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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 



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

Side 10 

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 
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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 



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

Side 17 

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 



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

Side 18 

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 



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

Side 21 

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. 
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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. 
 
 
 



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

Side 24 

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.  
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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.  
 
 
  



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

Side 35 

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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HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER  
 
De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og 
kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske bevilgnings-
oversikter for drift og investering etter ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. gjeldende fra 1.1.2020. I rosa bok hoveddel II  
er det i tillegg tatt inn økonomisk oversikt for drift. Økonomisk oversikt for investering utgår fra og 
med 2020. 
 

2.1 Basis netto driftsutgifter  
Basis netto driftsutgifter er et uttrykk for hva det koster å opprettholde dagens virksomhet uten å 
foreta endringer i standard eller aktivitetsnivå. Basis driftsutgifter vil dermed være budsjettet i 2020 
korrigert for helårsvirkninger av lønnsoppgjør og pensjon, tiltak som settes i gang eller som er vedtatt 
satt i gang i 2020, samt endringer som kommer som en følge av endringer i rammevilkårene mv. 
Videre er ekstraordinære forhold i driftsbudsjett 2020 trukket ut fra basis drift. 
 
Tabell 2.1.1 Konsekvensjustert budsjett, basis netto driftsutgifter 2021-2024 (kr 1.000) 
  2021 2022 2023 2024 
10. Politiske styringsorganer mv.  12 953   11 583   13 403   11 583  
11. Adm. og fellesutgifter  170 482   170 382   170 382   170 382  
20. Barnehage  269 724   269 724   269 724   269 724  
30. Undervisning  487 935   486 298   486 152   486 152  
40. Pleie og omsorg  525 846   525 846   525 846   525 846  
50. Barne- og ungdomsvern  69 208   69 208   69 208   69 208  
51. Sosiale tjenester  78 773   78 773   78 773   78 773  
52. Helsestasjoner  22 939   22 939   22 939   22 939  
55. Kultur   45 906   45 646   45 646   45 646  
56. Kulturskole  7 799   7 799   7 799   7 799  
57. Bibliotek  8 700   8 700   8 700   8 700  
60. Brann  23 514   23 514   23 514   23 514  
61. Landbruk  7 206   7 206   7 206   7 206  
62. Teknisk drift  42 911   42 881   42 641   42 641  
62. Teknisk drift (VAR) 0    0 0 0 
63. Kart og byggesak  1 918   1 918   1 918   1 918  
63. Kart og byggesak (Byggesak) 0 0 0 0 
71. Servicesenter  10 370   10 370   10 370   10 370  
80. Renhold  59 381   59 381   59 381   59 381  
81. Bygg og eiendom  79 049   79 049   80 492   81 934  
82. Matproduksjon  20 458   20 458   20 458   20 458  
87. Overføringer  31 667   31 667   31 517   31 517  
88. Tilleggsbevilgninger  89 097   89 097   89 097   89 097  
89. Felles motpost kalkulerte poster mv. -44 561 -45 530 -49 890 -51 296 
Sum netto driftsutgifter 2 021 275 2 016 909 2 015 276 2 013 492 

 
Tabellen over viser hvordan kommunens netto driftsutgifter vil utvikle seg dersom det ikke 
iverksettes nye tiltak i løpet av perioden. Dette uttrykket for basis netto driftsutgifter (inklusive 
sosiale utlån) er grunnlaget når de respektive budsjettrammer for virksomhetsområdene settes opp, 
jf. tabellen i del 2.2, som begynner på neste side.  
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2.2 Driftstiltak 2021 - 2024  
 
I tabellen under er det listet opp nye driftstiltak som foreslås i økonomiplanperioden, det vil si de 
tiltak som utgjør endringer i forhold til basis drift. I oppstillingen inngår både tiltak som belaster 
driftsrammen og tiltak som frigjør midler i rammen.  
 
Tabell 2.2.1 Driftstiltak 2021-2024 (kr 1.000)  
  2021 2022 2023 2024 
          
Basis netto driftsutgifter 2 021 275 2 016 909 2 015 276 2 013 492 
          
DRIFTSTILTAK         
          
10. Politiske styringsorganer mv.         
Reduksjon i driftsutgifter -100 -100 -100 -100 
Sum -100 -100 -100 -100 
          
11. Adm. og fellesutgifter         
Inndragelse av 3,5 årsverk -2 636 -2 636 -2 636 -2 636 
Overføring av innbyggerservice fra VO 71 Servicesenteret 4 402 4 402 4 402 4 402 
Reduksjon i driftsutgifter  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Inndragelse av 0,5 årsverk tillitsvalgt -283 -283 -283 -283 
Oppsigelse av medlemskap i Lyntogforum -50 -50 -50 -50 
Reduksjon i antall lærlinger -472 -858 -858 -858 
Sum -39 -425 -425 -425 
          
20. Barnehage         
Opprettelse av 0,14 årsverk 80 80 80 80 
Økt tilskudd til private barnehager 5 100 5 100 5 100 5 100 
Redusert pensjonspåslag tilskudd til private barnehager -1 242 -2 022 -2 022 -2 022 
Kompensasjon redusert foreldrebetaling  824 824 824 824 
Økt behov for spesialpedagogisk støtte og tilrettelegging 3 000 3 000 3 000 3 000 
Økt makspris foreldrebetaling -131 -131 -131 -131 
Sum 7 631 6 851 6 851 6 851 
          
30 Undervisning         
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3. og 4. trinn 154 370 370 370 
Reduksjon i driftsutgifter skolestruktur 0 -2 078 -4 539 -4 539 
Reduksjon ekstraressurser til skolene  -2 000 0 0 0 
Sum -1 846 -1 708 -4 169 -4 169 
         
40 Pleie og omsorg        
Reduksjon i driftsutgifter -772 -772 -772 -772 
Inndragelse av 3,7 årsverk ledelse/administrasjon -2 631 -2 631 -2 631 -2 631 
     
440 Enhet for institusjonstjenester        
Finansiering ressurskrevende bruker  1 193 1 193 1 193 1 193 
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  2021 2022 2023 2024 
442 Enhet for hjemmetjenester        
Styrking av BPA-ordningen 5 300 5 300 5 300 5 300 
Kjøp av tjenester fra private 5 300 5 300 5 300 5 300 
Opprettelse av 2,9 årsverk - ny ressurskrevende bruker 1 400 1 400 1 400 1 400 
Finansiering ressurskrevende bruker 1 200 1 200 1 200 1 200 
Inndragelse ressurser til ressurskrevende bruker -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 
Reduserte driftsutgifter leiebil -33 -231 -561 -891 
         
444 Kommunalmedisinsk senter Ringsaker        
Finansiering ressurskrevende bruker 5 300 5 300 5 300 5 300 
         
446 Enhet for tilrettelagte tjenester        
Bofellesskap 1 – finansiering ressurskrevende bruker  1 671 1 671 1 671 1 671 
Bofellesskap 2 – opprettelse av 4,79 årsverk 3 551 3 551 3 551 3 551 
Bofellesskap 3 – opprettelse av 5,17 årsverk 3 512 3 512 3 512 3 512 
Bofellesskap 4 –  finansiering ressurskrevende bruker  8 895 8 895 8 895 8 895 
Bofellesskap 5 –  finansiering ressurskrevende brukere  15 392 15 392 15 392 15 392 
Bofellesskap 6 –  finansiering ressurskrevende brukere  3 183 3 183 3 183 3 183 
Bofellesskap 7 – opprettelse av 3,7 årsverk 2 766 2 766 2 766 2 766 
Bofellesskap 8 –  finansiering ressurskrevende brukere 5 277 5 277 5 277 5 277 
         
449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter        
Økt tilskudd ressurskrevende brukere -13 900 -13 900 -13 900 -13 900 
Økt satsing på barn og unges psykiske helse 323 647 647 647 
Sum 45 527 45 653 45 323 44 993 
         
50. Barnevern        
Reduserte driftsutgifter leiebil -33 -99 -132 -132 
Sum -33 -99 -132 -132 
          
51. Sosiale tjenester         
Redusert kjøp av tjenester fra staten -440 -440 -440 -440 
Reduserte utgifter til sosialhjelp -200 -672 -672 -672 
Sum -640 -1 112 -1 112 -1 112 
          
55. Kultur         
Opprettelse av 0,5 årsverk tilsynsvakt Mjøsbadet 258 258 258 258 
Opprettelse av 0,3 årsverk renholder nytt Prøysentilbygg 164 164 164 164 
Inndragelse av 5,18 årsverk -3 027 -3 027 -3 027 -3 027 
Reduserte driftsutgifter arrangement -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 
Sum -3 905 -3 905 -3 905 -3 905 
     
56. Kulturskole         
Inndragelse av 0,25 årsverk konsulent -161 -161 -161 -161 
Økt brukerbetaling utover prisstigning -87 -87 -87 -87 
Reduksjon i driftsutgifter -12 -12 -12 -12 
Sum -260 -260 -260 -260 
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  2021 2022 2023 2024 
57. Bibliotek         
Inndragelse av 0,4 årsverk bibliotekmedarbeider -220 -220 -220 -220 
Inndragelse av 0,4 årsverk bibliotekmedarbeider -220 -220 -220 -220 
Sum -440 -440 -440 -440 
          
60. Brann         
Økt refusjon fra andre -60 -60 -60 -60 
Økt inntekt arbeidsoppdrag -40 -40 -40 -40 
Sum -100 -100 -100 -100 
          
62. Teknisk drift uten VAR         
Reduksjon driftsutgifter -1 060 -1 110 -1 110 -1 110 
Overføring av 2 årsverk til Teknisk drift med VAR -1 429 -1 429 -1 429 -1 429 
Inndragelse 1 årsverk byutvikler -803 -803 -803 -803 
Overføring 1 årsverk rådgiver 818 818 818 818 
Økning av gebyrinntekter -150 -300 -300 -300 
Sum -2 624 -2 824 -2 824 -2 824 
          
62. Teknisk drift med VAR         
VANN         
Økte utgifter til kjøp av vann fra Hias IKS 193 193 193 193 
Reduserte utgifter kjøp av vann fra Lillehammer kommune -80 -80 -80 -80 
Reguleringspremie KLP -146 -146 -146 -146 
Overføring av 0,5 årsverk fra Teknisk drift uten VAR 313 313 313 313 
Endring i avgiftsgrunnlaget for vann -280 -280 -280 -280 
Sum 0 0 0 0 
          
AVLØP         
Økte utgifter til levering av avløp og slam til Hias IKS 2 032 2 032 2 032 2 032 
Reguleringspremie KLP -185 -185 -185 -185 
Overføring av 1,5 årsverk fra Teknisk drift uten VAR 1 116 1 116 1 116 1 116 
Inndragelse av 1 årsverk fagkoordinator -895 -895 -895 -895 
Endring i avgiftsgrunnlaget for avløp -2 068 -2 068 -2 068 -2 068 
Sum 0 0 0 0 
          
SEPTIK         
Økte transport- og leveringsutgifter 120 120 120 120 
Reguleringspremie KLP -2 -2 -2 -2 
Endring i avgiftsgrunnlaget for septik -118 -118 -118 -118 
Sum 0 0 0 0 
     
RENOVASJON         
Økte utgifter ny henteordning til Sirkula IKS 2 485 2 485 2 485 2 485 
Reguleringspremie KLP -6 -6 -6 -6 
Endring i avgiftsgrunnlaget for renovasjon -2 479 -2 479 -2 479 -2 479 
Sum 0 0 0 0 
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  2021 2022 2023 2024 
63. Kart og byggesak         
Økte gebyrinntekter spredt avløp og kart/oppmåling -500 -500 -500 -500 
Reduksjon i driftsutgifter -30 -30 -30 -30 
Sum -530 -530 -530 -530 
          
63. Kart og byggesak - selvkost byggesak         
Inndragelse av 0,5 årsverk ingeniør  -370 -370 -370 -370 
Endring i avgiftsgrunnlaget for byggesak 370 370 370 370 
Sum 0 0 0 0 
          
71. Servicesenter         
Økt salg av meglerpakke og e-torg -500 -500 -500 -500 
Overføring av boligservice til VO 81 Bygg og eiendom -5 468 -5 468 -5 468 -5 468 
Overføring av innbyggerservice til VO 11 Adm. og 
fellesutgifter -4 402 -4 402 -4 402 -4 402 
  -10 370 -10 370 -10 370 -10 370 
80. Renhold         
Opprettelse av 0,3 årsverk renholder Moelv skole  263 263 263 263 
Reduksjon i driftsutgifter -700 -700 -700 -700 
Inndragelse av 1,0 årsverk renholder i temporær avdeling -550 -550 -550 -550 
Reduksjon i driftsutgifter skolestruktur  0 -734 -1 760 -1 760 
Sum -987 -1 721 -2 747 -2 747 
          
81. Bygg og eiendom         
Innsparing Enøk -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
Reduksjon i energiutgifter -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 
Reduksjon i driftsutgifter -500 -500 -500 -500 
Overføring av boligservice fra VO 71 Servicesenteret 5 468 5 468 5 468 5 468 
Reduksjon i driftsutgifter skolestruktur 0 -887 -4 726 -4 726 
Sum -532 -1 419 -5 258 -5 258 
          
82. Matproduksjon         
Avvikling av kantina i kommunebygget -363 -363 -363 -363 
Sum -363 -363 -363 -363 
     
87. Overføringer         
Statliggjøring av tilskudd til tros- og livssynssamfunn -1 585 -1 585 -1 585 -1 585 
Redusert overføring til Kirkelig fellesråd -500 -500 -500 -500 
Frivilligsentraler – overføring av statstilskudd -854 -854 -854 -854 
Sum -2 939 -2 939 -2 939 -2 939 
         
Sum netto driftstiltak 27 450 24 189 16 500 16 170 
Sum netto driftsutgifter 2 048 725 2 041 098 2 031 776 2 029 662 
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2.3 Investeringstiltak 2021 - 2024 
 
I tabellen under er det listet opp brutto investeringstiltak som foreslås i perioden. 
Investeringsprosjekt hvor virksomhetsområdene selv overfører driftsmidler er avmerket med *).  
 
Fra 1.1.2020 ble det innført en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. I henhold til § 5-5 i forskriften skal 
bevilgningene til investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, investeringer i 
aksjer og andeler og utlån av egne midler vises brutto i den nye bevilgningsoversikten.  
 
Tabell 2.3.1 Investeringstiltak 2021-2024 (kr 1.000) 

 2021 2022 2023 2024 Prosjekt 
INVESTERINGSTILTAK         
      
11. Adm. og fellesutgifter         
Innkjøp av IKT-utstyr 2 000 2 000 2 000 2 000 50300 
Større tomtearealer 2 000 2 000 2 000 2 000 50303 
Mindre tomtearealer 700 700 700 700 50304 
Sum 4 700 4 700 4 700 4 700   
          
20. Barnehage         
Diverse utbedringer barnehager 750 750 750 750 60635 
Barnehagetilbud Moelv 0 5 000 5 000 0 60636 
Sum 750 5 750 5 750  750   
          
30. Undervisning         
Utbedring lekeapparater 500 500 500 500 60442 
Opprusting miljørettet helsevern 5 000 5 000 5 000 5 000 60446 
Sum 5 500 5 500 5 500 5 500   
          
40. Pleie og omsorg         
Inventar og utstyr pleie og omsorg 1 750 1 750 1 750 1 750 53703 
Investeringer VO 40 ufordelt 750 750 750 750 60750 
Nytt sykehjem i Moelv 10 000 155 000 155 000 31 000 60805 
Utbedring av 26 postkjøkken 2 000 2 000 0 0 60806 
Kjøp av biler 300 1 500 1 500 1 500 53704 
Utbedring/oppgradering av sykehjem 1 000 1 000 1 000 1 000 60916 
Sum 15 800 162 000 160 000 36 000   
 
50. Barnevern 
Kjøp av biler 300 300 0 0 54006 
Sum 300 300 0 0  
 
52. Helsestasjoner      
Utvidelse av Nes helsesenter 9 000 0 0 0 60918 
Sum 9 000 0 0 0  
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 2021 2022 2023 2024 Prosjekt 
55. Kultur      
Utendørs kulturarenaer/Prøysen 4 000 4 000 1 000 1 000 61128 
Sum 4 000 4 000 1 000 1 000  
      
60. Brann      
Tankbil 2021 1 500 0 0 0 54829 
Mannskapsbil 2023 0 0 6 000 0 54830 
Sum 1 500 0 6 000 0  
      
62 Teknisk drift (utenfor VAR)       
Bolig       
Næringsområder 500 500 500 500 73051 
Tomteutvikling 0 1 500 1 500 1 500 73052 
Kval 4 1 000 5 500 0 0 73056 
Pellerviken nord 1 000 0 0 0 73061 
Veg langs E21 Rudshøgda mot E6 0 6 000 0 0 73062 
E21 forlengelse Kinnlimarka 0 0 7 000 0 73063 
      
Veier       
Rehabilitering grøntanlegg 500 500 500 500 70108 
Gatelys - styring/ENØK 1 500 1 500 1 500 1 500 70109 
Gatelys i kommunale boligfelt 1 200 1 900 1 900 1 900 70129 
Erstatning grunn/gjerde 500 500 500 500 70130 
Utskifting av gatelysmaster 500 300 300 300 70131 
Asfaltering grusveger 700 700 700 700 70132 
Trafikksikkerhet 1 200 1 200 1 200 1 200 70133 
Estetisk opprusting 1 000 0 0 0 70134 
Transportmidler - veg*) 300  0 0 0 70135 
Større og lettere maskiner - veg*)  655  0 0 0 70136 
Utstyr/maskiner – park*) 500  0 0 0 70137 
Utbedring av kommunale veger 2 000 2 000 2 000 2 000 70138 
Utbyggingsavtaler 0 1 000 1 000 1 000 70140 
Sentrumstiltak Moelv og Brumunddal 1 000  0 0 0 70143 
Utsmykning/belysning/skilting 1 000  0 0 0 70144 
Transportmidler - park*) 500  0 0 0 70149 
Garveriparken, Moelv 0 1 500 0 0 70153 
Parker i Brumunddal og Moelv 3 000 0 0 0 70163 
Tilrettelegging Øverkvern 0 10 000 0 0 70164 
Rehabilitere bruer 1 000 0 0 0 70167 
Flomsikring – elveforebygging del 3 0 5 000 10 000 0 70172 
Elvepromenaden del 4 0 0 2 500 10 000 70173 
Oppfølgning habitatstiltak 0 1 000 0 0 70176 
Veg til nytt boligområde Kval 1 000 0 0 0 70179 
Store Amfi 3 000 0 0 0 70198 
Skibladnerbrygge Moelv 3 000 2 500 0 0 70199 
Rehabilitere badeplasser 0 500 500 0 70206 
Rehabilitere toalettanlegg badeplasser 0 1 500 1 500 0 70207 
NVDB – objektregistrering 400 100 100 400 70204 
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 2021 2022 2023 2024 Prosjekt 
Oppdimensjonering stikkrenner 400 400 400 400 70205 
Flomsikring og elvepromenade – Strandvegen 2 000 9 000 0 0 70203 
      
Sum 29 355 54 600 33 600 22 400   
      
62 Teknisk drift (innenfor VAR)         
Vann         
Transportmidler – vann/avløp 800 1 500 800 750 74004 
Sanering vannledninger  22 000 30 000 30 000 30 000 74005 
Rehabilitere styring trykkøkere/PLS 500 500 500 500 74006 
Vannbehandling  500 500 500 500 74007 
Rehabilitere maskin/bygg 800 800 800 800 74009 
Utbyggingsavtaler 0 1 000 1 000 1 000 74020 
Lefstorget – Kirkenær 0 8 500 7 000 0 74021 
Større maskiner - vann 1 000 1 000 800 800 74027 
Utstyr og lettere maskiner - vann 250 250 250 250 74028 
Rehabilitere trykkøker 800 6 000 500 0 74031 
VA kryssinger som følge av ny E6 12 000 0 0 0 74082 
Sanering Mjøssenteret 6 000 0 0 0 74083 
VA til nytt boligområde Kval 1 000 0 0 0 74085 
Sjøledning Pellerviken – Botsenden 10 000 0 0 0 74086 
Sikring av anlegg 1 000 1 000 1 000 0 74093 
Næroset trykkøker 5 500 0 0 0 74094 
Sanering av Nedre HB i Moelv 0 0 0 50 000 74096 
Flomsikring av Narud vannverk 3 000 0 0 0 74097 
Hovedvannforsyning Sangheim – Helnor 0 7 000 0 0 74098 
Ødegårdstoppen – Ringsaker elektro 0 3 000 0 0 74099 
      
Avløp         
Transportmidler – vann/avløp 800 500 800 750 74004 
Sanering avløpsledninger  22 000 30 000 39 500 30 000 74005 
Rehabilitere maskin/bygg 1 000 1 000 1 000 1 000 74009 
Utbyggingsavtaler 0 1 000 1 000 1 000 74020 
Større maskiner – avløp 1 000 1 000 800 800 74027 
Utstyr og lettere maskiner - avløp 250 250 250 250 74028 
Rehabilitere styring pumpestasjoner 1 000 1 000 1 000 1 000 74040 
Rehabilitere pumpestasjoner 3 000 3 000 3 000 3 000 74041 
ENØK/renseprosess 1 000 1 000 1 000 0 74042 
VA kryssinger som følge av ny E6 6 000 0 0 0 74082 
Sanering Mjøssenteret 3 000 0 0 0 74083 
VA til nytt boligområde Kval 1 000 0 0 0 74085 
Luktreduksjon – Sjusjøledningen - Nutrinox 300 0 0 0 74101 
Avløpskapasitet Sjusjøen – Moelv 0 0 0 3 000 74102 
Pellerviken avløpspumpestasjon 6 000 0 0 0 74100 
Sum 111 500 99 800 91 500 125 400   
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 2021 2022 2023 2024 Prosjekt 
81. Bygg og eiendom         
Større rehabiliteringsarbeid/utbedring kommunale bygg 1 000 1 000 1 000 1 000 60007 
ENØK 1 000 1 000 1 000 1 000 60010 
Branntiltak 250 250 250 250 60715 
Rehabilitering av tak 5 000 5 000 5 000 5 000 61211 
Sum 7 250 7 250 7 250 7 250   
      
82. Matproduksjon         
Produksjonsutstyr 500 500 500 500 53604 
Sum 500 500 500 500   
      
87. Overføringer         
Rehabilitering av kirkene 4 500 4 500 4 500 4 500 80052 
Slukkeanlegg Ringsaker kirke 1 500 0 0 0 80056 
Sum 6 000 4 500 4 500 4 500   
Sum investeringer 196 155 348 900 320 300 208 000   
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2.4 Oversikt årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024  
 

Tabellen under viser totalt antall årsverk innenfor de ulike virksomhetsområder. Endringer i 
personalressursene er beskrevet under de enkelte virksomhetsområder i kapittel 4.   
 
Tabell 2.4.1 Personalressurser (årsverk) 2020–2024 

Virksomhetsområde 2020 2021 2022 2023 2024 
11 Administrasjon og fellesutgifter  97,42 102,42 102,42 102,42 102,42 
20 Barnehage 242,48 242,62 242,62 242,62 242,62 
30 Undervisning 621,11 619,85 619,85 619,85 619,85 
40 Pleie og omsorg 973,06 985,46 985,46 985,46 985,46 
50 Barne- og ungdomsvern 65,17 56,17 56,17 56,17 56,17 
51 Sosiale tjenester 34,35 34,35 34,35 34,35 34,35 
52 Helsestasjoner 29,79 29,79 29,79 29,79 29,79 
55 Kultur 39,95 35,57 35,57 35,57 35,57 
56 Kulturskole 12,79 12,54 12,54 12,54 12,54 
57 Bibliotek 11,43 10,63 10,63 10,63 10,63 
60 Brann 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 
61 Landbruk 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 
62 Teknisk drift 77,90 76,90 76,90 76,90 76,90 
63 Kart og byggesak 19,20 17,70 17,70 17,70 17,70 
71 Servicesenter 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
80 Renhold 93,96 92,37 92,37 92,37 92,37 
81 Bygg og eiendom 50,60 53,90 53,90 53,90 53,90 
82 Matproduksjon 23,88 23,28 23,28 23,28 23,28 
Sum årsverk 2 435,08 2 423,54 2 423,54 2 423,54 2 423,54 
Årsverk lærlinger 42,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
Sum årsverk 2 477,08 2 459,54 2 459,54 2 459,54 2 459,54 

 
Nedgangen i antall årsverk fra budsjett 2020 til budsjett 2021 er på 11,54 årsverk. Det er i budsjettet 
foreslått opprettet 31,60 årsverk og inndratt 41,33 årsverk, det vil si en nedgang på 9,73 årsverk. 
Differansen på 1,81 årsverk har sammenheng med at det i 2020 er blitt opprettet og inndratt 
stillinger i forbindelse med enkeltsaker. Ved behandling av 1. tertialrapport, jf. k.sak 35/2020, ble det 
opprettet 7,59 faste årsverk og inndratt 7,89 årsverk. I forbindelse med 2. tertialrapport 2020, ble 
det opprettet 4,89 årsverk og inndratt 8,19 årsverk. Inkludert i årsverksendringer er justeringer i 
forbindelse med timetildelingen med nytt skoleår 2020/2021 hvor 0,26 årsverk ble inndratt.  
 
Innen VO 40 Pleie og omsorg er det en økning på 12,4 årsverk fra budsjett 2020 til budsjett 2021. 
Økningen knytter seg hovedsakelig til økning av årsverk i Enhet for tilrettelagte tjenester. Ved 
permanent styrking av budsjettet til enheten i 2021 opprettes det faste stillinger for å få riktig 
kompetanse.  
 
I forbindelse med avvikling av bosettingstiltak for enslige mindreårige asylsøkere (BEMA) i 
Brumunddal, vil bemanningen under VO 50 Barne- og ungdomsvern reduseres med 9 årsverk i 2021. 
 
I budsjett 2021 inndras det 3,5 årsverk innenfor VO 11 Administrasjon og fellesutgifter, 5,18 årsverk 
inndras innenfor VO 55 Kultur og 2 årsverk inndras innenfor VO 62 Teknisk drift.  
 
VO 71 Servicesenteret blir overført til VO 11 Administrasjon og fellesutgifter og VO 81 Bygg og 
eiendom fra 1.1.2021. Det medfører en økning av 5,6 årsverk innenfor VO 11 og en økning på 4,3 
årsverk innenfor VO 81 fra 2021 og en tilsvarende reduksjon under VO 71.  
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Det legges opp til at alle deltidsstillinger søkes tillagt eksisterende deltidsstillinger slik at omfanget av 
deltidsstillinger reduseres. Antall lærlinger reduseres fra 42 til 36 i løpet av 2021.  
 
Driftsbudsjettet 
Driftsbudsjettet viser kommunens driftsutgifter/-inntekter, avsetninger/bruk av tidligere avsetninger 
og regnskapsresultat for året. 
 
I tabellen nedenfor fremvises bevilgningsoversikt drift i rådmannens forslag til budsjett 2021 og 
økonomiplan 2021-2024.  
 
Tabell 2.4.2 Driftsbudsjett 2021-2024, bevilgningsoversikt drift (kr 1.000) 
    Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 
    2021 2022 2023 2024 
1 Rammetilskudd 1 011 284 1 013 234 1 013 290 1 013 346 
2 Inntekts- og formuesskatt 944 390 944 390 944 390 944 390 
3 Eiendomsskatt 134 000 136 000 138 000 140 000 
4 Andre generelle driftsinntekter 69 967 62 301 57 550 53 380 
5 Sum generelle driftsinntekter 2 159 641 2 155 925 2 153 230 2 151 116 
6 Sum bevilgninger drift, netto 2 048 725 2 041 098 2 031 776 2 029 662 
7 Avskrivninger 0 0 0 0 
8 Sum netto driftsutgifter 2 048 725 2 041 098 2 031 776 2 029 662 
9 Brutto driftsresultat 110 916 114 827 121 454 121 454 
10 Renteinntekter 15 074 18 770 22 450 23 500 
11 Utbytter 47 100 47 100 47 100 47 100 
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 
13 Renteutgifter 65 088 67 557 72 927 73 039 
14 Avdrag på lån 111 947 127 140 131 377 134 115 
15 Netto finansutgifter 114 861 128 827 134 754 136 554 
16 Motpost avskrivninger 0 0 0 0 
17 Netto driftsresultat - 3 945 -14 000 -13 300 -15 100 
  Disponering eller dekning av netto driftsresultat 

 
      

18 Overføring til investering 1 955 0 0 0 
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 5 900 14 000 13 300 15 100 
21 Dekning av tidligere års merforbruk 

 
      

22 Sum disponeringer/dekning av netto driftsresultat 3 945 14 000 13 300 15 100 
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 
 
I post 6 inngår netto bevilgninger til virksomhetsområdene 10-89. Bruk av disposisjonsfond i post 20 
gjelder disposisjonsfond som kommunestyret vedtar. 
 
Tabell 2.4.3 på neste side viser nivået på netto driftsutgifter i perioden 2021-2024 fordelt på det 
enkelte virksomhetsområde i samsvar med økonomireglementets bestemmelser og er samsvarende 
med post 6 i tabell 2.4.2 bevilgningsoversikt drift.  
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Tabell 2.4.3 Netto driftsutgifter pr. virksomhetsområde 2021-2024 (kr 1.000) 
  2021 2022 2023 2024 
10. Politiske styringsorganer mv. 12 853 11 483 13 303 11 483 
11. Administrasjon og fellesutgifter 170 443 169 957 169 957 169 957 
20. Barnehage 277 355 276 575 276 575 276 575 
30. Undervisning 486 089 484 590 481 983 481 983 
40. Pleie og omsorg 571 373 571 499 571 169 570 839 
50. Barne- og ungdomsvern 69 175 69 109 69 076 69 076 
51. Sosiale tjenester 78 133 77 661 77 661 77 661 
52. Helsestasjoner 22 939 22 939 22 939 22 939 
55. Kultur 42 001 41 741 41 741 41 741 
56. Kulturskole 7 539 7 539 7 539 7 539 
57. Bibliotek 8 260 8 260 8 260 8 260 
60. Brann 23 414 23 414 23 414 23 414 
61. Landbruk 7 206 7 206 7 206 7 206 
62. Teknisk drift 40 287 40 057 39 817 39 817 
62. Teknisk drift (VAR) 0 0 0 0 
63. Kart og byggesak 1 388 1 388 1 388 1 388 
63. Kart og byggesak (byggesak) 0 0 0 0 
80. Renhold 58 394 57 660 56 634 56 634 
81. Bygg og eiendom 78 517 77 630 75 234 76 676 
82. Matproduksjon 20 095 20 095 20 095 20 095 
87. Overføringer 28 728 28 728 28 578 28 578 
88. Tilleggsbevilgninger 89 097 89 097 89 097 89 097 
89. Felles motpost kalkulerte poster mv. -44 561 -45 530 -49 890 -51 296 
Sum netto driftsutgifter 2 048 725 2 041 098 2 031 776 2 029 662 

 
Av tabellen kan det se ut som om virksomhetsområdene Teknisk drift (innenfor VAR) og Kart og 
byggesak (innenfor byggesaksområdet) utgjør en liten andel av kommunens virksomhet. Dette har 
sammenheng med at innenfor disse virksomhetsområdene dekker inntektene hele, deler av eller 
overstiger utgiftene som følge av kravet om selvkost.  
 
Virksomhetsområdene Barnehage, Undervisning og Pleie og omsorg utgjør de største andelene av 
kommunens netto driftsutgifter. Barnehageområdets andel av netto driftsutgifter utgjør 13,54 %, 
undervisningsområdet 23,73 %, mens pleie- og omsorgsområdets andel er på 27,89 %. 
 
I tabellen på neste side fremvises økonomisk oversikt etter art i driftsbudsjettet iht. forskriftens § 5-
6. Oversikten inneholder inntektene, utgiftene, avsetningene og bruken av avsetninger i 
driftsbudsjettet og er stilt opp etter art slik dette fremkommer i rådmannens forslag til budsjett 2021 
og økonomiplan 2021-2024.  
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Tabell 2.4.4 Økonomisk oversikt drift, etter art (kr 1.000) 
 

 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 
 

 2021 2022 2023 2024 
1 Rammetilskudd 1 011 284 1 013 234 1 013 290 1 013 346 
2 Inntekts- og formuesskatt 944 390 944 390 944 390 944 390 
3 Eiendomsskatt 134 000  136 000 138 000 140 000 
4 Andre skatteinntekter 0 0 0 0 
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 74 706 67 040 62 289 58 119 
6 Overføringer og tilskudd fra andre 305 992 301 207 300 899 300 007 
7 Brukerbetalinger 114 386 114 386 114 386 114 386 
8 Salgs- og leieinntekter 326 636 336 153 341 492 344 746 
9 Sum driftsinntekter 2 911 394 2 912 410 2 914 746 2 914 994 

10 Lønnsutgifter 1 588 037 1 584 403 1 582 127 1 581 142 
11 Sosiale utgifter 378 990 378 609 378 509 378 404 
12 Kjøp av varer og tjenester 653 698 655 321 653 954 655 442 
13 Overføringer og tilskudd til andre 179 753 179 250 178 702 178 552 
14 Avskrivninger 0 0 0 0 
15 Sum driftsutgifter 2 800 478 2 797 583 2 793 292 2 793 540 
16 Brutto driftsresultat 110 916 114 827 121 454 121 454 
17 Renteinntekter 15 074 18 770 22 450 23 500 
18 Utbytter 47 100 47 100 47 100 47 100 
19 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 
20 Renteutgifter 65 088 67 557 72 927 73 039 
21 Avdrag på lån 111 947 127 140 131 377 134 115 
22 Netto finansutgifter 114 861 128 827 131 377 136 554 
23 Motpost avskrivninger 0 0 0 0 
24 Netto driftsresultat -3 945 -14 000 -13 300 -15 100 

 Disponering eller dekning av netto driftsresultat     
25 Overføring til investering 1 955 0 0 0 
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 5 900 14 000 13 300 15 100 
28 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 
29 Sum disponeringer 3 945 14 000 13 300 15 100 
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 
 
En analyse av tallene fremkommer av kapittel 2.5.  
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Figur 2.4.1 viser fordelingen av utgiftssiden inklusiv eksterne finansutgifter i driftsbudsjettet, som 
utgjør til sammen 2,978 mrd. kroner. Dette beløpet fremkommer som summen av alminnelige 
driftsutgifter på 2,801 mrd. kroner og eksterne finansutgifter på 177,0 mill. kroner.  
 
