å finne alternativer til å kunne drifte utstyrssentralen utover dette. 
 
Ved kommunestyrets behandling i k.sak 82/2019 årsbudsjett 2020 og handlingsprogram med 
økonomiplan for 2020-2023, ble det vedtatt at det skulle utredes en sak om ulike tiltak for å bedre 
situasjonen for barnefamilier med vedvarende lav inntekt. Konsekvenser av at barnetrygden ikke 
regnes som en del av inntektsgrunnlaget skal inngå i utredningen. Saken er lagt fram til politisk 
behandling høsten 2020. 
 
Barn og ungdom  
Det er gjort en rekke grep for å styrke tilbudene til barn og unge de senere årene. Dette gjelder både 
arenaer for aktivitetstilbud og kulturtilbud rettet mot ulike aldersgrupper. Aktivitetstilbudene for 
barn og unge i Moelv er kraftig oppgradert gjennom ny idrettshall, nytt svømmebasseng og et 
innholdsrikt uteområde rundt anleggene. I tillegg kommer anlegget i Garveriparken. I Brumunddal er 
Mjøsparken ett av de virkelig store satsingsområdene rettet blant annet mot barn og unge. I tillegg 
kommer Mjøsbadet og det nye trialanlegget. Det er bygget ny flerbrukshall i tilknytning til Stavsberg 
skole, som gir et godt aktivitetstilbud til barn og unge sør i kommunen. For å gjøre det enklere for 
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barn og unge å få tilgang til sport- og fritidsutstyr er det etablert en utstyrssentral i Brumunddal, der 
alle kan låne utstyr gratis. 
 
Det er lagt til rette for ulike kulturtilbud for ulike aldersgrupper, og det er gjort grep for å stimulere til 
vekst i kommunens amatørteatermiljø ved å samle barn, voksne, amatører og profesjonelle i 
Prøysenhusteatret. Prøysenhuset har fått et påbygg som inneholder filmkulissene fra kinofilmen 
laget av Fantefilm fra 2019 «Den vesle bygda som glømte at det var jul», og utendørsarenaen 
«Kusvea» videreutvikles. En vil fortsette arbeidet med å legge til rette for ulike arenaer og 
aktivitetstilbud, blant annet gjennom videre utvikling av Mjøsparken og Garveriparken. 
 
Investeringer i infrastruktur 
Det legges opp til store investeringer i infrastruktur i økonomiplanperioden for å tilrettelegge for 
utvikling. Store nedbørsmengder og intensiteter de seneste årene gjør det nødvendig å investere i 
samfunnssikkerhet og beredskap. Flere områder i kommunen er flomutsatt, og det er behov for tiltak 
for å hindre oversvømmelse og skader på infrastruktur og bygninger. 
 
Investeringer innenfor vann, avløp og renovasjon utgjør 428,2 mill. kroner i økonomiplanperioden, 
hvorav 111,5 mill. kroner investeres i 2021. Dette er i det alt vesentlige for å sikre innbyggere kvalitet 
på vann og avløp, men investeringene er også viktig for å tilrettelegge for aktivitet i boligmarkedet og 
næringslivet. Nytt vannverk i Moelv er ferdig og satt i drift. Planlagt aktivitetsøkning og utbygging på 
Rudshøgda, genererer behov for forsterkning av overføringsledningen fra Moelv til Rudshøgda. 
Arbeidet er i gang og er forventet ferdigstilt i 2021. Ledningsnett fra Brumunddal til Rudshøgda 
oppdimensjoneres i forbindelse med E6-utbyggingen og utvikling av Pellerviken. Når dette 
ledningsnettet er ferdig oppdimensjonert, vil det være mulig å forsyne Brumunddal med vann fra 
Moelv. Dette gir en økt sikkerhet i vannforsyningen både til Moelv og til Brumunddal. Forsyningen 
gjennom Nydal til Kirkenær og Kval/Kylstad er sårbar, og ledningsnettet gjennom Nydal må 
rehabiliteres og oppdimensjoneres. I Brumunddal sør er bassengkapasiteten for liten i forhold til 
sikkerheten for å betjene eksisterende bebyggelse og sikre viktige utbyggingsområder, og det er 
behov for fornying av høydebasseng. Det er behov for en mer bærekraftig utskiftingstakt på vann- og 
avløpsledningene. 
 
Investeringer utenfor VAR-området utgjør til sammen 140 mill. kroner i økonomiplanperioden, 
hvorav 29,4 mill. kroner er investeringer i 2021. Det er fortsatt behov for investeringer i flomsikring, 
utvikling av Garveriparken og elementer i Mjøsparken. Det investeres i infrastruktur knyttet til 
næringsområder, boligtomter og i utforming og opparbeidelse av veger, gater, parker og grønt-
struktur. I tillegg er det en lang rekke tiltak for å bedre trafikksikkerhet, sikre framkommelighet, 
utvikle parkområder, oppgradere badeplasser m.m. 

1.1.4 Nærmere om budsjettforslagets bakgrunn og forutsetninger 
Formannskapet behandlet i møte 24.6.2020 ved f.sak 62/2020 netto driftsrammer og brutto 
investeringsrammer for virksomhetsområdene for 2021-2024 (rammesaken). 
  
Ved utarbeidelsen av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 har rådmannen søkt å følge 
forutsetningene i rammesaken. Her var gjenstående inndekningsbehov i 2021 anslått til netto 19 mill. 
kroner, økende til 31 mill. kroner i 2024. Dette inndekningsbehovet framkom etter at det var 
innarbeidet utgiftskutt og inntektsøkninger for til sammen 80,5 mill. kroner i 2021 og 94,7 mill. 
kroner de øvrige årene i økonomiplanperioden.  
 
Budsjettrammene er i samsvar med rammesakens vedtak punkt 3 korrigert for endrede 
forutsetninger som har blitt avklart underveis i arbeidet med budsjett og økonomiplan, senest ved 
fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett 2021. Videre har rådmannen utarbeidet forslag 
til inndekning slik at det oppnås balanse, i samsvar med det som er skissert i vedtakets punkt 4. Her 
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heter det at en slik tiltakspakke vil måtte inneholde rettede reduksjoner og omfordelinger, 
gjennomgang av så langt innarbeidede budsjettforutsetninger, gjennomgang av eiendomsmasse med 
tanke på salg, ytterligere omdisponeringer innen 2020 som kan disponeres fremover samt 
muligheter for inndekning som kan finnes i statsbudsjettet eller ellers. 
 
I kommuneproposisjonen for 2021 varslet regjeringen en realvekst i frie inntekter i 2021 for 
kommunene på mellom 1,6 og 2,0 mrd. kroner. Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett 2021 
opp til en realvekst i frie inntekter på 1,6 mrd. kroner. Dette er i nedre halvdel av nivået for anslaget 
som ble gitt i kommuneproposisjonen for 2021. Av veksten begrunnes 100 mill. kroner med en 
særskilt satsing på barn og unges psykiske helse. Videre inkluderer inntektsveksten en rekke 
korrigeringer av rammetilskuddet i form av helårsvirkninger av sentrale tiltak i 2020, øremerkede 
tilskuddsordninger m.m. Ovennevnte forhold er i hovedsak fulgt opp i rådmannens budsjettforslag. 
En eventuell vekst i inntektene i 2021 forbeholdes å redusere bruk av disposisjonsfond og styrke 
netto driftsresultat.  
 
I et budsjettopplegg som i sum innebærer store utgiftskutt og effektiviserings- og omstillingstiltak, er 
det ikke tilstrekkelig økonomisk handlingsrom til å kompensere fullt ut for økte behov og utgifter 
innenfor alle virksomhetsområdene i kommunen. Dette må i hovedsak løses ved omdisponeringer 
innenfor virksomhetsområdenes budsjettrammer. Det er imidlertid innarbeidet en kraftig styrking av 
pleie- og omsorgsområdet med særlig vekt på inndekning av kommunens egenandel overfor 
ressurskrevende brukere, og det er innarbeidet finansiering av nytt sykehjem i Moelv. Også 
barnehageområdet er vesentlig styrket for å dekke økt tilskudd til private barnehager og økte utgifter 
ved tiltak overfor barn med store og omfattende hjelpebehov.  
       
Etter at alle budsjettforutsetninger er oppdatert og tiltak innarbeidet, er det ubalanse mellom 
driftsinntekter og driftsutgifter i hele økonomiplanperioden 2021-2024. I driftsbudsjettet for 2021 er 
det forutsatt bruk av tidligere avsatte frie inntekter på disposisjonsfond med 5,9 mill. kroner. Det 
gjenstår å finne dekning for 14 mill. kroner i 2022, 13,3 mill. kroner i 2023 og 15,1 mill. kroner i 2024. 
Inntil videre er de tre siste årene i økonomiplanperioden rent teknisk saldert ved bruk av 
disposisjonsfond. Dette må ved rullering av økonomiplan dekkes inn med permanente utgiftskutt 
og/eller oppjustering av inntektssiden i budsjettet.  
 
Det er helt nødvendig i tiden fremover å arbeide videre med tiltak for å etablere et driftsnivå som 
står i forhold til driftsinntektene. Rådmannen vil særlig understreke viktigheten av å øke inntektene i 
årene fremover, blant annet gjennom økte overføringer som følge av befolkningsvekst. Det er helt 
nødvendig å stå fast ved strategien for vekst og utvikling. Tiltak som gir befolkningsvekst, vil sikre et 
høyere nivå på kommunens frie inntekter. Dette er den viktigste forutsetningen for videre utbygging 
av kommunens velferdstjenester. Kommunen må være på eller over landsgjennomsnittlig 
befolkningsvekst dersom en skal få sin andel av inntektsveksten i kommunesektoren. 
 