Figur 2.4.1 Brutto driftsutgifter pr. utgiftstype, budsjett 2021 

 
 
I en tjenestebasert virksomhet vil lønnsutgiftene være den dominerende utgiftstypen. Lønn og 
sosiale utgifter utgjør til sammen 1,967 mrd. kroner, eller 66,1 % av utgiftsnivået i kommunen.  
Avsetning til lønnsreserven inngår i dette med 88,597 mill. kroner.  
 
Kjøp av varer og tjenester omfatter en rekke driftsutgifter, som ulike former for forbruksmateriell, 
matvarer, vedlikeholdsmateriell, forsikringer, annonsering, opplæring, transport, energi, ulike 
leieutgifter, inventar/utstyr, kjøp av tjenester fra staten, fylkeskommunen, andre kommuner, 
interkommunale selskaper og foretak, private og tilskudd til ikke-kommunale barnehager. I sum 
utgjør dette 653,698 mill. kroner, hvorav tilskudd til ikke-kommunale barnehager utgjør 140,035 mill. 
kroner.  
 
Overføringer og tilskudd til andre omfatter overføringer til andre offentlige virksomheter og foretak, 
lag og foreninger, privatpersoner m.m. Det er budsjettert med totalt 179,753 mill. kroner i 
overføringer.  
 
Finansutgifter utgjør 177,035 mill. kroner, og omfatter renteutgifter med 65,088 mill. kroner og 
avdrag på investeringslån med 111,947 mill. kroner.      
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Figur 2.4.2 viser fordeling av inntektssiden inklusiv eksterne finansinntekter i driftsbudsjettet, som 
utgjør til sammen 2,974 mrd. kroner. Dette beløpet fremkommer som summen av de alminnelige 
driftsinntektene på 2,911 mrd. kroner og de eksterne finansinntektene på 62,174 mill. kroner. 
 
Figur 2.4.2 Brutto driftsinntekter pr. inntektstype, budsjett 2021 

 
 
Salgs- og leieinntekter omfatter blant annet husleieinntekter, konsesjonskraftinntekter, årsgebyrer, 
tilknytningsavgifter, og årsavgifter, og utgjør til sammen 326,636 mill. kroner.  
 
Brukerbetalinger omfatter ulike former for brukerbetalinger og oppholdsavgifter, og utgjør  
114,386 mill. kroner.  
 
Overføringer og tilskudd fra andre omfatter blant annet refusjon sykelønn og fødselspenger, refusjon 
ressurskrevende tjenester, refusjoner fra fylkeskommunen, kommuner og andre. Til sammen utgjør 
overføringer og tilskudd fra andre 305,992 mill. kroner, hvorav refusjon for ressurskrevende tjenester 
utgjør 150,855 mill. kroner.  
 
Andre overføringer og tilskudd fra staten omfatter ulike øremerkede statstilskudd, vertskommune-
tilskudd, integreringstilskudd og rentekompensasjonstilskudd knyttet til gjennomførte investeringer i 
grunnskolen og i eldreomsorgen. Til sammen utgjør dette 74,706 mill. kroner. 
 
De store inntektspostene i kommunen er rammetilskudd og skatt på inntekt og formue. Disse 
budsjettpostene utgjør henholdsvis 1,011 mrd. kroner og 944,390 mill. kroner. Skatt på inntekt og 
rammetilskudd finansierer 65,7 % av drifts- og finansutgiftene i budsjettet for 2021.  
 
Eiendomsskatt utgjør 134 mill. kroner av inntektene.  
 
Finansinntektene utgjør 62,174 mill. kroner, og omfatter renteinntekter på 15,074 mill. kroner og 
ordinært utbytte fra Innlandet Energi Holding AS med 47,1 mill. kroner.  
 
  

Salgs- og leieinntekter
11.0 %

Brukerbetalinger
3.8 %

Rammetilskudd
34.0 %

Overføringer og 
tilskudd fra andre

10.3 %

Andre overføringer og 
tilskudd fra staten

2.5 %

Inntekts- og 
formuesskatt

31.8 %

Eiendomsskatt
4.5 %

Finansinntekter -
finans.trans.

2.1 %
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Investeringsbudsjettet 
Investeringsbudsjettet viser investeringsutgifter inklusiv utlån og aksjekjøp med tilhørende 
finansiering i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 
 
I henhold til § 5-5 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner, skal det utarbeides nye oversikter f.o.m. budsjett- og regnskapsåret 
2020. Bevilgningene til investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, 
investeringer i aksjer og andeler og utlån av egne midler skal inneholde brutto beløp. 
 
Tabell 2.4.5 Investeringsbudsjettet 2021-2024, bevilgningsoversikt investering (kr 1.000) 

   Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 
   2021 2022 2023 2024 

1 Investeringer i varige driftsmidler 190 155 344 400 315 800 203 500 
2 Tilskudd til andres investeringer 6 000 4 500 4 500 4 500 
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 5 000 7 000 7 000 7 000 
4 Utlån av egne midler 0 0 0 0 
5 Avdrag på lån 10 000 0 0 0 
6 Sum investeringsutgifter 211 155 355 900 327 300 215 000 
7 Kompensasjon for merverdiavgift 12 300 43 680 40 520 12 680 
8 Tilskudd fra andre 0 5 000 112 920 0 
9 Salg av varige driftsmidler 10 000 10 000 10 000 10 000 

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 
13 Bruk av lån 176 700 284 020 155 160 190 620 
14 Sum investeringsinntekter 199 000 342 700 318 600 213 300 
15 Videreutlån 100 000 100 000 100 000 100 000 
16 Bruk av lån til videreutlån 100 000 100 000 100 000 100 000 
17 Avdrag på lån til videreutlån 15 874 19 538 22 060 24 724 
18 Mottatte avdrag på videreutlån 15 874 19 538 22 060 24 724 
19 Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0 
20 Overføring fra drift 1 955 0 0 0 
21 Netto avsetninger til/bruk av bundet investeringsfond 0 0 0 0 
22 Netto avsetninger til/bruk av ubundet investeringsfond 10 200 13 200 8 700 1 700 
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 12 155 13 200 8 700 1 700 
25 Fremført til inndekking i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0 
 
Som det fremgår av tabellen over, skal det investeres for 1,073 mrd. kroner i perioden 2021-2024. I 
tillegg kommer egenkapitalinnskudd i KLP med 26 mill. kroner. 
 
I 2021 skal det investeres for 196,155 mill. kroner, hvorav investeringer vedrørende VAR-området 
utgjør 111,5 mill. kroner. I tillegg kommer egenkapitalinnskudd i KLP med 5 mill. kroner. En detaljert 
oversikt over investeringene er tatt inn i del 2.3. 
 
En analyse av tallene fremkommer av kapittel 2.5.  
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2.5 Økonomisk konsekvensanalyse 2021 - 2024  
 
De etterfølgende tabeller og figurer er en mer inngående analyse av de økonomiske konsekvensene 
av rådmannens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan for 2021-2024. Tallene i tabellen under er 
hentet fra bevilgningsoversiktene for drifts- og investeringsbudsjettet. Finansieringsanalysen gir 
uttrykk for hvordan midler er anskaffet og på hvilken måte disse midlene er benyttet. 
 
Tabell 2.5.1 Finansieringsanalyse 2021-2024 (kr 1.000) 
  2021 2022 2023 2024 
I. Drift         
+ Generelle driftsinntekter 2 159 641 2 155 925 2 153 230 2 151 116 
- Sum bevilgninger drift netto 2 048 725 2 041 098 2 031 776 2 029 662 
=Brutto driftsresultat 110 916 114 827 121 454 121 454      

+ Renteinntekter 15 074 18 770 22 450 23 500 
+ Utbytter 47 100 47 100 47 100 47 100 
- Renteutgifter 65 088 67 557 72 927 73 039 
- Avdrag på lån 111 947 127 140 131 377 134 115 
=Netto driftsresultat - 3 945 -14 000 -13 300 -15 100      

II. Investeringer mv 
    

+ Brutto investeringer 196 155 348 900 320 300 208 000 
+ Investeringer i aksjer og andeler 5 000 7 000 7 000 7 000 
+ Avdrag på lån 10 000 0 0 0 
+ Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0 
- Tilskudd fra andre 0 5 000 112 920 0 
- Kompensasjon for merverdiavgift 12 300 43 680 40 520 12 680 
- Salg av varige driftsmidler 10 000  10 000   10 000   10 000  
= Netto finansieringsbehov 192 800 311 220 177 160 207 420      

III. Finansiering 
    

+ Bruk av lån 176 700 284 020 155 160 190 620 
+ Bruk av arbeidskapital 16 100 27 200 22 000 16 800 
- Økning i arbeidskapital     
= Sum finansiering 192 800 311 220 177 160 207 420 

 
Tabellen over viser hvilke utgifter og inntekter som påvirker netto driftsresultat.  
 
Brutto driftsresultat viser det økonomiske resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet før 
det tas hensyn til finansposter. Brutto driftsresultat gir uttrykk for kommunens evne til å betjene 
lånegjeld og evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsbudsjettet, samt evne til å 
avsette midler til senere års bruk. Brutto driftsresultat må være tilstrekkelig stort til å dekke netto 
utgifter til renter og avdrag, samt nødvendige avsetninger. 
 
Netto driftsresultat viser hvilke driftsinntekter kommunen har tilbake etter at driftsutgifter og netto 
finansutgifter er dekket. Netto driftsresultat er den indikatoren som best forklarer økonomisk 
balanse.  
 
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene i kommunen (netto resultatgrad) måler hvor mye 
som prosentvis er igjen til å dekke fremtidige driftsutgifter, investeringer og avsetninger. Teknisk 
beregningsutvalg (TBU) har oppgitt at netto resultatgrad bør være på 1,75 %. Ringsaker kommune 
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har innarbeidet finansielle måltall i økonomireglementet hvor det blant annet fremgår at netto 
driftsresultat bør utgjør minst 1,75 % av sum driftsinntekter.  
 
Tabell 2.5.2 viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene i økonomiplanperioden ut fra 
økonomisk oversikt drift.  
 
Tabell 2.5.2 Netto resultatgrad 2021-2024 

  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 
  2021 2022 2023 2024 

Netto driftsresultat -3 945 -14 000 -13 300 -15 100 
Sum driftsinntekter  2 911 394 2 912 410 2 914 746 2 914 994 
Netto resultatgrad -0,14 % -0,48 % -0,46 % -0,52 % 

 
Tabellen viser at kommunens driftsmargin er langt under måltallet og er negativ i alle årene i 
økonomiplanperioden. Det har vært nødvendig å bruke av tidligere avsatte driftsinntekter for å få 
budsjett 2021 i balanse. Det er innarbeidet mange innsparingstiltak i budsjett 2020 og 2021. Noen av 
disse innsparingstiltakene har av ulike årsaker blitt utsatt i påvente av politisk behandling, noe som 
gjør at også 2021 og 2022 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. 
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. Ved inntektsvekst fremover må det være prioritert å styrke netto driftsresultat. 
Langsiktighet i tilpasningene og forutsigbarhet uten brå skift vil fortsatt bli vektlagt i styringen. 
Rådmannen understreker behovet for nøktern styring innen gitte rammer i årene fremover, hvor en 
ved økte inntekter prioriterer å styrke økonomien. 
 
Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og fordeles til kommunene 
gjennom inntektssystemet. Frie inntekter er inntekter som kommunene i utgangspunktet kan 
disponere fritt, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. I de senere årene har 
veksten i frie inntekter vært begrunnet med økt satsing innenfor prioriterte områder. Frie inntekter 
er ført opp med 1,956 mrd. kroner i budsjett 2021. 
 
Skattedekningsgraden viser hvor stor del av sum driftsutgifter som blir finansiert ved 
skatteinntektene, mens skatte- og rammetilskuddsgraden viser hvor stor del av driftsutgiftene som 
blir finansiert av frie inntekter. 
 
Tabell 2.5.3 Frie inntekter i % av sum driftsutgifter 2021-2024 

  2021 2022 2023 2024 
Skattedekningsgrad i % 33,72  33,76 33,81 33,81 
Skatte- og rammetilskuddsgrad i % 69,83 69,98 70,09 70,08 

 
De siste årene har frie inntekter finansiert om lag 72 % av kommunens driftsutgifter. Utviklingen av 
dette nøkkeltallet sier hvor stor del av driftsutgiftene som må finansieres av andre inntekter. 
Tabellen over viser at skatte- og rammetilskuddsgraden ligger lavere i hele økonomiplanperioden enn 
det den har vært de siste årene. En reduksjon i skatte- og rammetilskuddsgraden betyr at en stadig 
større andel av driftsutgiftene må finansieres av andre inntekter, som for eksempel brukerbetalinger, 
salgs- og leieinntekter, eiendomsskatt, refusjoner og overføringer fra andre. 
 
De rene investeringsutgiftene i 2021 utgjør brutto 196,155 mill. kroner, mens  
egenkapitalinnskudd i KLP utgjør 5 mill. kroner. Detaljert oversikt over brutto investeringsutgifter pr. 
prosjekt fremgår av del 2.3 foran.  
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Et normtall for omfanget av investeringsutgifter er at brutto investeringsutgifter ikke bør utgjøre mer 
enn 15 % av totale driftsinntekter. Tabell 2.5.4 viser hvor mye investeringsutgiftene utgjør av 
driftsinntektene i økonomiplanperioden. 
 
Tabell 2.5.4 Brutto investeringsutgifter i % av driftsinntekter 
  2021 2022 2023 2024 
Brutto investeringsutgifter 6,91 % 12,22 % 11,23 %  7,38 % 
Brutto investeringsutgifter, ekskl. egenkapitalinnskudd  6,74 % 11,98 % 10,99 % 7,14 % 
Brutto investeringsutgifter, ekskl. egenkapitalinnskudd og VAR 2,91 % 8,55 % 7,85 % 2,83 % 

 
I tabellen over er brutto investeringsutgifter vist både med og uten årlig egenkapitalinnskudd til KLP 
og med og uten investeringer knyttet til VAR. Tabellen viser at Ringsaker ligger innenfor normtallet 
på 15 % i hele økonomiplanperioden, og at nivået på investeringsbudsjettet er tilpasset 
driftsinntektene.   
 
Investeringssiden må tilpasses til hva som på forsvarlig vis kan finansieres av renter og avdrag over 
driftsbudsjettet. En økning av investeringsbeløpet innebærer at det må legges til rette for et 
permanent høyere driftsbeløp til renter og avdrag i driftsbudsjettet. Andelen rente- og 
avdragsutgifter i forhold til driftsinntektene har vært stigende de siste årene. Ringsaker kommune 
betaler mer enn minimumsavdraget for investeringslån i driftsregnskapet. For å komme nærmere 
budsjettbalanse i driftsbudsjettet for 2021 er det innarbeidet en overføring av avdrag på  
10 mill. kroner fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet, som finansieres med salg av tomter og 
fast eiendom. Tabellen nedenfor viser hvordan rente- og avdragsbelastningen utvikler seg i 
økonomiplanperioden. Tallene er vist både for totale renter og avdrag for investeringslån (inkludert 
10 mill. kroner i investeringsbudsjettet i 2021) og renter og avdrag i driftsbudsjettet.  
 
Tabell 2.5.5 Rente og avdragsbelastning i % av driftsinntektene 
  2021 2022 2023 2024 
Brutto renter og avdrag 6,42 % 6,69 % 7,01 % 7,11 % 
Renter og avdrag i driftsbudsjettet 6,08 % 6,69 % 7,01 % 7,11 % 

 
Ringsaker kommune har i økonomireglementet fastsatt overordnede finansielle måltall som blant 
annet tilsier at rente- og avdragsbelastningen ikke bør overstige 7 % av sum driftsinntekter. Tabell 
2.5.5 viser at Ringsaker kommune overstiger dette normtallet noe i slutten av økonomiplanperioden. 
Det vil være vanskelig å frigjøre nok midler i driftsbudsjettet til at en kan dekke ytterligere renter og 
avdrag. Dermed blir det en prioriteringssak om løpende driftsutgifter skal reduseres, det vil si omfang 
og/eller kvalitet på tjenesteproduksjonen, for å dekke renter og avdrag som følge av økte låneopptak 
til finansiering av investeringsformål, eller om investeringsnivået skal etableres på et lavere nivå enn 
dagens nivå.  
 
Investeringer vil i stor grad måtte finansieres gjennom låneopptak. Av planlagte investeringer i 
planperioden er 63,8 mill. kroner finansiert ved bruk av fond og 1,955 mill. kroner er finansiert av 
driftsmidler. Momskompensasjonen bidrar med egenfinansiering av investeringer på totalt  
109,18 mill. kroner i planperioden, mens investeringstilskudd utgjør 117,92 mill. kroner i 
planperioden. Samlet låneopptak til investeringer i økonomiplanperioden utgjør 806,5 mill. kroner. I 
tillegg er det forutsatt tatt opp Startlån i Husbanken for totalt 400 mill. kroner, det vil si 100 mill. 
kroner årlig i planperioden.  
 
Tabell 2.5.6 viser låneopptak til finansiering av investeringer i økonomiplanperioden. 
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Tabell 2.5.6 Låneopptak eksklusiv Startlån (kr 1.000) 
 2021 2022 2023 2024 

Låneopptak eksklusiv Startlån 176 700 284 020 155 160 190 620 
 
Ringsaker kommune har i økonomireglementet fastsatt at egenfinansiering bør utgjøre minimum 10 
% av investeringsutgiftene. Tabell 2.5.7 viser egenfinansiering i prosent av investeringsutgiftene i 
økonomiplanperioden. 
 
Tabell 2.5.7 Egenfinansiering i % av investeringsutgiftene 

 2021 2022 2023 2024 
Egenfinansiering av investeringer 11,19 % 10,87 % 49,01 % 31,57 % 
Egenfinansiering uten momskompensasjon 5,07 % 7,92 % 40,21 % 5,44 % 

 
Tabellen viser at kommunen oppfyller måltallet om 10 % egenfinansiering av investeringer i hele 
økonomiplanperioden. Dersom en trekker momskompensasjon for investeringer ut av 
egenfinansieringen vil egenfinansieringen utgjøre under 10 % i 2021, 2022 og 2024, mens det i 2023 
utgjør om lag 40 % i 2023. Den store økningen i egenfinansiering i 2023 skyldes budsjettert 
investeringstilskudd til nytt sykehjem i Moelv. 
 
Ringsaker kommune hadde pr. 31.12.2019 regnskapsført 3,103 mrd. kroner i samlet langsiktig gjeld 
(inklusiv Startlån i Husbanken). Lånegjelden til Ringsaker kommune har steget mye de siste årene på 
grunn av store investeringer. Kommunen har forholdsvis god likviditet, og det er i 1. tertialrapport 
2020 innarbeidet innfrielse av ett lån i Kommunalbanken med en restgjeld på til sammen 92,124 mill. 
kroner i løpet av 2020. Avdrag på lån, innfrielse av lån i 2020 og nye låneopptak i 2020 tilsier et 
anslag for langsiktig gjeld pr. 31.12.2020 på 3,171 mrd. kroner. Tabellen nedenfor viser hvordan den 
langsiktige gjelden vil utvikle seg i økonomiplanperioden. Innbetaling av ekstraordinære avdrag vil 
kunne justere disse estimatene. 
 
Tabell 2.5.8 Utviklingen av kommunens lånegjeld (kr 1.000) 
  2021 2022 2023 2024 
+  Bruk av lån 276 700 384 020 255 160 290 620 
-   Avdrag 137 821 146 478 153 437 158 840 
=  Netto økning i gjeld 138 879 237 542 101 723 131 780 
Langsiktig gjeld (LG) 3 310 263 3 547 805 3 649 528 3 781 308 

 
Rådmannens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 medfører at kommunens 
langsiktige gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) ved utgangen av økonomiplanperioden vil være på 
om lag 3,781 mrd. kroner. Gjennom økonomiplanperioden øker gjeldsnivået med 609,924 mill. 
kroner.  
 
Et normtall for langsiktig gjeld er at denne over tid ikke bør overstige 50 % av driftsinntektene. Her vil 
imidlertid gjeldens sammensetning spille inn, blant annet hvor stor andel av gjelden som er 
(helt/delvis) selvfinansierende. Tabellen nedenfor viser hvordan den langsiktige gjelden i prosent av 
driftsinntektene vil utvikle seg gjennom økonomiplanperioden. 
 
Tabell 2.5.9 Langsiktig gjeld i % av driftsinntektene 
  2021 2022 2023 2024 
LG i % av driftsinntekter 113,70 % 121,82 % 125,21 % 129,73 % 
Korrigert LG i % av driftsinntekter 60,45 % 64,66 % 64,63 % 64,72 % 

 
Gjelden som andel av driftsinntektene vil i økonomiplanperioden øke fra 113,7 % i 2021 til  



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

Side 63 

129,73 % i 2024. For å få låneandelen ned, betinger dette enten et lavere investeringsvolum og/eller 
frigjøring av midler i driftsregnskapet til finansiering av investeringer.  
 
Av kommunens langsiktige stipulerte gjeld pr. 31.12.2020 på 3,171 mrd. kroner, utgjør gjeld knyttet 
til selvkostområdet for vann, avløp og renovasjon (VAR) 904,422 mill. kroner. Denne gjelden blir 
finansiert gjennom gebyrer som kommunen krever inn fra abonnentene. Låneopptak knyttet til 
selvkostområdet utgjør 111,5 mill. kroner i 2021 og totalt 428,2 mill. kroner i hele økonomi-
planperioden. Pr. 31.12. 2021 vil om lag 968 mill. kroner av den langsiktige gjelden tilhøre VAR-
området. 
 
Kommunen mottar også rentekompensasjonstilskudd for skoleanlegg, og kompensasjonstilskudd til 
omsorgsboliger og sykehjem fra Husbanken til delvis finansiering av lån knyttet til skoleanlegg og 
omsorgsboliger/sykehjem. Pr.31.12.2021 vil om lag 146 mill. kroner av den langsiktige gjelden bli 
finansiert helt/delvis ved disse kompensasjonsordningene.  
 
Formidlingslån (Startlån) er et strategisk virkemiddel for å gi vanskeligstilte på boligmarkedet en mer 
stabil og forutsigbar bosituasjon. Etterspørselen etter startlån har økt de siste årene. Dette er lån 
som kommunen tar opp i Husbanken og låner ut videre til innbyggere slik at de kan fremskaffe eller 
beholde eid bolig. Pr. 31.12.2021 vil om lag 436 mill. kroner av den langsiktige gjelden være startlån. 
 
Korrigert for den andelen av gjelden som er helt/delvis selvfinansierende og startlån, utgjør den 
langsiktige lånegjelden 60,45 % av driftsinntektene i 2021 og 64,72 % i 2024. 
 
I økonomireglementet er det innarbeidet en handlingsregel som tilsier at lånegjelden korrigert for 
den delen av gjelden som er helt eller delvis selvfinansierende og startlån ikke skal utgjøre mer enn  
1,9 mrd. kroner. Investeringsnivået i økonomiplanperioden er tilpasset denne handlingsregelen. 
 
Tabell 2.5.10 viser lånegjeldsutviklingen i økonomiplanperioden med utgangspunkt i rådmannens 
forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. Tabellen viser utviklingen både i den totale 
langsiktige gjelden og den korrigerte langsiktige gjelden som belaster regnskapet. 
 
Tabell 2.5.10 Utvikling i langsiktig gjeld som belaster kommuneregnskapet i økonomiplanperioden (kr 1.000) 
LANGSIKTIG GJELD 2021 2022 2023 2024 
+ Langsiktig gjeld pr. 31.12 3 310 263 3 547 805 3 649 528 3 781 308 
- Formidlingslån 436 335 516 997 594 937 570 213 
- Langsiktig gjeld VAR området 968 095 1 017 754 1 056 871 1 125 708 
- Rentekomp. skoleanlegg (beregningsgrunnlag) 80 541 69 708 58 875 49 132 
- Kompensasjon eldreomsorg (beregningsgrunnlag) 65 475 60 266 55 057 49 848 
= Korrigert langsiktig gjeld som belaster regnskapet 1 759 817 1 883 080 1 883 788 1 883 407 

 
Som tabellen over viser, så er det korrigerte lånegjelden til kommunen under 1,9 mrd. kroner i hele 
økonomiplanperioden.  
 
Arbeidskapitalen er definert som totale likvide midler og kortsiktige fordringer fratrukket kortsiktig 
gjeld. Balansetallene for kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld, som ligger bak beregningen av 
arbeidskapitalen, tar ikke hensyn til faktisk utvikling i driftsåret 2020, men bygger på regnskap 2019 
og opprinnelig vedtatt budsjett 2020. De totale likvide midlene er korrigert for kjente forhold i 2020. 
Arbeidskapitalen gir et bilde av kommunens likviditetssituasjon. Endringen i arbeidskapitalen sier noe 
om hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av perioden. I tabell 
2.5.11 vises utviklingen av arbeidskapitalen i økonomiplanperioden. 
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Tabell 2.5.11 Utvikling av arbeidskapitalen 2021-2024 (kr 1.000) 
  2021 2022 2023 2024 
Akkumulert arbeidskapital 904 035 876 835 854 835 838 035 
Arbeidskapital i % av driftsinntektene 31,05 % 30,11 % 29,33 % 28,75 % 
Endring i arbeidskapital -16 100 -27 200 -22 000 -16 800 

 
I en sunn kommuneøkonomi bør arbeidskapitalen utgjøre minst 8-10 % av driftsinntektene. Tabellen 
viser at Ringsaker kommune ligger over dette normtallet i hele økonomiplanperioden. En andel av 
arbeidskapitalen består av ubrukte lånemidler, og den reelle arbeidskapitalsituasjonen er ikke så 
sterk som forholdstallet gir uttrykk for. Ringsaker kommune har imidlertid forholdsvis god likviditet 
og betalingsevne. 
 
Det budsjetteres med en reduksjon i arbeidskapitalen i 2021 på 16,1 mill. kroner. For hele 
økonomiplanperioden reduseres arbeidskapitalen med 82,1 mill. kroner. Reduksjonen i 
arbeidskapitalen skyldes at budsjettet i hele økonomiplanperioden er saldert med bruk av fond.  
  
Ringsaker kommune har fastsatt et overordnet finansielt måltall som tilsier at 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. 
 
Tabell 2.5.12 viser arbeidskapitalen korrigert for bundne fonds og ubrukte lånemidler. Balansetallene 
tar ikke hensyn til den faktiske utviklingen i driftsåret 2020, men bygger på regnskap 2019 og 
opprinnelig vedtatt budsjett 2020.  
 
Tabell 2.5.12 Utvikling av korrigert arbeidskapital 2020-2023 (kr 1.000) 
  2021 2022 2023 2024 
Akkumulert arbeidskapital 904 035 876 835 854 835 838 035 
- Bundne fonds pr. 31.12.2019 165 623 165 623 165 623 165 623 
- Ubrukte lånemidler pr. 31.12.2019 119 209 119 209 119 209 119 209 
= Korrigert akkumulert arbeidskapital 619 203 592 003 570 003 553 203 
Arbeidskapital i % av driftsinntektene 21,27 % 20,33 % 19,56 % 18,98 % 

 
Tabellen over viser at kommunen oppfyller måltallet om at korrigert arbeidskapital bør utgjøre minst 
20 % av driftsinntektene i begynnelsen av økonomiplanperioden, men ligger i underkant av måltallet 
på slutten av økonomiplanperioden. 
 
Tabell 2.5.13 viser kommunens fond ved utgangen av 2019. For nærmere informasjon om 
fondssammensetningen vises det til angitte kapitler i regnskapsheftet 2019 og til nærmere omtale i 
årsberetningen for 2019. 
 
Tabell 2.5.13 Fonds pr. 31.12.2019 (kr 1.000) 
Fonds Balansens kapittel Regnskap 2019 
Disposisjonsfond 2.56 547 388 
Bundne driftsfond 2.51 87 119 
Ubundne investeringsfond 2.53 217 806 
Bundne investeringsfond 2.55 78 504 
Sum fond   930 817 

 
Ringsaker kommune har innført et finansielt måltall som tilsier at disposisjonsfond bør utgjøre minst 
20 % av driftsinntektene. Disposisjonsfond pr. 31.12.2019 utgjør 18,8 % av driftsinntektene for 
budsjett 2021, og er noe under det finansielle måltallet. 
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Det er ubalanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter i hele økonomiplanperioden. I driftsbudsjett 
2021 er det forutsatt bruk av disposisjonsfond med 5,9 mill. kroner. Inntil videre er de tre siste årene 
i økonomiplanen rent teknisk saldert ved bruk av disposisjonsfond, men må ved rullering av 
økonomiplan dekkes inn med permanente utgiftskutt og/eller oppjustering av inntektssiden i 
budsjettet. Det er derfor helt nødvendig i tiden fremover å arbeide videre med tiltak for å etablere et 
driftsnivå som står i forhold til driftsinntektene. 
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HOVEDDEL III: UTBYGGINGSPROGRAM FOR BOLIG- OG 
NÆRINGSAREALER  
3.1 Innledning 
Utbyggingsprogram for bolig- og næringsarealer er en del av kommunens handlingsprogram, jf.  
plan- og bygningslovens § 11-1. Programmet har til hensikt å gi en oversikt over hvilke bolig- og 
næringsområder som skal tilrettelegges og bygges ut i planperioden, til hvilket tidspunkt og med 
hvilket volum. Det er i hovedsak private boligprosjekt som utvikles, da kommunen har begrenset 
kapasitet og økonomi til å fremskaffe boligtomter. Behovet for slik tilrettelegging er heller ikke 
avgjørende, da det er stor tilgang på private boligprosjekt. Kommunen har derimot tatt et større 
ansvar i tilretteleggingen av næringsområder.  
 
Det vises for øvrig til kapittel 4.14 Teknisk drift, som viser hvilke investeringer som kreves for å 
tilrettelegge de kommunale prosjektene. Midler til grunnerverv bevilges over VO 11 Administrasjon 
og fellesutgifter, jf. kapittel 4.2. Planarbeidet prioriteres i henhold til utbyggingsprogram og frister for 
behandling av private planer.  
 
Utbyggingsprogrammet er basert på vedtatt kommuneplan, der samfunnsdelen gjelder for perioden 
2006-2010 (2018) og arealdelen for perioden 2014-2025. Handlingsprogrammet skal videreføre de 
intensjoner og mål som ligger i kommuneplanen. Dette er det redegjort for i kapittel 3.2. Det gis i  
kapittel 3.4 en oversikt over utviklingen på boligmarkedet de fire siste årene, samt behovet for 
boligbygging for kommende planperiode i kapittel 3.5. Prioriterte utbyggingsområder framgår av 
kapittel 3.6.  
 

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging 
 
Nasjonale mål  
Sentrale føringer legger vekt på samordnet areal- og transportplanlegging. Det innebærer en 
forventning om at kommunene skal legge til rette for et utbyggingsmønster som skal bidra til å 
begrense transportbehovet. Det kan gjøres ved å lokalisere bolig- og næringsområder nært 
servicepunkt og daglige gjøremål, og ved å legge til rette for mest mulig gang- og sykkeltrafikk. 
Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling i Hamarregionen (SMAT) gir føringer 
for hvor kommunene i regionen kan tilby tomter for bolig- og næringsutbygging. I Ringsaker 
kommune omfatter SMAT-planen Stavsberg og Nydal i Furnes, Brumunddal, Rudshøgda og Moelv. 
Utbygging i samsvar med SMAT forutsetter et utbyggingsmønster med utvikling av byene og 
tettstedene og tilrettelegging for kollektivtrafikk. Disse føringene ligger til grunn for vedtatt arealdel. 
Arealbruk utenfor SMAT-planens områder fastlegges i kommuneplanens arealdel og i regulerings-
planer. En felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen er vedtatt for å legge til rette for utvikling 
på tvers av kommunegrensene i Mjøsregionen.   
 