Korrigering for vedtak, lønnsoppgjør, pensjon m.m. 
Budsjettforslaget er på vanlig måte korrigert for helårsvirkning av driftstiltak som er igangsatt i løpet 
av 2020 og tiltak som er vedtatt iverksatt i 2021. Videre er det innarbeidet driftskonsekvenser av 
gjennomførte investeringsprosjekter. I tillegg er det innarbeidet helårsvirkninger av sentrale og 
lokale lønnsoppgjør, endringer i pensjonspremier og økninger i ulike tilskudds- og betalingssatser. 
Budsjettforslaget er oppdatert i forhold til øvrige kjente endringer i kommunens rammebetingelser, 
blant annet med bakgrunn i informasjon fra statsbudsjettet for 2021.  
 
Sentrale inntektsforutsetninger 
Noen av de sentrale inntektsforutsetningene som er lagt til grunn i rådmannens budsjettforslag kan 
stikkordsmessig sammenstilles slik: 
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• Ved budsjettering av skatt og rammetilskudd (frie inntekter) har rådmannen i 
budsjettforslaget benyttet KS sin modell for kommunevis fordeling av de frie inntektene. 
Anslaget for kommunesektorens frie inntekter i statsbudsjettet for 2021 er innarbeidet i 
modellen. Frie inntekter er budsjettert med 1,956 mrd. kroner. Det vises til særskilt omtale 
under kap. 4.22.  
  

• I Prop. 1 LS (2020-2021) foreslås det at maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendom 
reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021. Regjeringen foreslår at kommunene ikke kompenseres 
særskilt som følge av redusert maksimal eiendomskattesats, i tråd med hvordan dette ble 
håndtert ved reduksjonen fra 7 til 5 promille fra 2020. Eiendomsskatten er i budsjett 2020 
budsjettert med en skattesats på 4,2 promille og et bunnfradrag på kr 10.000. Rådmannen 
har lagt til grunn at bunnfradraget på kr 10.000 fjernes fra 2021, samtidig som at 
skattesatsen reduseres fra 4,2 promille til 4 promille. Til sammen er det ført opp 134 mill. 
kroner i eiendomsskatt i 2021, noe som er en reduksjon på 4 mill. kroner fra revidert budsjett 
2020. Det vises til særskilt omtale under kap. 4.22. 
 

• I forslaget til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 er det innarbeidet et ordinært 
utbytte på 47,1 mill. kroner i 2021 fra Innlandet Energi Holding AS. Utbytte er oppført med et 
likt årlig beløp i hele økonomiplanperioden 2021-2024. Alle midlene går hvert år i sin helhet 
til å saldere driftsbudsjettet. Inntekter fra salg av konsesjonskraft er ført opp med 1,35 mill. 
kroner. Det vises til særskilt omtale under kap. 4.22. 
 

• Kompensasjonsordninger knyttet til tidligere utbygginger av skolebygg, sykehjem og 
omsorgsboliger er av Husbanken opplyst til å utgjøre om lag 6,25 mill. kroner i 2021. Beløpet 
trappes ned utover i økonomiplanperioden etter hvert som lånene nedbetales. Det vises til 
særskilt omtale under kap. 4.22. 

  
• Det er budsjettert med 35,2 mill. kroner i vertskommunetilskudd knyttet til ansvarsreformen 

for 2021. Endelig beløp vil først foreligge etter at statsbudsjettet for 2021 er vedtatt. Det 
vises til særskilt omtale under kap. 4.22. 
 

• Integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger er budsjettert med 21,2 mill. kroner i 2021. 
Den siste anmodningen fra IMDi tilsier at Ringsaker kommune skal bosette 28 flyktninger pr. 
år fra 2020. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Budsjettet for 2021 er basert 
på antall bosatte flyktninger pr. 1.1.2020 og et mottak av 28 flyktninger pr. år fra 2020. Det 
vises til særskilt omtale under kap. 4.22. 
 

• Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester er en statlig øremerket ordning. 
Denne skal sikre gode tjenester til tjenestemottakere med store behov. For 2020 vil 
kommunene få kompensert 80 % av egne netto lønnsutgifter til pleie- og omsorgstjenester ut 
over et innslagspunkt på 1,43 mill. kroner for den enkelte ressurskrevende bruker. 
Innslagspunktet økte med kr 46.000 ut over anslått lønnsvekst og er en klar innstramming av 
ordningen. Utgifter under innslagspunktet og 20 % av utgifter over innslagspunktet må 
dekkes av kommunen og er kommunens egenandel. Det er ført opp 150,855 mill. kroner i 
forventet tilskudd for 2020 i budsjett 2021. Det vises til særskilt omtale under kap. 4.5.3. 

  
• Kommunale betalingssatser er i utgangspunktet prisjustert med 2,5 %. Enkelte satser har en 

noe høyere prisjustering, mens andre har lavere. Det er imidlertid noe variasjoner blant 
annet som følge av forskriftsbestemmelser og øvrige sentrale føringer på gebyrnivåene, 
herunder kravet til selvkost innenfor VAR-området. De enkelte betalingssatsene fremgår av 
hoveddel III Gebyrregulativ i rosa bok. 
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1.2 Rammebetingelser og økonomiske forutsetninger 

1.2.1 Innledning 
I denne delen av dokumentet presenteres de overordnede økonomiske rammebetingelsene, samt  
de gjennomgående forutsetninger, som budsjett- og økonomiplanforslaget bygger på. De nærmere 
inntektsanslagene for Ringsaker kommune presenteres i hoveddel IV.  
 
Kommunesektorens samlede inntekter anslås i regjeringens forslag til statsbudsjett til om lag  
580,7 mrd. kroner i 2021. I tabell 1.2.1.1 anslås sammensetningen av inntektene i 2021 og nominell 
endring fra 2020. 
 
Tabell 1.2.1.1 Kommunesektorens inntekter i 2021 

 Mrd. kroner Andel av samlede 
inntekter ( %) 

Nominell endring 
i % fra 2020 1) 

Frie inntekter    
       Skatteinntekter 233,0 40,1 6,4 
       Rammetilskudd 178,8 30,8 -0,9 
Sum frie inntekter 411,8 70,9 3,1 
Øremerkede tilskudd 2) 37,0 6,4 0,5 
Gebyrer 83,6 14,4 3,3 
Momskompensasjon 29,0 5,0 4,6 
Andre inntekter 19,2 3,3 2,7 
Totalt 580,7 100,0 3,0 

1) Nominell endring. Beregningsgrunnlaget er anslag på regnskap for 2020 korrigert for oppgaveendringer, innlemminger 
og virkningene av virusutbruddet.  
2) Ekskl. tilskudd til kommunenes arbeid med flyktninger, personer med opphold på humanitært grunnlag og asylsøkere 
 
Kommunesektorens skatteinntekter og rammetilskudd er sektorens frie inntekter. De frie inntektene 
utgjør vel 70,9 % av samlede inntekter. Andelen skatteinntekter og rammetilskudd er henholdsvis 
40,1 % og 30,8 % av de samlede inntektene. De frie inntektene kan disponeres fritt innenfor rammen 
av lover og forskrifter og gir kommunesektoren rom for lokal tilpasning av virksomheten.  
 
Skatteinntekter er kommunesektorens andel av skatt på alminnelig inntekt fra personlige 
skatteytere. Størrelsen på skatteinntektene avhenger blant annet av utviklingen i skattegrunnlagene 
og av de kommunale og fylkeskommunale skattørene. Rammetilskudd bevilges på Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets (KMD) budsjett.  
 
Øremerkede tilskudd skal benyttes i tråd med formålet som er angitt for bevilgningen. Andelen 
øremerkede tilskudd utgjør 6,4 % av de samlede inntektene i kommunesektoren.  
 
Gebyrinntekter er kommunale eiendomsavgifter og egenbetaling for tjenester som leveres av 
kommunene, eksempelvis tekniske tjenester, helse- og omsorgstjenester og barnehagetjenester,  
og utgjør 14,4 % av de samlede inntektene.  
 
Momskompensasjon er refusjon til kommunesektoren for anskaffelser som er merverdiavgiftspliktige 
og utgjør 5,0 % av de samlede inntektene.  
 
1.2.2 Hovedtrekkene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren 
 
Kommunesektorens inntekter i 2020 
Regjeringen har varslet at kommunesektoren skal kompenseres for merutgifter og mindreinntekter i 
forbindelse med virusutbruddet. I nysaldering av statsbudsjettet for 2020 vil regjeringen komme med 
en ny vurdering av merutgifter, inntektsbortfall og eventuelle behov for justeringer i bevilgningene til 
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kommunesektoren. I løpet av første halvår 2020 er det gitt ekstrabevilgninger og iverksatt 
økonomiske tiltak til kommunesektoren som utgjør 19,6 mrd. kroner. Dette inkluderer en midlertidig 
reduksjon av arbeidsgiveravgiften som er anslått til 2,2 mrd. kroner. I tillegg er det gitt 
smittevernutstyr kostnadsfritt tilsvarende 0,8 mrd. kroner. I Prop. 142 S (2019-2020) foreslår 
regjeringen å øke bevilgningene til kommunesektoren med 2,5 mrd. kroner, hvorav 1,5 mrd. kroner 
er knyttet til fylkeskommunenes bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken. I tillegg foreslås det å 
øke skjønnsmidlene med 500 mill. kroner som skal målrettes til kommuner som har hatt særlig store 
utgifter til oppfølging av TISK-strategien (testing – isolering – smittesporing – karantene). 
 
Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2020 anslås nå til 4,4 mrd. kroner når 
ekstra bevilgningene til kommunesektoren knyttet til koronaviruset holdes utenom. De frie 
inntektene anslås reelt redusert med 2,6 mrd. kroner. Reduksjonen i frie inntekter må ses i 
sammenheng med at kommunesektorens skatteinntekter i 2019 ble oppjustert med til sammen 6,6 
mrd. kroner sammenliknet med anslaget i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Denne oppjusteringen 
ble ikke videreført til 2020. 
 
Kommunesektorens skatteinntekter i 2020 ser nå ut til å bli 2,25 mrd. kroner høyere enn lagt til 
grunn i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Årsaken er høyere skatteinngang enn ventet hittil i år fra 
forskuddstrekket, og at utbyttene til personlige skattytere for skatteåret 2019 fortsatt er på et høyt 
nivå. Det bidrar til økte skatteinntekter for kommunene.  
 
Kostnadsveksten i kommunesektoren anslås til 1,6 % i 2020. Dette er en oppjustering fra 1,4 % i 
revidert nasjonalbudsjett for 2020, og skyldes en oppjustering av både lønns- og prisveksten fra 
anslagene i mai. 
 
Kommunesektorens inntekter i 2021 
I kommuneproposisjonen for 2021 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på mellom 1,4 og 1,9 mrd. kroner. Det som avviker fra vanlig praksis er at regjeringen 
foreslår at det i år, som et særskilt tiltak i forbindelse med virusutbruddet, skal gis et særskilt tillegg i 
frie inntekter som kompensasjon for den reelle skattesvikten gjennom 2020 utover det som 
automatisk kompenseres gjennom at kostnadsveksten også er lavere. Dette tillegget holdes utenfor 
den beregnede veksten sammenliknet med anslått nivå fra revidert nasjonalbudsjett. Tillegget er 
fastsatt til 1,926 mrd. kroner. 
 
Holdes det særskilte tillegget utenom, legger regjeringen nå opp til en reell vekst i samlede inntekter 
på 1,7 mrd. kroner, tilsvarende 0,3 %. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2020 slik det ble 
anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020. Ekstraordinære 
bevilgninger i forbindelse med virusutbruddet holdes utenom beregningsgrunnlaget når veksten skal 
beregnes. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og 
kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 2,7 %.  
 
I kommuneproposisjonen for 2021 varslet regjeringen en realvekst i frie inntekter i 2021 på mellom  
2,0 og 2,4 mrd. kroner. Det ble varslet at kommunene ville få mellom 1,6 og 2 mrd. kroner av 
veksten, og at fylkeskommunene ville få en realvekst i frie inntekter på 0,4 mrd. kroner. Regjeringen 
legger nå opp til en realvekst i frie inntekter i 2021 på 2,0 mrd. kroner. Det tilsvarer en realvekst på 
0,5 %. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2020 slik det ble anslått etter stortings-
behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020. Det innebærer at oppjusteringen av 
skatteanslaget for 2020 med 2,25 mrd. kroner, ikke påvirker nivået på sektorens inntekter i 2021.  
 
Regjeringen foreslår en vekst i kommunenes frie inntekter på 1,6 mrd. kroner. Av veksten begrunnes 
100 mill. kroner med en særskilt satsing på barn og unges psykiske helse. 
 



Årsbudsjett 2021 og handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024, hoveddel I 

Side 22 

Veksten i frie inntekter i 2021 må sees i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter 
som følge av befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for 
kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) viser merutgifter for kommunesektoren i 2021 på 1,4 
mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen. Av dette ble det anslått at om lag 1,1 mrd. 
kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. De anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva 
det vil koste å opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, barnehage og omsorgstjenesten 
med uendret standard og produktivitet i tjenestene.  
 
I kommuneproposisjonen for 2021 ble det anslått en nedgang i kommunesektorens samlede 
pensjonskostnader i 2020 på rundt 1,9 mrd. kroner sammenlignet med anslaget i statsbudsjettet for 
2020. Det ble anslått en vekst i kommunesektorens pensjonskostnader i 2021 på om lag 300 mill. 
kroner. Nedgangen i pensjonskostnadene i 2020 er justert til 1,7 mrd. kroner sammenliknet med 
statsbudsjettet for 2020. Veksten i pensjonskostnadene i 2021 anslås i statsbudsjettet til om lag 600 
mill. kroner. Veksten i pensjonskostnadene for 2020 og 2021 må ses i sammenheng.    
 
Etter dette anslås kommunesektorens handlingsrom å øke med 700 mill. kroner i 2021. Da er det tatt 
hensyn til merutgifter som følge av den demografiske utviklingen på 1,1 mrd. kroner og satsinger 
finansiert innenfor veksten i frie inntekter på 200 mill. kroner.  
 
Tabell 1.2.2.1 Økning i kommunesektorens handlingsrom i 2021 
 Mrd. kroner 
Vekst i frie inntekter 2,0 
- merkostnader til demografi -1,1 
- satsinger innenfor veksten i frie inntekter   -0,2 
Økt handlingsrom   0,7 

 
I tabell 1.2.2.2 er realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2021 på 1,7 mrd. kroner 
dekomponert. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2020 i revidert nasjonalbudsjett 2020. 
 
Tabell 1.2.2.2 Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2021 
 Mrd. kroner 
Frie inntekter 2,0 
Særskilt tillegg 1,9 
Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver1) 0,1 
Øremerkede tilskudd -0,8 
Gebyrinntekter 0,5 
Realvekst samlede inntekter2) 3,6 
- Særskilt tillegg 1,9 
Realvekst samlede inntekter uten særskilt tillegg 1,7 

1) Disse midlene bevilges som frie inntekter, men regnes ikke med i veksten i frie inntekter siden midlene er knyttet til nye 
pålagte oppgaver. Midlene regnes med i veksten i de samlede inntektene.  
2) Veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås til om lag 3,6 mrd. kroner inkludert det særskilte tillegget. 
 
Det er langvarig praksis for at skatteørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene for 
kommunene skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren 
for 2021 økes med 1,05 prosentpoeng til 12,15 %. Den forholdsvis sterke økningen i skatteøren 
skyldes blant annet at veksten i inntektsskatt til kommunesektoren anslås å bli lav før endring av 
skatteøren. Dette skyldes blant annet relativt lav lønnsvekst og en betydelig nedjustering av anslaget 
på skatt fra utbytte for 2020, som i stor grad får bokført virkning i 2021. Anslaget på kommune-
sektorens skatteinntekter i 2021 bygger blant annet på 0,6 % sysselsettingsvekst og en årslønnsvekst 
på 2,2 % fra 2020 til 2021.  
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Tabell 1.2.2.3 viser anslag på frie inntekter til kommunene i 2020 og 2021. Inntektene i 2020 er 
anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer og virkningene av virusutbruddet.  
 
Tabell 1.2.2.3 Frie inntekter i kommunene i 2020 og 2021 (nominelle priser). Beløp i mill. kroner   

 2020 2021 Endring i % 
Skatter i alt 184 363 195 496 6,0 
     Herav skatt på inntekt og formue 169 560 180 700 6,6 
Rammetilskudd  140 957 139 560          -1,0 
Sum frie inntekter 325 320 335 056 3,0 

 
Den nominelle veksten i kommunenes frie inntekter anslås til 9,736 mrd. kroner eller 3,0 % i 2021, 
regnet fra anslag på regnskap for 2020.  
 
Størrelsen på og utviklingen av de frie inntektene er særlig avgjørende for vurderingen av 
økonomiske forutsetninger og hvilken handlefrihet en dermed kan legge til grunn for økonomiplan-
perioden. Dette har igjen konsekvenser for hvilke tjenestetilbud kommunen kan gi innbyggerne. 
 
Situasjonen for de enkelte kommuner vil naturlig nok variere i forhold til alle makrobeskrivelsene 
foran. Til orientering ligger Ringsaker kommune under det gjennomsnittlige nivået for frie inntekter, 
nærmere bestemt på 94,3 % i 2019, hvis en ser bort fra eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. 
Disse inntektsforskjellene fremstår etter at en har korrigert for ulikheter i utgiftsbehovet.  
 
Regjeringen foreslår at maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 
promille. Det isolerte inntektsbortfallet som følge av satsreduksjonen anslås til 380 mill. kroner. 
Justert for andre endringer kommunene kan gjennomføre i reglene, anslås faktisk inntektsbortfall av 
eiendomsskatteinntekter for de berørte kommunene til 300 mill. kroner samlet. Regjeringen foreslår 
at kommunene ikke kompenseres særskilt som følge av redusert eiendomsskattesats, i tråd med 
hvordan dette ble håndtert ved reduksjonen fra 7 til 5 promille. Eiendomsskatt inngår ved beregning 
av skatteandelen på 40 % av kommunesektorens samlede inntekter. 
 
Beregningene av hva Ringsaker kommune for egen del kan budsjettere med under de ulike 
inntektspostene, er vist i hoveddel IV. De konkrete anslagene vedrørende skatt og rammetilskudd er 
presentert i kapittel 4.22 under omtalen av virksomhetsområde 90 Felles. 
 
1.2.3 Aktuelle saker av betydning for kommunesektoren 
I forslaget til statsbudsjett for 2021 er det redegjort for endringer i oppgavefordelingen mellom 
forvaltningsnivåer, regelendringer og finansiering inkl. innlemming av øremerkede tilskudd. 
Konsekvensene av endringene for Ringsaker kommune er beregnet og innarbeidet i budsjett 2021 og 
økonomiplan 2021-2024 i den grad dette ikke allerede er hensyntatt i den etablerte rammen. Det 
vises til egne kommentarer om dette i hoveddel IV. Under presenteres et utvalg av saker med 
betydning for kommunesektoren. 
 