Kommunale mål 
Befolkningsvekst er en overordnet målsetting for Ringsaker kommune. Det vises til kapittel 1.1 - 1.3, 
hvor dette er nærmere omtalt. Kommuneplanen bygger opp under denne målsettingen ved å angi 
bosetting og næringsliv som prioriterte områder. 
 
Sentrale mål innenfor bosetting: 

• Moelv og Brumunddal skal videreutvikles som attraktive byer. 
• Kommunen skal være mer aktiv i boligpolitikken for å oppnå ønsket vekst. 
• Kommunen skal prioritere innsats i de områder hvor en forventer vekst. 
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• Ringsaker skal være en attraktiv bokommune for folk i alle aldersgrupper. 
• Ringsaker skal ha et desentralisert utbyggingsmønster med eksisterende byer, tettsteder og 

bygdesentre som tyngdepunkt. 
 

Kommunen har i arbeidet med kommuneplanens arealdel sikret god tilgang på attraktive bolig-
områder. Nye områder er lagt til eksisterende byer, tettsteder og bygdesentre. Sentrumsområdene 
skal fortettes slik at de får et mer urbant preg, og boligandelen i sentrum skal økes. Kommunen skal 
sikre rask planbehandling, holde oversikt og sikre god og aktiv dialog med private utbyggere. Det skal 
vurderes kommunalt engasjement i større utbyggingsprosjekt, og oppkjøp av areal kan være aktuelt 
for å sikre helhetlig planlegging av større utbyggingsområder. Videre skal det sikres god kvalitet på 
boligområdene og variasjon i boligtyper og tomtestørrelser. Kommunen har også ansvar for å sikre 
boligtilbud til grupper med særlige behov. 
 
Sentrale mål innenfor næringsliv: 

• Kommunen skal ha et variert og konkurransedyktig næringsliv. 
• Næringslivet skal oppleve Ringsaker som en næringsvennlig kommune. 
• Næringslivet skal oppleve å ha gode rammebetingelser og vekstvilkår i kommunen.  
• Ringsaker skal være en konkurransedyktig kommune for næringsetableringer. 

 
Dette betyr at kommunen skal yte rask og effektiv saksbehandling, og kommunale tjenester rettet 
mot næringslivet skal være av god kvalitet. Det skal tilrettelegges arealer for nyetableringer hvor 
næringsliv fortrinnsvis skal lokaliseres langs E6. Eksisterende næringsliv skal sikres utvidelses-
muligheter.  
 
For å kunne være aktiv i bolig- og næringspolitikken, må det holdes høy utbyggings- og vedlikeholds-
takt på veg, vann og avløp. Det er også vesentlig å informere om og markedsføre kommunale og 
private bolig- og næringstomter i konkurransen om å vinne nye innbyggere og nye etablerere til 
kommunen. Langsiktig planlegging og god kunnskap om utviklingen i bolig- og næringsmarkedet er 
en forutsetning for å lykkes med økt bosetting og økt sysselsetting.  
 

3.3 Kommunens rolle i tomte- og boligpolitikken  
Kommunens hovedoppgaver i boligpolitikken: 
• Tilrettelegge for boligbygging gjennom planlegging og en tilstrekkelig forsyning av varierte og 

attraktive, byggeklare tomter. 
• Følge med på utviklingen i boligmarkedet og ha aktiv dialog med aktører som vil bygge nye 

boliger for eie og leie til ulike målgrupper. 
• Sørge for boligtilbud til husstander som har særlig boligbehov, eller som selv ikke kan skaffe seg 

en hensiktsmessig bolig. 
 
Kommunens målsetting om å være aktiv i boligpolitikken vil kunne innebære oppkjøp av strategiske 
arealer, regulering og eventuelt utbygging av egne utbyggingsområder. Det vil også innebære å være 
aktiv pådriver i offentlig-privat samarbeid om utbygging av boligområder, samt å sikre god dialog og 
godt samarbeid med private utbyggere gjennom hele plan- og utbyggingsfasen med sikte på å finne 
gode løsninger i den enkelte sak, slik at prosjekter realiseres.  
 
Når det gjelder næringsområder, har Ringsaker kommune i lengre tid hatt en aktiv tilnærming 
gjennom kjøp, regulering og tilrettelegging av sentrale næringsarealer. Denne praksisen videreføres i 
planperioden. Arealer som ligger tett på E6 og nært kollektivknutepunkt prioriteres tilrettelagt.   
 
Kommunen ønsker at det skal bygges et mangfold av ulike boliger for både eie og leie til ulike 
målgrupper. Siden 2015 har kommunen jobbet aktivt med å stimulere private aktører til å bygge flere 
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utleieboliger med grunnlånsfinansiering fra Husbanken og tilvisningsavtale med kommunen. Totalt er 
det pr. 1. september 2020 bygd 208 nye tilvisningsboliger fordelt på 14 prosjekter, hvor kommunen 
har tilvisningsrett til 40 % av dem. Dette arbeidet har bidratt til et velfungerende og profesjonelt 
utleiemarked i kommunen. Etterspørselen etter nye utleieboliger er fortsatt god, og en erfarer at det 
ikke bare er økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet som ønsker å leie. Flere eldre som selger sin 
enebolig foretrekker å leie leilighet i stedet for å kjøpe. 
 
I lys av befolkningsveksten de siste årene er det viktig at boligmarkedet i Ringsaker fortløpende 
tilføres nye boligprosjekter. Kommunen må ha dialog med utbyggere slik at det også bygges boliger 
som unge i etableringsfasen har økonomi til å kjøpe og eie. 
 
Utbyggingsavtaler er viktige verktøy ved utbygging av bolig- og næringsområder. En utbyggingsavtale 
defineres i plan- og bygningsloven § 17-2 som en avtale mellom kommunen og grunneier eller 
utbygger om utbygging av et område. Utbygging skjer i stadig større grad ved offentlige/private 
samarbeidsprosesser med privat planlegging og gjennomføring. Kommunen må i dette samarbeidet 
håndtere sin rolle som myndighetsutøver og forvalter, grunneier/selger, utbygger og bidragsyter på 
en ryddig og koordinert måte. Kommuneplanens arealdel punkt 1.3 gir bestemmelser og retnings-
linjer for bruk av utbyggingsavtaler. Dette må ses i sammenheng med punkt 1.4 Rekkefølgekrav og 
krav til teknisk infrastruktur.  
 

3.4 Utviklingen på boligmarkedet     
I perioden 2015-2020 ble det til sammen gitt byggetillatelser for 1.643 nye boliger. De siste årene har 
det vært svært høye tall, mye som følge av at flere leilighetskompleks i Brumunddal ble omsøkt 
parallelt. Byggeaktiviteten ser ut til å bli lavere i 2020, antatt som følge av mindre etterspørsel i 
markedet og usikkerhet knyttet til koronasituasjonen. Byggeaktiviteten har i perioden vært klart 
størst i Brumunddal, og deretter i Furnes og i Moelv.   
 
Tabell 3.4.1 Antall nye boliger (byggetillatelser) i perioden 2015-2020 fordelt på områder i kommunen, nederst 
en oversikt over befolkningsveksten pr. år. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 pr. 1.9. Sum Andel i 

% 
Nes 8 6 13 15 5 1 47 2,8 
Furnes 55 94 62 21 72 11  304 18,5 
Brumunddal  114 276 205 166 117 76 954 58,1 
Moelv 11 135 22 56 60 3 287 17,5 
Ringsaker nord 7 11 13 13 5 2 51 3,1 
Sum 195 522 315 271 259 93 1 643 100,0 
Antall kommunale 
tomter 

34 32  9 27 0 1   

         
Befolkningsutvikling -6 245 309 337 280 50 

 
Boligbyggingen i Ringsaker skjer i hovedsak på privat grunn i regi av byggefirmaer som forestår 
bygging og salg av enkeltboliger og leiligheter. De siste årene har kommunen hatt få tomter å selge, 
men en antar det vil selges flere kommunale tomter når tomter på Kvalfeltet legges ut for salg.  
 
For å få nye innbyggere til Ringsaker, vil det være viktig å kunne tilby et bredt spekter av boligtyper.  
I bykjernen må det tilrettelegges leiligheter av ulik størrelse, både for eie og leie. I boligområdene 
rundt sentrum videreføres boligbebyggelsen med både mer konsentrert og frittliggende småhus-
bebyggelse, mens i bygdesentrene er det i hovedsak en mer tradisjonell utbygging av ene- og 
tomannsboliger. Kvaliteter som utsikt, nærhet til trivelige sentrumsområder, gode service- og 
tjenestetilbud, arbeidsplasser, tilgang til kollektivtransport, kulturelle tilbud og fritidstilbud er viktige 
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lokaliseringsfaktorer. 
 

 
3.5 Bolig- og næringsbehov i planperioden  
De siste årene har Ringsaker i likhet med de andre bykommunene i Mjøsregionen opplevd en god 
befolkningsvekst. Mye av veksten kommer som netto tilflytting og innvandring, mens fødselstallene 
er lave, også i Ringsaker. En forventer at befolkningsveksten i Mjøsområdet fortsetter framover, men 
at veksten påvirkes av at innvandringen er redusert.   
 
I snitt for perioden er det gitt i overkant av 300 byggetillatelser i året. Dette er en økning fra tidligere 
perioder, da snittet lå på i overkant av 100 byggetillatelser i året. Det er grunn til å anta at økningen 
skyldes en kombinasjon av flere forhold, men byutviklingen i Brumunddal har vært en motor for 
vekst. Videre kan en anta at Ringsaker blir stadig mer attraktiv for boligbygging som følge av 
kommunens strategiske beliggenhet i Mjøsregionen, bedret infrastruktur og nærheten til Oslo og 
Gardermoen. Et vedtak om bygging av sykehus vil kunne påvirke interessen for boligtomter i Moelv. 
 
Det vurderes å være tilstrekkelig boligområder i kommuneplanen både i by og bygd, men en må 
løpende vurdere dette ut fra etterspørsel. Det er mange prosjekter på gang, og i sum vurderer en at 
dette vil gi et mangfoldig og godt dekkende boligtilbud i neste fireårsperiode. Ringsaker kommune 
har mange større og mindre bygdesentre hvor det er forutsatt at det skal være ledige tomter 
tilgjengelig. Dette innebærer at det må legges ut flere tomteområder for utbygging enn det en reelt 
sett ser behov for.  
 
Den totale reserven av kommunale og private næringstomter i kommuneplanen vurderes å være 
god, sett ut ifra en realistisk behovsvurdering og med hensyn til god arealøkonomi. Det er strategisk 
beliggende, store nærings- og handelsområder langs E6, både i Nydal, Brumunddal og på Rudshøgda, 
som legger til rette for handel, næring og tjenesteyting. Arealene er av ulik beskaffenhet, noe som gir 
gode muligheter for å kunne imøtekomme næringslivets behov og sikre ønsket utvikling.  
 
3.6 Private og kommunale boligprosjekt i planperioden  
I det følgende gis en oversikt over kommunale og private boligprosjekt som pågår og planlegges 
realisert innenfor planperioden. Utbygging av boligområdene er vurdert ut fra målsetting om 
befolkningsvekst og områdevis behovsvurdering, utbyggingskostnader, kapasitet og behov for 
tilrettelegging av teknisk infrastruktur (veg, vann og avløp, gang- og sykkelveg). 
 
Det hefter stor usikkerhet til realiseringen av bolig- og næringsarealer, da kommunen ikke kan styre 
den private utbyggingen, og utbyggingen langt på vei styres av etterspørselen etter boliger. Ut fra 
målsettingen om at kommunen skal være aktiv i å tilrettelegge boligområder, vil det årlig bli foretatt 
en gjennomgang av hvilke kommunale boligområder som skal tilrettelegges for utbygging innenfor 
fireårsperioden i økonomiplanen. Nye boligområder vedtatt i kommuneplanen er tatt inn i oversikten 
i den grad det er startet reguleringsplanarbeid for områdene. Utover dette vil andre felt kunne 
komme til utbygging i løpet av planperioden, men det må en komme tilbake til ved neste revisjon av 
denne oversikten.   
 
De kommunale boligprosjektene er nærmere beskrevet i kapittel 4.14 Teknisk drift, investeringstiltak. 
 
Furnes  
Pr. i dag er det tilgjengelige boligtomter på Stavsberg med området Lund, som vil kunne dekke 
leilighetsbehovet i hele planperioden. Det er fortsatt ett byggetrinn igjen på Damhagen med 
konsentrert småhusbebyggelse. Furuvegen 31, tidligere Kårtorp barnehage, er solgt til privat 
utbygger for utbygging til unge i etableringsfasen.  
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Nydalsenga er tilrettelagt for utbygging, der ett delfelt med rekkehusbebyggelse og en boligblokk er 
lagt ut for salg. Kommunens tomter på Kvalfeltet, for hovedsakelig eneboligbebyggelse, vil komme 
for salg seinhøstes 2020.  
 
På Jessnes er Nordbohus i ferd med å tilrettelegge den største delen av området B8 for frittliggende 
og konsentrert småhusbebyggelse, mens en mindre del av området er under detaljregulering for 
konsentrert småhusbebyggelse.  
 
Det er for tiden ingen tilrettelagte tomter på Kylstad. Videre tilrettelegging må vurderes nærmere.  
 
Totalt sett gir dette et godt og variert botilbud i Furnes. I neste fireårsperiode foreslås følgende 
kommunale tomteområder prioritert for tilrettelegging og opparbeidelse. De private tomteområdene 
vises i egen tabell. 
 
Tabell 3.6.1 Kommunale boligprosjekter i Furnes  

Stedsnavn 
(byggeområde i 
kommuneplan) 

Daa  Regulerings-/ 
utbyggings-
status 

Antall boenheter og 
boligtype 

Kommentar 

Kval 70 Regulert 41 eneboliger samt områder 
for konsentrert bebyggelse 
med anslått 10 enheter.     

Ett første byggetrinn på 14 
tomter er tilrettelagt for salg 
og utbygging høsten 2020. 

Kylstad    Regulert 10-15 enheter 
småhusbebyggelse.  

Vurderes solgt/makeskiftet til 
privat utbygger. Utbygging kan 
forventes i perioden.   

 
Tabell 3.6.2 Private boligprosjekter i Furnes  

Stedsnavn 
(byggeområde i 
kommuneplan) 

Daa  Regulerings-/ 
utbyggings-
status 

Antall boenheter og 
boligtype 

Kommentar 

Nydalsenga 68 Regulert 58 rekkehusleiligheter og en 
boligblokk med ca. 20 enheter 
er lagt ut for salg.  

Feltet i sin helhet har blokk- 
og konsentrert 
småhusbebyggelse. Inntil 300 
enheter. 

Lund, Stavsberg 114 Regulert Block Watne planlegger 
utbygging av ett nytt tun med   
30 enheter.     
   

Obos har i plan godkjenning 
på inntil 200 enheter.  
Det er ytterligere stor 
kapasitet i området, men 
krav om detaljregulering.  

Damhagen 20 Regulert 
  

Konsentrerte småhus, ca.  
24 enheter gjenstår. 

Kommer til utbygging i 2021. 

Kårtorpvegen 18  Regulering 
pågår  

Leilighetsbebyggelse ca. 20 
enheter.  

Kommer tidligst til utbygging  
i 2021. 

Furuvegen 31, 
Kårtorp 

3,5 Regulert Konsentrert 
småhusbebyggelse,  
med ca. 20 enheter.   

Solgt til utbygger med vilkår 
om å bygge boliger for unge i 
etableringsfasen. 

Jessnes Mølle 10 Omregulering 
pågår  

Ønsker konsentrert utnyttelse 
av området.  

Innsigelser i reguleringsarbeid.  

Jessnes B8, 
Nordbohus 

34 Regulert Frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse,  
ca. 50 enheter.   

Området klargjort for 
utbygging og salg senhøstes 
2020.   

Jessnes B8, 
Borghild Rudsveg 
36 

14 Regulering 
pågår 

Konsentrert 
småhusbebyggelse med 16 
enheter. 

Kan forventes ut i markedet i 
løpet av 2021. 

 



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

Side 74  

Totalt gir dette potensiale for drøyt 500 boenheter i Furnes i fireårsperioden. Etterspørselen vil 
imidlertid avgjøre hvor mange som blir realisert.  
 
Brumunddal  
Kommunen har pr. i dag ikke tilrettelagte tomter for utbygging av boliger i Brumunddal. Utvidelse av 
Minka-feltet er vurdert, men opparbeidelse av området har kostnadskrevende infrastruktur, som gjør 
at tilrettelegging og eventuelt endring av reguleringsplanen må vurderes nærmere. 
 
Kommunens tomteareal i Frambakklia er satt på vent siden det er heftet stor usikkerhet og store 
kostnader knyttet til blant annet adkomst og overvannshåndtering. Utbygging i området må av den 
grunn vurderes mer helhetlig, og omfatte arealer som kommunen ikke har hånd om. En velger derfor 
å avvente utbygging i området.  
 
Høyspentledning på strekningen Øverkvern Grustak til Brumunddal transformatorstasjon legger 
begrensninger på utbygging både i Frambakklia og Øverkvern. Det pågår forhandlinger med blant 
annet Elvia AS og berørte grunneiere om å få lagt høyspent i kabel i løpet av perioden. En 
utbyggingsavtale for kabling av høyspentlinje vil gi grunnlag for videre utbygging i Øverkvern.   
 
Det er godkjent en rekke private boligområder/boligprosjekter som samlet gir mulighet for både 
konsentrert og frittliggende bebyggelse i Brumunddal. Her nevnes området Verven-Pardis som er 
under utbygging, og som vil bli en ny bydel i Brumunddal med beliggenhet ned til Mjøsa. Området 
har flere byggetrinn, og etterspørselen er god.  
 
Det er ønskelig å legge til rette for stor vekst, og i reguleringsplanen for Brumunddal sentrum er det 
tilrettelagt for mer boligbygging gjennom fortetting av eksisterende boligområder og transformasjon 
av sentrumsnære områder til ny bruk. En høydeutredning for sentrumsområdet gir føringer og 
forutsigbarhet for hvor høyt det kan bygges i Brumunddal. I flere sentrale boligområder inntil 
sentrumsområdet er det stor pågang for å fortette eneboligtomter med mer konsentrert bebyggelse. 
Dette skaper noen utfordringer i forhold til eksisterende bebyggelse, samtidig som det er riktig å 
fortette sentrumsnære områder. Nylig vedtatt områdeplan for sentrum nord legger rammer for 
fortetting. Prinsippene i planen kan overføres til andre sentrumsnære boligområder. 
 
I Brumunddal omegn finnes tomtetilbud i Byflaten og noen regulerte tomter, som er mer eller 
mindre tilrettelagte for utbygging, i Nybygda, Brumund og Torsæter.  
 
Tabell 3.6.3 Kommunale boligprosjekter i Brumunddal 

Stedsnavn 
(byggeområde i 
kommuneplan) 

Daa  Regulerings-/ 
utbyggings-
status 

Antall boenheter og boligtype  Kommentar 

Frambakklia  32 Regulerings-
krav 

Frittliggende 
småhusbebyggelse,  
25-30 enheter.  

Utvikling av tomteområdet er 
satt på vent.  

Kongelhol 10 Regulert Konsentrert 
småhusbebyggelse,  
12-15 enheter. 

Området planlegges realisert 
ved makeskifte og salg av 
tomteareal. 

Minka  40 Omreguleres 15-20 ene- og tomannsboliger.  Bør tilrettelegge området for 
utbygging i perioden.  

 
  



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

Side 75  

Tabell 3.6.4 Private boligprosjekter i Brumunddal 
Stedsnavn 
(byggeområde i 
kommuneplan) 

Daa  Regulerings-/ 
utbyggings-
status 

Antall boenheter og 
boligtype  

Kommentar 

Kvartalet 
Øverbakkvegen - 
Nygata 

 Regulering 
pågår  

Leilighetsbebyggelse ca. 80-90 
enheter.  

Tidligst utbyggingsstart i 
2021/2022.  

Husebyenga 13 Regulert Totalt ca. 200 leiligheter.  Det er trolig behov for 
omregulering.  
Ett første byggetrinn er 
aktuelt å starte opp i 2021. 

Midtbyen Palé 
Badstuvegen 

2,2 Regulert Leilighetsbygg med  
40-45 enheter, samt ca. 20 
mindre utleieenheter. 

Prosjektet inneholder også 
kino, bed & breakfast og 
spisested. Mulig realisering i 
løpet av 2021.  

Mjøstårnet med 
leilighetsbygg 

6,3 Regulert 3 leilighetsbygg med til 
sammen 48 enheter.  

Er tilrettelagt for salg og 
utbygging. 

Øverkvern, 
Mausetvegen   

117 Regulert, 
utbygging 
pågår 

Utbygging av byggetrinn 2 
med ca. 50 enheter kan skje i 
2021. Det gjenstår etter dette 
ca. 60-70 enheter.  

Rekkefølgekrav som følge av 
høyspent gir mulighet for 
utbygging av 2/3 av området 
før høyspent over tomt må 
legges om, eventuelt legges i 
kabel.    

Øverkvern vest 4 Godkjent i 
kommuneplan 

Konsentrert 
småhusbebyggelse,   
12 enheter.  

Forventes utbygd i 2021 av 
Nordbohus. 

Øverkvern Nord 170 Regulerings-
arbeid pågår 

Variert bebyggelse – 
konsentrert og frittliggende, 
samt blokkbebyggelse,  
ca. 400 enheter i flere 
byggetrinn. 

Utbyggingsprosjekt med klima 
og miljøprofil. Usikkert når 
prosjektet kommer til 
realisering. Tidligst 2021. 

Tørudvegen 12-
14  

2,5 Regulerings-
endring  

Opprinnelig godkjent 
terrasseblokk med 21 
enheter.  

Planendring igangsatt for 
utbygging av leilighetsbygg.    

Børkelivegen  Regulering 
pågår 

Eneboliger og 
tomannsboliger, 7 enheter.  

Utbygging kan forventes fra 
2021. 

Kongsvegen 4  Regulert Leilighetsbygg, 8 enheter. Forventet utbygging i 2021. 
Verven Sør   
 

31 Regulert Lavblokker, konsentrert og 
frittliggende småhus-
bebyggelse. Ca. 125 
boenheter totalt.   
 

Utbygging pågår. Kun 4-5 
enheter gjenstår. 
  

Verven Nord  17 Regulert Utbygging pågår.  

Verven 2 20 Regulering 
pågår 

Planlegges for konsentrert 
småhusbebyggelse og 
leilighetsbygg,  
ca. 40 - 50 enheter. 

Tidspunkt for utbygging og 
salg er ikke fastsatt.   

Slåttsveen, Narud  33 Regulert Frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse. Totalt ca. 
80 enheter, der over 50 % er 
utbygd.  

Utbygging pågår. En blokk 
med 20 leiligheter og 6 
eneboligtomter gjenstår.  

Bakken søndre, 
Spikdalsvegen 

47 Regulering 
pågår 

Eneboligbebyggelse, 20-25 
enheter.  

 

Slåttsveen, 
Veldre 

29 Regulert, 
utbygging 
pågår 

5 ledige tomter tilrettelagt for 
utbygging.   
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Stedsnavn 
(byggeområde i 
kommuneplan) 

Daa  Regulerings-/ 
utbyggings-
status 

Antall boenheter og 
boligtype  

Kommentar 

Kildevegen, 
Veldre 

 Regulering 
pågår 

Småhusbebyggelse, ca. 10 
enheter.   

Kommer for utbygging og salg 
i 2021. 

Lundberg, 
Byflaten 

 Regulert, 
utbygging 
pågår 

Resterende 4-5 tomter .  Utbygging pågår. 

 
Totalt gir dette potensiale for godt over 800 boenheter i Brumunddal i fireårsperioden, men det er 
mer realistisk at 4-500 boenheter kommer til utbygging i perioden.  
 
Moelv  
I Moelv er det for tiden få kommunale tilrettelagte tomter. I Fjølstadmarka er det store 
utbyggingsreserver, men det har vist seg vanskelig å få slettet tinglyste heftelser som hindrer 
utbygging. Dette forventes løst i løpet av høsten, og det er deretter aktuelt å selge delfelt i 
Fjølstadmarka til privat utbygger. Det er en lenger vei å gå i Bruvollhagan for å få realisert utbygging 
av tomteområde B52-B54, som eies av flere grunneiere og kommunen i fellesskap.  
 
Tidligere Skarpsno skole er omregulert for boligformål, og er solgt til privat utbygger. Utbygging av 
konsentrert småhusbebyggelse i området Gruva er godt i gang og vil bli videreført i perioden. Det er 
regulert private tomteområder på Ring og i Næroset, samt at kommunen har regulert en utvidelse av 
Revlinghagan i Gaupen. Det er begrenset etterspørsel etter tomter i bygdene rundt Moelv.  
 
I Moelv sentrum er det igjen ett byggetrinn i Moelven Park. Det er også andre mindre 
utbyggingsprosjekt på gang, uten at disse er formalisert i plan eller byggesak enda.   
 
Selskapet Mjøsbyen AS har planer for bygging av bolig, næring og handel på et område på 231 dekar 
ved E6. Utbyggingen kan starte i 2025 når ny Mjøsbru er klar. 
 
Tabell 3.6.5 Kommunale boligprosjekter i Moelv  

Stedsnavn 
(byggeområde i 
kommuneplan) 

Daa Regulerings-/ 
utbyggings- 
status 

Boligtype og antall boenheter  Kommentar 

Fjølstadmarka    90 Regulert, 
utbygging 
pågår  

Det er noen få enkelttomter 
tilgjengelig. Innenfor 
resterende felt er det mulig å 
bygge 100 - 150 enheter.  

Fortsatt stor kapasitet i feltet, 
men behov for å opparbeide 
infrastruktur før videre 
utbygging.  

Revlinghagan  45 Regulert Området gir mulighet for  
16 eneboliger, samt 8-10 
enheter for mer konsentrert 
bebyggelse.  

Foreløpig ikke prioritert 
tilrettelagt for opparbeidelse 
og salg. 

Garverbakken 5 Regulert Frittliggende 
småhusbebyggelse. Ca. 8-10 
enheter. 

Fortetting innenfor  
etablert boligstrøk.  
Planlegger salg av området til 
privat utbygger. 
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Tabell 3.6.6 Private boligprosjekter i Moelv  
Stedsnavn 
(byggeområde i 
kommuneplan) 

Daa Regulerings-/ 
utbyggings- 
status 

Boligtype og antall boenheter Kommentar 

 Gruva 25 Regulert  Konsentrert 
småhusbebyggelse nord i 
Moelv sentrum, ca. 60 
boenheter.  

Ett delfelt er utbygd, 30-40 
enheter gjenstår.  

Moelven Park 16  Regulert Gjenstår ett byggetrinn med 
20 - 30 enheter.   

 

Bergvegen/ 
Jenstuvegen 

4 Regulering 
startet opp 

6-8 enheter konsentrert 
bebyggelse. 

 

Skarpsno  Regulert  I hovedsak konsentrert 
småhusbebyggelse, med 
antatt mulighet til å bygge  
50-60 boenheter. 

Tidligere Skarpsno skole 
omregulert og solgt for 
boligutbygging. Forventet 
realisert fra 2021. 

Åsmarkvegen 5 Regulering 
pågår 

Leilighetsbebyggelse,  
10-15 enheter. 

Bevaring av eksisterende  
bolig er ønskelig.  

Bruvollhagan VI 30 Omregulering 
pågår 

Småhusbebyggelse, 17-20 
enheter.  

Forventet utbygging fra 2021. 

Bruvollhagan 
B52-B54 

Ca. 
300 

Skal område- 
reguleres 

Variert utbygging av 
frittliggende og konsentrerte 
boliger. 

Kommunen eier areal 
innenfor området. Forutsetter 
samarbeid med flere 
grunneiere. Området vil ta tid 
å utvikle. Neppe aktuelt med 
salg innenfor 4 års perioden.  

Næroset, B62  61 Regulert Utbygging av eneboliger 
pågår. 11 boenheter i første 
byggetrinn. 

Totalt ca. 40 enheter.    

Næroset 3   23 Regulert  Planlagt for konsentrert 
småhusbebyggelse, 30 - 40 
enheter.  

Klart for opparbeidelse og salg 
i 2020.  

 
Til sammen gir dette potensiale for ca. 400 boenheter i Moelv innenfor neste fireårsperiode.    
    
Nes  
På Nes har det de senere årene vært en jevn, men nokså lav boligutbygging. Dette har tatt seg noe 
opp gjennom det kommunale tomteprosjektet B41 Brovoldbakken på Stavsjø. Det har også vært noe 
etterspørsel etter tomter i Torsberget, men området er foreløpig hverken regulert eller tilrettelagt 
for utbygging. Bjørkelunden på Helgøya har kommunale tomter tilrettelagt for salg.     
 
Tabell 3.6.7 Kommunale boligprosjekter på Nes og Helgøya  

Stedsnavn 
(byggeområde i 
kommuneplan) 

Daa  Regulerings/ 
utbyggings-
status 

Antall boenheter og type 
bolig  

Kommentar 

Brovoldbakken, 
Stavsjø  

95 Regulert 1 tomt tilgjengelig i første 
byggetrinn. 

Området har ytterligere to  
felt som gir rom for flere 
boenheter. Må vurderes 
tilrettelagt i perioden.   

Bjørkelunden 
Helgøya 

25 Regulert. 
Tomter 
opparbeidet 
og tilgjengelig. 

Kun 1 eneboligtomt er ledig.  Ytterligere tilrettelegging av 
tomter må vurderes i 
planperioden. 

Torsberget 24 Ikke regulert Småhusbebyggelse,  
ca. 20 enheter. 

Området må reguleres.  
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Av private prosjekt nevnes Dalseng med beliggenhet langs fylkesvei 42 øst for Stavsjø, som er 
opparbeidet og har 5 ledige tomter for eneboligbebyggelse. Reguleringsplan for Tingnes legger til 
rette for boligutbygging gjennom fortetting i sentrumsområdet, og for nytt område med konsentrert 
bebyggelse ned mot Mjøsa. I området Lilleløkken er de kommunale tomtene vedtatt ikke bygd ut av 
hensyn til dyrka mark. I området finnes likevel 5 private tomter.  
 
Samlet gir dette ca. 50 nye boenheter tilgjengelig på Nes innenfor fireårsperioden. Det er knyttet 
usikkerhet til flere av prosjektene.   
 
Ringsaker nord 
I kommuneplanen er det godkjente boligområder i Mesnali, Lismarka, Åsmarka og på Brøttum. Kun i 
Lismarka er det kommunale tomter. Her er det 4-5 kommunale tomter tilgjengelig, med mulighet for 
å tilrettelegge flere for utbygging. 
 
I Mesnali og Åsmarka har Ringsaker og Brøttum allmenning sentrale områder, som enten er eller 
forventes planlagt og tilrettelagt for boligutbygging innenfor planperioden. På Brøttum pågår 
utbyggingen i Almslia og vil vedvare gjennom hele planperioden.  
 
Det er relativt liten etterspørsel etter boligtomter i nordre Ringsaker utover Almslia på Brøttum.  
  
Tabell 3.6.8 Private boligprosjekter i Ringsaker nord  

Stedsnavn 
(byggeområde i 
kommuneplan) 

Daa  Regulerings/ 
utbyggings-
status 

Antall boenheter og type bolig  Kommentar 

Mesnali  27 Regulert, 
utbygging 
pågår 

16 eneboligtomter.  Eid av Ringsaker Almenning. 
Forutsetter videreføring av 
infrastruktur. Enkelttomter 
selges over tid. 

Lismarka 
 

48 Regulert Ca. 40 eneboligtomter.  
Noen tomter tilgjengelig.  

Videre utbygging krever 
opparbeidelse av 
infrastruktur. Ringsaker 
kommune og Brøttum 
allmenning er grunneiere. 

Åsmarka, B71  
Åsen B72 

21 Regulert Ca. 15 tomter til sammen for 
ene-/tomannsboliger.  

Forutsetter noe tilrettelegging 
av infrastruktur. 

Almslia, Brøttum  50 Regulert Resterende utbyggings-
kapasitet i feltet er ca.  
30 boenheter. 

Utbygging pågår.  
67 boliger totalt. 

Ulven II Brøttum 5 Regulert 4 eneboliger.  Forutsetter utbygging av 
infrastruktur.   

Nordmessen-
vegen, Mesnali 

16 Regulert Frittliggende småhus-
bebyggelse. 8-10 boenheter.  

  

 
Det er til sammen tilgjengelig ca. 100 nye boenheter i Ringsaker nord innenfor fireårsperioden.  
 
Tilgrensende prosjekter  
Det er sammensatte forhold som bidrar til at et boligområde kan karakteriseres som «det gode 
bosted». Ringsaker har lang strandlinje til Mjøsa, og både Brumunddal og Moelv ligger nær Mjøsa, 
med de kvaliteter og muligheter det gir. I Mjøsas strandområder skal utbygging, vern og 
tilgjengelighet kombineres på en god måte. 
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Det er et satsingsområde/mål å øke tilgjengeligheten til Mjøsa og tilrettelegge strandsonen slik at 
Ringsakers befolkning og andre kan ta del i de godene Mjøsa har å by på:  
 
• Gjennom E6-prosjektet og reguleringsplan for Brumunddal er det sikret gode forbindelseslinjer 

fra boligområdene i Brumunddal og ned til Mjøsa. Det er blant annet vist krysningspunkter for E6 
og jernbane, og turvegtrasé langs Brumunda. Dette er snart ferdigstilt.  

• I Moelv har en gjennom reguleringsplan for E6 og kommunedelplan for kryssing av Mjøsa sikret 
tilgjengelighet og gode forbindelser til Mjøsa. I revisjon av kommuneplanen er ytterligere 
turveger og forbindelseslinjer sikret i både Brumunddal og Moelv. Nye turveger og forbindelser 
opparbeides.  

• Mjøsparken i Brumunddal er opparbeidet til aktivitets- og friluftsområde for allmenheten med et 
bredt og variert tilbud. Området har allerede rukket å bli svært populært og har stor 
brukerfrekvens av folk i alle aldersgrupper. Gjennom elvepromenaden er det lagt til rette for 
trafikksikker ferdsel langs Brumunda mellom bysentrum, boligområdene og 
Mjøsparken/Mjøsstranda.  
 

3.7 Private og kommunale næringsprosjekt i planperioden  
Når en ser de private og kommunale tomtereservene i kommunen samlet, er tilbudet av attraktive 
næringstomter svært godt. Langs E6-aksen gjennom kommunen ligger IKEA handelspark nord og 
Åker E6 i Nydal, som begge er regulerte forretningsområder for plasskrevende varehandel. I 
Brumunddal har kommunen selv nærings- og handelsområder på Pellerviken og Strand, som sammen 
med private områder på Strand Østre og Granerudjordet samt tilliggende næringsområder kan 
fortettes og omformes. Reguleringsplanen legger til rette for utvikling av sentrumsnære tomter for 
service- og tjenesteytende næringer, for å forsterke vekst og utvikling av byene. En antar at 
potensialet langs E6 i Brumunddal er rundt 600.000 m2. På Rudshøgda er det siste året solgt og gjort 
avtaler på mange kommunale næringstomter, men det er fortsatt ledige næringstomter i kommunal 
og privat regi til ulike formål. Næringsarealene i Moelv ligger på begge sider av E6 og må sees i 
sammenheng med bygging av firefelts E6 før de kan utvikles fullt ut. 
  
Det er følgende status for de største næringsområdene i kommunen: 
         
Tabell 3.7.1 Tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer i perioden.  

Område Daa Eier-
status 

Regulering- og utbyggings 
status 

Kommentar  

Ringsaker 
handelspark 

217 P Regulert, utbygging pågår I hovedsak et område for 
plasskrevende handel. 

IKEA handelspark 
nord 

152 P Regulert, utbygging pågår I hovedsak et område for 
plasskrevende handel. 

Pellerviken 137 K Regulert, forberedes for 
utbygging og salg 

Næringsområde.  

Pellerviken/Strand 49 K Regulert, forberedes for 
utbygging og salg 

Regulert for bybebyggelse, dvs. 
kombinasjon av plasskrevende 
varehandel, kontor og service med 
fortrinnsvis arbeidsintensive 
virksomheter. 

Strand østre 16 P  Regulert Regulert for bybebyggelse, dvs. 
kombinasjon av plasskrevende 
varehandel, kontor og service med 
fortrinnsvis arbeidsintensive 
virksomheter. 

Granerudjordet 100 P Regulert Regulert for bybebyggelse, dvs. 
kombinasjon av plasskrevende 
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Område Daa Eier-
status 

Regulering- og utbyggings 
status 

Kommentar  

varehandel, kontor og service med 
fortrinnsvis arbeidsintensive 
virksomheter. 

Stela i 
Brumunddal (F3) 

38 P Regulert Utbygging forutsetter godkjenning 
fra Bane Nor pga. båndlegging ny 
jernbane. 

Rudshøgda Sør 300 K Området tilrettelegges med 
infrastruktur og er under 
salg og utbygging   

Næringsområde. 
 

Rudshøgda Nord 520 K Området må reguleres  Næringsområde med bindinger på 
bruken. 

Buvika, Næroset 114 P Ikke regulert.  
Natrudstilen 80 P Regulert og tilrettelagt for 

utbygging. 
Nærings-/serviceområder for   
Natrudstilen. Store deler av området 
er utbygd. 

 
I tillegg nevnes områdene;  

- Globus i Brumunddal som har potensiale for fortetting og omforming. 
- N7 Sanda i Moelv (arealer på begge sider av E6) som er aktuelt område for ny nærings-, 

handels- og boligbebyggelse. Mjøsbyen AS har avtale på utvikling av områdene. Utbygging 
må tilpasses etablering av ny Mjøsbru.  

- Moskogen, der tomteområdet for et nytt sykehus er eiermessig/ervervsmessig avklart 
gjennom inngåtte opsjonsavtaler med private grunneiere/fester.  
 

3.8 Oppsummering 
Oversikten over private og kommunale boligprosjekt viser at det til sammen er planlagt 
tilrettelegging av drøyt 1.800 boenheter i perioden 2021-2024. Det er usikkerhet knyttet til 
realiseringen av utbyggingen på grunn av markedssituasjonen, spesielt hva angår private prosjekter. 
 
Når det gjelder kommunale prosjekter, henvises til kapittel 4.14 Teknisk drift. Regulering og 
tilrettelegging av boligtomter i tråd med utbyggingsprogrammet vurderes å gi et mangfoldig og godt 
dekkende boligtilbud i Ringsaker i neste fireårsperiode.  
 
En vurderer å ha et godt tilbud av E6-nære næringstomter i Nydal, Brumunddal og på Rudshøgda. I 
Moelv er potensielle næringstomter nær E6 vanskelig å utvikle før firefelts E6 er bygget. Det bør 
jobbes kontinuerlig og aktivt med oppkjøp og regulering av sentrumsnære tomter med strategisk 
beliggenhet i Brumunddal og Moelv, for å sikre ønsket vekst og utvikling. 
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4.1 Politiske styringsorganer mv. (VO nr. 10) 

4.1.1 Innledning 
Virksomhetsområdet omfatter de sentrale folkevalgte styringsorganer som kommunestyret, 
formannskapet/planutvalget/landbruksutvalget/valgstyret, kontrollutvalget, utvalg for omsorg og 
utvalg for oppvekst. I tillegg inngår politiske styrer, råd og utvalg, samt brukerrådene. Videre 
omfattes støtte til politiske partier, kjøp av revisjonstjenester, samt bidrag til 
interkommunale/regionale råd og samarbeidstiltak. 
 
Hovedmål: 
Beslutte hovedlinjene for kommunens virksomhet innenfor de rammer som er gitt gjennom 
lovgivning og tilgjengelige ressurser, samt sikre at vedtak, bestemmelser mv. blir fulgt. 

4.1.2 Oversiktstabeller 
Tabell 4.1.2.1 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 14 294 11 738 13 379 11 859 13 829 11 859 
Driftsinntekter 978 372 526 376 526 376 
Netto driftsutgifter 13 316 11 366 12 853 11 483 13 303 11 483 
Investeringsutgifter 625 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 625 0 0 0 0 0 

4.1.3 Behovsvurderinger 
Godtgjøring folkevalgte 
Med utgangspunkt i reglementet fastsatt i k.sak 39/2015, er det innarbeidet en økning av 
godtgjøringen til folkevalgte tilsvarende lønnsutviklingen det siste året, om lag 1,7 %. Dette 
innebærer at satsene for møtegodtgjøring øker som beskrevet i tabellen under: 
 
Tabell 4.1.3.1 Satser for møtegodtgjøring 

Møtegodtgjøring 2020 2021 
Ordinær sats – medlem 938 954 
Ordinær sats – leder 
Sats for kommunestyret og medlemmer i utvalg for omsorg og oppvekst 

1 126 
1 700                    

1 145 
               1 729     

Forhøyet sats – medlem 2 889 2 938 
Forhøyet sats – leder 4 064 4 133 

 
I budsjettet er det videre innarbeidet en tilsvarende prosentvis økning av ordførers godtgjøring, det 
vil si at denne er lagt opp til å øke fra kr 1.095.000 til kr 1.113.600. Økningen av ordførers 
godtgjørelse gir tilsvarende virkninger på varaordførers godtgjørelse samt frikjøpsordningen for 
formannskapet og lederne i utvalgene. Økt godtgjørelse til folkevalgte utgjør samlet sett kr 104.000. 
  
Kontrollutvalg og revisjon 
Kontrollutvalget i Ringsaker behandlet forslag til budsjett 2021 for utvalget i møte den 25.09.2020 
ved sak 47/2020. Rådmannen har innarbeidet budsjettet slik det ble vedtatt her med en samlet 
ramme på 2,942 mill. kroner. 
 
Stortingsvalg og sametingsvalg 2021 
Kommunestyret har tidligere behandlet sak om tid og sted for stemmegivning. Det er ønskelig å 
fortsette med to valgdager, samt forhåndstemmemottak med god tilgjengelighet. På grunn av 
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pågående koronapandemi, vil det måtte planlegges for flere valgmedarbeidere enn tidligere, samt å 
få spredd velgerne utover et lengre tidsrom. I tillegg vil forhåndsstemmemottakene drives av 
eksterne valgmedarbeidere. Budsjettet for 2021 er økt med 1,370 mill. kroner for å ivareta 
valglovens § 1; å gjennomføre et fritt, direkte og hemmelig valg med tillit til medarbeiderne, 
prosessen og resultatet. 
 
Støtte til politiske partier 
Kommunestyret behandlet støtteordningen til politiske partier siste gang ved k.sak 109/2008. Her ble 
det presisert at alle politiske partier som er representert i kommunestyret skal ha støtte, uavhengig 
om de er registrert i partiregisteret eller ikke. Det ble også gjort vedtak om at grunntilskuddet skal 
utgjøre 20 % av samlet tilskudd til alle partier. 
 
I budsjettet for 2021 prisfremskrives ikke støtte til politiske partier, og samlet støtte utgjør kr 97.943. 
For å ivareta vedtaket om at grunnbeløpet skal utgjøre 20 %, gir dette kr 2.177 i grunnbeløp og kr 
2.009 i representantstøtte. 
 
Følgende oversikt viser detaljene for 2021: 

Type tilskudd Antall Sats Sum Prosentfordeling 

Grunnbeløp 9 partier kr 2 177 kr 19 589 20,0 % 
Representantbeløp 39 representanter kr 2 009 kr 78 354 80,0 % 

   kr 97 943               100,0 % 

4.1.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
Reduksjon i driftsutgifter 
Det er innarbeidet et kutt i driftsrammen på kr 100.000. Innsparingen tas ved å redusere 
driftsutgiftene til trykking.  
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4.2 Administrasjon og fellesutgifter (VO nr. 11) 

4.2.1 Innledning 
Virksomhetsområdet omfatter den overordnede administrative ledelsen av kommunen. Dette 
innebærer strategisk og langsiktig planlegging kombinert med dynamisk ledelse der det åpner seg 
muligheter for å skape vekst og utvikling. Virksomhetsområdet har et særlig ansvar for å ivareta 
kommunens overordnede strategier, helhetsperspektivet og muligheter i hver en sak.  
 
Det fokuseres spesielt på posisjonering for vekst gjennom tilrettelegging av tomter, byutvikling, 
infrastruktur, næringsutvikling, satsing på oppvekst, kultur, attraktivitet og markedsføring. 
Virksomhetsområdet ivaretar tilrettelegging av arbeidet for politiske styringsorganer og utøver 
overordnet ledelse, økonomistyring, tjenesteutvikling og veiledning overfor enhetene. I tillegg 
omfattes en rekke andre områder som kommunens hovedsentralbord, innbyggerservice, forvaltning 
og kontroll innen helse, miljøvern, HR, juridiske tjenester/kommuneadvokaten, regnskap, 
fakturering/innfordring, lønn, velferdstiltak, bedriftshelsetjeneste, felles IKT-tjenester, 
innkjøpsordninger, kantiner og diverse administrative fellestjenester. Deler av andel driftsutgifter til 
Nav-kontoret er lagt inn under området.  
 
Personellmessig er rådmannskontoret inndelt slik: Øverste administrative ledelse, HR-seksjonen, 
strategiseksjonen, økonomiseksjonen, planseksjonen, skole- og barnehageseksjonen, helse- og 
omsorgsseksjonen, samt seksjon for øvrige enheter.  
 
Hovedmål: 

Skape vekst og øke kommunens attraktivitet gjennom strategisk arbeid med samfunns- og 
arealplanlegging, næringsutvikling, kommunikasjon og markedsføring, sørge for at kommunens 
innbyggere tilbys og mottar kommunale tjenester på en god og effektiv måte, og i samarbeid med 
politiske organer utforme gode plan- og styringsprosesser og rapporteringsrutiner. 

4.2.2 Oversiktstabeller 
Tabell 4.2.2.1 Personalressurser (årsverk) 
 31.12.2019 Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Årsverk samlet 100,42 97,42 102,42 102,42 102,42 102,42 
Lærlinger 42,00 42,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

 
Det er i 1. tertial 2020 overført 1 årsverk IKT-konsulent fra VO 30 Undervisning til IKT-avdelingen. Det 
er overført 1 årsverk advokat fra VO 63 Kart og byggesak som i hovedsak jobber med 
eiendomsskattetakstsaker. I 2. tertial 2020 har Enhet for tjenestetildeling og samordning i helse og 
omsorg fått overført 0,4 årsverk fra Enhet for institusjonstjenester og 0,5 årsverk fra Servicesenteret, 
samtidig har Enhet for tjenestetildeling og samordning overført 1 årsverk til Enhet for 
hjemmetjenester. Det er opprettet 1 kommunalt årsverk som lege ved Tingnes legesenter. I budsjett 
2021 er det inndratt 3,5 årsverk innenfor virksomhetsområdet. VO 71 Servicesenteret vil fra 1.1.2021 
opphøre som egen enhet, og 5,6 årsverk vil bli slått sammen med sekretariatet ved 
rådmannskontoret under en felles ledelse. Overføring av skatteoppkrevingen fra kommune til 
Skatteetaten fra 1.11.2020 medfører en overføring av 4 årsverk til skatteetaten. 
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Tabell 4.2.2.2 Tillitsvalgte i ulike fagforbund og hovedverneombud  
 Antall årsverk 
Fagforbundet (FFB)   3,1000 
Delta (tidligere KFO)  0,5000 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) 0,5000 
Fellesorganisasjonen (FO) 0,2000 
Utdanningsforbundet (UF) 1,6000 
Hovedverneombud (HVO) 
Musikernes fellesorganisasjon (MFO) 

1,0000 
0,0427 

Årsverk samlet 6,9427 
 
Tabellen over omfatter tillitsvalgte som er frikjøpt sentralt. I tillegg kommer lokale tillitsvalgte ved de 
enkelte tjenesteproduserende enhetene. Utdanningsforbundet og Fagforbundet har i tillegg valgt å 
frikjøpe enkelte medlemmer mot at forbundene refunderer lønnsutgiftene. Disse lønnsutgiftene med 
tilhørende refusjoner føres også innenfor VO 11. Det er innvilget 10 % økt frikjøp av hovedtillitsvalgt 
for både Fagforbundet og Utdanningsforbundet, og det er redusert 50 % frikjøp av hovedtillitsvalgt 
for fagforeningen Delta. 
 
Tabell 4.2.2.3 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 222 635 185 435 183 979 183 251 183 251 183 251 
Driftsinntekter 56 606 13 731 13 536 13 294 13 294 13 294 
Netto driftsutgifter 166 029 171 704 170 443 169 957 169 957 169 957 
Investeringsutgifter 10 595 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 10 595 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 

 

4.2.3 Behovsvurderinger 
Strategi- og utviklingsarbeid 
Strategisk arbeid for å skape vekst og utvikling i hele kommunen er svært høyt prioritert. Ikke minst 
arbeidet med å øke kommunens attraktivitet. Et tett samspill med næringslivet og andre offentlige 
instanser er avgjørende for å skape resultater. Det arbeides helhetlig med byutvikling, 
næringsutvikling, tilrettelegging av tomter, oppvekst og kultur, og med utnyttelsen av mulighetene 
som ligger i fjellet og i det Mjøsnære som attraksjon. I dette arbeidet er Ringsakers unike elementer 
helt sentrale: Prøysen, mat, Sjusjøen og Mjøsa. 
 
Arealplanlegging for samfunnsutvikling 
Kommunen har tydelige mål og strategier for samfunnsutvikling. For å legge til rette for ønsket vekst 
og utvikling av Ringsakersamfunnet, er et av de viktigste virkemidlene arealplanlegging etter plan- og 
bygningsloven. I planprosessene samordnes statlige, regionale og kommunale oppgaver og 
interesser, og gir grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og utbygging. Kommunen mottar 
mange private planforslag, og en viktig oppgave er informasjon og veiledning for å bedre forslagenes 
kvalitet i innhold og framstilling fram til sluttbehandling. I tillegg fremmer Nye Veier AS, Innlandet 
fylkeskommune, Bane NOR og kommunen selv egne planer for offentlig utbygging.  
 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2015, og langt på vei gir planen tilfredsstillende rammer for   
ønsket utvikling. Generelt er det lagt til rette for omforming og høyere utnyttelse av bolig-, nærings- 
og forretnings-områder som ligger nær sentrum og kollektivknutepunkt. Det er ikke akutt behov for 
nye utbyggings-arealer, men en må arbeide strategisk for å aktivisere de arealene som er planavklart, 
og for eventuelle ytterligere arealbehov i lengre perspektiv. En begrenset revisjon av 
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kommuneplanens arealdel skal gjennomføres i 2021, da en ser behov for å justere spesielt 
bestemmelser som er utfordrende i arbeidet med detaljplaner og enkeltsaker.    
 
I Moelv utarbeides egen kommunedelplan for å legge til rette for framtidig vekst og utvikling som 
følge av investeringer i veg, framtidig dobbeltsporet jernbane og et mulig nytt hovedsykehus i byen.   
Klargjøring av områder for utbygging av bolig, næring og servicefunksjoner, samt sikring av en   
gjennomgående grøntstruktur er viktige hensyn i planarbeidet.  
 
For å sikre god tilgang på attraktive boligtomter, prioriteres reguleringsplaner for boligutbygging,  
jf. omtale i hoveddel III, samt reguleringsplaner for nærings- og forretningsvirksomhet. Kommunen 
har attraktive næringsområder langs E6 gjennom hele kommunen. I området Nydal – Olrud er 
næringsområder regulert hvor det til sammen kan bygges ca. 200.000 m2 med handel, næring og 
tjenesteyting. I Brumunddal er det tilrettelagt rundt 600.000 m2 fortrinnsvis for virksomheter med 
høy arbeidsplasstetthet nærmest sentrum og stasjonsområdet. Generelt stilles det krav om høy 
arealutnyttelse og urbane kvaliteter. På Rudshøgda pågår planlegging av arealer for trailerparkering, 
da det er ønskelig å frigjøre arealene i Brumunddalskrysset for tilsvarende arealbruk. 
Næringsarealene i Moelv ligger på begge sider av E6 og må sees i sammenheng med bygging av 
firefelts E6 før de kan utvikles fullt ut. Den gode tilgangen på næringsområder av ulik beskaffenhet 
gir gode muligheter for å kunne utnytte beliggenhet som fortrinn.  
 
For Brumunddal er det utarbeidet en høydeutredning for bebyggelse i sentrum som skal gi 
retningslinjer og mer forutsigbare rammer for detaljreguleringer og enkeltsaker i forhold til hvor høyt 
det kan bygges i byen. Utredningen er videre et viktig grunnlag for fornyelse av den detaljerte 
sentrumsplanen fra 2012. Byggehøyder, utnyttingsgrad, flom-, støy- og parkeringsbestemmelser er 
tema som ønskes belyst i en ny områdeplan for sentrum.  
 
I Moelv pågår en viktig områdeplan for transformasjon av arealer langs Storgata, nord for sentrum. 
For områdene langs Storgata sør for sentrum og ut mot nytt E6-kryss er det flere henvendelser om 
nye etableringer som forutsetter avklaring av overordnet infrastruktur, før tillatelser bør gis. 
 
Utbyggingen av firefelts E6 på strekningen Hamar grense til Moelv ferdigstilles i løpet av 2020. 
Deretter kommer utbygging av tilhørende infrastruktur på sidevegnettet og avbøtende tiltak. Det er 
tett dialog med Statens vegvesen, Innlandet fylkeskommune, Nye Veier AS og Veidekke for å 
koordinere og avklare spørsmål knyttet til utbyggingsarbeidet. Dette er arbeid som prioriteres for å 
sikre nødvendig framdrift i utbyggingen. Reguleringsarbeidet for ny Mjøsbru er startet opp som del 
av E6-strekningen Moelv - Øyer. 
     
Bane NOR har i samarbeid med kommunen startet opp kommunedelplanprosess for å fastsette 
jernbanekorridor for dobbeltspor på strekningen fra Brumunddal til Moelv. Mulighetsstudier rundt 
stasjonsområdet i Moelv er en viktig del av arbeidet, som må ses i sammenheng med kommunens 
eget arbeid med kommunedelplan for Moelv.  
 
Helse Sør-Øst har vedtatt etablering av nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Endelig lokalisering 
forventes avklart tidlig i 2021. Moskogen er kommunens alternativ, der arealer er sikret gjennom 
opsjonsavtaler med private grunneiere/fester. Sykehusetablering er viktig tema i delplanen for 
Moelv.  
 
Det er for tiden liten reguleringsaktivitet i Ringsakerfjellet, som følge av tilknytningsstopp for 
vannforsyning. Grunneierne utreder nå uttak av grunnvann fra løsmasser som alternativ til nytt 
vannverk i Mesnali. Kommunen har initiert behov for utarbeidelse av områdeplan på Sjusjøen for å 
legge til rette for mer konsentrert utbygging, utvikle flere sentrumsfunksjoner og samtidig sikre 
gjenværende grøntstrukturer, herunder seterområder.  
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Grøntstruktur, frilufts-, park- og ulike leke- og aktivitetsområder er viktig å sikre i arealplanleggingen. 
Det legges til rette for fortetting i by- og sentrumsområdene, og det er viktig å sikre kvalitativt gode 
uteoppholdsområder, og med det innby til mer fysisk aktivitet og økt trivsel i befolkningen. Her er 
blant annet områdene fra bysentrum langs Brumunda til Mjøsa og strandområdene med særlig 
Strandsagtomta i Brumunddal viktig. Moelv har tilsvarende gode naturgitte forhold som vil være et 
aktivum for stedsutvikling.   
 
Ringsaker kommune, med sin beliggenhet sentralt både i det nye fylket Innlandet og i Mjøsbyen, må 
forvente å delta aktivt i utviklingen av en samordnet areal- og transportutvikling på tvers av 
kommunegrenser. 
 
Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel er igangsatt for å legge strategiske føringer for 
kommunens satsingsområder fremover, og det skal utarbeides en langsiktig arealstrategi. Dette er et 
planarbeid som må favne bredt og som vil kreve mye ressurser i 2021.  
 
Klima, energi og miljøvern  
Kommunen ivaretar klima- og miljøhensyn i tråd med føringer for samordnet areal- og 
transportutvikling i arealplanleggingen og gjennom forvaltning av kommunens arealer og andre 
ressurser. En klima- og energiplan er under utarbeidelse med innsatsområder rettet mot kommunen 
som organisasjon og kommunen som geografisk område. Det er viktig å samarbeide med innbyggere, 
næringsliv og frivillige organisasjoner i dette arbeidet. I tillegg samarbeide med og påvirke regionale 
og sentrale myndigheter til å prioritere kollektivtilbudet (bane og buss) enda høyere. 
  
For kommunen som organisasjon er følgende tiltak viktig:  

• Forbedre avfallshåndteringen i kommunale bygg og institusjoner. 
• Større kommunale bygg etableres med fornybare energikilder. 
• Bruke mer trevirke som byggemateriale i kommunale bygg. 
• Energieffektivisere kommunale bygg og anlegg. 
• Tilrettelegge for el-biler (ladepunkter) og el-sykler i tjenesteytingen. 
• Benytte gange, el-sykkel, el-bil eller kollektiv transport i jobbrelatert aktivitet. 
• Planlegge for økt bebyggelse nært trafikknutepunkt. 
• Unngå unødvendige reiser ved å bruke digitale møter. 

 
For kommunen som geografisk område er følgende tiltak viktig:  

• Gjøre tilpasninger og drive forebygging som følge av endret klima. 
• Drifte avfallshåndtering med gjenvinningsstasjoner og kretsløpspark (Sirkula). 
• Drive veiledning overfor landbruksnæringen, et godt og aktivt skog- og jordbruk. 
• Fortsette sertifisering og resertifisering av virksomheter etter Miljøfyrtårnordningen. 
• Fortsette arbeidet med «Sykkelbyen Brumunddal» med mål om at flere går/sykler særlig på 

korte avstander (1-3 km). Dette omfatter både holdningsskapende arbeid og utbygging av 
infrastruktur. 

 
I henhold til vedtak i k.sak 82/2018 skal det lages en opptrappingsplan for etablering av ladestasjoner 
for el-biler i Brumunddal og Moelv. En er ikke i mål med en slik opptrappingsplan, men dette vil bli 
lagt til politisk behandling så snart en slik sak er klar. I de tilfeller en har mulighet gjennom offentlig-
privat samarbeid om etablering av parkeringsplasser, vil en legge til rette for at det også etableres 
ladestasjoner for el-biler. Dette gjøres nå i etableringen av et parkeringsbygg i Møllergata i Moelv, jf. 
f.sak 83/2019. 
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Tilrettelegging og bistand for næringslivet  
Arbeidet med næringsutvikling er et prioritert område for å legge til rette for vekst og utvikling i hele 
Ringsaker. Kommunen skal være profesjonell i dialogen med næringslivet og yte rask og effektiv 
saksbehandling. Helt overordnet prioriteres infrastruktur som firefelts E6 og tospors jernbane, 
byutvikling i Brumunddal og Moelv for å legge til rette for økt handel og bosetting, tilrettelegging for 
handel med plasskrevende varer i Nydal, tilrettelegging for arbeidsplasser på nye næringsarealer i 
Brumunddal, tilrettelegging for industri, logistikk og transport på Rudshøgda, tilrettelegging for 
reiseliv med særlig vekt på Mjøsa, Nes, Helgøya og Sjusjøen, tiltak som støtter opp under og 
synliggjør Ringsaker som matkommune, og en proaktiv holdning til tilrettelegging for innovasjons- og 
gründermiljøer og kompetansesenter i Ringsaker. 
 
Viktige tiltak for næringsutvikling fremover vil blant annet være: 

• Aktivt bidra til videreutvikling av eksisterende næringsliv, der industri, landbruk og reiseliv er 
høyt prioritert. 

• Aktivt bidra til å utvikle grønne, bærekraftige virksomheter i Ringsaker. 
• Aktivt bidra til at tilgangen på attraktive næringsarealer er tilfredsstillende og synlige for 

næringslivet. 
• Aktivt bidra til å videreutvikle servicetilbudene i byene Brumunddal og Moelv, samt å pro-

aktivt arbeide med nyetableringer i samarbeid med gårdeiere og handelsstand. 
• Aktivt bidra til å videreutvikle Ringsaker som matkommune. 
• Legge til rette for og stimulere til vekst i opplevelsesnæringene sammen med 

destinasjonsselskapene. 
• Arbeide for etablering av flere kompetansearbeidsplasser i Ringsaker. 
• Legge til rette relevante møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverksbygging for 

næringslivet. 
• Drifte Gründerparken som utviklingsarena for forretningsideer, nettverk og 

næringssamarbeid.  
• Tilrettelegge for kontakt og et resultatorientert samspill mellom næringslivet, akademia og 

kommunens politiske og administrative ledelse. 
• Kontinuerlig identifisere muligheter for Ringsaker som kommune generelt og næringslivet 

spesielt. 
 
Næringsselskapet Ringsaker Vekst AS skal bruke sin kapital til utlån, tilskudd og/eller aksjekapital i 
næringslivet, som er spesielt viktig for vekst og utvikling i Ringsaker. Ringsaker Vekst AS er svært 
viktig i næringsutviklingsarbeidet og bør tilføres kapital, da en erfarer at dette er et meget viktig 
instrument for næringslivet. 
 
Kommunikasjon og markedsføring 
Kommunikasjon skal være en naturlig del av all planlegging i kommunen og et sentralt strategisk 
virkemiddel. Kommunikasjonen skal der det er mulig være aktiv, offensiv og planlagt, ikke minst i 
kommunens håndtering av ulike medier. I markedsføringen av kommunen skal kommunens kvaliteter 
som bosted, arbeidssted og reisemål løftes, særlig med tanke på Ringsakers unike fortrinn: Prøysen, 
mat, Sjusjøen og Mjøsa.  
 
Det er behov for et kontinuerlig strategisk arbeid med kommunikasjon og markedsføring. I dette 
ligger både å ivareta en langsiktig posisjonering, men også å hele tiden se etter og gripe de 
muligheter som oppstår. En må bygge opp gode kommunikasjonsstrategier, styrke ansattes 
kompetanse, utvikle gode kanaler og flater for kommunikasjon og markedsføring og bygge 
omdømme, kjennskap og synlighet. Det må være målrettede kampanjer for synliggjøring av 
Ringsaker, der målet er å tiltrekke seg nye innbyggere, nytt næringsliv eller tilreisende. Dette 
innebærer blant annet utgivelse og distribusjon av egenprodusert markedsmateriell, deltakelse på 
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strategiske viktige messer og bidra til synlighet i samspill med andre aktører der det byr seg 
muligheter. Det er behov for kontinuerlig utvikling av nettsider og digitale løsninger for å håndtere en 
stadig større bruk av digitale tjenester og digital dialog med innbyggere og næringsliv.  
 
Med tanke på budsjettsituasjonen har en tatt ned aktivitetsnivået på markedsføringssiden. Dette 
gjelder både arrangementer, materiell og distribusjon.  
 
Digitalisering og IKT 
Digitaliseringen av kommunens tjenester skal føre til en mer effektiv tjenesteproduksjon, samt at 
tjenestene blir mer oversiktlige og tilgjengelige for publikum. Det er viktig å kunne omstille seg i takt 
med innbyggernes forventninger og krav. Endringen går raskt, og en må løpende vurdere løsninger 
etter hvert som de blir tilgjengelige.  
 
Kommunikasjonen med kommunens innbyggere og næringsliv skal nå i hovedsak foregå digitalt. 
Eksempler på arbeid med dette er overgang til digitale skjema, fullelektronisk arkiv, digitale 
postløsninger og elektronisk samhandling. Det ble i 2020 etablert en «min side» for innbyggere, der 
målet var å gi enklere tilgang til innsyns- og selvbetjeningsløsninger i prosesser og dialog med 
kommunen. En slik løsning vil måtte utvikles over tid, og en har foreløpig anskaffet løsninger både for 
oversikt over eiendommer og innsyn i kommunale fakturaer. Innsynsløsningen for kommunale 
fakturaer er gjort tilgjengelig på kommunens nettside. En har innført elektronisk ekspedering via Svar 
Ut-løsningen fra KS for rådmannskontoret og innenfor fagsystemene i helse og omsorg. Det er innført 
fullelektronisk arkiv for rådmannskontoret i 2020, og dette planlegges gjennomført også for de andre 
enhetene i kommunen. Konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) og 
kontraktsadministrasjonsverktøyet (KAV) fra Mercell Norge AS er integrert med arkivløsningen. 
 
En søker hele tiden å ha hensiktsmessige løsninger for alle fagområdene og arbeider bevisst med å 
utvide bruksområdene for eksisterende løsninger, samtidig som en videreutvikler den tekniske 
plattformen og infrastrukturen. Det er igangsatt et arbeid med en digital strategi for å effektivisere 
arbeidsrutinene og videreutvikle økonomisystemet og tilhørende forsystemer, og for å modernisere 
tilbudet til kommunens innbyggere og brukere av kommunale tjenester gjennom kommunens 
systemer. Innføring av mobil godkjenning/anvisning av fakturaer, godkjenning av eBilag og 
godkjenning/anvisning av handlevogner i eHandel fra 2020 forenkler dagens rutiner. Det er også 
innført nytt rapporteringsverktøy som skal legge til rette for at ledere kan følge opp ressursbruk og 
nøkkeltall på en enklere måte. Dette arbeidet videreføres i 2021 for økonomi- og HR-området. 
 
For skole er det vedtatt en egen digitaliseringsstrategi som følges opp med en rekke tiltak. Det 
største arbeidet har vært knyttet til innføring av 1:1 skolen hvor alle elever nå har sin egen 
datamaskin (Ipad/PC). Løpende utskiftninger av visningsflater i undervisningsrom og utbygging av 
WIFI infrastruktur har vært en viktig del av satsningen, samt arbeid på innholdssiden og opplæring. I 
forbindelse med koronasituasjonen er det tatt i bruk flere muligheter i digital samhandlingsplattform 
Office 365/Teams. Det sees nå blant annet på en tilretteleggingsprosess for implementering av 
Teams for klasser og faggrupper på alle skolene. Ved oppstarten av skoleåret 2020/2021 kom det på 
plass nye automatiserte løsninger for generering av klasse og faggrupper i Office 365/Teams (SDS). 
 