Barn og unges psykiske helse 
Regjeringen foreslår at 100 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnes 
med en satsing på barn og unges psykiske helse. Dette må ses i sammenheng med Opptrappingsplan 
for barn og unges psykiske helse (2019-2024) som ble behandlet i Stortinget 30.1.2020. 
Opptrappingsplanen inneholder både helsefremmende, sykdomsforebyggende og 
behandlingsrettede initiativ. Forebygging av selvskading inngår i planen. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Dette utgjør kr 647.000 for Ringsaker kommune. 
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Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn  
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal ordning med 
inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette innebærer at 
foreldrebetaling for et heltidstilbud i SFO på 1.–2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 % av den samlede 
person- og kapitalinntekten i husholdningen. Kommunene ble i 2020 kompensert gjennom en økning 
i rammetilskuddet på 58,2 mill. kroner. Tiltaket får helårseffekt i 2021 og rammetilskuddet økes med 
ytterligere 83,7 mill. kroner, som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Dette utgjør  
kr 516.000 for Ringsaker kommune. 
 
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn  
Regjeringen foreslår å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til også å omfatte 
3. og 4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Kommunene kompenseres gjennom en økning i 
rammetilskuddet i 2021 på 25 mill. kroner, som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. 
Helårseffekten av tiltaket er 60 mill. kroner. Dette utgjør kr 154.000 for Ringsaker kommune i 2021 
med en helårseffekt på kr 370.000 i 2022. 
 
Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn  
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre gratis SFO for elever med 
særskilte behov på 5.–7. trinn fra skoleåret 2020/2021. Kommunene ble i 2020 kompensert gjennom 
en økning i rammetilskuddet på 21 mill. kroner. Tiltaket får helårseffekt i 2021 og rammetilskuddet 
økes med ytterligere 30,2 mill. kroner, som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Dette 
utgjør kr 186.000 for Ringsaker kommune. 
 
Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten  
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å overføre skatteoppkrevingen fra 
kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Overføringen er senere endret til 1.11.2020 grunnet 
koronaviruset. Overføringen får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet til kommunene reduseres 
med 945,5 mill. kroner. Trekket i rammetilskuddet for Ringsaker kommune utgjør 5,793 mill. kroner, 
mens nettoutgiftene til kommunen utgjør 2,447 mill. kroner i budsjett 2020.  
 
Tilskudd til fastleger – helårseffekt av endringer i 2020 
Det ble fra 1.5.2020 innført et knekkpunkt i basistilskuddet for fastleger, samt et grunntilskudd til 
fastleger med få listeinnbyggere. Kommunene ble i 2020 kompensert med 200 mill. kroner. Tiltaket 
får helårseffekt i 2021 og rammetilskuddet økes med 194,6 mill. kroner utover korrigert RNB-nivå, 
som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Dette utgjør 1,259 mill. kroner for 
Ringsaker kommune.  
 
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 
Staten overtar ansvaret for den kommunale delen av tilskuddet til tros- og livssynssamfunn utenom 
Den norske kirke fra 1.1.2021. Basert på anslag for utbetaling av tilskudd i 2020 og kommunenes 
administrative kostnader legges det til grunn at dette vil medføre en besparelse på kommunene på 
467,8 mill. kroner i 2021, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Dette fordeles med et likt beløp 
pr. innbygger. Trekket for Ringsaker kommune utgjør 3,030 mill. kroner, mens budsjettet for tilskudd 
til tros- og livssynssamfunn var 1,585 mill. kroner i 2020. 
 
Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet 
Aldersgrensen for rett til ettervern i barnevernet er utvidet fra 23 til 25 år. Kommunene 
kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet med 24 mill. kroner i 2021, som fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for barnevern. Dette utgjør kr 144.000 for Ringsaker kommune. 
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Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning 
Regjeringen foreslår å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 1.1.2021. 
Nedjusteringen innebærer en reduksjon i pensjonspåslaget fra dagens 13 % til 11 % av kommunens 
lønnskostnader. Årsaken er at private barnehager i gjennomsnitt har lavere pensjonsutgifter enn de 
får tilskudd til. Det innføres en gradvis reduksjon i pensjonstilskuddet for enkeltstående barnehager. 
Dette gir en nettoeffekt på 215,8 mill. kroner i 2021, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. 
Uttrekket fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage, og utgjør 1,242 mill. kroner for 
Ringsaker kommune. 
 
Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne 
Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med 100 mill. kroner som en engangsbevilgning 
begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med 
nedsatt funksjonsevne. Midlene gis med en særskilt fordeling og utgjør kr 647.000 for Ringsaker 
kommune. 
 
Tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester 
Kommunene har ansvaret for å gi helse- og omsorgstjenester til dem som har krav på dette i henhold 
til helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenestene finansieres i hovedsak gjennom kommunenes frie 
inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd). Behovet for ressurskrevende tjenester varierer 
betydelig mellom kommuner, og det har foreløpig vært vanskelig å finne objektive kriterier i 
inntektssystemet for å fange opp denne kostnadsvariasjonen. Det er derfor en egen tilskudds-
ordning for ressurskrevende tjenester som et supplement til kommunens frie inntekter.  
 
Kommunene får refundert deler av utgiftene til tjenester til mennesker som mottar omfattende 
helse- og omsorgstjenester. Dette kan blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, 
nedsatt funksjonsevne, personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser. 
 
Innslagspunktet foreslås økt til 1,430 mill. kroner. Dette er en økning ut over det som følger av 
anslått lønnsvekst for 2020 på kr 46.000, og tilsvarer isolert sett en reduksjon av bevilgningen på 300 
mill. kroner. Økningen i innslagspunktet må ses i sammenheng med sterk utgiftsvekst i 
toppfinansieringsordningen de senere år. Kompensasjonen for kommunenes utgifter ut over 
innslagspunktet beholdes uendret på 80 %. 
 
Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser  
Investeringstilskuddet fordeles på to poster ved at 50 % av den samlede tilsagnsrammen nyttes til 
ren netto tilvekst av heldøgns plasser. Den resterende andelen av tilsagnsrammen nyttes til 
rehabilitering/modernisering, utskifting av eksisterende plasser og tiltak som ikke innebærer netto 
tilvekst. I budsjettforslaget for 2021 foreslås det en samlet tilsagnsramme på 926,7 mrd. kroner. 
Rammen gir rom for tilsagn om tilskudd til om lag 500 heldøgns omsorgsplasser.  
 
1.2.4 Lønns- og prisforutsetninger  
Årslønnsveksten er beregnet til 2,2 % fra 2020 til 2021. KS har beregnet at overhenget fra 2020 til 
2021 utgjør anslagsvis 0,3 prosentpoeng av årslønnsvekstrammen. 
 
Lønnsoppgjøret for 2021 er et mellomoppgjør, og samlet tas det i budsjettet høyde for en total 
ramme som utgjør om lag 2,3 %.  
 
I budsjettet er det i tillegg tatt hensyn til at lønnsveksten skal dekke lønnsoppgjør og økt regulerings-
premie for ansatte i Ringsaker kirkelige fellesråd, anslåtte virkninger av sentrale forhandlinger om 
driftstilskudd leger/fysioterapeuter, legevakt, turnusleger og korrigeringer av lønn i forbindelse med 
ansettelser, ansiennitetsopprykk m.m., som ikke inngår i hovedoppgjøret.  
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Til inndekning av lønnsoppgjøret i 2021 føres det opp en bevilgning på 38,750 mill. kroner, som 
sammen med overhenget tilsvarer om lag 2,3 %. Dette er i samsvar med KLP sine prognoser for 
reguleringspremien, mens lønnsveksten i forslaget til statsbudsjettet for 2021 er 0,1 prosentpoeng 
lavere. Som nevnt i 2. tertialrapport 2020 vil resultatet av det sentrale lønnsoppgjøret i 
forhandlingskapittel 4 tidligst bli utbetalt på november lønn. For å kunne beregne effekten av 
lønnsoppgjøret, må en ha foretatt minst en lønnskjøring med ny lønn. Dette innebærer at det ikke er 
mulig å beregne effekten av lønnsoppgjøret før i slutten av november. Helårseffekten for 
lønnsoppgjør høsten 2020 i forhandlingskapittel 3.4.3 og 5.1 er ikke ferdig forhandlet og effekten av 
dette er dermed ikke beregnet. Helårseffekten av lønnsoppgjør høsten 2020 er ikke fordelt ut i 
rammene til enhetene, men er foreløpig budsjettert under lønnsreserven med 9,1 mill. kroner. 
 
Enhetenes driftsutgifter ble i budsjett 2020 prisfremskrevet med 2,0 %. I revidert nasjonalbudsjett 
anslås prisveksten til 1,0 % og lønnsveksten til 1,5 %. Dette medfører at enhetenes budsjettrammer 
allerede er prisfremskrevet noe for 2021, og det er ikke innarbeidet noen ytterligere prisfremskriving. 
Redusert lønns- og prisvekst er innarbeidet med 28,875 mill. kroner i budsjett 2021. 
 
I statsbudsjettet for 2021 er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst på 2,7 % som er lagt til grunn 
ved beregning av realveksten i kommunesektorens inntekter. I rådmannens forslag til budsjett 2021 
er inntektsartene forutsatt å øke med om lag 2,5 %. Det vises til nærmere presentasjon av foreslåtte 
endringer i de ulike kommunale betalingsordningene i kapittel 5.2, samt i omtalen av de respektive 
virksomhetsområdene i kapittel 4. Selve forslaget til gebyrregulativ for 2021 er tatt inn i kapittel 3.1 i 
rosa bok.  
 
Økonomiplanen føres i faste priser med 2021-kroneverdi. Avdragene som innarbeides med løpende 
priser i basis, er deflaterte med utgangspunkt i en sats på 2,0 for 2021-2024. 
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1.3 Befolkningsutvikling 
 
1.3.1 Innbyggertall og befolkningsutvikling 
Folketallet i Ringsaker var pr. 1.1.2020 på 34.768. Figuren nedenfor viser befolkningsutviklingen i 
Ringsaker kommune fra 1.1.2000 og frem til 1.1.2020. 
 