Innad i pleie og omsorg er det i 2020 gjennomført omfattende omorganisering som har medført 
store endringer i datagrunnlag for fagsystem og turnussystem. For helseområdet er det tatt i bruk 
flere nye/oppdaterte systemer. Her er det snakk om nye skybaserte løsninger, løsninger som er 
oppdatert med funksjonalitet for økt mobilitet, og løsninger for elektronisk arkiv/digital 
SvarInn/SvarUt-funksjonalitet.  
 
Kommunens datanett benyttes også til formidling av TV-signaler, adgangskontroll, sikkerhets-
løsninger, telefoni og drift/overvåkning av tekniske installasjoner for enhetene Teknisk drift og Bygg 
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og eiendom. Nesten alle kommunale lokasjoner/virksomheter er koblet opp på fiber. Kommunen vil 
fra 2021 i all hovedsak basere seg på mobiltelefoni for gjennomføring av telefonsamtaler, kun noen 
enkeltstående fasttelefonsamband og noe få installasjoner av IP-basert telefoni vil være i bruk utover 
dette. I tillegg har koronasituasjonen medført at kommunen på flere områder har tatt i bruk flere 
telefon/video-konferanseløsninger, både for å gjennomføre interne/eksterne møter og i dialog med 
eksterne parter og egne innbyggere.  
 
Det ble i k.sak 35/2019 vedtatt at kommunestyret skal gå over til elektroniske sakslister ved bruk av 
Ipad og programmet PDF Expert. Det ble i samme sak vedtatt at det skal legges til rette for video-
overføring fra møter i kommunestyret og formannskap/planutvalg/landbruksutvalg/valgstyre. Dette 
er fulgt opp gjennom innkjøp av nødvendig utstyr og opplæring, slik at utstyret ble tatt i bruk etter 
konstituering av nytt kommunestyre. Koronasituasjonen gjorde at en raskt måtte legge til rette for at 
politiske møter kan gjennomføres som Teams-møter, og en har nå løsninger på plass for å kunne 
ivareta dette. 
 
Strategi for bredbåndsutbygging har mål om å gi tilbud om høyhastighets-bredbånd til flest mulig av 
Ringsakers innbyggere og næringsliv innen 2025. Dugnadsfibermodellen er valgt som modell for 
kommunal støtte av utbyggingsprosjekter i områder der det ikke naturlig bygges ut av kommersielle 
aktører. For å stimulere til hurtigere utbygging, har Ringsaker kommune innført en tilskuddsordning 
der frivillige lag og foreninger, organisasjoner og privatpersoner kan søke om tilskudd til materiell og 
utstyr som benyttes i dugnadsarbeidet. I 2021 vil det bygges ut bredbånd blant annet på Brøttum 
som følge av fylkeskommunale midler, og gjennom tilskuddsordningen kan det i tillegg være aktuelt 
med flere mindre prosjekter. Det vil bli søkt om statlige/fylkeskommunale tilskuddsmidler også i 
2021. 
 
Personal- og organisasjonsutvikling 
Det jobbes kontinuerlig med effektivisering og forbedringstiltak. I 2021 fortsetter arbeidet med å 
digitalisere og effektivisere arbeidsprosessene. Det vil gjennomføres flere målrettede kurs og møter 
for kommunens ledere, merkantile og øvrige ansatte med fokus på utvikling og arbeidsmetodikk.  
 
Arbeidet med lederutviklingsverktøyet 10-faktor fortsetter i 2021. Det jobbes med å implementere 
dette videre i Ringsaker kommune og holde det aktuelt på tvers i organisasjonen. Det skal 
gjennomføres ulike workshops med lederne med fokus på forberedelse inn mot ny gjennomføring av 
medarbeiderundersøkelse senhøsten 2021.  
 
Kompetanseutvikling og rekruttering 
I rekrutteringsarbeidet er det viktig å få fram gode historier om ansattes arbeidshverdag og 
mangfoldet av stillinger Ringsaker kommune representerer. I 2021 vil en bruke målrettet profilering 
av stillinger via sosiale medier som LinkedIn, Facebook, Instagram og Snapchat for å nå ut til konkrete 
stillingsgrupper/fagområder. Et viktig virkemiddel vil være ulike rekrutteringskampanjer inn mot 
forhåndsdefinerte faggrupper.  
 
Helse- og omsorgssektoren er et satsingsområde for rekruttering. En tverrfaglig arbeidsgruppe jobber 
med konkrete tiltak for å sikre framtidig rekruttering til sektoren. Kommunen skal delta på relevante 
rekrutteringsmesser, samt fortsette å satse på egne arrangementer for å møte potensielle 
jobbsøkere. Ringsaker kommune deltar i det nasjonale prosjektet «Jobbvinner» i regi av KS, der en 
skal løfte fram de attraktive sidene ved å jobbe i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målet 
er å rekruttere og beholde helsefagarbeidere og sykepleiere. To sykepleiere og to 
helsefagarbeiderlærlinger har deltatt på opplæring og skal besøke ungdomsskoler og videregående 
skoler og fortelle om yrket til elever. Samarbeid med utdanningsinstitusjonene er også ett av 
tiltakene i prosjektet. Hensikten er å utvikle tiltak som styrker praksisopplæringen. Gode 
praksisopplevelser kan være avgjørende for valg av framtidig arbeidsgiver.  
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Det tilbys kurs til alle lederne i kommunen med tema som blant annet rekrutterings-
/ansettelsesrutiner, håndtering av personalsaker og personaloppfølging/konflikter.  
  
Kommunen har 42 hjemler for lærlinger. Pr. i dag er det lærlinger i 7 forskjellige fag: helsefag, barne- 
og ungdomsarbeid, IKT, kokk, kjemi- og prosess, feier og byggdrifterfag. Ringsaker kommune har et 
mål om 1 lærling pr 1.000 innbyggere. I løpet av 2021 vil derfor antall lærlinger reduseres fra 42 til 
36, og kommunen er da på måltallet. Dette gjøres fortløpende etter hvert som læretiden er fullført. 
Gjennom læretiden får lærlingene god innsikt i faget og arbeidserfaring fra ulike praksissteder. I 
tillegg får de tilbud om fagutvikling gjennom samlinger og det benyttes digitale lærerverktøy i 
opplæringen. Kommunens lærlinger har de siste årene gjennomgående fått gode resultater på 
fagprøvene, og en vil fortsette det gode arbeidet som gjøres for å tilrettelegge for en god læretid.  
 
Ordningen med «Fagbrev på jobb» ble vedtatt av Stortinget i 2018. Hensikten med denne ordningen 
er at voksne som er i et arbeidsforhold skal få mulighet til å ta fagbrev samtidig som de fortsetter i 
ordinær jobb. Ordningen forutsetter en lærekontrakt mellom lærebedrift, fylkeskommunen og den 
ansatte. Høsten 2020 har 22 assistenter i helse- og omsorg startet på teoriundervisning som skal føre 
fram til fagbrev i denne ordningen. Det vil bli tilrettelagt for praksis for disse i 2021, slik at de når alle 
kompetansemålene i faget. Dette blir et viktig satsningsområde fremover for å sikre 
kompetanseheving for ansatte i kommunen.  
 
Årlig får ca. 15 ansatte fra helse- og omsorgssektoren tilbud om å ta fagbrev gjennom Senter for 
voksnes læring på Storhamar videregående skole. Dette tilbudet gis til ufaglærte ansatte som ikke 
tidligere har fullført videregående opplæring. Det gis teoriundervisning en dag pr. uke samtidig som 
de får praksis fra ulike virksomheter for å nå kompetansemålene i læreplanen. Disse ansatte får 
elevstatus og følges opp av skolen helt fram til bestått fagprøve.  
 
Det vil også i 2021 bli søkt om midler fra KompetanseNorge for å videreføre kurs i grunnleggende 
ferdigheter for ansatte. Dette kan omfatte lesing/skriving, digitale ferdigheter, muntlig ferdigheter, 
regning eller norsk for fremmedspråklige.  
 
HMS 
For å sikre et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i organisasjonen utarbeides det årlig en 
overordnet HMS-handlingsplan som inkluderer mål for et inkluderende arbeidsliv. Planen er både en 
strategi og et styringsverktøy for HMS-arbeidet og inkluderer et årshjul med tema som skal 
prioriteres i arbeidsmiljøarbeidet. Den bygger på kommunens arbeidsgiverpolitiske dokument, og 
den elektroniske personalhåndboka er et sentralt støtteverktøy i dette løpende arbeidet. 
 
Risikovurdering er en kontinuerlig kartleggingsprosess for å avdekke og redusere risikoforhold som 
eksisterer i kommunens enheter. Med utgangspunkt i risikovurdering skal det iverksettes 
forebyggende og korrigerende tiltak både på enhetsnivå og systemnivå. I 2021 skal dette 
utviklingsarbeidet videreføres, og oppmerksomheten skal rettes mot arbeidsmiljøfaktorer og 
nærværsarbeid. Opplæring og kurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid vil videreføres i 2021 med 
blant annet temamøter og temauker. I tillegg skal det gjennomføres grunnkurs i HMS for ledere med 
personalansvar og verneombud.  
 
I 2021 vil arbeidsmiljøfaktorene forebygging og helsefremmende arbeid være et satsingsområde. 
Dette skal konkretiseres gjennom blant annet tett sykefraværsoppfølging og fokus på den enkelte 
ansattes medvirkningsplikt. Det lange legemeldte fraværet i kommunen er for høyt pr. i dag, og det 
skal derfor i 2021 iverksettes nye konkrete sykefraværsreduserende tiltak. Flere av tiltakene innenfor 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet gjennomføres i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter, NAV 
Sykefraværsteam, bedriftshelsetjenesten og andre aktuelle eksterne aktører som Providor, 
MjøsAnker, Sonans og oppfølgingsenheten Frisk. 
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Heltid/deltid 
Arbeidet med å øke heltidsandelen har i flere år vært et viktig område, og fokuset videreføres i 2021. 
Helse- og omsorg har en høy andel av deltidsstillingene i kommunen, og noe av årsaken til dette er 
blant annet helgearbeid. Det er de siste årene i samarbeid med tillitsvalgte gjort vurderinger av 
alternative arbeidstidsordninger i form av blant annet langvakter for å øke antall helgetimer pr. 
ansatt. Dette arbeidet vil fortsette i 2021.  
 
Innbyggerservice 
Fra 1.1.2021 overføres oppgaver og ansatte tilknyttet innbyggerservice under VO 71 Servicesenteret 
til rådmannskontoret. I kommunens åpningstid betjener de ansatte kommunens hovedsentralbord. 
Innbyggerservice yter råd og veiledning fortrinnsvis for kommunens tjenesteområder, men også for 
andre offentlige instanser som blant annet Husbanken og Nav. 
 
Innbyggerservice deltar i arbeidet med tomteutvikling og tomtesalg, og holder oversikten over 
befolkningsutviklingen i Ringsaker. Hver måned sendes det ut velkomstbrosjyre til nye innbyggere.  
Det jobbes videre med digitalisering og effektivisering av tjenester. Chattetjenesten kom i drift i løpet 
av 2020, og gir informasjon til innbyggere og andre om kommunale tjenester døgnet rundt. 
Mobilløsning er fullført i alle enheter i 2020. 
 
Det er innført selvbetjeningsfunksjon med automatiserte tjenester for eiendomsmeglere og 
boligutbyggere (e-torg), elektronisk ansattsøk/telefonliste samt elektronisk besøksregistrering. 
Innbyggerservice er kommunens informasjonskontor ved kriser og større hendelser, og er i så måte 
et viktig bindeledd ut mot innbyggerne i sårbare situasjoner.  
 
Enheten behandler søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. På grunn av bygging 
av ny firefelts E6 gjennom Ringsaker har det blitt omgjort og fattet nye vedtak i flere saker 
vedrørende fri skoleskyss grunnet særlig farlig skoleveg.  
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Ringsaker kommune har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. 
For Ringsaker kommune innebærer oppfølging av kommunal beredskapsplikt å se 
samfunnssikkerhetsverdier og utfordringer i et helhetlig perspektiv. Målet er å bygge et trygt og 
robust lokalsamfunn gjennom samarbeid mellom offentlig, private og frivillige 
samfunnssikkerhetsaktører. Gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) kartlegges risiko for 
uønskede hendelser som kan føre til ekstraordinære belastninger for kommunen, 
årsakssammenhenger og mulig forebyggende og avdempende tiltak. Det ble våren 2019 igangsatt et 
arbeid med å revidere ROS-analysen, og denne forventes å bli lagt fram for politisk behandling i løpet 
av 2020.  
 
Overordnet beredskapsplan er et av de viktigste virkemidlene i kommunens oppfølging av kommunal 
beredskapsplikt. Planen, vedtatt i k.sak 48/2018 skal hjelpe kommunen å lede kommunens 
krisehåndtering dersom det inntreffer uønskede hendelser. Nødvendig revidering gjennomføres årlig. 
Kommunen skal øve planen årlig, men har i 2020 fått prøvd ut planen i praksis ved blant annet 
flomsituasjonen i Mjøsa m/sideelver våren 2020, samt korona/covid-19-pandemien som fortsatt 
pågår. På grunn av pandemiens utbredelse, ble kriseledelse satt i februar. Denne ble avviklet i juni og 
oppfølging skjer nå i linjen siden smittetallene holdes på et lavt nivå. Enhetsledere opprettholder nå 
så normal drift som mulig ved sine virksomheter. Kommunen har god dialog med fylkesmannen og 
andre aktører i forbindelse med denne krisen. 
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Personvern 
EUs forordning for personvern (GDPR) ble norsk lov i 2018, og erstattet tidligere Personvernlov. Det 
gir kommunen nye plikter, og personene man behandler personopplysninger om, de registrerte, får 
nye rettigheter. "Personopplysninger" er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar 
person. 
 
Alle virksomhetene i kommunen må ha på plass intern dokumentasjon som viser at virksomheten har 
oversikt over egen behandling av personopplysninger og rutiner og systemer som sikrer at 
personvernreglene følges i praksis. Rådmannen har oppnevnt en «Styringsgruppe GDPR» som 
forestår kommunens tilnærming til det nye regelverket. Arbeidet med å kartlegge kommunens 
aktiviteter hvor det behandles personopplysninger, foregår i arbeidsgrupper innenfor hver av de tre 
kommunalsjefområdene, samt i de gjennomgående IKT-systemer i organisasjonen.  
 
Det er anskaffet et datastøtteverktøy som brukes i arbeidet. Støtteverktøyet er prosessledende slik 
at man gjennom utfyllingen ledes igjennom menyer og registreringer som samlet sett genererer de 
protokoller og rutiner personvernregelverket krever. I tillegg til å håndtere det interne 
kartleggingsarbeidet (behandlingsprotokoller), inneholder løsningen også automatisert funksjonalitet 
for den eksterne plikten kommunen har til å levere på innbyggernes rettigheter, som krav om innsyn, 
melding om personvernbrudd, samtykke oversikter mv. 
 
Som offentlig myndighet er kommunen pålagt å ha et Personvernombud. Personvernombudets 
hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter 
personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som 
utfører behandlingen av personopplysninger.  
 
Etikk  
I f.sak 59/2016 ble det vedtatt etiske retningslinjer for ansatte i Ringsaker kommune. Disse 
retningslinjene skaper en felles etisk plattform og gjelder for alle ansatte uavhengig av fagområde. En 
slik felles plattform reflekterer forventningene kommunen har til ansatte. De etiske retningslinjene 
beskriver verdier, prinsipper og retning for høy etisk praksis. Alle ansatte i Ringsaker kommune har et 
selvstendig ansvar for at egne handlinger er i samsvar med de etiske retningslinjene.  
 
Internkontroll 
Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og regler 
følges. Den nye kommunelovens kapittel 25 om internkontroll trer i kraft fra 1.1.2021. Samtidig 
oppheves særlovgivningens bestemmelser om internkontrollbestemmelser i sosialtjenesteloven, 
barnevernloven, krisesenterloven, folkehelseloven, introduksjonsloven og opplæringsloven. Ifølge 
kommunelovens § 25-1 skal internkontrollen være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold. Det er kommunestyret som har det overordnede ansvaret for 
internkontroll, mens det er rådmannen som har ansvaret for gjennomføringen av internkontrollen. 
Det er nødvendig med en helhetlig og systematisk styring med internkontrollen. Internkontroll er et 
ledelsesverktøy, som også skal være med å styrke tilliten til kommunen. I Ringsaker kommune 
arbeides det med intern kontroll på alle områder. Blant annet benytter kommunen et elektronisk 
kvalitetssystem, EQS, i arbeidet med internkontroll. I 2021 vil det arbeides videre med utvikling av 
rutiner og systemer i forbindelse med personvernloven. Det rapporteres om internkontrollen og om 
resultater fra statlig tilsyn i kommunens årsberetning. 
 
SLT-modellen (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) 
SLT-arbeidet i Ringsaker skal bidra til å forebygge utfordringer knyttet til rus og kriminalitet blant 
barn og unge. Dette gjøres gjennom å samordne og videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet. 
Gjennom SLT-modellen koordineres kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale 
enheter, men også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i nettverket. Politirådet er 
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politiets og kommunens strategiske formaliserte samarbeidsforum for det lokale 
kriminalitetsforebyggende arbeidet. Sentrale strategier er tidlig identifisering, målrettet forebygging 
og intervensjon. Innsatsområder er blant annet skolefravær, mobbing, psykisk helse, rus- og 
dopingmisbruk, utfordringer knyttet til digital skjermbruk, radikalisering og vold. 
 
Det søkes å oppnå effektiv og adekvat oppfølging av barn og unge som er i risikosonen for å begå, har 
begått eller blitt utsatt for lovbrudd. Faste SLT-oppvekstteam på kommunens to største barneskoler, 
alle ungdomskolene og i videregående skole bidrar til dette. Et felles oppvekstteam for alle 
kommunens barneskoler ble iverksatt i 2017, og dette videreføres. Gjennom SLT-samarbeidet er det 
iverksatt kompetansehevende og systemrettede tiltak for å forebygge og avdekke vold i nære 
relasjoner som rammer barn og unge.  
 
“Tidlig intervensjon – unge og rus” (TIUR) er et rusforebyggende tiltak i samarbeid mellom kommune 
og politi. TIUR har som hovedmål å forebygge at ungdom i alder opp mot 24 år, som har debutert 
med narkotika, opprettholder sitt bruk med fare for å utvikle avhengighet og varige problemer 
knyttet til rus og kriminalitet. Det er innvilget prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) til et 3-årig LOS-prosjekt i perioden 2019-2022 som vil jobbe tverrfaglig 
med skolefraværsproblematikk i aldersgruppen 12-16 år. Ringsaker kommune inngikk i 2019 et 
samarbeid med KoRus-Øst for å utvikle og pilotere et kunnskapsbasert forebyggende program 
(Skjermliv) rettet mot foreldre, med fokus på utfordringer og kommunikasjon knyttet til bruk av spill 
og sosiale medier. Kommunen gjennomfører Ungdata-undersøkelser jevnlig, og neste undersøkelse 
for Ringsaker er planlagt våren 2021.  
 
Folkehelse og forebyggende arbeid 
Folkehelsearbeid blir av regjeringen beskrevet som «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som 
direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk 
sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling 
av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.» Arbeid med folkehelse slik sett er et stort 
område, der store deler av kommunens virksomhet er involvert på ulike måter. Kommunestyret skal 
hvert fjerde år vedta et dokument som gir oversikt over helsetilstanden til befolkningen i kommunen, 
og som skal være grunnlag for arbeid med planstrategien og mål for folkehelsearbeidet. Gjeldende 
dokument ble vedtatt i k.sak 19/2020 og trekker fram følgende hovedutfordringer: ulikhet i tilgang til 
helsefremmende arenaer, belastninger i tidligere leveår, utenforskap og uheldige levevaner. 
 
Det er ansatt en folkehelsekoordinator som skal være med på å sikre en systematisk og 
kunnskapsbasert tilnærming til folkehelsearbeidet. Folkehelsekoordinatoren ivaretar også den 
overordnede koordineringen av frivillighetsarbeidet i kommunen. En slik stilling kan imidlertid ikke 
alene ivareta folkehelsearbeidet. Folkehelseperspektivet må integreres i all planlegging, og det må 
iverksettes tiltak innenfor ulike virksomhetsområder som imøtegår de utfordringene en står overfor. 
Dette er eksempelvis tiltak som stimulerer til utdanning, fysisk aktivitet, sunt kosthold og gode 
møteplasser. Det kan både være fysiske investeringer, og det kan være tilrettelegging for sosiale 
arenaer. Slike tiltak er det svært mange av i budsjett og økonomiplan. Det iverksettes også spesifikke 
forebyggende tiltak rettet mot ulike målgrupper, eksempelvis satsingen på «Grønne tanker – glade 
barn»/ «Psykologisk førstehjelp» som retter seg mot psykisk helse for barn og ungdom. I tillegg 
iverksettes egne spesifikke tiltak for de som allerede er i høyrisiko for sykdom og forringet livskvalitet 
innenfor helse og omsorg, slik som tilbud gjennom frisklivssentralen. 
 
Interkommunal samfunnsmedisinsk enhet på Hamar utfører kommunenes oppgaver tillagt 
kommuneoverlegen og miljørettet helsevern. Enheten er finansiert fra de enkelte kommuner 
forholdsvis etter innbyggertall. 
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Frivillighet 
Frivillige organisasjoner og personer er viktige bidragsytere til tjenestene. I 2018 ble det vedtatt en 
helhetlig plan for frivilligheten i Ringsaker, jf. k.sak 62/2018. Folkehelsekoordinator ivaretar også 
funksjonen som koordinator overfor frivilligheten, og søker å følge opp de ulike tiltakene i planen. 
Samtidig understrekes det at samspillet mellom frivillige organisasjoner og personer og kommunen i 
hverdagen ikke kan koordineres gjennom en enkelt person/stilling. Det må, slik som planen legger 
opp til, være et løpende samspill mellom frivillige og de aktuelle tjenester og enheter. Funksjonen 
som frivillighetskoordinator vil derfor gå ut på å ivareta den overordnede koordineringen gjennom å 
sørge for at de ulike tiltakene i temaplanen for frivillighet blir fulgt opp og være en kanal inn for 
frivillige organisasjoner som ønsker dialog med kommunen. 
 
Det er stor aktivitet blant frivillige innenfor en rekke ulike områder i kommunen, og det vil være 
aktuelt å samarbeide på en rekke ulike måter framover. Det legges i 2021 opp til å formalisere noe 
mer av samarbeidet med VilMer, for å styrke frivilligarbeidet inn mot helse og omsorg. 
 
Fastlegeordningen 
Ringsaker har 28 fastlegeavtaler fordelt på 7 legesentre. Legesentrene er fordelt geografisk i 
kommunen bortsett fra i sør, da det ikke er legekontor i Furnes/Nydal-området. Fastlegene har til 
sammen ca. 31.100 pasienter på sine lister. Det er for tiden i overkant av 850 ledige plasser hos  
10 av legene. Ledig kapasitet på pasientlistene må vurderes som liten og er noe ujevnt fordelt. 
Gjeldende plan for legetjeneste angir en utvidelse av antall fastlegehjemler med 4 nye hjemler i 
perioden 2016-2021. Så langt har kommunen opprettet 3 nye hjemler, herav 2 på Tingnes legesenter 
og 1 ved Brumunddal legesenter. I en av hjemlene på Tingnes legesenter er det foretatt en fast 
kommunal ansettelse av fastlege, og kommunen har netto utgifter på kr 866.000 tilknyttet denne 
legen. I Moelv har bare 1 av 8 fastleger ledig plass på sin liste. Det medfører få valgmuligheter for 
befolkningen. Herredshuset legesenter har fått tilgang til utvidede lokaler, og ønsker en ny 
fastlegehjemmel. Det medfører i prinsippet ikke økte kostnader for kommunen å opprette ny 
hjemmel, da driftstilskudd til ny hjemmel kompenseres gjennom rammetilskuddet til kommunen. Ny 
fastlegehjemmel vil bli opprettet ved Herredshuset legesenter. Gjeldende legeplan vil bli fornyet i 
løpet av 2021. 
 
Alle unntatt en av fastlegene er selvstendig næringsdrivende. Kommunen utbetaler et fast årlig 
driftstilskudd for hver pasient legen har på listen, for tiden kr 499 pr. pasient. Tilskuddsordningen ble 
endret 1. mai 2020, og i tillegg til grunntilskuddet beregnes et knekkpunkt-tillegg på kr 78 pr. pasient 
pr. år for inntil 1.000 pasienter på listen. Flere av kommunens innbyggere har fastlege i andre 
kommuner, noe Ringsaker kommune må betale for. Størrelsen på utbetaling av driftstilskudd står i 
direkte sammenheng med antall folkeregistrerte innbyggere i kommunen.  
 
Både nasjonalt og lokalt er det stort fokus på fastlegeordningen. En gjennomgående problemstilling 
er høyt arbeidspress for fastlegene. Ringsaker har iverksatt en rekke tiltak rettet mot fastlegene, og 
det ser ut til å ha bedret rekrutteringen. Det er blant annet opprettet en fastlønnet stilling som 
fastlege (tidligere privatdrevet hjemmel). Å ha ansatte fastleger medfører imidlertid betydelige økte 
utgifter for kommunen.  
 
Ringsaker kommune er én av ni kommuner i landet som deltar i pilotprosjekt om Primærhelseteam. 
Hovedgrepet er at det ansettes sykepleier på legesenteret, som sammen med helsesekretær og 
fastlegen danner et team rundt pasienten. Hensikten er å gi bedre pasientbehandling, særlig for 
eldre, kronisk syke og utsatte grupper. Det er laget egen finansieringsordning for prosjektet, og det 
er Moelv, Brumunddal og Herredshuset legesenter som deltar.  
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Legevakt 
Ringsaker kommune har legevaktsamarbeid med henholdsvis Hamar og Lillehammer. Om lag 9.000 
av innbyggerne nord i kommunen sokner til Lillehammer legevakt, resten til Hedmarken legevakt. Ny 
legevakt på Lillehammer er samlokalisert med Kommunale akutte døgnplasser for øyeblikkelig hjelp 
(KAD), som ble åpnet i august 2017. Større lokaler og dyr drift har gitt kostnadsøkning på kr 494.000 i 
budsjett 2021. I Ringsaker nord er det etablert en ordning som innebærer at legevaktansvaret på 
dagtid sirkulerer mellom legekontorene.  

Ringsaker kommune har sagt opp avtalen med Lillehammer kommune som gjelder KAD-plasser, noe 
som vil føre til innsparing. Plassene blir fra 1.1.2021 overført til KMS. Samlokalisering av legevakt og 
KAD var tenkt å gi samdriftsfordeler som ikke har slått til, og det kan knyttes en viss usikkerhet til 
hvordan Lillehammer kommune vil sørge for kostnadseffektiv drift ved legevakten etter Ringsakers 
uttredelse av KAD-samarbeidet.   

Koronapandemien har ført til økte utgifter ved begge legevaktene i 2020, og det er usikkert hvorvidt 
det også vil gjelde for 2021. Hedmarken legevakt opprettet egen teststasjon for korona-viruset, først 
ved Vikingskipet og senere på Åkershagan i Stange. Pandemien har medført økt pasienttilstrømning 
og økte smitteverntiltak, og lokalene ved Hamar sykehus ble vurdert helt uegnet. Legevakten flyttet 
til Åkershagan høsten 2020. Dette vil få betydelige budsjettmessige følger for 2021, med en 
utgiftsøkning på 1,483 mill. kroner. 
 
Samfunnsmedisinsk enhet og kommuneoverlege 
Samfunnsmedisinsk enhet på Hamar (Ankerskogen) er et vertskommunesamarbeid mellom Stange, 
Løten, Hamar og Ringsaker. Kommuneoverlegene og miljørettet helsevern for deltakerkommunene 
er samlet der. Kommuneoverlegene har en meget sentral rolle i smittevernarbeidet, og enheten har 
hatt betydelig merutgifter i forbindelse med pandemien. Økte utgifter kan forventes også i 2021.  

4.2.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
Inndragelse av 3,5 årsverk 
Det er innarbeidet inndragelse/omdisponering av 3,5 årsverk rådgiver, som utgjør til sammen 2,636 
mill. kroner i reduserte utgifter. 
 
Inndragelse av 0,5 årsverk tillitsvalgt 
Det er innarbeidet en reduksjon av 50 % frikjøp av hovedtillitsvalgt for fagforeningen Delta, som 
utgjør kr 283.000 i reduserte utgifter. 
 
Reduksjon i antall lærlinger 
Antall lærlinger reduseres fra 42 til 36 i løpet av 2021, og utgjør reduserte utgifter med kr 472.000 i 
2021 og en helårseffekt fra 2022 på kr 858.000. 
 
Reduksjon i driftsutgifter 
Det er innarbeidet et kutt i driftsrammen med til sammen 1 mill. kroner. Innsparingene er gjort 
innenfor utgifter til aviser, porto, annonser og erkjentlighetsgaver. I budsjett 2021 er innsparingene 
innenfor erkjentlighetsgaver gjort ved gave i forbindelse med fratreden som pensjonist. I budsjett 
2022 vil erkjentlighetsgaver reduseres med gaver i anledning 50- og 60-års dag. 
 
Oppsigelse medlemskap Lyntogforum 
Det er innarbeidet et kutt på kr 50.000 som gjelder oppsigelse av medlemskapet i Lyntogforum. 
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Overføring av innbyggerservice fra VO 71 Servicesenteret 
VO 71 Servicesenteret opphører som egen enhet fra 1.1.2021 og oppgaver og ansatte tilknyttet 
innbyggerservice overføres og slås sammen med sekretariatet ved rådmannskontoret under VO 11 
Adm. og fellesutgifter. Nettoutgiftene utgjør 4,402 mill. kroner. 
 
4.2.5 Investeringstiltak 
Innkjøp av IKT-utstyr (prosjekt 50300) 
Innkjøp av IKT-utstyr er ført opp med 2 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden, til sammen  
8 mill. kroner. Dette er i hovedsak anskaffelser knyttet til digitalisering innenfor skole. 
 
Større tomtearealer (prosjekt 50303) 
Det er ført opp 2 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden, til sammen 8 mill. kroner, til erverv av 
større tomtearealer. 
 
Mindre tomtearealer (prosjekt 50304) 
Det er ført opp kr 700.000 årlig i økonomiplanperioden, til sammen 2,8 mill. kroner, til erverv av 
mindre tomtearealer for utbyggingsformål. 
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4.3 Barnehage (VO nr. 20) 

4.3.1 Innledning 
Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år.  
 
Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter, samt eget tilbud om åpen 
barnehage. I tillegg er det etablert faste plasser i midlertidige lokaler ved Lismarka og Moelv 
barnehager i påvente av permanente løsninger. Kommunen yter tjenester til 20 private barnehager 
fordelt på 15 heldagsbarnehager og 5 familiebarnehager. Dette innebærer blant annet veiledning, 
godkjenning, tilsyn og formidling av offentlige tilskudd.  
 
I tillegg behandles kommunalt tilskudd til de private barnehagene, søknader om kommunal 
tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, søknader om spesialpedagogisk hjelp 
for barn under opplæringspliktig alder, samt søknader om redusert foreldrebetaling og søknad om 
fritak for foreldrebetaling for 20 timer pr. uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med lav 
inntekt.  
 
PP-tjenesten er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Videre skal PP-tjenesten bistå 
barnehagene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge 
barnehagetilbudet for barn med særlige behov. Helsestasjoner og PP-tjenesten har i samarbeid 
etablert tilbud om åpen barnehage gjennom Familiens hus i Brumunddal, Nes og Moelv.  
 
Hovedmål: 
Kommunen skal bidra til at alle familier får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud. 
 
I kommuneplanens samfunnsdel er det formulert følgende mål og strategier for barnehager: 

• Ringsaker kommune skal bidra til at alle familier får et formålstjenlig og kvalitativt godt 
barnehagetilbud. 

• Kommunen skal tilrettelegge for et helhetlig og mangfoldig barnehagetilbud med 
barnehageplass til alle som ønsker det. 

• Tilbudet i barnehagene skal være likeverdig for alle barn. 
• Kommunen skal sikre et godt og forsvarlig pedagogisk opplegg i barnehagene. 
• Alle barnehagene skal ha tilfredsstillende lokaler og gode utemiljø, i henhold til gjeldende 

lovverk. 
 

Dette skal gjennomføres ved å:    
• Forestå eller tilrettelegge for utbygging av nye barnehager og barnehageplasser i henhold til 

etterspørsel. 
• Tilby fleksible og varierte barnehagetilbud. 
• Tilrettelegge tilbud for barn med spesielle behov. 
• Utvikle kvaliteten i barnehagene gjennom planlegging, dokumentasjon, tilsyn og 

nettverksjobbing. 
• Sikre et godt samarbeid mellom kommunen og private barnehager og mellom private og 

kommunale barnehager. 
• Gi ansatte mulighet til faglig utvikling slik at personalet er godt kvalifisert og har evne til 

omstilling og videreutvikling. 
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4.3.2 Oversiktstabeller 
Tabell 4.3.2.1 Personalressurser (årsverk) 
 
 31.12.2019 

Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

200 Brøttum, Lismarka og Åsen  27,90 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
201 Fagernes, Fossen og Moelv  41,47 40,97 40,97 40,97 40,97 40,97 
204 Nes 38,84 38,34 38,34 38,34 38,34 38,34 
205 Tømmerli  15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 
206 Hempa og Vesleparken  24,64 24,64 24,78 24,78 24,78 24,78 
207 Buttekvern og Fredheimvegen  28,52 28,52 28,52 28,52 28,52 28,52 
208 Simenstua, Furnes og Kylstad  33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 
209 Bakkehaugen  28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 
249 Barnehageformål – ikke fordelt  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Sum årsverk VO 20 243,88 242,48 242,62 242,62 242,62 242,62 

 
Fra 1.1.2021 utvides en hjemmel som førstesekretær ved Hempa barnehage med 14 %. Dette gjelder 
merkantil funksjon som bistår alle barnehagene, også de private. Med denne utvidelsen får den 
ansatte 100 % stilling. 
 
Tabell 4.3.2.2 Netto driftsbudsjett pr. resultatenhet (kr 1.000)  
 Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
200 Brøttum, Lismarka og Åsen  11 730 12 435 12 471 12 471 12 471 12 471 
201 Fagernes, Fossen og Moelv  17 996 19 150 19 218 19 218 19 218 19 218 
204 Nes  17 594 18 774 19 003 19 003 19 003 19 003 
205 Tømmerli  7 500 8 031 8 093 8 093 8 093 8 093 
206 Hempa og Vesleparken  11 120 12 340 12 484 12 484 12 484 12 484 
207 Buttekvern og Fredheimvegen  13 474 14 141 14 231 14 231 14 231 14 231 
208 Simenstua, Furnes og Kylstad 14 281 16 608 16 726 16 726 16 726 16 726 
209 Bakkehaugen  12 155 13 869 13 856 13 856 13 856 13 856 
249 Barnehageformål – ikke fordelt 137 103 153 594 161 273 160 493 160 493 160 493 
Sum netto driftsutgifter VO 20  242 952 268 942 277 355 276 575 276 575 276 575 

 
Tabell 4.3.2.3 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 302 980 301 920 311 254 310 474  310 474 310 474 
Driftsinntekter 60 301 32 978 33 899 33 899 33 899 33 899 
Netto driftsutgifter 242 679 268 942 277 355 276 575 276 575 276 575 
Investeringsutgifter 5 855 750 750 5 750 5 750 750 
Investeringsinntekter 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 5 855 750 750 5 750 5 750 750 
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4.3.3 Behovsvurderinger 
Presentasjonen av barnehageområdet deles inn i tre hovedkategorier; barnehagedekning, kvalitet i 
barnehager og økonomiske forutsetninger i budsjettet. 

Barnehagedekning 
Status 
Kommunen legger til rette for samordnet opptaksprosess for alle kommunale og private barnehager i 
henhold til lov om barnehager § 12. Det meste av dette arbeidet er tillagt enhetene innen VO 20 
barnehage. Det er lovfestet rett til barnehageplass for barn som fyller ett år innen utgangen av 
august det året det søkes plass, dersom det søkes innen fristen for hovedopptaket, 1. mars. Videre 
har barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass 
rett til å få plass i barnehagen fra den måneden barnet fyller ett år. 
 
Antall søkere til barnehageplass 2020/2021 var 357, en reduksjon 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 svært få ledige plasser etter hovedopptaket. I 
de andre områdene er det en del ledige plasser. Det praktiseres langt på veg fleksibelt 
barnehageopptak som betyr at søknader blir behandlet etter hvert når det er ledige plasser. 
Barnehageportalen med det elektroniske programmet IST barnehage oppleves lett tilgjengelig for 
brukerne og bidrar til at opptaket gjennomføres på en effektiv og sikker måte. 
 
Barnehagedekningen har gjort det mulig å innfri lovfestet rett til barnehageplass. Økt etterspørsel 
har imidlertid medført at det er færre muligheter til å få plass gjennom året i Brumunddal. Det er 
fremdeles ledig kapasitet i de andre områdene etter hovedopptaket. Med en fortsatt økende 
etterspørsel 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. 

Kvalitet i barnehager 
Utdanningsdirektoratet har ansvaret for kvalitets- og kompetanseutvikling, dokumentasjon og 
analyse av tilstanden i barnehagene, tilskudd, regelverksforvaltning, tilsyn og veiledningsoppgaver. 

Meld. St.6 (2019/2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO 
ble lagt fram høsten 2019. Målet med meldingen er å forsterke arbeidet med tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap i barnehager og skoler, og gi alle barn mulighet til å lykkes uavhengig av 
sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller. Meldingen bygger videre 
på tidligere meldinger og følger opp forslag og ny kunnskap fra ulike ekspertgrupper.  
 
Stortinget har vedtatt endringer i barnehageloven fra 1.1.2021. Det er blant annet innført 
bestemmelser om at alle barn har krav på et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Det skal 
sikres ved at barnehageleder og ansatte har plikt til å gripe inn dersom det er mistanke om, eller en 
får kjennskap til at barn ikke opplever et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen har en 
aktivitetsplikt som medfører at saken straks skal undersøkes, og det skal lages en plan for hvordan 
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den skal løses med planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. FN´s barnekonvensjon og 
artikkel 3 - Barnets beste skal tillegges vekt i arbeidet. 
 
Andre nye bestemmelser i barnehageloven er krav til likebehandling og uavhengighet som betyr at 
kommunen skal likebehandle kommunale og private barnehager når den utfører oppgaver som 
barnehagemyndighet. Det presiseres i loven at kommunen skal organisere oppgavene den har som 
myndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til 
kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet. Videre skal alle barnehageeiere ha internkontroll 
med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven. Tilsyn 
med økonomiske forhold i private barnehager flyttes fra kommunen til Utdanningsdirektoratet. 
 
Barnehagetilbudet skal ha høy kvalitet, og det gjennomføres årlig kompetansehevingstiltak for å øke 
kompetansen hos de ansatte, styrke læringsmiljøet og sikre en god sammenheng mellom barnehage 
og skole. Sentrale føringer følges opp etter hvert som de vedtas. Det pågår gjennomgående 
kvalitetsarbeid med utgangspunkt i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og det 
arbeides med tiltak knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne og HMS-arbeid. 
 
Kultur for læring 
Satsingen Kultur for læring har som hovedmål at barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en kultur 
for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Fylkesmannen og 
kommunene i tidligere Hedmark fylke har utviklet en samordnet arbeidsform med profesjonelle 
læringsfellesskap som skal bygge opp under dette. Det er etablert et forsknings- og utviklingsprosjekt 
der Ringsaker kommune deltar sammen med de andre kommunene i tidligere Hedmark fylke. 
Høgskolen Innlandet ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) er faglig ansvarlige for 
prosjektet. Det ble iverksatt for skolene fra høsten 2016 og startet opp for barnehagene med 
spørreundersøkelser høsten 2017. Den andre spørreundersøkelsen ble gjennomført høsten 2019. 
Barnehagene arbeider med resultatene etter disse. Den tredje undersøkelsen, som kommer høsten 
2021, og undersøkelsene skal vise om utviklingsarbeidet har skapt forbedringer.  
 
Hensikten med spørreundersøkelsene er for det første at barnehagene skal få kunnskap om barnas 
opplevelse av barnehagetilbudet; deres sosiale og språklige utvikling. Videre får barnehagene 
informasjon om foreldrenes opplevelse av og tilfredshet med tilbudet og samarbeid med de ansatte. 
Barnehagene får også informasjon om hvordan de ansatte opplever egen arbeidssituasjon og 
kunnskap om ledelsen av barnehagen. I undersøkelsene deltar 4- og 5-åringene og pedagogisk leder 
på deres avdelinger, alle foreldrene, de ansatte og barnehagens ledelse. Resultatet fra de ulike 
spørreundersøkelsene danner grunnlag for videre arbeid i den enkelte barnehage. Alle de 
kommunale barnehagene og 10 private heldagsbarnehager deltar i prosjektet i perioden 2017-2021.  
 
Barnehagene videreutvikler kvaliteten på tilbudet gjennom pedagogisk analyse som er en modell for 
analyse av den pedagogiske praksisen i barnehagen. Analysemodellen uttrykker hvordan det bør 
handles for å nå mål, hva som skal gjøres, valg av tiltak og senere evaluering av tiltakene. Målet med 
forbedringsarbeidet Kultur for læring i barnehagen er å videreutvikle barnehagens pedagogiske 
praksis, slik at barna får realisert sitt potensial for trivsel, utvikling og læring. I løpet av 
prosjektperioden gjennomføres ulike kompetansetiltak, og barnehagene arbeider med 
kompetansepakker utarbeidet av SePU. 
 
Forebygge mobbing 
I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av 
egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Alle barn skal erfare å være betydningsfulle for 
fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Personalet skal forebygge, stoppe og 
følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre. I Ringsaker 
arbeides det videre med tiltak i henhold til vedtak i k.sak 89/2015 Arbeid mot mobbing i barnehager 
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og skoler. Handlingsplanen mot mobbing i Ringsaker kommunes barnehager tas opp som en del av 
HMS-arbeidet en gang i året, og arbeidet synliggjøres i barnehagens årsplan. Igangsatte 
kompetansetiltak for å styrke barns psykiske helse og videreutvikle barnehagene som gode omsorgs-, 
leke- og læringsmiljø bidrar til å forebygge mobbing. 
 
De nye bestemmelsene i barnehageloven fra 1.1.2021 som skal bidra til å sikre barn et trygt og godt 
barnehagemiljø innarbeides i barnehagenes rutiner for å sikre en videreutvikling av arbeidet i 
henhold til lovverket. 
 
Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
Utdanningsdirektoratet tilbyr kompetanseutvikling som skal styrke barnehagers, skolers og eieres 
kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre 
krenkelser. Den skal øke virksomhetenes kunnskaper til å skape og opprettholde gode barnehage- og 
skolemiljøer, og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Tiltaket skal styrke 
både regelverkskompetansen og den pedagogiske kompetansen i barnehager og skoler, hos eiere og 
barnehagemyndighet, samt gi kompetanse i å drive kvalitetsutvikling lokalt. For barnehagene er de 
spesifikke målene at alle har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø, at barn som har behov for 
det, får hjelp tidlig, slik at alle får utviklet sitt potensial og at ansatte skal ha høy kompetanse. 
 
Ringsaker er valgt ut til å delta i kompetanseutviklingen i perioden 2020-2023, og Fagernes, Fossen 
og Moelv barnehager, Nes barnehage, Moelv skole, Moelv ungdomsskole og Nes barneskole er med i 
satsingen i tillegg til PP-tjenesten. Det er et mål at kompetanse og kunnskap fra prosjektet skal ha en 
overføringsverdi som skal komme andre barnehager og skoler til nytte for å sikre trygge og gode 
barnehage- og skolemiljø med en tydelig og inkluderende praksis. Den geografiske nærheten mellom 
de valgte enhetene gir også muligheter for samarbeid og felles kompetanse, noe som er særlig viktig i 
arbeidet med å skape trygge og gode overganger fra barnehage til barneskole og fra barneskole til 
ungdomsskole. 
 
Tilbudet er samlingsbasert, og de som deltar er med på nasjonale og regionale samlinger og driver 
utviklingsarbeid i egen virksomhet. Utdanningsdirektoratet tildeler økonomisk støtte med inntil kr 
260.000 til barnehagemyndighet og inntil kr 260.000 til skoleeier som skal dekke hele 
deltakerperioden. En ressursperson tilsvarende 20 % stilling for barnehagemyndighet og 20 % stilling 
for skoleeier skal på vegne av kommunen ha ansvar for den barnehage- og skolebaserte 
kompetanseutviklingen og for arbeid i lærende nettverk lokalt.  
 
Dialogmøter 
For å følge opp barnehagene og legge til rette for arbeid med kvalitet på tjenestetilbudet gjennom 
god ledelse og styring av enheten, videreføres årlige dialogmøter mellom kommunalsjefen og den 
enkelte barnehageleder. Gjennom analyse av datagrunnlag og refleksjon skal det søkes å iverksette 
tiltak for å videreutvikle kvaliteten. Dialogmøtet skal bidra til å sikre en felles strategi for utviklingen 
av den pedagogiske virksomheten. Videre skal det bidra til økt refleksjon over barnehagens praksis i 
valg av metodisk tilnærming og tilrettelegging for omsorg, lek og læring. I perioden med FoU-
prosjektet Kultur for læring danner resultatene fra spørreundersøkelsen og arbeidet i den enkelte 
barnehage grunnlag for dialogen.  
 
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
Arbeidet med implementering av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver inngår som en 
del av arbeidet med Kultur for læring. Implementeringen vil dels foregå felles for barnehagene med 
refleksjoner og tiltak som er like for alle. I tillegg arbeides det med ulike tiltak i den enkelte 
barnehage ut fra behov og satsingsområder.  
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Digital praksis i barnehagen 
I rammeplanen er barnehagens digitale praksis en av arbeidsmåtene som skal ivareta barnas behov 
for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning. I Ringsaker er det 
laget felles målsettinger for arbeidet med utgangspunkt i rammeplanens målsettinger. Barna skal 
bruke digitale verktøy til utforsking, lek, kreativitet og læring. Videre skal de få erfaring med ulike 
digitale verktøy og utvikle en begynnende etisk forståelse og dømmekraft knyttet til digitale medier. 
Målsettingene medfører krav til personalets kompetanse. Barnehagens ledelse skal sikre arbeidet i 
samarbeid med kommunen. I forbindelse med digitaliseringsprosjektet i skolen har Simenstua, 
Furnes og Kylstad barnehager et pilotprosjekt der barna skal bruke iPad i læringsprosesser; å leke seg 
til ny kunnskap innen ulike fagområder. De ansatte skal utforske kreativ og skapende bruk av digitale 
verktøy sammen med barna. Kunnskap og erfaringer enheten gjør deles med de andre barnehagene. 
 
Matkommunen 
Geitmyra matkultursenter for barn i Ringsaker skal bidra til at barna får viktig kunnskap og oppleve 
gleden ved å dyrke, lage og spise mat som gir god helse. Det lages kurs med utgangspunkt i 
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som tilbys barnehagene. Innen fagområdet Kropp, 
bevegelse, mat og helse skal det legges til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, 
matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Gjennom medvirkning i 
mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse 
for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Barnehagen skal bidra til at barna får innsikt i matens 
opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid. 
 
Videreutdanning 
I strategien Kompetanse for framtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 
2018-2022 gis det føringer for arbeidet med kompetanseheving i barnehagene, og den retter seg mot 
alle ansatte. Strategien legger opp til å videreutvikle den regionale ordningen for 
kompetanseutvikling og å etablere samarbeidsforum. Barnehagene skal få muligheter til å utvikle 
den pedagogiske praksisen gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling i samsvar med lokale 
behov. Videre skal det arbeides med rekruttering av barnehagelærere gjennom blant annet 
arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og videreutdanning i barnehagepedagogikk. 
 
Fra studieåret 2017/2018 gis videreutdanningstilbud for barnehagelærere gjennom 
Utdanningsdirektoratet. Siden oppstart har til sammen 15 barnehagelærere fra kommunale 
barnehager fullført videreutdanning. Barnehageåret 2020/2021 er det tre barnehagelærere som 
deltar på videreutdanning. Barnehageeier får kr 70.000 i tilretteleggingsmidler for ansatte som tar 30 
studiepoeng over to semestre studieåret 2020/2021. Deltakerne får permisjon med lønn iht. 
permisjonsreglementet for å delta på studiesamlinger, og tilretteleggingsmidlene brukes til å dekke 
nødvendig vikar, samt utgifter til studiemateriell og semesteravgift. 
 
Øvingsbarnehage 
Ifølge lov om barnehager plikter barnehageeier å stille barnehagen til disposisjon for 
øvingsopplæring for studenter som tar barnehagelærerutdanning, og barnehageledere og 
pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik øvingsopplæring. Det er et krav for å være 
øvingslærer at Veilederutdanning for praksislærere er gjennomført. Flere av barnehagene har 
pedagoger som har gjennomført videreutdanningen og tar imot studenter. 
 
Psykisk helse 
Kompetansetiltak innen forebyggende psykisk helse for barn og unge i samarbeid med Familiens 
hus/PP-tjenesten videreføres. For å styrke barns psykiske helse bidrar psykologisk førstehjelp til at 
det arbeides helsefremmende og forebyggende for å utvikle barnas og de voksnes psykologiske 
kunnskap, mentale og sosiale ferdigheter og mestringsstrategier. Det psykologisk-pedagogiske 
materialet Grønne tanker – glade barn brukes. Målet er å styrke barns psykiske helse gjennom mer 



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

 

Side 105 

kunnskap og ferdigheter. DUÅ (De Utrolige Årene) videreføres som tiltak for forebygging og 
behandling av atferdsproblemer hos barn i alderen 3-8 år.  
 
Hjelp til barn med nedsatt funksjonsevne/styrkingsressurser 
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. De siste tre årene har det i 
gjennomsnitt vært behandlet 47 slike søknader pr. år, og det er en økning fra tidligere. I tillegg får det 
enkelte barnet tildelt flere timer enn tidligere etter sakkyndig vurdering. Dette betyr at behovet for 
pedagoger som utfører spesialpedagogisk hjelp er økende, og de fem årsverkene for spesialpedagog 
som er budsjettert til formålet ikke er tilstrekkelig for å ivareta alle barna. Etter avtale utføres 
spesialpedagogisk hjelp for noen barn av en barnehagelærer i barnehagen. 
 
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. Det skal særlig legges vekt på 
tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige utgiftene ved 
tilretteleggingen og virksomhetens ressurser. Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av 
barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne. Tilretteleggingsplikten gjelder tiltak som er 
nødvendige for at barnet skal nyttiggjøre seg av barnehageplassen, for eksempel tildeling av 
ressurser til ekstra bemanning.  
 
Antall barn det søkes ressurser for varierer noe, men det har vært en jevn økning siden 
barnehagelovens § 19 g ble vedtatt. Dette skyldes trolig dels at satsing på tidlig innsats gjennom 
mange år har resultert i at behov avdekkes tidligere, og dels at det avdekkes flere barn med særskilte 
behov. I tillegg er det et økt press fra andre instanser på oppgaver som barnehagen skal ivareta og at 
barnas særskilte behov krever ekstra ressurser. Det er en del barn med svært alvorlige diagnoser som 
krever oppfølging gjennom hele dagen, og da er ikke barnehagens grunnbemanning tilstrekkelig for å 
ivareta barnet og gi et forsvarlig tilbud. 
 
På bakgrunn av dette styrkes budsjettet med 3 mill. kroner for å lønne ekstra ressurser som må 
settes inn i barnehagene i henhold til fattede vedtak basert på barnehagelovens §§ 19 a og 19 g. 
 
Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage 
Kunnskapsdepartementet tildeler tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for 
minoritetsspråklige barn i barnehage. Kriteriene for tildeling er at antall minoritetsspråklige barn i 
ordinære barnehager er minst 10 % av alle barnehagebarn i kommunen, og at totalt antall 
minoritetsspråklige barn er 50 eller flere. Det er rapporteringen av antall barn i barnehagenes 
årsmelding pr. 15.12. som er årlig telletidspunkt, og tilskuddet mottas på våren dersom kommunen 
kvalifiserer til å få tilskudd. Ringsaker har fått tildelt tilskudd de tre seneste årene, og midlene er 
brukt til ekstra bemanning i barnehagene som har minoritetsspråklige barn. Midlene brukes blant 
annet til å lage små språkgrupper som tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen hos barna. 
 
Veiledning av nyutdannede barnehagelærere 
Det er inngått en intensjonsavtale mellom KS og Kunnskapsdepartementet om å arbeide målrettet 
for at nytilsatte nyutdannede barnehagelærere skal få tilbud om veiledning. Barnehageeier har 
ansvaret for å tilby veiledning. Arbeidet ivaretas av den enkelte barnehageleder. De barnehagene 
som er øvingsbarnehager for Høgskolen i Innlandet har pedagogiske ledere som har tatt/tar 
videreutdanning i veiledning. Denne kompetansen brukes både for studenter, nyutdannede 
barnehagelærere og andre som har behov for veiledning. Fylkesmannen har utlyst tilskudd til 
veiledningsordninger for nyutdanna barnehagelærere, og forutsatt at Ringsaker får midler planlegges 
det å lage et program for veiledning av nyutdanna barnehagelærere. 
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Økonomiske forutsetninger i budsjettet 
Foreldrebetaling 
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager har en bestemmelse om maksimalpris for en hel 
barnehageplass. Denne gis i statsbudsjettet, og er kr 3.230 pr. måned for hel plass fra 1.1.2021. Dette 
er en økning på kr 95 fra 2020. Betaling for kost kommer i tillegg. Endringen i maksimalpris medfører 
en økning av brukerbetalinger ut over ordinær prisframskriving i budsjett 2021 på til sammen  
kr 131.000 for de kommunale barnehagene. 
 
Stortinget vedtok 17.4.2015 en endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager gjeldende fra 
1.5.2015. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten for en barnehageplass. I 
praksis betyr dette at husholdninger med lavere bruttoinntekt enn kr 592.167 (1. januar 2021)  
kan søke om reduksjon av foreldrebetalingen.  
 
Videre vedtok Stortinget 5.6.2015 ytterligere en endring av forskrift om foreldrebetaling i 
barnehager. Endringen ga rett til fritak for foreldrebetaling for 20 timer pr. uke for 4- og 5-åringer i 
husholdninger med inntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Fra 1.8.2016 ble 
ordningen utvidet til å omfatte 3-åringer, og fra 1.8.2019 ble ordningen utvidet til også å gjelde 2-
åringer. Inntektsgrensa er kr 566.100 fra 1.8.2020 og foreslås økt til kr 583.650 fra 1.8.2021.  
 
Begge moderasjonsordningene er søknadsbaserte, og inntekten det skal beregnes etter er 
skattepliktig kapital- og personinntekt. Det fattes vedtak for ett barnehageår om gangen. Budsjettet 
er styrket med kr 824.000 for å kompensere for en forventet økning i antall søknader til ordningene. 
 
Tilskudd til private barnehager 
Det ble vedtatt nytt regelverk som regulerer tilskudd til private barnehager fra 2016. Forskrift om 
tildeling av tilskudd til private barnehager ble vedtatt den 9.10.2015. Det er gjennomført flere større 
endringer av regelverket. Det ble også gjennomført en høringsrunde i forhold til endringene av 
forskriften fra 2017.  
 
Fra 2015 ble det innført at tilskuddsgrunnlaget er kommunens to år gamle regnskap. Den nye 
forskriften viderefører dette prinsippet. Driftstilskudd skal utmåles etter den enkelte kommunes 
regnskap, og ikke etter en nasjonal sats. Regnskapsførte pensjonsutgifter skal ikke inngå i 
beregningsgrunnlaget, men det legges til et pensjonspåslag av brutto lønnsutgifter. Pensjonspåslaget 
har vært på 13 %. Fra 2021 er det foreslått at påslaget skal reduseres til 11 %. Samtidig er det lagt 
opp til en overgangsordning med nedtrapping fra 13 % til 11 %. Enkeltstående barnehager får fortsatt 
13 % pensjonspåslag i 2021, før det reduseres gradvis fra 2022. Av Ringsakers 15 ordinære 
barnehager er 14 enkeltstående barnehager. Med enkeltstående ordinære barnehager menes en 
barnehage som ikke inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager.  
 
Etter forskrift om tilskudd til private barnehager skal tilskuddssatser vedtas innen 31. oktober i året 
før tilskuddsåret. 
 
Det er beregnet satser for kommunalt tilskudd til ordinære private barnehager. Satsene er basert på 
kommunens regnskap fra to år tilbake, det vil si regnskap 2019, som er prisframskrevet til 2021. 
Satsene er videre beregnet ut fra det gjennomsnittlige barnetallet som gikk i de kommunale 
barnehagene i 2019.  
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Satsene for 2021 er beregnet til: 
 

Ordinære barnehager: Ringsaker 
Enkeltstående:  
Driftstilskudd 0-2 år pr. heltidsplass 242 945 
Driftstilskudd 3-6 år pr. heltidsplass 117 576 
Andre:  
Driftstilskudd 0-2 år pr. heltidsplass 238 070 
Driftstilskudd 3-6 år pr. heltidsplass 114 868 

 
I tillegg til de kommunale satsene for driftstilskudd til ordinære plasser skal kommunen bruke 
nasjonale satser for å beregne driftstilskudd til familiebarnehager. Utdanningsdirektoratet 
offentliggjorde den 29.10.2020 hva disse satsene skal være for 2021: 
 

Familiebarnehager: Nasjonale satser 
Driftstilskudd 0-2 år pr. heltidsplass 177 500 
Driftstilskudd 3-6 år pr. heltidsplass 134 900 

 
Kommunene skal etter forskriften også gi et kapitaltilskudd til de private barnehagene. Tilskuddet 
skal som tidligere være basert på nasjonal sats. Fra 2016 er kapitaltilskuddet differensiert etter 
barnehagebyggets byggeår for ordinære barnehager. Satsene for 2021 er fastsatt til: 
 

Kapitaltilskudd: Nasjonale satser 
Ordinære barnehager – byggeår tom 2012 8 000 
Ordinære barnehager – byggeår 2013-2015 14 500 
Ordinære barnehager – byggeår 2016-2018 17 300 
Ordinære barnehager – byggeår 2019-2021 18 100 
Familiebarnehager 14 000 

 
I budsjettet for 2021 er det innarbeidet 140,035 mill. kroner i tilskudd til de private barnehagene. I 
tillegg til satsene for driftstilskudd og kapitaltilskudd, er det antall heltidsplasser i de private 
barnehagene ved årsmeldingen i desember som vil avgjøre hvor mye tilskudd kommunen skal 
utbetale. Eventuelle endringer i barnetallet gjennom 2021 kan også påvirke tilskuddene. En vil 
komme tilbake til nærmere økonomiske konsekvenser gjennom tertialrapportene i 2021.   
 

4.3.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
Opprettelse av 0,14 årsverk 
En eksisterende hjemmel som førstesekretær ved Hempa barnehage økes med 14 % fra 1.1.2021. 
Med dette får den ansatte full stilling. Budsjettet til enheten styrkes med kr 80.000 i lønnsmidler. 
 
Økt tilskudd private barnehager 
For å dekke opp økningen i tilskudd til private barnehager styrkes budsjettet på dette området med 
5,1 mill. kroner. 
 
Redusert pensjonspåslag tilskudd til private barnehager 
I statsbudsjettet for 2021 foreslås det at pensjonspåslaget ved utregning av tilskuddssatser til private 
barnehager reduseres fra 13 % til 11 %. For enkeltstående barnehager foreslås en nedtrapping hvor 
de får 13 % påslag i 2021, 12 % påslag i 2022 og 11 % påslag i 2023. Budsjettposten for tilskudd til 
private barnehager reduseres med 1,242 mill. kroner i 2021, og med ytterligere kr 780.000 fra 2022 i 
tråd med trekket i rammetilskuddet til kommunen.  
 
  



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

 

Side 108 

Kompensasjon redusert foreldrebetaling  
Det er stor pågang av søknader om redusert foreldrebetaling, inntektsgrunnlaget for å få vedtak om 
redusert foreldrebetaling økes, og budsjettet styrkes med kr 824.000 på dette området. 
 
Økt behov for spesialpedagogisk støtte og tilrettelegging 
Det er stadig flere barn som får vedtak om spesialpedagogisk støtte og tilrettelegging. Dette er en 
lovpålagt tjeneste, og budsjettet på området styrkes med 3 mill. kroner. 
 
Økt makspris foreldrebetaling 
En økning av maksprisen i barnehagen fra kr 3.135 til kr 3.230 pr. 1.1.2021 utgjør en økning av 
brukerbetalinger ut over ordinær prisframskriving i budsjett 2021 på til sammen kr 131.000 for de 
kommunale barnehagene. 

4.3.5 Investeringstiltak 
Diverse utbedringer barnehager (prosjekt 60635) 
Det er ført opp kr 750.000 hvert år i økonomiplanperioden til diverse utbedringer av barnehager. 
Ringsaker kommune har mange eldre barnehager som etter hvert har behov for ulike 
oppgraderinger. 
 
Barnehagetilbud Moelv (prosjekt 60636) 
Kommunestyret har i k.sak 16/2009 lagt opp til å etablere ny barnehage i Moelv. Det er foreløpig ført 
opp 5 mill. kroner i 2022 og 5 mill. kroner i 2023 til formålet.  
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4.4 Undervisning (VO nr. 30) 

4.4.1 Innledning 
 
Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritids-
tilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss.  
 
Virksomhetsområdet består av til sammen 19 resultatenheter:  
 

Barneskoler: 12 enheter med til sammen 15 skoler 
Kombinerte: 1 enhet med både barne- og ungdomsskole (Brøttum) 
Ungdomsskoler: 4 enheter med 4 skoler 
Andre: 2 enheter (PPT, Voksenpedagogisk senter med logopedisenteret) 
  

Hovedmål: 
Skolene i Ringsaker skal være likeverdige og framtidsrettede lærings- og oppvekstarenaer. 
 
I kommuneplanens samfunnsdel er det formulert følgende mål og strategier for grunnskolen: 
• Ringsaker kommune skal gi alle elever likeverdig og framtidsrettet grunnskoleopplæring av høy 

kvalitet. 
• Skolene skal prioritere utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, 

regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter gjennom hele skoleløpet. 
• Alle resultatene skal være på høyde med eller bedre enn landsgjennomsnittet. 
• Elevene skal gis tilpasset opplæring. Elever med spesielle behov skal om nødvendig gis kvalifisert 

spesialundervisning. 
• Alle skolene skal ha tilfredsstillende lokaler, innemiljø og uteområder i henhold til gjeldende 

lovverk. 
• Skolefritidsordningen skal holde god kvalitet og være et tilbud til alle som ønsker det. 

 
Dette skal gjennomføres ved å:   
• Målrette rekrutteringspolitikken og satse på systematisk kompetanseheving.  
• Sikre godt kvalifisert personell som har evne til omstilling og videreutvikling. 
• Kvalitetsvurdere skolene i forhold til elevenes kunnskapsnivå. 
• Evaluere den kvalitetsmessige utviklingen av skolene, trivsel og læringsmiljø. 
• Avdekke behov og gi tidlig hjelp til barn og familier som har ekstra behov for det.  
• Søke tverrfaglig samarbeid for å avdekke behov/muligheter for barn med funksjonshemming. 
• Videreutvikle elev- og foreldremedvirkningen. 
• Søke å styrke bemanningen i grunnskolen. 
• Utforme skolebygningene tidsmessig og fremtidsrettet for skiftende arbeids- og 

organiseringsformer.  
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4.4.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.4.2.1 Personalressurser (årsverk) 
 
30 Undervisning 31.12.2019 Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
300 Brøttum ungdomsskole 18,75 18,75 18,09 18,09 18,09 18,09 
301 Moelv ungdomsskole 24,68 24,68 25,13 25,13 25,13 25,13 
302 Nes ungdomsskole 18,64 18,64 18,82 18,82 18,82 18,82 
303 Brumunddal ungdomsskole 45,44 45,44 46,08 46,08 46,08 46,08 
304 Furnes ungdomsskole 46,01 46,01 45,18 45,18 45,18 45,18 
310 Brøttum skole 20,03 20,03 22,77 22,77 22,77 22,77 
312 Messenlia og Lismarka skole 17,94 17,94 17,25 17,25 17,25 17,25 
313 Fagernes og Åsen skole 18,53 18,53 18,49 18,49 18,49 18,49 
316 Gaupen skole 17,51 17,51 17,69 17,69 17,69 17,69 
319 Kirkekretsen skole 21,19 21,19 21,12 21,12 21,12 21,12 
321 Hempa skole 22,60 22,60 22,23 22,23 22,23 22,23 
322 Fagerlund skole 77,33 77,33 77,40 77,40 77,40 77,40 
323 Mørkved skole 52,76 52,76 52,27 52,27 52,27 52,27 
324 Kirkenær skole 23,71 23,71 23,00 23,00 23,00 23,00 
325 Kylstad skole 17,56 17,56 17,26 17,26 17,26 17,26 
326 Stavsberg skole 23,73 23,73 22,97 22,97 22,97 22,97 
327 Nes barneskole 40,09 40,09 38,97 38,97 38,97 38,97 
328 Moelv og Fossen skole 62,24 62,24 62,93 62,93 62,93 62,93 
342 Voksenpedagogisk senter 28,47 28,47 28,30 28,30 28,30 28,30 
343 PPT  20,10 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 
399 Ufordelt ramme undervisning 3,00 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
Sum årsverk VO 30 620,31 621,11 619,85 619,85 619,85 619,85 

 
Budsjettforslaget for 2021 bygger på timetildeling til skolene pr. 1.8.2020 for skoleåret 2020/2021, 
samt merkantil bemanning og bemanning i skolefritidsordningen.  
 
Det er en nedgang på 1,26 årsverk fra opprinnelig budsjett 2020 til budsjett 2021. 
 
I 1. tertialrapport 2020 ble det overført 1 årsverk IKT-ressurs til IKT-avdelingen under VO 11 
Administrasjon og fellesutgifter. Det var de fem ungdomsskolene og Voksenpedagogisk senter som 
ble trukket 16,67 % stilling hver. 
 
Ellers er det kun små endringer i antall årsverk. Det er 82 færre elever inne i budsjettgrunnlaget 
sammenlignet med forrige skoleår. Det er også færre elever som har SFO. Endringen i SFO gir en 
nedgang på 0,63 årsverk.  
 