Figur 1.3.1.1 Årlig befolkningsutvikling i Ringsaker fra 1.1.2000 til 1.1.2020 (SSB) 

 
 
Av figuren over fremgår det at folketallet i Ringsaker har steget med 3.146 innbyggere fra 2000 til 
2020. Folketallet i Ringsaker hadde en beskjeden vekst i perioden fra 2000 til 2008, for så å få en 
markant økning til og med 2013. Folketallet steg også i 2014 og 2015, men svakere enn i de 
foregående årene, og i 2015 flatet veksten i kommunens befolkning ut og endte med en befolknings-
nedgang med 6 innbyggere i 2016. Det er igjen en markant økning i 2017, 2018 og 2019 med en 
befolkningsøkning på henholdsvis 309, 337 og 280 innbyggere. 
 
Figur 1.3.1.2 Årlig prosentvis befolkningsutvikling for Ringsaker og landet fra 1.1.2000 til 1.1.2020 (SSB) 
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Figuren på foregående side viser prosentvis årlig vekst i folketallet for Ringsaker og landet fra 2000 til 
2020. Selv om befolkningsveksten i Ringsaker tidligere ikke har vært like sterk som 
landsgjennomsnittet, ser en de samme trendene i Ringsaker som på landsbasis. I 2017 hadde 
Ringsaker for første gang siden 2000 større prosentvis vekst enn landet, som ble fulgt opp av en enda 
sterkere prosentvis vekst i 2018, mens veksten i 2019 er noe svakere, men fortsatt høyere enn 
landet. 
 
Positiv utvikling av innbyggertallet over tid er den fremste indikatoren på om kommunen lykkes med 
sin visjon om vekst og utvikling. For å skape attraktive og livskraftige lokalsamfunn, og for å sikre 
kommunens andel av kommunesektorens frie inntekter som grunnlag for velferdsproduksjon, er 
befolkningsvekst helt vesentlig for kommunen. 
 
Figuren nedenfor viser netto befolkningsutvikling i Ringsaker og utvalgte nabokommuner 1. og  
2. kvartal 2020.  
 
Figur 1.3.1.3 Befolkningsutvikling 1. og 2. kvartal 2020 for Ringsaker og utvalgte nabokommuner (SSB)  

 
 
Ved utgangen av 2. kvartal 2020 var folketallet i Ringsaker kommune 34.823. Kommunen jobber 
målrettet for å oppnå minst en landsgjennomsnittlig befolkningsvekst, som ble oppnådd både i 2017, 
2018 og 2019. De viktigste vekstfaktorene er forankret i gjeldende kommuneplan, delplaner og 
handlingsprogram med økonomiplan. Dette arbeidet videreføres og har høy prioritet de kommende 
fire år. Forhold som kan legge til rette for befolkningsvekst i årene som kommer, er at det fortsatt er 
et relativt stort antall søknader om byggetillatelse, det foreligger planer om nye byggeprosjekter og 
næringsetableringer, og utbygging av fire-felts E6 til Moelv vil bli ferdigstilt i løpet av 2020. Avklaring 
om Mjøssykehuset vil være svært viktig.  
 
Ringsaker hadde til sammen en befolkningsvekst på 55 innbyggere i 1. og 2. kvartal 2020, som er 
høyere enn nabokommunene. Hamar har hatt en vekst på 9 innbyggere, mens kommunene Stange, 
Elverum, Gjøvik og Lillehammer har opplevd en reduksjon i befolkningen i første halvår 2020. Den 
prosentvise veksten i Ringsaker kommune første halvår 2020 var på 0,16 %, mens landet var på  
0,13 %. Tradisjonelt har Ringsaker kommune ofte svakere tall på grunn av blant annet utflytting av 
studenter i 3. kvartal.  
 
  

-3

-30
-43

-3

-46

5
12 8

-68

-131

-105

50

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Hamar Stange Elverum Lillehammer Gjøvik Ringsaker

1. kvartal 2020 2. kvartal 2020



Årsbudsjett 2021 og handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024, hoveddel I 

Side 29 

Tabell 1.3.1.4 Befolkningsendringer for Ringsaker kommune 2019 og 2020 pr. kvartal (SSB) 
År 2019 2020 
Kvartal Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 
Folketallet ved inngangen av kvartalet 34 488 34 616 34 745 34 736 34 768 34 773 
Fødselsoverskudd 3 4 -6 -15 -25 23 
Innvandring 61 30 56 48 34 36 
Utvandring 13 15 26 20 51 19 
Innflytting, innenlandsk 318 381 443 306 330 316 
Utflytting, innenlandsk 241 271 476 288 283 306 
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring 125 125 -3 46 30 27 
Folkevekst 128 129 -9 32 5 50 
Folketallet ved utgangen av kvartalet 34 616 34 745 34 736 34 768 34 773 34 823 

 
Befolkningsveksten i Ringsaker skyldes i all hovedsak en positiv nettoinnflytting. Flyttestrømmen inn 
og ut av kommunen er stor, og det er viktig å jobbe for å beholde de som bor her, samtidig som en 
jobber for å få flere til å flytte hit.  
 
1.3.2 Aktuelle befolkningsprognoser fra SSB 
Befolkningsprognoser dannes med grunnlag i en gitt faktisk befolkningssituasjon, kombinert med valg 
av forutsetninger for fruktbarhet, dødssannsynlighet samt inn- og utflyttinger.  
 
Figur 1.3.2.1 Framskrevet folkemengde fra 1.1.2021 til 1.1.2041 for Ringsaker (SSB) 

 
 
Den tekniske prognosen benyttet i figuren over er benevnt MMMM og er basert på en middels 
nasjonal vekst. Grunnlaget for beregningen er befolkningen 1.1.2020. Framskrivingen gjennomføres 
hvert andre år, og ovenstående framskriving er fra 2020. Neste framskriving offentliggjøres 
sommeren 2022.  
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Ved utgangen av 2. kvartal 2020 hadde Ringsaker kommune 34.823 innbyggere, og den tekniske 
prognosen for 1.1.2021 tilsier 34.873 innbyggere, noe som forutsetter en vekst på 50 innbyggere i 3. 
og 4. kvartal for å oppnå prognosen.  
 
Tabell 1.3.2.3  
Befolkning etter aldersgrupper pr. 1.1. for årene 2019 og 2020 og fremskrevet folkemengde 2021 til 2026 (SSB) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Endring 
2019-2026 

0-1 år 680 670 660 655 650 649 651 654 -3,8 % 
2-5 år 1 347 1 394 1 411 1 437 1 420 1 393 1 380 1 375 2,1 % 
6-15 år 4 083 4 046 3 977 3 949 3 925 3 920 3 845 3 770 -7,7 % 
16-20 år 2 097 2 082 2 052 1 958 1 941 1 958 2 008 2 029 -3,2 % 
21-34 år 5 713 5 792 5 802 5 844 5 809 5 730 5 679 5 599 -2,0 % 
35-66 år 14 545 14 666 14 726 14 779 14 866 14 912 14 958 15 037 3,4 % 
67-79 år 4 360 4 445 4 549 4 607 4 672 4 763 4 810 4 860 11,5 % 
80-89 år 1 361 1 379 1 388 1 447 1 511 1 587 1 679 1 779 30,7 % 
90 år og eldre 302 294 308 306 306 299 305 309 2,3 % 
SUM 34 488 34 768 34 873 34 982 35 100 35 211 35 315 35 412 2,7 % 

 
 

I perioden 2019 til 2026 forventer denne prognosen en befolkningsvekst på totalt 2,7 %. For 2020 til 
2025 viser tabellen med SSBs tall en årlig gjennomsnittlig befolkningsvekst på 107 innbyggere. Det er 
størst prosentvis vekst i aldersgruppen 80-89 år og størst nedgang i aldersgruppene 0-1 år og 6-15 år. 
 
Rådmannen vil for sin del forvente en høyere vekst enn hva som framgår av SSBs prognoser, med 
utgangspunkt i konkrete planer og prosjekter under realisering i Ringsaker. Videre framover er helt 
sentrale faktorer framdrift med hensyn til IC og sykehus. Hvis Ringsaker lykkes også innen disse 
feltene, vil en kunne oppleve helt andre vekstrater, og kan driste seg til å antyde befolknings-
størrelser som 40.000 kanskje allerede rundt 2030. I dette bildet blir det også avgjørende at en i 
Innlandet samler seg om en vilje til vekst og reelt fokuserer på muligheter framfor begrensninger.  
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1.4 Plansystem og budsjettprosess  
 

1.4.1 Kommuneplanen  
Innledning 
Kommuneplanen er en overordnet, strategisk plan for styring og utvikling av kommunen i et 
langsiktig perspektiv. Den skal gi rammer for utviklingen av kommunesamfunnet og forvaltningen av 
arealressursene. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med et handlingsprogram og en 
arealdel. Arealdelen er juridisk bindende, mens samfunnsdelen er retningsgivende for kommunens 
virksomhet. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, 
interesser og oppgaver. Planhorisonten er langsiktig, men skal tas opp til vurdering og eventuelt 
revideres en gang i løpet av hver valgperiode.   
 
Samfunnsdelen  
Kommuneplanens samfunnsdel gjelder for perioden 2006-2010 (2018) og ble vedtatt 27.9.2006. 
Planen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet 
og kommunen som organisasjon. Det er vedtatt at planen skal revideres i perioden, og det er 
oppnevnt politisk styringsgruppe. Planprogram forventes vedtatt i 2021 og vil avgjøre videre 
planprosess. Som en del av samfunnsdelen skal det utarbeides en langsiktig arealstrategi. 
 
Arealdelen  
Kommuneplanens arealdel for perioden 2014-2025 ble vedtatt av kommunestyret i møte 10.9.2014 
ved k.sak 58/2014. Planen ble umiddelbart tatt opp til revisjon for å innarbeide differensierte regler 
for LNF-områdene og ble endelig vedtatt 17.6.2015. Arealdelen er juridisk bindende og består av 
plankart som fastlegger arealbruken, og tilhørende bestemmelser som utfyller og utdyper 
arealbruken. Retningslinjer og planbeskrivelse er også en del av planen, og disse gir veiledning om 
planens intensjoner og holdepunkter for hvordan den skal praktiseres. Kommuneplanen skal avveie 
ulike samfunnsinteresser og ivareta viktige overordnede hensyn.   
 
Prioriterte temaer i kommuneplanen er tilrettelegging for utbygging av attraktive byer og tettsteder 
med gode og mangfoldige boområder, næringsområder og en effektiv infrastruktur. Mjøsnære 
arealer og Ringsakerfjellet skal videreutvikles samtidig med at viktige natur-, kultur-, landbruks- og 
friluftsområder skal sikres for framtidige generasjoner.     
 
Det er vedtatt at det skal gjennomføres en begrenset revisjon av enkeltelementer i planen i løpet av 
kommunestyreperioden, og at revisjon av arealdelen igangsettes etter at kommuneplanens 
samfunnsdel er vedtatt. 
 
Planstrategi 
I løpet av det første året i en valgperiode skal det utarbeides og vedtas en kommunal planstrategi. En 
slik planstrategi er ikke en plan i seg selv, men den skal danne grunnlaget for planarbeidet i 
kommunen i den inneværende fireårsperioden. I dette arbeidet skal det gjøres strategiske valg 
knyttet til utviklingen av kommunen, og det skal tas stilling til hvilke planoppgaver som bør startes 
opp eller videreføres, for å legge til rette for en positiv utvikling. Planstrategi for Ringsaker kommune 
2020-2024 ble vedtatt av kommunestyret 21.10.2020 ved k.sak 55/2020. 
 
Handlingsprogrammet 
Kommuneplanens kortsiktige del (fire år) omfatter samordnet handlingsprogram for sektorenes 
virksomhet. Kommuneplanens kortsiktige del er for Ringsaker kommunes vedkommende integrert i 
det årlige budsjett- og økonomiplanarbeidet slik at handlingsprogrammet inngår i budsjettprosessen 
og synliggjøres i nærværende dokument. 
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1.4.2 Budsjettets utforming - budsjettprosessen 
Årsbudsjettet er hjemlet i kommunelovens § 14-5. Handlingsprogrammet er hjemlet i plan- og 
bygningslovens § 11-1, mens økonomiplanarbeidet er hjemlet i kommunelovens § 14-4. Ut fra 
hensynet til en mest mulig effektiv planlegging, er disse tre dokumentene sett i sammenheng. 
Utarbeidelsen av forslaget til budsjett og økonomiplan har skjedd i henhold til bestemmelsene i 
kommunens gjeldende økonomireglement. De aktuelle bestemmelsene i økonomireglementet lyder 
slik: 
 

§ 3.1  Generelt 
I henhold til kommunelovens § 14-4 skal det årlig vedtas en rullerende økonomiplan som minst 
omfatter de fire neste budsjettår og årsbudsjett for det kommende kalenderår. I henhold til 
kommunelovens § 14-2 skal kommunestyret vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens 
økonomi.  
 

Ringsaker kommune skal utarbeide årsbudsjett og økonomiplan i en samtidig prosess. 
Årsbudsjettet skal være identisk med første året i økonomiplanen.  
 
§ 3.2  Vedtak om årsbudsjett og økonomiplan 
3.2.1 Hovedbestemmelser om prosessen 
Rådmannen gis ansvaret for å utarbeide et helhetlig forslag til økonomiplan og årsbudsjett i 
samsvar med bestemmelsene i kommuneloven med tilhørende forskrifter. Rådmannens forslag til 
årsbudsjett og økonomiplan skal være offentlig fra det tidspunkt det er avsendt og dermed kan 
regnes som et utferdiget dokument. 
 

Formannskapet skal etter kommunelovens § 14-3 utarbeide innstilling til kommunestyret om 
henholdsvis økonomiplan og årsbudsjett i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven med 
tilhørende forskrifter.  
 

Kommunestyret skal etter kommunelovens § 14-3 fatte vedtak om henholdsvis økonomiplan og 
årsbudsjett i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven med tilhørende forskrifter. 
 
3.2.2 Fremdriftsplan og nærmere opplegg for prosessen  
Formannskapet gis myndighet til å bestemme fremdrift og nærmere opplegg for de årlige budsjett- 
og økonomiplanprosesser innenfor hovedbestemmelsene i punkt 3.2.1. 
 
3.2.3 Kommunestyrets vedtak om årsbudsjettet   
I henhold til kommuneloven §§ 14-4 og 14-5 skal årsbudsjettet vise kommunestyrets prioriteringer 
og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. Årsbudsjettet skal 
settes opp i balanse og være realistisk, fullstendig og settes opp på en oversiktlig måte. 
Årsbudsjettet skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre 
vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas 
opp i budsjettåret. 
 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal deles i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett. 
 
Kommunestyrets vedtak om driftsbudsjettet følger nettobudsjetteringsprinsippet og skal hva 
gjelder bevilgningene i økonomiforskriftens § 5-4, andre ledd vise de enkelte 
virksomhetsområdenes nettorammer som minimum spesifiseres på hovedartsgruppe (1 siffer) for 
hvert virksomhetsområde (2 siffer). Økonomiforskriftens § 5-4, første ledd viser driftsbudsjettets 
bevilgningsoversikt og viser inntektene som ikke knytter seg til bestemte formål i driftsbudsjettet. 
Driftsbudsjettet skal i tillegg vise økonomisk oversikt etter art i henhold til økonomiforskriftens  
§ 5-6. 
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Kommunestyrets vedtak om investeringsbudsjettet skal i henhold til økonomiforskriftens § 5-5, 
andre ledd stilles opp med brutto utgifter for de enkelte virksomhetsområdene som minimum 
spesifiseres på hovedartsgruppe (1 siffer) for hvert virksomhetsområde (2 siffer). Etter 
økonomiforskriftens § 5-5, første ledd skal investeringsbudsjettets bevilgningsoversikt vise og 
spesifisere finansieringen av investeringene og andre poster som angitt i økonomiforskriften. 
 

Kommunal- og regionaldepartementets veileder for budsjettering av investeringer setter krav om 
at: 
 

- Investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsuavhengig. 
- Årsbudsjettet er bindende for underordnete organer og årlige bevilgninger er 

nødvendig for å kunne pådra kommunen utgifter i budsjettåret. Investeringsbudsjettet 
må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse, realisme mv. 

- Begrepet udekket er differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året.  
 

Investeringsprosjekter som vil gå over flere budsjettår tas inn i investeringsbudsjettet kun med den 
del av utgiftene som forventes i det aktuelle budsjettåret og at resterende del av utgiftene tas inn i 
de påfølgende års budsjetter, i takt med prosjektets fremdrift. Dersom det skjer endringer i 
budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal 
det foretas nødvendige endringer i budsjettet. Endringer av utgifter og inntekter for budsjettåret 
skal rebudsjetteres i kommende budsjettår. 
 
3.2.4 Økonomiske oversikter til årsbudsjettet   
Rådmannen gis ansvaret for å stille opp økonomiske oversikter og bevilgningsoversikt i samsvar 
med økonomiforskriften i §§ 5-4, 5-5 og 5-6. 
 
3.2.5 Kommunestyrets vedtak om økonomiplanen 
I henhold til kommuneloven § 14-4 skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet. Den 
skal settes opp i balanse, være realistisk og settes opp på en oversiktlig måte. Økonomiplanen skal 
vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal 
følges opp. Økonomiplanens talldel skal så langt det vurderes som hensiktsmessig, vedtas på 
samme nivå som årsbudsjettet.  
 
3.2.6 Finansielle måltall 
I henhold til kommunelovens § 14-2 skal kommunestyret vedta finansielle måltall for å fastsette 
regler for kommunens styring og som verktøy for utviklingen av kommunens økonomi. 
 
Det fastsettes følgende overordnede finansielle måltall: 
 

- Netto driftsresultat bør utgjøre minst 1,75 % av sum driftsinntekter 
- Renter- og avdrag bør utgjøre maksimum 7 % av sum driftsinntekter 
- Egenfinansiering bør utgjøre minst 10 % av investeringsutgiftene 
- Arbeidskapitalen utover bundne fonds og ubrukte lånemidler bør utgjøre minst 20 % av 

driftsinntektene for å sikre at likviditeten er tilstrekkelig for å håndtere løpende 
utbetalinger  

- Disposisjonsfond bør utgjøre minimum 20 % av driftsinntektene 
 
I tillegg søkes fulgt en handlingsregel for lånegjeld som tilsier at den delen av lånegjelden som er 
helt eller delvis selvfinansierende og startlån ikke skal utgjøre mer enn 1,9 mrd. kroner. 
 

 
Formannskapet fastsatte i f.sak 3/2020 fremdriftsplan for arbeidet med økonomisaker i 2020. 
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Dialogkonferanser ble avholdt for utvalgene for oppvekst og omsorg 15.4.2020. Rammekonferanse 
for kommunestyret ble avholdt 9.6.2020. Formannskapet behandlet ved f.sak 62/2020 veiledende 
rammer for virksomhetsområdene. Rådmannen har holdt egne orienteringsmøter om 
budsjettarbeidet for de hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, og enhetslederne har holdt egne 
orienteringer for tillitsvalgte og verneombud innen sine ansvarsområder. Rådmannens forslag til 
budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 offentliggjøres 13.11.2020.  
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1.5 KOSTRA sammenligningstall  
 
KOSTRA (KOmmune STat RApportering) er et rapporteringssystem hvor kommunene elektronisk 
rapporterer tjenestedata og ressursbruk til staten (ved SSB). Formålet er å samordne og effektivisere 
all rapportering fra kommunene til staten, samt å sørge for relevant styringsinformasjon om 
kommunal virksomhet. De respektive kommunene er ansvarlig for at innrapporteringen foregår 
korrekt og at dataene har en tilstrekkelig kvalitet. KOSTRA-tallene koples med data fra ulike kilder, 
som for eksempel regnskapsdata, tjeneste- og personelldata og befolkningsdata.  
 