Samtidig er det budsjettert flere timer til pedagog og barneveileder til gjesteelever. Dette bidrar til 
en økning i antall årsverk.  
 
Til sammen utgjør disse endringene en nedgang på 0,26 årsverk.  
 
I og med at saken om skolestruktur i nordre Ringsaker ble utsatt, jf. k.sak 54/2020, er det foreløpig 
ikke innarbeidet reduksjon i årsverk i planperioden. 
 
Ressurser som er budsjettert som reserve på budsjettansvar 399 ufordelt undervisning er ikke tatt 
med i tabellen, men kan ved eventuell fordeling i løpet av året bli omgjort til årsverk. Skolelederen 
har anledning til å veksle lærertimer (60 min.) om til assistenttimer med en faktor på 3,33. Dette skal 
skje marginalt og i tett samarbeid med hovedtillitsvalgte. 
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Tabell 4.4.2.2 Netto driftsbudsjett pr. resultatenhet (kr 1.000) 
  Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
300 Brøttum ungdomsskole 14 837 14 170 13 757 13 757 13 757 13 757 
301 Moelv ungdomsskole 18 466 18 171 18 396 18 396 18 396 18 396 
302 Nes ungdomsskole 14 341 14 226 14 786 14 786 14 786 14 786 
303 Brumunddal ungdomsskole 33 662 34 039 34 929 34 929 34 929 34 929 
304 Furnes ungdomsskole 32 259 33 232 32 828 32 828 32 828 32 828 
310 Brøttum skole 13 503 13 130 14 735 14 735 14 735 14 735 
312 Messenlia og Lismarka skole 11 773 12 196 11 977 11 977 11 977  11 977 
313 Fagernes og Åsen skole 12 562 13 001 13 132 13 132  13 132 13 132 
316 Gaupen  12 428 12 006 12 017 12 017 12 017 12 017 
319 Kirkekretsen skole 13 672 13 668 13 666 13 666 13 666 13 666 
321 Hempa skole 14 433 15 225 14 978 14 978 14 978  14 978 
322 Fagerlund skole 51 970 51 741 52 679 52 679 52 679 52 679 
323 Mørkved skole 33 490 34 592 34 445 34 445 34 445 34 445 
324 Kirkenær skole 15 056 15 013 14 751 14 751 14 751 14 751 
325 Kylstad skole 11 823 11 590 11 583 11 583 11 583 11 583 
326 Stavsberg skole 14 956 15 718 15 338 15 338 15 338 15 338 
327 Nes barneskole 26 021 26 597 25 807 25 807 25 807 25 807 
328 Moelv og Fossen skole 41 692 41 353 42 107 42 107 42 107 42 107 
342 Voksenpedagogisk senter 15 159 24 617 26 884 25 427 25 101 25 101 
343 PPT  14 560 15 821 15 887 15 887 15 887 15 887 
399 Undervisning – ikke fordelt 35 488 55 493 51 407 51 545 49 084 49 084 
Sum netto driftsutgifter VO 30 452 151 485 599 486 089 484 590 481 983 481 983 

 
 
Tabell 4.4.2.3 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 580 752 545 516 547 172 545 673 543 066 543 066 
Driftsinntekter 128 601 59 917 61 083 61 083 61 083 61 083 
Netto driftsutgifter 452 151 485 599 486 089 484 590 481 983 481 983 
Investeringsutgifter 162 358 34 620 5 500 5 500 5 500 5 500 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 162 358 34 620 5 500 5 500 5 500 5 500 

4.4.3 Behovsvurderinger 
 
Strategi for økt læringsutbytte 
Gjennom kartlegging og nasjonale prøver følges elevenes læring tett av lærere, skoleledere og 
skoleeier. Læringstrykket er høyt; med særlig vekt på grunnleggende ferdigheter, norsk, engelsk og 
matematikk. Strategiene og metodene som tas i bruk er forankret i forskning, samt erfaringer fra 
endrings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt. Med tidlig innsats og tett oppfølging legges 
grunnlaget for at den enkelte elev skal fullføre og bestå videregående opplæring som grunnlag for 
videre studier eller arbeidsliv.  
 
Undervisningens kvalitet er en vesentlig faktor for elevenes læring. Tiltakene i satsingen for økt 
læringsutbytte griper direkte inn i lærernes undervisningspraksis og skal ha effekt på elevenes 
læringsarbeid. Lærerne skal sette seg faglige mål, dele kunnskap og gi hverandre konstruktive 
tilbakemeldinger. For å lykkes med dette må skolelederne lede og delta i lærernes læring. Dette 
stiller høye krav til skolelederne om å utvikle sine skoler til å bli profesjonelle læringsfellesskap. For å 
gi støtte og kompetanse i ledelse av læringsarbeidet ved skolen, gjennomføres ledersamlinger, 
fagsamlinger og arbeid i profesjonelle læringsfellesskap i skolene og på tvers av skoler. 
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Elevenes læringsresultater følges opp gjennom resultatmøter og dialogmøter på skole- og 
skoleeiernivå. I disse møtene analyseres resultatene. Strategier og tiltak for økt læringsutbytte, 
tilpasset opplæring, samt trygt og godt skolemiljø samordnes. Arbeidet er strukturert i et årshjul. 
 
Rådmannen legger hvert år fram en tilstandsrapport om grunnskolen for kommunestyret, jf. k.sak 
29/2020. Her omtales blant annet læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring i videregående 
opplæring. I tillegg omtales antall elever, voksentetthet og omfanget av spesialundervisning. 
 
Økt timetall i matematikk og engelsk 
Gjennom strategi for økt læringsutbytte er timetallet i basisfagene matematikk og engelsk økt. I  
k.sak 140/2008 ble det vedtatt en utvidelse på 0,5 timer i matematikk pr. uke pr. trinn på 1.-4. trinn 
og 0,25 timer pr. uke pr. trinn på 5.-7. trinn. 
 
For å styrke undervisningen i matematikk og engelsk på 1.-4. trinn, ble det videre vedtatt en 
timeutvidelse med en time pr. uke pr. trinn i hvert av fagene fra høsten 2015, jf. k.sak 82/2014.  
I k.sak 107/2016 ble timetallet i matematikk økt med to uketimer på 5.-7. trinn fra høsten 2017. 
Gjennom timeutvidelsene får elevene i Ringsakerskolen til sammen 465,5 årstimer ut over minste-
timetallet for grunnskolen, det vil si 12,25 uketimer fordelt på 1.-7. trinn. Med disse tiltakene er det 
lagt til rette for økt læringsutbytte gjennom tidlig innsats og dybdelæring. 
 
Kartlegging av elevenes grunnleggende ferdigheter og kompetanse  
På 1.-3. trinn gjennomføres nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning for å fange opp elever 
som trenger ekstra oppfølging. Det gjennomføres også nasjonal kartlegging i engelsk på 3. trinn og i 
digitale ferdigheter på 4. trinn. I tillegg benyttes det annet kartleggingsmateriell i norsk, matematikk 
og engelsk på trinn som ikke har nasjonale prøver. Gjennom hele skoleløpet benyttes dynamiske 
verktøy i henholdsvis lesing og regning for å følge elevenes læringsprogresjon. 
 
Nasjonale prøver gjennomføres i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn, og lesing og regning på 
9. trinn. Det er utviklet analyseverktøy som gjør det mulig for skolene å se hvordan de enkelte 
oppgaver er løst på elevnivå. Skolene benytter analyseverktøyene for å følge utviklingen til elevene 
over tid og som grunnlag for iverksetting av tiltak.  
 
Analyseverktøyet Engage er sentralt i arbeidet med kartlegging og skal brukes systematisk på alle 
nivå i skoleorganisasjonen. Her kan resultater leses på individ-, klasse- og skolenivå. I dialogen 
mellom skoleeier og skoleledere benyttes analyse- og prosessverktøyet Insight for å strukturere 
relevant styringsinformasjon. Insight henter informasjon fra Engage og alle offentlige registre og 
databaser som er relevante for skolen. 
 
Grunnleggende ferdigheter  
Grunnleggende ferdigheter som digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne 
regne og å kunne skrive er en del av elevenes faglige kompetanse og nødvendige redskaper for 
læring og faglig forståelse. Ferdighetene er også viktige for elevenes identitet og sosiale relasjoner, 
og for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Gjennom systematisk arbeid skal alle elever i 
Ringsaker tilegne seg og anvende de grunnleggende ferdighetene, slik at de mestrer utfordringer og 
løser oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger.  
 
Utviklingen av de grunnleggende ferdighetene vektlegges gjennom hele opplæringsløpet. Det går for 
eksempel en sammenhengende linje fra den første lese- og skriveopplæringen til det å kunne lese 
avanserte tekster. I lesing bruker alle skoler digitale verktøy i bokstav-, lese- og skriveopplæringen, og 
noen bruker metoden «Skrive seg til lesing med talende tastatur» (STL+). Lydfunksjonen på 
nettbrettet gjør at elevene kan lese inn egen tekst/bokstavlyder og/eller få opplest tekst samtidig 
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som de skriver. Etter kartlegginger og nasjonale prøver gjennomfører skolene intensive lesekurs etter 
behov. 
 
Rammeverket for grunnleggende ferdigheter som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet brukes av 
skolene i utviklingen av progresjonen i fagene og i vurdering av elevenes læring. 
 
Skolebibliotek 
Styrking av skolebibliotekene er en del av den helhetlige satsingen på lese- og skriveopplæring, og 
det er innarbeidet kr 80.000 årlig til skolebibliotek.  
 
Ringsaker kommune er tildelt 1,2 mill. kroner fra Utdanningsdirektoratet til kompetanseheving, med 
formål å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Alle skolene deltar sammen med 
Folkebiblioteket for å heve kompetansen og høyne kvaliteten i dette arbeidet. Det skal utarbeides en 
skolebibliotekplan for Ringsakerskolen for å øke lesegleden og styrke de grunnleggende ferdighetene 
i lesing. Det er videre et mål at alle skoler skal ha et funksjonelt og integrert skolebibliotek.  
 
Som del av denne satsingen tilbyr Universitetet i Agder et videreutdanningsprogram for 20 skole-
bibliotekarer og lærere i Ringsaker. Videreutdanningen har tittelen Skolebiblioteket i fagfornyelsen og 
gjennomføres i løpet av skoleåret 2020/2021. Deler av undervisningen er samlingsbasert i Ringsaker, 
og resten av undervisningen foregår digitalt. De praktiske arbeidskravene knyttes til lærernes og 
skolebibliotekarenes egne arbeidsplasser. 
 
Newton Ringsaker – Gode læringsopplevelser former fremtiden 
Newton Ringsaker er etablert og er under pilotering skoleåret 2020/2021. Det er et viktig ledd i 
realfagsatsingen og utviklingen av digital kompetanse i kommunen. Rommet eies av Ringsaker 
kommune og driftes til daglig av to Newton-lærere.  
 
Et Newton-rom er et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale. I Newton-
rommet legges det til rette for at barnehagebarn, elever og lærere skal øke motivasjonen og få gode 
lærings- og mestringsopplevelser i naturfag, matematikk og teknologi gjennom undervisnings-
moduler for barnehage, grunnskole og videregående skole på dagtid, samt aktiviteter for SFO.  
 
Undervisning i et Newton-rom samsvarer godt med nye læreplaner i LK20, og gir rom for 
tverrfaglighet, dybdeforståelse og praktisk tilnærming i realfag og bruk av digitale verktøy. Det 
utvikles fortløpende nye undervisningsmoduler som er tilpasset skolenes ønsker og behov. Dette 
bidrar til å gi Newton-rommet en lokal profil. Det tilbys inspirasjonskurs og etterutdanning i realfag 
og programmering for barnehageansatte og lærere, og er et viktig ressurssenter for realfag og 
teknologi i regionen i samarbeid med lokalt næringsliv. 
 
Tidlig innsats og tilpasset opplæring i et inkluderende fellesskap 
Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO 
understreker at inkludering i barnehage og skole handler om at alle barn skal oppleve at de har en 
naturlig plass i fellesskapet.  
 
Prinsippet om tidlig innsats skal gi bedre kvalitet i det ordinære tilbudet i barnehagen og skolen, og 
virke forebyggende for alle. Tiltak skal iverksettes med en gang det er behov, fram til 10. trinn. 
Skolene skal blant annet tilby intensiv opplæring til elever i lesing, skriving og regning. Opplæringen 
skal også tilpasses gjennom ulike arbeidsformer og pedagogiske tilnærminger, bruk av læremidler og 
organisering. Skolene må derfor etablere et helhetlig system for en inkluderende og tilpasset 
pedagogisk praksis, og det utvikles støttestrukturer slik at lærerne får god støtte og veiledning i dette 
arbeidet. 
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Elever med stort læringspotensial 
Alle elever skal ha tilpasset opplæring og oppleve mestring. Noen elever lærer raskere og tilegner seg 
mer kompleks kompetanse enn sine jevnaldrende. Elever med stort læringspotensial er ikke 
nødvendigvis høyt presterende, men de har et stort potensiale for læring på ett eller flere faglige 
områder. De viktigste tiltak for denne elevgruppen er tidlig identifisering, anerkjennelse og 
pedagogisk og organisatorisk differensiering. Skoleeier og skolene samarbeider for å gi disse elevene 
tilpasset opplæring. Dette kan innebære at eleven får opplæring på et høyere trinn på egen skole, på 
andre skoler og i videregående skole.  
 
Elever med stort læringspotensial som ønsker faglige utfordringer ut over matematikken i 
ungdomsskolen, tilbys Forsering teoretisk matematikk 1T. Utdanningsdirektoraret tilbyr dette digitalt 
for høytpresterende ungdomsskoleelever eller elever med stort læringspotensial. Med bruk av 
omvendt undervisning og videomøter får elevene tilhørighet i en klasse, med en egen nettlærer som 
møtes i et virtuelt klasserom. For å gi elevene et helhetlig tilbud har alle elevene en kontaktperson 
ved sin egen skole. I tillegg tilbyr Newton Ringsaker månedlige samlinger for elevene. Formålet med 
samlingene er å legge til rette for etablering av nettverk og en felles arena hvor elevene kan dele 
erfaringer, samarbeide og få faglig veiledning.  
 
Kultur for læring 
Satsingen Kultur for læring har som hovedmål at barn og unge i gamle Hedmark fylke skal vokse opp i 
en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Det er 
etablert et forsknings- og utviklingsprosjekt for perioden 2016-2020 der Ringsaker kommune deltar 
sammen med alle andre kommuner i gamle Hedmark fylke, jf. k.sak 41/2016 Tilstandsrapport for 
grunnskolen 2015. Fylkesmannen leder prosjektet i samarbeid med Senter for praksisrettet 
utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet.  
 
Med utgangspunkt i kartleggingsresultater og kompetansepakker utviklet i prosjektet, utarbeider 
skolene strategier og tiltak for å forbedre sin praksis. Resultatene fra siste kartlegging (T3) 
presenteres i januar 2021, og arbeidet med analysen av disse vil sees i sammenheng med innføring 
av nye læreplaner i Kunnskapsløftet 2020. I analysearbeidet brukes pedagogisk analyse som metode 
og arbeidsmetodikk. Pedagogisk analyse bidrar til en mer kunnskapsbasert forståelse og benyttes av 
alle skolene og PP-tjenesten.  
 
Målsettingen i Kultur for læring er å forbedre elevenes grunnleggende skolefaglige ferdigheter og 
samtidig gi dem ferdigheter som forbereder dem på morgendagens samfunns- og arbeidsliv. Videre 
skal lærernes, skoleledernes og skoleeiers kompetanse økes gjennom kollektiv kompetanseutvikling.  
Arbeidet i Kultur for læring innebærer et tett samarbeid mellom skoleeier, skolene og 
høgskolesektoren. Staten gir økonomisk støtte til skoleeiere og høgskolen gjennom desentralisert 
ordningen for lokal kompetanseutvikling. Det utvikles nå en ny samarbeidsmodell for kompetanse-
utvikling i grunnskoler og barnehager i Innlandet fylke.  
 
Særskilt språkopplæring og morsmålsopplæring for elever fra språklige minoriteter 
Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk har rett til særskilt norskopplæring til de har 
tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har disse 
elevene også rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring.  
 
Tall fra GSI (Grunnskolens informasjonssystem) viser at det pr. 1.10.2020 er 313 elever som får 
særskilt norskopplæring i grunnskolen i Ringsaker. Dette er en økning på 3 elever fra forrige skoleår. I 
sum representerer disse elevene 30 språk. Kommunen har plikt til å kartlegge elevenes ferdigheter i 
norsk før det blir fattet vedtak om særskilt språkopplæring. For å lykkes med inkludering og tilpasset 
opplæring er det avgjørende å opparbeide tilstrekkelige norskkunnskaper hos elevene.  
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Digital kompetanse og digitale ferdigheter         
I skolen og i arbeidet med barns læring er digitale verktøy nå en selvfølge fra første skoledag. 
Utviklingen i samfunnet går raskere og hvilken teknologi, kunnskap og kompetanse som trengs 
står sentralt. Digitaliseringsstrategien i Ringsaker kommune (2018-2021) inneholder mål og strategier 
og gir føringer for arbeidet med digitalisering i skolen. Målene er i tråd med nasjonale føringer, og 
strategiene er lokale grep som skal bidra til at en kommer nærmere mål og god kvalitet på 
digitaliseringen i Ringsakerskolen.   
 
Skoleeier prioriterer opplæring og kompetanseutvikling i bruk av digitale verktøy og 
programvare. Det stilles videre store forventninger til skoleledere når det gjelder å utvikle skolen som 
en digital moden organisasjon. Skoleledelsen skal være i stand til å planlegge og støtte opp under 
lærernes pedagogiske arbeid med IKT, gjennom kompetanse- og organisasjonsutvikling. Opplæring 
og kompetanseheving for lærere utføres av ressurslærere samlet i et kommunalt veilederkorps eller 
fra lærere med høy profesjonsfaglig digital kompetanse ved den enkelte skole. Bruk av digitale 
verktøy i undervisningen benyttes nå av lærere og elever på alle trinn ved skolene og gjør 
at lærere og elever kan samhandle digitalt. Perioden med stengte skoler viste at det raskt kunne 
etableres nye arbeidsmåter og rutiner med bruk av verktøyene. Foresatte på barnetrinnet har tilgang 
til elevenes digitale plattform Showbie, og digital meldingsbok benyttes for samtlige elever fra 1.-10. 
trinn. Ved bruk av verktøy som Intune og Lightspeed kan en ha effektiv administrasjon av utstyr, 
apper og programvare.  
 
Alle innenfor skole har tilgang på skytjenesten Microsoft 365 Education og dermed en rekke tjenester 
som fremmer samhandling, deling og kommunikasjon. Skolene benytter Teams og Showbie som 
samhandlingsplattformer for både ledelse, lærere og elever. Ved bruk av Teams og klassenotatblokk 
(digital notatblokk) og Showbie har lærere mulighet til å planlegge, organisere og tilpasse 
undervisningen, dele fagstoff, presentere mål og kriterier, veilede og vurdere elevenes arbeid til 
enhver tid. Elevene har lett tilgang på fagstoff og ressurser, kan samarbeide og samskrive med 
medelever og få underveisvurdering på arbeidet sitt. Samhandlingsplattformene legger til rette for 
læringsprosesser som motiverer elevene til å være skapende og kreative. Som produsenter får 
elevene et eierskap til egen læring, og de er ikke passive konsumenter av teknologien.  
 
I forbindelse med innføring av nye læreplaner er det nødvendig med innkjøp av nye læremidler, både 
analoge og digitale. Digitale læremidler kan inneholde tekst, lyd, bilder, video, animasjoner og spill, 
og de legger til rette for kreativitet og produksjon hos elevene. Koding og programmering står nå 
sentralt i flere fag. Gjennom den teknologiske skolesekken har skolene fått utstyr til programmering 
som kan benyttes i undervisningen. Newton Ringsaker inkluderer programmering i flere av 
undervisningsoppleggene og viser hvordan programmering kan bidra til en praktisk tilnærming i 
realfagene. Flere av veilederne i det digitale veilederkorpset har høy kompetanse i programmering og 
kan benyttes av skoler som har behov for starthjelp. Det vil være behov for å kompetansehevende 
tiltak for å sikre at lærere har tilstrekkelig kompetanse innen koding og programmering for å nå 
målene i LK 20.  
 
Personvern og sikkerhet blir viktigere og må stå sentralt i all omgang med digitale verktøy, på skolen 
som hjemme. Skoleeier har ansvaret for at skolene har en praksis som er i samsvar med 
personvernregelverket. Elevenes nettbrett er utstyrt med et webfilter som virker uavhengig av tid og 
sted. For eldre elever er egen digital dømmekraft og atferd det viktigste i en tid med mange trusler.    
 
I løpet av 2021 skal digitaliseringsstrategi for Ringsakerskolen revideres, og den nye 
digitaliseringsstrategien må ta opp i seg de føringer både nye læreplaner og øvrige offentlige 
styringsdokumenter gir. Erfaringer fra perioden med nåværende strategi er nyttig kunnskap, og 
denne kunnskapen og erfaringen tas med i arbeidet videre. I planperioden er det ført opp 2 mill. 
kroner pr. år til investeringer i digitalt utstyr og opprusting av infrastrukturen. 
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Undervisning under koronapandemien 
Skoleeier må sikre at både elever og ansatte blir ivaretatt og kan stå i en pandemi over tid. Det vil i 
lang tid kunne være både elever og lærere som ikke kan møte på skolen av ulike grunner. Skolen har 
plikt til å gi opplæring hjemme hvis eleven har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, langvarig 
fravær på grunn av karantene eller isolasjon, nær familie som er i risikogruppe eller selv er i 
risikogruppe. Skolen må også gi opplæring til elevene hvis skolen er stengt eller har redusert åpnings- 
og oppholdstid på grunn av smitteverntiltak. Det må derfor legges til rette for løsninger som sikrer at 
elever som ikke kan møte på skolen får et forsvarlig opplæringstilbud og at elevene i størst mulig 
grad kan delta i opplæringen.   
 
Opplæringen organiseres slik at den er hensiktsmessig og forsvarlig ut i fra hvor mange lærere skolen 
har tilgjengelig, elevens alder og forutsetning, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet 
utstyr og elevens hjemmeforhold. Skolene må ha særlig oppmerksomhet mot sårbare elever, 
spesialundervisning og særskilt språkopplæring.  
 
Å legge til rette for hybrid undervisning, en kombinasjon av fysisk og digital undervisning, vil bidra til 
økt fleksibilitet. Det betyr at skolene må ha et undervisningsopplegg som kan fungere digitalt både 
hjemme og på skolen. De digitale plattformene Showbie og Teams bidrar til trygg og effektiv 
samhandling, deling og kommunikasjon for elever, lærere, skoleledere og skoleeier.   
 
Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke 
smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Smitteverntiltakene ved de ulike nivåene legger 
føringer for organiseringen og gjennomføringen av undervisningen. Det er forventet at det kan 
komme smitte i barnehage og skole framover. Skoleeier må derfor planlegge for alle situasjoner og 
det er utarbeidet beredskapsplan på skoleeier og skolenivå slik at en rask kan veksle mellom de ulike 
nivåene.  
 
Nytt læreplanverk – Kunnskapsløftet 2020 
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.  

Kunnskapsløftet 2020 skal bidra til et verdiløft i skolen. Det har blitt lagt 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 å implementere nye læreplaner er prioritert både hos skoleeier og på den enkelte 
skole, og innebærer at eleven lærer gjennom å erfare og å tenke sammen med andre elever, utvikle 
refleksjon, kritisk tenkning og samarbeidsferdigheter. Dette krever systematisk arbeid for å lage 
undervisningsopplegg som legger til rette for aktive, samarbeidende og reflekterte elever, som 
jobber med verdier og mål hentet fra overordnet del og fagplaner. 

Ringsaker kommune er gjennom statsbudsjettet for 2020 tildelt 1,109 mill. kroner i tilskudd til 
innkjøp av nye læremidler til LK20. Videre er kommunen etter søknad tildelt kr 649.588 til innkjøp av 
digitale læremidler. Med begrepet læremidler menes lærebok, læreverk, digitale ressurser eller 
digitale verktøy. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell som skoleeier og skoler 
benytter i vurderingen av kvalitet i læremidler. 
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Lærernorm       
Fra og med skoleåret 2018/2019 ble det innført en norm for lærertetthet i ordinær undervisning på 
skolenivå. Målet er at det skal være 1 lærer pr. 15 elever på 1.-4. trinn og 1 lærer pr. 20 elever på 5.-
10. trinn. I Ringsaker kommune oppfyller alle skolene lærernormen skoleåret 2020/2021. 
 
Psykisk helse i skolen  
Psykisk helse er ett av de tverrfaglige områdene innen folkehelse og livsmestring.  
 
Gjennom elevsamtaler og kartleggingsundersøkelser får skolene viktig informasjon om læringsmiljøet 
og hvordan elevene har det på skolen. Undervisningsopplegget Psykologisk førstehjelp legger til rette 
for å utvikle elevenes psykologiske kunnskaper, mentale og sosiale ferdigheter samt mestrings-
strategier. Dette opplegget brukes i undervisning og i samtaler med elever. 
 
Helsesykepleier har en viktig rolle i skolens forebyggende arbeid og i det tverrfaglige samarbeidet.  
Enkeltelever og familier får gjennom dette oppfølging innenfor området psykisk og fysisk helse. 
 
Rett til et trygt og godt skolemiljø.  
Opplæringslovens kapittel 9A beskriver elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolene skal ha 
nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Forutsetningene for god faglig 
utvikling og økt læringsutbytte for den enkelte elev er et trygt og godt skolemiljø. Den lovpålagte 
aktivitetsplikten gir skolene et særlig ansvar for å sikre at elevene har et trygt skolemiljø. Vurderinger 
om barnets beste og barnets rett til å bli hørt er avgjørende i alle skolemiljøsaker. 
 
Ringsaker kommune deltar i prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø – pulje 5, i regi av 
Utdanningsdirektoratet. Læringsmiljøprosjektet varer i perioden 2020-2023, og er et tilbud til 
kommuner med barnehager og skoler som ønsker støtte og veiledning i arbeidet med læringsmiljø. 
Temaer i prosjektet er læringsmiljø, forebygging, avdekking og håndtering av mobbing samt 
regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling. Fra Ringsaker deltar Moelv, Fossen og Fagernes 
barnehager, Moelv skole, Moelv ungdomsskole, Nes barnehage og Nes barneskole. Selv om kun et 
utvalg barnehager og skoler deltar, er det et mål å dele erfaringer med øvrige enheter i kommunen.  
 
Ringsaker kommune har fått kr 520.000 fra Utdanningsdirektoratet til deltakelse i prosjektet.  
 
Valgfag 
Valgfagene er ment å gjøre skoledagen mer praktisk, relevant og motiverende. De skal bidra til at 
elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk 
og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.  
 
Skolene må tilby minst to valgfag, og de kan velge mellom disse fagene i læreplanen: 
Demokrati i praksis, Design og redesign, Forskning i praksis, Fysisk aktivitet og helse, Innsats for 
andre, Internasjonalt samarbeid, Levende kulturarv, Medier og informasjon, Natur, miljø og friluftsliv, 
Produksjon av varer og tjenester, Programmering/Koding, Reiseliv, Sal og scene, Teknologi i praksis 
og Trafikk. 
 
Det tilbys valgfag i programmering/koding ved alle ungdomsskoler i kommunen. Lærerne har fått 
kompetanseheving, og det er utarbeidet egne planer i faget. Utover dette tilbyr ungdomskolene i 
Ringsaker ulike valgfag avhengig av skolenes kompetanse og elevenes interesse innenfor de ulike 
områdene. Det gis standpunktkarakter i valgfag hvert år. 
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Geitmyra matkultursenter Ringsaker 
Matkultursenteret er etablert på Granerud gård som et ledd i kommunens satsing på mat og 
matkultur, jf. f.sak 106/2017. Dette er et unikt tilpasset tilbud for regionen med fokus på Innlandets 
matkultur.  
 
Geitmyra Ringsaker gir undervisning til elever på 6. og 9. trinn. Dette er et styrket og utvidet 
undervisningstilbud i faget Mat og helse, med vekt på matkultur, økologi, dyrking og høsting av frukt 
og grønnsaker samt bruk av skolehage. Tilbudet skal også inkludere fagelementer fra læreplanene i 
samfunnsfag, naturfag og matematikk. Gjennom praktiske aktiviteter skal sentrale tema innen 
matematikk og naturfag bli anskueliggjort og forstått. Målet er at elevene gjennom dybdelæring får 
økt kompetanse ved at en arbeider med kjerneelementer i fagplanene samt tverrfaglige temaer som 
Bærekraftig utvikling og Folkehelse og livsmestring.  
 
Undervisningen skal gi elevene glede av å dyrke, lage og spise sunn og god mat. Flest mulig barn skal 
bli glad i mat som gjør dem godt.  
 
Skolemat 
På bakgrunn av oppdrag i budsjettet for 2019, ble det utredet innføring av et måltid ved skolene i 
Ringsaker, jf. k.sak 46/2019. I denne saken ble både utgifter og organisering av innføring av 
skolemåltid behandlet. I samsvar med vedtaket i saken, skulle det i løpet av første halvår 2020 legges 
fram en sak om skolemat, og en prøveordning med skolemat en eller flere dager i uka på alle eller 
noen utvalgte skoler skulle utredes. Saken er ikke ferdig utredet som følge av Covid-19-epidemien. En 
tar sikte på at utredningen fremmes til politisk behandling i løpet av første halvår 2021. 
 
Leksehjelp 
Opplæringsloven § 13-7a fastslår at kommunen skal gi et tilbud om frivillig leksehjelp i grunnskolen. 
Tilbudet kan gis til elever på 1.-10. trinn. Hver elev skal få tilbud om 304 årstimer frivillig leksehjelp i 
løpet av grunnskolen. For å sikre et enhetlig tilbud får alle elevene i Ringsaker kommune tilbud om 
gratis leksehjelp hver uke på 5.-7. trinn (228 årstimer). På ungdomstrinnet gis det to timer til sammen 
hver uke fordelt på 8.-10. trinn (76 årstimer). Ungdomsskolene bestemmer selv på hvilke(t) trinn 
leksehjelpen legges. 
 
Formålet med leksehjelpen er å gi elevene støtte i læringsarbeidet, mestringsfølelse, gode rammer 
for selvstendig arbeid samt bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Ordningen er frivillig og regnes ikke 
som en del av opplæringen, men skal ses i sammenheng med denne. Leksehjelpen gis ved bruk av 
barneveileder eller lærer. 
 
Opplæringstiltak for lærere og skoleledere   
Strategi for kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Ringsaker kommune 2020-2023, jf. k.sak 
20/2020, prioriterer deltakelse i den statlige ordningen for videreutdanning for lærere og 
skoleledere. Inneværende skoleår deltar 29 lærere i ordningen med videreutdanning i hovedsak i 
basisfagene norsk, engelsk og matematikk. Tre lærere tar lærerspesialistutdanning og tre skoleledere 
deltar på rektorskolen.  
 
Kompetansekravene for tilsetting i undervisningsstillinger, og for å kunne undervise i fag er regulert i 
forskrift til Opplæringsloven §§14-1 til 14-3. Dette innebærer en presisering av hvilke universitets- 
eller høyskoleutdanninger som kreves og hvor mange studiepoeng en trenger for å kunne undervise i 
ulike fag i grunnskolen. For å undervise norsk, engelsk og matematikk på barnetrinnet kreves det 
minimum 30 studiepoeng. Det er ingen spesifikke krav til studiepoeng i de andre fagene. På 
ungdomstrinnet kreves det 60 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk og 30 studiepoeng i alle 
andre fag unntatt valgfag, arbeidslivsfag og utdanningsvalg. Fram til 1. august 2025 har den som har 
fullført allmennlærerutdanning og som før 1. januar 2014 oppfylte kravene for tilsetting i 
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undervisningsstilling, dispensasjon fra krav som er gitt i opplæringsloven. Det er skoleeiers ansvar å 
sikre at alle lærere i Ringsaker oppfyller opplæringslovens krav til kompetanse i 2025 og dette er 
prioritert fra skoleeiers side. 
 
Hamar, Løten, Stange og Ringsaker kommune gjennomfører i perioden 2018-2021 felles 
lederopplæring der målet er å utvikle støttestrukturer for lærernes og skoleledernes profesjonelle 
læring. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, og regionen er etter 
søknad tildelt OU-midler fra KS. 
 
Veiledning av nyutdannede lærere  
Veiledning av nyutdannede lærere er et ledd i å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. 
Ordningen er en del av de nyutdannedes arbeidstidsavtale. Dette innebærer seks gruppebaserte 
veiledninger i løpet av skoleåret. Veiledningen er organisert gjennom et veilederkorps bestående av 
tre formelt utdannede veiledere med bred erfaring og lærerkompetanse fra Ringsakerskolen. 
Individuell veiledning gis etter avtale mellom veileder og den nyutdannede. 
 
Nye nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere ble gjort gjeldende fra 
10.9.2018 med varighet til 31.7.2021. De nasjonale rammene for veiledning anbefaler at 
veiledningen gjennomføres og prioriteres på en systematisk måte de to første yrkesårene. Dette er et 
av tiltakene i strategien Lærerutdanning 2025. 
 