På internettadressen www.ssb.no/kostra finnes nøkkeltall og grunnlagsdata for alle kommuner, 
gjennomsnitt for alle kommuner unntatt Oslo, gjennomsnitt for kommuner innen hvert fylke og 
gjennomsnitt for kommuner gruppert etter størrelse mv. Ringsaker kommune er i gruppe 13, som 
består av alle norske kommuner med mer enn 20.000 innbyggere, med unntak av de fire største 
byene. Til denne gruppen hører blant annet Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillehammer kommuner.  
 
I denne analysen har en valgt å sammenligne Ringsaker med landet uten Oslo, KOSTRA-gruppe 13 og 
kommunene Hamar, Stange, Elverum, Lillehammer og Gjøvik. I det videre presenteres sentrale 
nøkkeltall for perioden 2016-2019.  
 
Tabell 1.5.1 Finansielle nøkkeltall for 2016-2019   

 Landet 
uten Oslo 

Gruppe 
13 Hamar Stange Elverum Lille-

hammer Gjøvik Ringsaker 

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 
2016 3,7 4,0 2,5 6,6 3,6 2,3 2,8 5,1 
2017 3,0 3,4 2,5 3,4 2,3 2,9 1,9 3,4 
2018 1,7 1,6 0,3 1,0 0,5 -0,2 1,7 1,2 
2019 0,3 0,5 -2,2 0,9 1,5 -2,6 -1,3 -1,9 
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 
2016 4,1 4,3 5,7 5,7 2,9 2,8 4,2 4,7 
2017 3,7 4,0 5,4 3,8 1,2 3,3 3,3 2,9 
2018 2,2 1,9 3,2 1,5 0,1 1,2 0,8 1,4 
2019 1,5 1,6 1,5 1,5 0,8 -2,0 0,9 -1,6 
Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 
2016 20,9 20,9 31,7 30,7 7,8 7,7 47,4 45,7 
2017 21,8 21,9 26,7 32,9 4,0 11,4 50,0 41,9 
2018 21,7 21,1 26,1 31,3 7,9 2,6 50,2 40,1 
2019 20,6 20,2 25,2 23,1 8,8 0,9 49,4 34,0 
Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger 
2016  67 048   64 403   75 156   56 947   67 990   57 454   45 048   57 415  
2017  71 103   67 820   72 887   58 493   82 690   69 496   47 646   69 076  
2018  75 664   72 214   83 826   60 304   98 163   83 936   51 682   84 009  
2019 80 878 77 622 87 502 68 330 100 282 100 434 54 768 87 398 
Frie inntekter i kroner pr. innbygger 
2016  52 158   50 180   48 985   48 954   50 009   49 149   48 524   49 402  
2017  53 619   51 683   50 742   50 152   51 782   50 790   50 369   50 480  
2018  55 124   53 187   52 488   51 575   53 389   52 407   51 863   51 738  
2019 57 316 55 209 54 397 53 620 55 547 53 988 53 954 53 637 

 
Som det framgår av tabell 1.5.1 har det i perioden 2016-2019 vært forholdsvis store variasjoner i 
regnskapsresultatene, både for brutto og netto driftsresultat. Ringsaker kommune hadde i 2019 
svakere resultater enn de øvrige årene i perioden, med et negativt netto driftsresultat på 1,6 %. I 
perioden 2016-2018 har kommunen hatt positive netto driftsresultat.  
 

file://rkf1/data01/RE140-%C3%98konomiseksjonen/Alle%20fellesdokumenter/1%20-%20Budsjett/Budsjett%202019.%20%C3%98konomiplan%202019-2022/4%20-%20Endelig%20versjon/Bl%C3%A5%20bok/www.ssb.no/kostra
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Ringsaker kommune har i årene 2016 til 2019 høy arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter, men synkende utover i perioden. Kommunens netto lånegjeld pr. innbygger 
har økt hvert år fra 2016 til 2019.  
 
Tabell 1.5.2 Befolkningsdata pr. 31.12.2019 (KOSTRA befolkningsprofil og folkemengde) 

 Landet 
uten Oslo Gruppe 13 Hamar Stange Elverum Lille-

hammer Gjøvik Ringsaker 

Kvinner 49,5 49,8 50,8 49,8 51,0 51,1 49,7 49,4 
Menn 50,5 50,2 49,2 50,2 49,0 48,9 50,3 50,6 
0-5 år 6,5 6,6  5,5  6,6 6,0 5,7  5,4 5,9  
6-15 år 12,2 12,5  11,0  11,4 11,7 11,0  11,1 11,6 
16-18 år 3,6 3,7 3,4  3,5 3,7 3,6  3,6  3,5 
19-24 år 7,6 7,5 7,8  7,0  7,7 9,2 9,2  7,0  
25-66 år 54,0 54,4 52,8  54,1  53,1 52,5 53,0 54,3 
67-79 år 11,6 11,1 13,9  12,7 13,0 12,6 13,0 12,8 
80 og over 4,5 4,2 5,7  4,7  4,8  5,4 4,8 4,8  

 
Tabellen over viser at Ringsaker kommune ligger omtrent på gjennomsnittet for landet uten Oslo og 
gruppe 13 for befolkningen i alle aldersgruppene, men har noe lavere andel i aldersgruppen 0-15 år 
og høyere andel i aldersgruppene 67-79 år og 80 år og eldre. 
 
Tabell 1.5.3 Levekårsdata pr. 31.12.2019 (KOSTRA befolkningsprofil) 

Landet 
uten Oslo Gruppe 13 Hamar Stange Elverum Lille-

hammer Gjøvik Ringsaker 

Andel skilte og separerte 16-66 år 
10,6 11,2 11,7 10,9 11,5 9,9 11,0 11,5 

Andel enslige innbyggere 80 år og over 
61,5 60,6 64,1 62,5 64,1 61,2 65,5 62,8 

Forventet levealder ved fødsel, kvinner 
* * 83,0 83,0 83,0 82,9 82,9 83,0 

Forventet levealder ved fødsel, menn 
* * 78,9 78,9 78,9 79,3 79,3 78,9 

Fødte pr. 1.000 innbyggere 
9,7 9,6 7,5 9,7 8,2 8,5 7,7 9,4 

Døde pr. 1.000 innbyggere 
7,9 7,4 8,6 9,2 9,7 8,6 9,4 9,8 

Innflytting pr. 1.000 innbyggere 
53,9 58,7 70,2 60,9 53,1 68,4 59,8 47,3 

Utflytting pr. 1.000 innbyggere 
49,9 52,1 62,2 54,4 48,8 57,0 61,9 38,8 
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Tabell 1.5.4 Bosettingsstruktur pr. 1.1.2019 (KOSTRA befolkningsprofil) 
Landet 

uten Oslo 
Gruppe 13 Hamar Stange Elverum Lille-

hammer 
Gjøvik Ringsaker 

Andel av befolkningen som bor i tettsteder 
79,0 88,4 88,0 61,7 73,1 85,4 77,7 53,8 

 
I Ringsaker kommune er andelen av befolkningen som bor i tettsteder 53,8 %, noe som er vesentlig 
lavere enn landet uten Oslo og gruppe 13.  
 
I tabellene under er det tatt utgangspunkt i tabell 12362 – Utgifter til tjenesteområdene, etter 
funksjon og art (SSB). Tallene i tabell 1.5.5 og 1.5.6 består av kommuneregnskap og regnskapene til 
kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).  
 
Tabell 1.5.5 Netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter for 2016-2019  

  Landet u/ 
Oslo Gruppe 13 Hamar Stange Elverum Lille-

hammer Gjøvik Ringsaker 

Administrasjon og styring 
2016 8,1 7,1 8,1 9,5 8,5 8,0 6,8 7,4 
2017 7,8 7,0 7,7 8,4 7,4 7,9 7,2 7,6 
2018 8,1 7,3 7,1 7,4 8,0 7,8 6,6 6,9 
2019 8,3 7,5 7,0 7,9 7,4 7,5 6,4 6,7 

Barnehage 
2016 14,6 15,7 12,8 15,3 14,1 13,2 13,9 13,8 
2017 14,4 15,4 12,3 14,9 14,2 13,0 12,9 13,3 
2018 14,3 15,1 12,5 14,6 14,1 12,7 12,9 13,2 
2019 14,3 15,2 12,0 15,0 14,1 12,7 12,5 13,5 

Grunnskoleopplæring 
2016 24,1 24,1 21,1 24,7 21,8 21,9 23,5 26,5 
2017 23,6 23,5 20,5 22,9 22,1 21,1 22,5 26,1 
2018 23,7 23,6 20,8 22,6 22,0 20,6 22,6 25,8 
2019 23,6 23,6 20,3 22,8 22,5 20,4 22,8 25,6 

Helse og omsorg 
2016 36,1 35,4 40,9 38,0 38,2 37,3 36,9 37,1 
2017 35,7 35,1 39,8 39,1 38,9 36,7 36,5 36,6 
2018 36,7 36,1 41,2 43,0 39,3 40,6 37,1 38,1 
2019 37,4 36,5 40,6 44,6 39,9 41,3 37,0 37,5 

Sosialtjenesten 
2016 5,8 6,4 7,2 6,6 5,9 6,7 7,2 5,4 
2017 6,1 6,6 7,8 6,3 6,8 6,5 7,3 5,6 
2018 6,0 6,5 8,0 5,8 6,6 6,1 6,8 5,2 
2019 5,6 6,1 7,6 5,6 6,2 5,2 6,5 5,0 

Barnevern 
2016 3,6 3,6 3,2 3,6 3,7 3,5 3,7 3,6 
2017 3,9 4,0 3,9 3,5 2,8 5,2 3,5 3,6 
2018 3,9 3,9 3,6 3,2 3,8 3,7 5,8 3,7 
2019 3,7 3,7 3,3 3,0 3,3 3,5 6,1 3,5 

Vann, avløp og renovasjon/avfall 
2016 -0,6 -0,6 -0,7 -1,4 0,3 -0,3 -0,3 -0,9 
2017 -0,5 -0,6 -2,3 -0,5 0,3 -0,6 -0,6 -0,9 
2018 -0,4 -0,6 -1,2 -1,1 -0,3 -0,6 0,4 0,0 
2019 -0,6 -0,7 -1,7 -1,9 -0,1 0,3 0,4 -1,2 
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  Landet u/ 
Oslo Gruppe 13 Hamar Stange Elverum Lille-

hammer Gjøvik Ringsaker 

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 
2016 1,2 1,2 1,4 0,9 0,7 1,0 1,5 0,8 
2017 1,2 1,2 1,6 1,1 0,7 1,3 1,6 0,6 
2018 1,3 1,3 1,8 1,2 0,6 1,4 1,9 1,0 
2019 1,3 1,3 1,8 1,0 0,8 1,3 1,6 1,1 

Kultur 
2016 3,9 4,0 5,2 3,1 3,7 4,9 3,6 3,7 
2017 3,9 4,0 5,2 3,6 3,6 5,1 3,8 3,9 
2018 3,9 4,0 5,7 3,8 3,6 4,7 3,5 3,6 
2019 4,1 4,1 5,3 2,9 3,6 5,2 3,8 3,8 

Kommunale boliger 
2016 -0,1 0,0 -0,4 -1,9 -0,4 -0,3 0,2 0,1 
2017 0,0 0,1 -0,3 -2,0 -0,3 0,2 0,2 0,1 
2018 0,0 0,1 -0,1 -1,2 -0,3 0,3 0,4 0,0 
2019 -0,1 0,1 0,3 -1,3 -0,2 0,5 0,5 0,2 

Næring 
2016 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,0 0,6 
2017 0,0 0,1 0,3 0,3 0,7 0,4 1,3 0,5 
2018 -0,1 0,1 0,0 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 
2019 -0,2 0,1 0,1 0,4 0,6 0,2 0,5 0,5 

Brann- og ulykkesvern 
2016 1,5 1,5 1,3 0,8 1,6 1,5 1,6 1,4 
2017 1,4 1,4 1,2 0,8 1,6 1,4 1,5 1,3 
2018 1,5 1,4 1,4 0,8 1,5 1,4 1,5 1,3 
2019 1,5 1,4 1,2 0,7 1,5 1,2 1,4 1,2 

 
Ringsaker kommune hadde høyere netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter enn 
landet uten Oslo og gruppe 13 på følgende områder i 2019: grunnskoleopplæring, helse og omsorg, 
kommunale boliger og næring. Ringsaker hadde lavere netto driftsutgifter i prosent av totale netto 
driftsutgifter på administrasjon og styring, barnehage, sosialtjenesten, barnevern, fysisk planlegging, 
kulturminner, natur og nærmiljø, kultur, vann, avløp, renovasjon/avfall og brann- og ulykkesvern. For 
området sosialtjeneste var Ringsaker kommune lavest av alle i sammenligningsgrunnlaget, mens for 
grunnskoleopplæring var Ringsaker kommune høyest av alle i sammenligningsgrunnlaget. 
 
Tabell 1.5.6 Lønnsutgifter i prosent av totale lønnsutgifter for 2016-2019 (Konsern) 

  Landet u/ 
Oslo Gruppe 13 Hamar Stange Elverum Lille-

hammer Gjøvik Ringsaker 

Administrasjon og styring 
2016 6,7 6,1 7,0 6,6 8,1 6,3 5,4 5,5 
2017 6,7 6,1 7,0 6,9 7,7 6,9 5,5 5,4 
2018 6,8 6,3 6,6 6,7 8,3 6,9 5,3 5,3 
2019 6,9 6,3 6,4 6,9 7,2 5,7 5,2 5,2 

Barnehage 
2016 9,3 8,4 8,9 7,9 8,3 6,8 7,2 8,8 
2017 9,1 8,1 8,5 7,9 8,2 7,1 7,1 8,1 
2018 9,3 8,2 8,7 8,3 8,3 7,2 6,8 8,1 
2019 9,3 8,2 8,2 8,7 8,7 7,5 6,5 8,1 

Grunnskoleopplæring 
2016 25,7 26,1 20,6 22,4 24,0 20,8 24,2 27,3 
2017 25,3 25,7 20,2 21,0 25,1 21,6 23,5 26,0 
2018 25,3 25,6 19,7 21,0 24,9 21,2 22,9 26,0 
2019 25,1 25,4 18,9 21,4 25,2 21,2 22,6 24,5 
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  Landet u/ 
Oslo Gruppe 13 Hamar Stange Elverum Lille-

hammer Gjøvik Ringsaker 

Helse og omsorg 
2016 40,8 40,3 43,6 50,6 42,6 42,6 43,3 44,7 
2017 40,5 40,0 42,5 50,6 42,8 42,6 42,6 44,6 
2018 41,8 41,3 44,4 52,8 43,2 44,1 43,8 46,3 
2019 42,5 42,2 45,8 52,5 44,2 45,3 43,7 45,2 

Sosialtjenesten 
2016 4,0 4,2 4,3 4,9 3,3 4,6 3,9 2,8 
2017 4,4 4,5 4,5 5,0 4,2 3,4 4,3 2,9 
2018 4,2 4,4 4,2 4,6 4,0 3,2 4,4 2,9 
2019 3,9 4,0 3,9 4,4 3,5 2,7 4,4 2,8 

Barnevern 
2016 3,0 3,5 3,5 2,4 3,4 4,0 4,4 3,7 
2017 3,1 3,7 3,3 2,4 3,5 4,9 5,1 3,7 
2018 3,1 3,6 2,8 2,5 2,5 5,4 6,3 3,6 
2019 3,0 3,4 2,3 2,4 2,5 5,2 6,9 3,9 

Vann, avløp og renovasjon/avfall 
2016 1,8 1,9 2,2 1,4 0,7 2,6 2,0 2,5 
2017 1,8 1,9 1,8 1,4 0,7 3,0 1,9 2,9 
2018 1,9 2,0 1,9 1,3 0,7 3,2 1,9 3,0 
2019 1,9 2,0 1,8 1,6 0,8 3,9 2,0 3,3 

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 
2016 1,7 1,8 1,3 1,0 1,2 1,3 1,6 1,7 
2017 1,7 1,8 1,3 1,1 1,3 1,5 1,7 1,6 
2018 1,8 1,8 1,7 1,2 1,3 1,6 1,9 1,7 
2019 1,8 1,8 1,4 1,2 1,4 1,6 1,4 1,6 

Kultur 
2016 2,6 2,8 3,8 1,8 2,9 2,6 2,1 2,7 
2017 2,6 2,7 3,3 1,8 2,9 2,7 2,0 2,7 
2018 2,7 2,8 3,4 1,8 2,8 2,7 2,0 2,6 
2019 2,7 2,8 3,3 1,8 2,6 2,7 2,2 2,6 

Samferdsel 
2016 0,8 0,8 0,5 0,1 0,4 1,0 0,4 0,5 
2017 0,7 0,8 0,5 0,0 0,5 0,9 0,3 0,5 
2018 0,8 0,9 0,6 0,0 0,4 0,9 0,3 0,5 
2019 0,8 0,8 0,3 0,0 0,6 0,9 0,3 0,4 

Kommunale boliger 
2016 0,4 0,4 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5 
2017 0,4 0,5 0,9 0,6 0,4 0,7 0,2 0,5 
2018 0,5 0,5 1,2 0,5 0,5 0,7 0,2 0,6 
2019 0,4 0,5 1,1 0,5 0,7 0,8 0,3 0,6 

Næring 
2016 0,6 0,5 0,5 0,5 1,0 0,2 0,6 0,7 
2017 0,6 0,5 0,4 0,5 0,9 0,3 0,6 0,7 
2018 0,6 0,5 0,5 0,6 0,9 0,1 0,7 0,7 
2019 0,6 0,5 0,2 0,5 0,8 0,1 0,9 0,6 

Brann- og ulykkesvern 
2016 1,6 1,8 2,1 0,0 1,8 2,5 1,8 1,6 
2017 1,6 1,7 2,0 0,0 1,8 2,5 1,7 1,5 
2018 1,6 1,8 2,1 0,0 1,5 2,4 1,7 1,6 
2019 1,6 1,7 2,0 0,0 1,4 2,2 1,6 1,4 
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Ringsaker kommune hadde høyere lønnsutgifter i prosent av totale lønnsutgifter enn landet uten 
Oslo og gruppe 13 på følgende områder i 2019: barnevern, vann, avløp og renovasjon/avfall, 
kommunale boliger og helse og omsorg. Ringsaker kommune hadde lavere lønnsutgifter i prosent av 
totale lønnsutgifter enn landet uten Oslo og gruppe 13 på områdene administrasjon og styring, 
barnehage, grunnskoleopplæring, sosialtjenesten, fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø, kultur, samferdsel og brann- og ulykkesvern. For området næring hadde Ringsaker 
kommune samme lønnsutgifter i prosent av totale lønnsutgifter som landet uten Oslo og lavere enn 
gruppe 13. For områdene administrasjon og styring og sosialtjenesten var Ringsaker kommune 
sammen med Gjøvik kommune lavest av alle i sammenligningsgrunnlaget. 
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	Blå bok 2021[1] 14
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	Blå bok 2021[1] 27
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	Blå bok 2021[1] 34
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