I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget 62 mill. kroner til veiledning av nyutdannede nytilsatte 
lærere. Tilskuddet skal bidra til veiledning av god kvalitet, slik at flere lærere får en god overgang fra 
utdanning til yrke og blir værende i skolen. Tilskuddet gis som en fast sats pr. nyutdannet nytilsatt 
lærer. Satsen for skoleåret 2020/2021 er kr 25.735. Ringsaker har 11 nyutdannede nytilsatte lærere 
fra høsten 2020. 
 
Det vurderes en utvidelse av veiledningsordningen av nytilsatte nyutdannede lærere i Ringsaker, slik 
at den kan ha en varighet på to år. 
 
Lærerspesialister 
Regjeringen har videreført piloteringen som skal gi grunnlag for å utvikle nye karriereveier for lærere 
som ønsker profesjonell videreutvikling uten å gå over i administrative stillinger. Formålet er at 
dyktige lærere skal kunne ha en faglig karrierevei, men samtidig ha undervisning som hovedoppgave.  
 
Ringsaker kommune deltar fra høsten 2020 med 9 skoler og 18 lærerspesialister fordelt på fagene 
norsk, matematikk og profesjonsfaglig digital kompetanse. Spesialistene skal veilede og initiere faglig 
oppdatering på egen skole. 
 
I Meld. St. 6 (2019-2020) skriver regjeringen at de vil innføre en plikt for kommunene til å sørge for at 
alle skoler skal ha tilgang på lærerspesialist i begynneropplæring på 1.-4. trinn innen 2025. 
 
Gjennom den statlige ordningen for videreutdanning for lærere er det etablert 
videreutdanningstilbud for lærerspesialister også på masternivå. Etter endt utdanning skal 
spesialistene ha særlig kompetanse til å bidra til utvikling av undervisningen på sin skole. Fra 
Ringsaker kommune deltar tre lærere i ordinær lærerspesialistutdanning og tre lærere tar 
masterutdanning som lærerspesialist. Det er etablert et nettverk for lærerspesialistene koordinert av 
skoleeier. Opprettelse av et slikt nettverk er i tråd med nasjonale og kommunale intensjoner om å 
utvikle rollen som lærerspesialist gjennom deltakelse i profesjonelle læringsfellesskap. 
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Lærerutdanningsskole 
Den nye strategien for Lærerutdanningen fram til 2025 foreslår å prøve ut en ordning med 
lærerutdanningsskoler. Et hovedgrep i strategien er at det etableres nasjonale rammer for 
partnerskap mellom lærerutdanningen og skoleeier. Tilstandsrapporten for grunnopplæring, som ble 
behandlet i k.sak 24/2018, legger føringer for at Ringsaker kommune skal delta i ordningen. Etter 
søknad er Fagerlund skole valgt som lærerutdanningsskole for Høgskolen Innlandet. Ved 
praksisskolen er skoleleder og lærere tettere involvert i samarbeidet rundt lærerutdanningen og 
praksisveiledningen. 
 
Lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet leder et utviklingsprosjekt i engelsk ved Fagerlund skole 
skoleåret 2020/2021. Prosjektet omfatter blant annet flerspråklighet, tverrfaglighet, diversitet, digital 
undervisning samt livsmestring i lys av nye læreplaner. Prosjektet inneholder blant annet workshops, 
fagdager og samarbeid om nasjonale prøver. 
 
Skolefritidsordningen 
Skolefritidsordningen gir barn omsorg og tilsyn hvor det tilrettelegges for lek, kultur og fritids-
aktiviteter. Opplæringsloven fastsetter rammer for tilbudet som hovedsakelig gis til elever på 1.-4. 
trinn. Det kan også gis tilbud til elever på 5.-7. trinn med behov for særskilt tilrettelegging. I Ringsaker 
er dette også et tilbud som gis i særskilte tilfeller på 8.-10. trinn. 
 
Fra 1.8.2020 er det med hjemmel i forskrift til opplæringsloven kapittel 1B innført redusert foreldre-
betaling i SFO for lavinntektsfamilier med barn på 1.-2. trinn og gratis SFO for barn med behov for 
særskilt tilrettelegging på 5.-7. trinn. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten for en 
SFO-plass for elever på 1. og 2. trinn. Med foreslåtte satser for foreldrebetaling vil inntektsgrensen 
være kr 524.333 i 2021. I Statsbudsjettet for 2021 er det lagt opp til en utvidelse av ordningen. Dette 
innebærer at elever på 3.-4. trinn kommer inn på ordningen fra august 2021. I budsjettet for 2021 er 
det innarbeidet 1,35 mill. kroner til ordningen. 
 
Med siktemål om en mer likeverdig skolefritidsordning vil det fra høsten 2021 bli innført en nasjonal 
rammeplan for skolefritidsordningen. Et utkast til denne rammeplanen vil komme på høring mot 
slutten av 2020, og skal tas i bruk høsten 2021.  
 
Svømmeopplæring 
Svømmeopplæringen for grunnskoleelevene foregår i de nye svømmehallene i Brumunddal og i 
Moelv. Begge hallene har god kapasitet.  
 
Elever fra Brøttum barne- og ungdomsskole, Fagernes/Åsen skole, Gaupen skole, Lismarka/Messenlia 
skole, Moelv/Fossen skole, Moelv ungdomsskole, Nes barneskole, samt Nes ungdomsskole får 
svømmeopplæring i svømmehallen i Moelv. Elevene fra Brumunddal ungdomsskole, Fagerlund skole, 
Furnes ungdomsskole, Hempa skole, Kirkekretsen skole, Kirkenær skole, Kylstad skole, Mørkved skole 
og Stavsberg skole får sin svømmeopplæring i Mjøsbadet i Brumunddal.  
 
Elevenes svømmeferdigheter kartlegges og dokumenteres etter 4., 7. og 10. trinn. 
 
Det er behov for å vurdere en viss grad av sambruk mellom partier med relativt få elever, slik at også 
barnehagene kan få svømmeopplæring på dagtid. 
 
Miljørettet helsevern  
Følgende skoler er godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: 
Brumunddal ungdomsskole, Brøttum barne- og ungdomsskole, Fagerlund skole, Fagernes skole, 
Fossen skole, Hempa skole, Kirkekretsen skole, Kirkenær skole, Kylstad skole, Lismarka skole, Moelv 
ungdomsskole, Mørkved skole, Nes barneskole, Nes ungdomsskole og Moelv skole. Arbeidet med å 
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få godkjent flere skoler pågår. Blant annet er det ventet at nye Stavsberg skole vil bli godkjent når 
prosessen her er ferdig. 
 
Leirskoletilbud 
Opphold egne elever 
I leirskolebudsjettet for 2021 er det forutsatt at om lag 400 elever fra barneskolene reiser på 
leirskole. Faktisk elevtall varierer noe fra år til år. Erfaringstall indikerer at antallet som er forutsatt i 
budsjettet er tilstrekkelig i et normalår. Det legges til grunn at skolene som sender elever på leirskole 
i 2021 får kr 2.910 pr. elev. Dette gir et samlet budsjett for reise- og oppholdsutgifter på kr 
1.188.000. I samsvar med vedtak i f.sak 151/2007 dekkes leirskoleopphold av kommunen uten 
egenandel. 
 
På grunn av koronapandemien, har mange skoler måttet utsette planlagt leirskole i 2020. Det er 
ventet at noen skoler vil gjennomføre de utsatte oppholdene i 2021. Disse forsinkelsene er ikke 
budsjettert særskilt, men må håndteres innenfor de samlede budsjettrammer. Det er slått fast at 
skoler som må utsette leirskoleopphold på grunn av koronaviruset, må gjennomføre leirskole på et 
senere tidspunkt. Dette kan være ordinær leirskole eller annen skoletur på minst tre overnattinger i 
sammenheng. 
 
Fra 2020 ble særskilt leirskoletilskudd fra Utdanningsdirektoratet innlemmet i kommunens 
rammetilskudd. Med denne endringen budsjetteres lønnsutgifter til lærer ansatt på leirskolen med 
egen budsjettpost. Det er ført opp kr 442.000 til formålet i 2021. 
 
Mesnali leirskole/Camp Sjusjøen  
Opplæringsloven § 10-3 slår fast at nødvendig undervisningspersonell ved leirskoler med fast 
pedagogisk bemanning skal være ansatt i kommunen hvor leirskolen ligger. I f.sak 137/2006 ble 
avtalen mellom kommunen og Det Norske Misjonsselskap godkjent. Med denne avtalen dekkes 
kommunens faktiske utgifter til leirskolen. 
 
I budsjettet for Mesnali leirskole/Camp Sjusjøen er det forutsatt 0,7 årsverk lærer, skolemateriell og 
driftstilskudd til leirskolen. Dette har en samlet utgift på kr 685.000. Utgiftene dekkes inn slik det er 
forutsatt i avtalen fra 2006, og fordeles på til sammen 28 elevgrupper i løpet av året. Dette gir en sats 
pr. ukesopphold på kr 24.460. 
 
Introduksjonsordningen 
Alle bosatte flyktninger har rett og plikt til å delta på introduksjonsprogrammet, som skal være 
helårig og på fulltid i to år, unntaksvis opp til tre år. Nytt lovverk fra 2021 gir noen kortere tid, og 
noen får mulighet for lengre tid. Introduksjonsordningen er det viktigste virkemidlet for å gjøre nye 
bosatte flyktninger selvhjulpne på sikt. Anmodningen om bosetting av flyktninger fra IMDi er i 2020 
redusert til 28. Antallet for 2021 vil være 19. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 
Deltakere på introduksjonsordningen er redusert fra 102 på topp i 2018, til ca. 55 i november 2020. 
Antallet vil fortsette å synke videre framover også. 
 
Utbygging og rehabilitering av skoler 
Kommunestyret behandlet i møte 9.4.2014 vedlikeholdssituasjonen og rehabiliteringsbehovet ved 
kommunale skoler, svømmebasseng og barnehager, jf. k.sak 21/2014. Skole og oppvekst er høyt 
prioriterte områder, og skoleutbygging har vært en klar satsing i budsjettene og økonomiplanene i 
perioden. Flere av skolebyggene har fått et betydelig løft gjennom den vedtatte planen, og bygging 
av de fire skolene Brøttum barne- og ungdomsskole, Moelv skole, Mørkved skole og Stavsberg skole 
fremstår med denne satsingen som fleksible og moderne skoler med funksjonalitet som er tilrettelagt 
for framtidsrettet pedagogisk arbeid.  
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I budsjettvedtaket for 2018, k.sak 84/2017, punkt 22, ble det gitt i oppdrag å legge fram en ny 
prioriteringsplan for skoleinvesteringen innen utgangen av 2019. Utvalg for oppvekst behandlet 
prioriteringsplanen i sak 5/2019. Saken ble utsatt, og det skulle gjennomføres en befaring ved de 
prioriterte skolene. På grunn av koronaepidemien gjenstår befaring ved noen av skolene. Det tas 
sikte på å fremme saken til videre behandling i løpet vinteren 2021. 
 
Skolestruktur i nordre Ringsaker 
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 befaringer ved 
berørte skole, 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. Det vises til 
omtale i pkt. 4.4.4 under. 
 
4.4.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3. og 4. trinn 
Fra august 2020 ble det innført en nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for 
familier med lav inntekt. Ordningen gjaldt for elever på 1. og 2. trinn. Fra august 2021 utvides 
ordningen til også å gjelde elever på 3. og 4. trinn. Ringsaker kommune får økt rammetilskuddet med 
kr 154.000 i 2021 og med en helårsvirkning på kr 370.000 fra 2022. 
 
Reduserte driftsutgifter skolestruktur 
I skolestruktursaken er det gjennomført beregninger med anslag på hvor mye budsjettene kan 
reduseres ut fra foreslåtte tiltak. Skolestruktursaken for nordre Ringsaker ble behandlet i k.sak 
54/2020. Med dette vedtaket er saken utsatt, og det skal gjennomføres ny konsekvensutredning og 
offentlig høring av saken.  
 
Budsjettmessig håndteres vedtaket ved at skisserte tiltak forskyves ett år ut i tid. I budsjettet under 
virksomhetsområde Undervisning er det lagt inn en forventet reduksjon på 2,078 mill. kroner i 2022, 
og en helårsvirkning på 4,539 mill. kroner fra 2023. Tiltaket er foreløpig lagt på budsjettansvar 
399000 ufordelt undervisning. Tilsvarende er effekten av tiltaket for enhetene Bygg og eiendom og 
Renhold forskjøvet til andre halvår 2022. 
 
Reduserte driftsutgifter i 2021 
På grunn av utsettelsen av skolestruktursaken, har det vært nødvendig å innarbeide et særskilt tiltak 
for 2021. Det er lagt inn en reduksjon på 2,0 mill. kroner i 2021 på budsjettansvar 399000 ufordelt 
undervisning. Tiltaket reduserer reserven som skoler gjennom året søker om ekstra ressurser fra. 
Konsekvensen er at terskelen for å styrke skolene ved behov gjennom året er svært høy, og skolene 
kan ikke forvente noe særlig styrking av budsjettene i løpet av 2021.   
 
4.4.5 Investeringstiltak 
 
Utbedring lekeapparater (prosjekt 60442) 
Det er ført opp kr 500.000 hvert år i økonomiplanperioden til utbedring av lekeapparater. 
Bevilgningen skal brukes til å anskaffe godkjente lekeapparater ved skolene.  
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Opprusting miljørettet helsevern (prosjekt 60446) 
Posten utgjør årlig 5 mill. kroner. Her belastes prosjekter som blir for omfattende til at den enkelte 
skole uten videre kan forventes å skulle dekke utgiften innen egen ramme. I tillegg er det gjennom de 
øvrige prosjektene innarbeidet midler til utbedring innenfor miljørettet helsevern. Budsjettposten 
disponeres i delegerte økonomisaker etter godkjenning av rådmannen med hensyn til hvilke 
enkeltprosjekter som skal belastes.  
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4.5 Pleie og omsorg (VO nr. 40) 
 
4.5.1 Innledning 
 
Kommunene har ansvaret for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for helse- og 
omsorgstjenester. Dette er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. som trådte 
i kraft 1.1.2012. Brukernes rettigheter følger av pasient- og brukerrettighetsloven. 
 
Virksomhetsområde 40 Pleie og omsorg er delt inn i følgende enheter, etter organisering vedtatt i 
k.sak 5/2019:  
 
Ringsaker avlastningssenter  
Psykisk helse og rustjenester 
Enhet for institusjonstjenester 
Enhet for hjemmetjenester 
Kommunalmedisinsk senter Ringsaker 
Enhet for tilrettelagte tjenester        
         
Strategi for helse- og omsorgstjenestene 
Forebygging og mestring – overordnet strategi for helse- og omsorgstjenestene i Ringsaker  
2012-2022 ble vedtatt av kommunestyret i k.sak 48/2012. Strategien er revidert for siste del av 
strategiperioden 2018-2022, jf. f.sak 122/2018. Den skisserer mål og veivalg for å sikre at kommunen 
kan tilby effektive og målrettede tjenester til brukerne, og sikre god styring med ressursbruken. 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 i Ringsaker utvikles i tråd med følgende målsetting: 
Ringsaker kommune skal tenke «helse i alt». Helse- og omsorgstjenestene i Ringsaker skal innrettes 
slik at flest mulig klarer seg selv lengst mulig, og har høyest mulig mestring av eget liv fra fødsel til 
slutten av livet. Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den som får en funksjonssvikt, fortsatt 
mestrer sin tilværelse og opplever trygghet.  
 
Hovedstrategien for helse og omsorg er: Forebygging og mestring. 

Strategien har et langsiktig og helhetlig siktemål, og inneholder en rekke tiltak innenfor flere 
områder. I økonomiplanperioden arbeides det derfor langs følgende fire hovedlinjer:  
 
1. Holdninger, ledelse og kompetanse: Arbeide med kontinuerlig holdningsarbeid i hele tjenesten. 

Forventningsavklaringer og omdømmebygging blant innbyggere og brukere. Fortsette utviklingen 
av gode ledere i tjenesten, samt iverksette strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan.  

2. Forvaltning, kvalitet og ressursstyring: Forbedre forvaltningspraksis, internkontroll og styrke det 
systematiske kvalitetsforbedringsarbeidet i alle deler av tjenesten. 

3. Samhandling, forebygging og mestring: Videreutvikle helhetlige tjenester som sikrer god 
samhandling, forebygging og mestring for brukere som bor hjemme og på institusjon. Foreta 
nødvendige organisatoriske tilpasninger, inkludert innføring av heltidsvalget. Iverksette tiltak for 
økt samarbeid med pårørende og frivillige.  

4. Ny teknologi: Utvikle og utvide bruken av digitale løsninger/verktøy. Ta i bruk teknologi som 
effektiviserer tjenestene og hjelper brukerne til mest mulig selvstendighet. 
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De valgte strategiområdene forsterkes av statlige føringer, bl.a. St. meld. 29 (2012-2013) 
Morgendagens omsorg (omsorgsplan 2020), St. meld. 26 (2014-2015) Fremtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og St. meld. 15 (2017-2018) Leve hele livet. Her pekes det på   
at: 

• Morgendagens omsorg må preges av økt innovasjon. 
• Omsorgstjenesten må i større grad ta i bruk brukernes egne ressurser. 
• Det må tilrettelegges for utvidet samarbeid med pårørende, frivillige, ideelle og private 

tjenesteleverandører, samt brukermedvirkning på alle nivå. 
• Omsorgstjenestene må foreta en faglig omlegging, med økt vekt på tidlig innsats, 

hverdagsrehabilitering og nettverksarbeid. Tverrfaglig samarbeid og arbeid i team skal prege 
tjenestene. 

• Bedre pasientsikkerhet og kvalitet ved blant annet systematisk forbedringsarbeid og bruk av 
digitale verktøy for brukere og ansatte. 

• Morgendagens omsorgsomgivelser skal utvikles gjennom økt bruk av velferdsteknologi. Det 
må arbeides for fornyelse, bygging og utvikling av framtidas sykehjem og omsorgsboliger. 
Lokalt næringsliv skal være samarbeidspartnere. 

• Tiltak som bidrar til et aldersvennlig Norge, innovative løsninger for aktivitet og fellesskap, 
mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. 

 
Endringer i organisering 
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. Dette må følges opp gjennom godt 
samarbeid og samkjørt ledelse. I prosessen med å foreta organisasjonstilpasninger er det lagt vekt på 
at det som fungerer godt videreføres, og endringer foretas der det er nødvendig.    
 
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.  
 
4.5.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.5.2.1 Personalressurser (årsverk) 

  31.12.2019 Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

420 Ringsaker avlastningssenter  23,40 23,15 23,15 23,15 23,15 
424 Psykisk helse og rustjenester  45,85 45,60 45,60 45,60 45,60 
440 Enhet for institusjonstjenester  265,21 246,44 246,44 246,44 246,44 
442 Enhet for hjemmetjenester  187,89 197,63 197,63 197,63 197,63 
444 Komm.med. senter Ringsaker  95,42 103,52 103,52 103,52 103,52 
446 Enhet for tilrettelagte tjenester  355,29 369,12 369,12 369,12 369,12 
Sum årsverk VO 40 Pleie og omsorg 953,51* 973,06  985,46   985,46   985,46   985,46  

*På grunn av omorganiseringen oppgis det kun årsverk samlet sett for 31.12.2019. 
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I Pleie og omsorg er det en økning på 12,4 årsverk fra budsjett 2020 til budsjett 2021. 
 
I 1. tertialrapport 2020 ble det overført 1 årsverk konsulent fra Enhet for tjenestetildeling og 
samordning under virksomhetsområde 11 til Enhet for hjemmetjenester. 
 
Det ble i 2. tertialrapport 2020 overført 0,4 årsverk fra Enhet for institusjonstjenester til Enhet for 
tjenestetildeling og samordning under virksomhetsområde 11. Samtidig ble det inndratt 0,2 årsverk 
sykehjemslege fra Kommunalmedisinsk senter. Det ble i tillegg opprettet 1,95 årsverk i BPA-
ordningen.  
 
I budsjett 2021 inndras det totalt 3,7 årsverk i administrasjon og ledelse. I Enhet for hjemmetjenester 
inndras det 0,556 årsverk vakant sykepleier og 0,4 årsverk vakant hjemmehjelpsstilling for å 
finansiere 1 årsverk ressursstilling sykepleier som går inn i grunnbemanningen. Det opprettes 2,93 
årsverk assistent/fagarbeider i en turnus rundt en ressurskrevende bruker i hjemmetjenesten. I Enhet 
for tilrettelagte tjenester opprettes 3 x 0,3 årsverk for å kunne innføre langvakter på helg og 
derigjennom opprette flere hele stillinger. Enhet for tilrettelagte tjenester har blitt styrket med 
44,247 mill. kroner for å finansiere ressurskrevende brukere. Dette vil finansiere allerede opprettede 
årsverk, og det er i tillegg behov for å opprette 14,93 årsverk innenfor styrkingen av budsjettrammen 
som gis i budsjett 2021.  
 
Tabell 4.5.2.2 Netto driftsbudsjett pr. resultatenhet (kr 1.000)  
  31.12.2019 Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
420 Ringsaker avlastningssenter 17 023 18 920 19 057 19 057 19 057 19 057 
424 Psykisk helse og rustjenester 31 775 33 983 33 882 33 882 33 882 33 882 
440 Enhet for institusjonstjenester 178 087 162 820 154 627 154 627 154 627 154 627 
442 Enhet for hjemmetjenester 169 309 138 742 156 794 156 596 156 266 155 936 
444 Komm.med. senter Ringsaker 71 393 70 882 91 246 91 246 91 246 91 246 
446 Enhet for tilrettelagte tjenester 251 433 219 251 264 602 264 602 264 602 264 602 
449 Pleie- og omsorg - ikke fordelt  179 772 -135 029 -148 835 -148 511 -148 511 -148 511 
Sum VO 40 Pleie og omsorg 539 247 509 569 571 373 571 499 571 169 570 839 
 
Tabell 4.5.2.3 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)  

  Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Driftsutgifter 921 196 745 439 818 224 818 350 818 020 817 690 
Driftsinntekter 417 988 235 870 246 854 246 851 246 851 246 851 
Netto driftsutgifter 503 208 509 569 571 373 571 499 571 169 570 839 
Investeringsutgifter 12 462 6 200 15 800 162 000 160 000 36 000 
Investeringsinntekter 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 12 462 6 200  15 800 162 000 160 000 36 000 

 
4.5.3 Behovsvurderinger 
 
Status 
Befolkning og tjenestebehov 
Antall mottakere av helse- og omsorgstjenester totalt i Ringsaker kommune har vist noe økning de 
siste årene, men andelen brukere med middels til store behov er økende. Bruken av 
institusjonstjenester holder seg relativt stabil. Mottakere av hjemmetjenester pr. 1.000 innbyggere 
er i Ringsaker litt høyere enn landsgjennomsnittet, men andelen er noe lavere for de over 80 år. 
Ringsaker kommune har en høyere andel beboere på institusjon. Andel plasser i institusjon i prosent 
av innbyggere 80 år og eldre er stabilt høyere i Ringsaker enn både i landet og kommunene i 
regionen. Landsgjennomsnittet var i 2019 på 17,8 %, mens Ringsaker lå på 20,7 %.  
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Tabell 4.5.3.1 Antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester pr 31.12 (2013-2019) 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Hjemmetjenester 1 352 1 355 1 314 1 435 1 495 1 521 1 518 
Aktiviserings- og servicetjenester 972 991 992 1 019 1 068 1 124 1 147 
Institusjonstjenester 340 346 356 340 340 342 337 
        Kilde: SSB/KOSTRA.  

 
Tall fra Enhet for tjenestetildeling og samordning for perioden 7.5.2019-7.5.2020 viste at 4.698 
søknader ble innvilget. Dette representerer en liten nedgang fra forrige år. I samme periode ble totalt 
80 søknader avslått. Videre ble 936 søknader avsluttet/ferdigstilt. Dette betyr hovedsakelig at 
søknaden avsluttes før den igangsettes, f.eks. fordi brukeren trekker søknaden eller ikke ønsker 
tjenesten allikevel. Dette skjer oftere blant søkere på tjenester innen psykisk helse, personlig bistand 
og dagplass. Det er trolig at koronapandemien også har påvirket søknadstallene. Det kan være frykt 
for smitte, tjenestetilbudet har vært redusert og noen har fått mer bistand fra pårørende. Antall 
avsluttede/ferdige saker må også ses i sammenheng med avslag. I stedet for avslag kan den aktuelle 
enheten komme til enighet med bruker/pasient/pårørende om å avslutte, eller det avtales at de kan 
søke på nytt når/hvis situasjonen endrer seg. Enhet for tjenestetildeling har i tillegg endret noe i sin 
praksis for registrering og avslutning av søknader og dette kan påvirke tallene noe.  
 
Det er små forandringer i alderssammensetningen blant brukerne av hjemmetjenesten. Situasjonen 
de senere årene har vært at tjenesten sykepleie og personlig stell øker, mens praktisk bistand går 
ned. Et annet trekk er at andelen brukere med omfattende og middels stort bistandsbehov øker, 
blant annet som følge av samhandlingsreformen. Dette gjelder både for hjemmetjenester og 
institusjonstjenester.  
 
Det forventes små endringer i befolkningssammensetningen på kort sikt. Antall innbyggere 80 år og 
eldre vil øke svakt. Fra 2022 og framover forventes imidlertid en sterkere vekst. Ifølge 
framskrivninger fra SSB vil antall innbyggere som er 80 år og eldre mer enn doble seg fram til 2040.  
 
Tabell 4.5.3.2 Forventet befolkningsutvikling (MMMM) i Ringsaker  

  2020 2021 2023 2025 2030 2040 
0-17 år 6 893  6 878 6 790 6 735 6 480 6 584 
18-49 år  13 799  13 661 13 497 13 407 13 520 13 159 
50-66 år 7 958 8 089 8 324 8 379 8 185 7 727 
67-79 år 4 445 4 549 4 672 4 810 5 048 5 919 
80-89 år 1 379  1 388 1 511 1 679 2 199 2 642 
90 år og eldre 294 308 306 305 362 686 
Sum alle 34 151  34 647  35 016 35 488 36 134 37 070 
Sum 80 år og eldre 1 673 1 696 1 817 1 984 2 561 3 328 

Kilde: SSB 
 
Dagens innretning på tjenestene 
Ringsaker kommune skiller seg vesentlig ut fra andre sammenlignbare kommuner ved at en større 
andel av de samlede utgiftene innenfor pleie og omsorg brukes til institusjonstjenester. Andelen 
utgifter til institusjon har de siste årene holdt seg tilnærmet konstant. 
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Tabell 4.5.3.3 Sammenligning pleie- og omsorgstjenester 2019 

 Ringsaker Hamar Stange Gjøvik Landet 
uten Oslo Gruppe 13 

Andel netto driftsutgifter av totale 
netto driftsutgifter 33,4 36,4 38,9 32,3 32,4 31,9 
Andel utg. til institusjonstjenester 50,3 46,0 35,0 33,7 42,8 42,1 
Andel utg. til hjemmetjenester 44,8 52,0 57,4 61,7 52,1 52,6 
Kilde: SSB/KOSTRA 
 
KOSTRA-tall viser at Ringsaker kommune også i 2019 ligger over landsgjennomsnittet og gruppe 13 i 
andel driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester av netto driftsutgifter samlet for kommunen. Av 
utgifter til pleie- og omsorgstjenester bruker Ringsaker en lavere andel til hjemmetjenester 
sammenlignet med nabokommuner, landet og gruppe 13 og tilsvarende større andel på institusjons-
tjenester. Tendensen viser en svak forbedring, men det er fortsatt nødvendig å arbeide for å styrke 
hjemmetjenesten. Dette for å underbygge vedtatt strategi om økt forebygging og mestring, hvor 
målet er at alle som ønsker det skal bo lengst mulig hjemme.  
 
Ringsaker kommune har svært god dekning av institusjonsplasser sammenlignet med lands-
gjennomsnitt og kommunene i regionen. Kvaliteten på plassene varierer. Alle har enkeltrom, men 
fortsatt må noen brukere dele bad og wc. Dette gjelder både Moelv sykehjem, Brumunddal sykehjem 
og Nes sykehjem.  
 
Ringsaker kommune har pr. 1.10.2020 totalt 343 institusjonsplasser. I henhold til vedtaket i k.sak 
38/2020 skal antallet langtidsplasser reduseres med 28. Andel plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år og eldre vil da være ca. 19 % og er fortsatt over landssnitt. Prosessene med å 
avvikle sykehjemsplassene gjennomføres i løpet av høsten 2020. 
 
Tabell 4.5.3.4 Institusjonsplasser i Ringsaker pr. 1.1.2021 

Brøttum sykehjem – langtidsplasser 40 
Moelv sykehjem – langtidsplasser og demensavdeling 56 
Brumunddal sykehjem – langtidsplasser og demensavdeling 
Nes sykehjem avd. Tingnes – langtidsplasser 
Nes sykehjem avd. Helgøya avd. 1 – langtidsplasser 
Nes sykehjem avd. Helgøya avd. 2  – avlastning- og observasjonsplasser 

97 
23 
10 
14 

Rusletun – langtidsplasser 15 
Kommunalmedisinsk senter – spesialiserte tjenester og korttidsplasser 60 
Sum  315 

 
Utskrivningsklare pasienter 
Sykehusene er samarbeidspartnere, men også økonomiske premissgivere gjennom betalingsplikten 
for utskrivningsklare pasienter. Enhet for tjenestetildeling har etablert god dialog med sykehusene, 
noe som har hatt positiv effekt i form av bedre pasientforløp og gode avtaler om utskrivningene. 
Dette har også gitt positiv økonomisk effekt i form av at antall betalte døgn for utskrivningsklare 
pasienter til Ringsaker har gått betydelig ned i løpet av 2020.  
 
Endringer i tjenestetilbudet – framtidige behov 
Økt levealder, bedre behandling av alvorlig sykdom og kortere liggetid i sykehus medfører at flere 
brukere trenger mer omfattende behandling og hjelp. For å lykkes med å møte befolkningens behov 
for tjenester både på kort og lang sikt har hovedstrategien de senere årene vært å prioritere 
forebygging og mestring. Endret organisering gir bedre mulighet til å utvikle et enda mer helhetlig og 
sammenhengende tjenestetilbud. Det å sørge for et faglig godt tilbud i alle deler av tjenesten, vil 
være viktig for å møte framtidige behov.  
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Behov for hjemmetjenester 
Overordnet strategi og statlige føringer understreker viktigheten av å utvikle tjenestetilbud som 
bidrar til at de som ønsker det, kan bo hjemme lengst mulig. Behovene er økende i hjemmetjenesten, 
og det er generelt behov for både kapasitetsøkning og tilpasning av hjemmetjenestetilbudet i hele 
kommunen. For å få dette til, må hjemmetjenestens budsjett styrkes.  
 
Ringsaker kommune har høy dekningsgrad av institusjonsplasser. Som følge av dette er en høy andel 
av driftsbudsjettet bundet opp i drift av sykehjemsplasser. Tilsvarende brukes en for lav andel av 
budsjettet til hjemmetjenester. I forlengelse av vedtaket om å redusere antall institusjonsplasser 
omfordeles 9,4 mill. kroner fra institusjonstjenester til hjemmetjenester, noe som bidrar til at 
hjemmetjenesten kan omorganiseres og fordele ressursene på seks i stedet for tidligere fem soner. 
Dette sikrer at ressursene i hjemmetjenestene benyttes mer effektivt i hele kommunen.   
 
Dagtilbud 
1.10.2019 ble det opprettet et nytt «Inn på tunet» dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer 
med demens/kognitiv svikt på Penningrud. Tilbudet har vært svært godt mottatt av brukerne. Det 
skaper mestring for den enkelte og avlastning for pårørende og bidrar til at personer med 
demens/kognitiv svikt kan bo hjemme så lenge som mulig. Tilbudet drives med inntil seks plasser tre 
ganger i uken. Det er ønskelig å etablere flere slike tilbud i årene fremover.   
 
Behov for omsorgsboliger 
En trygg og godt tilrettelagt bolig har stor betydning for livskvalitet. For å øke tilgjengeligheten av 
utleieboliger har Ringsaker kommune over flere år hatt tett samarbeid med Husbanken og private 
utbyggere /næringsaktører. Kommunen får tildelingsrett til en andel av utleieboligene, mens private 
står for bygging, forvaltning, drift og vedlikehold. Husbanken gir gunstig grunnlånsfinansiering. Dette 
er lettstelte leiligheter som har tilnærmet omsorgsboligstandard. Flere kan bli i stand til å bo lengre 
hjemme i slike boliger.  
 
Nytt sykehjem i Moelv  
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 2021-2024 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.  
 
Korttidsplasser 
God tilgang på korttidsplasser er viktig for å kunne drive aktive behandlings- og forebyggingstiltak. 
Korttidsplasser og avlastningsplasser medvirker til at flere kan få rehabiliterings- og 
avlastningstjenester i institusjon. Det vil gjøre det mulig for flere brukere å bo lengre hjemme, og 
flere kan få tjenester. Flere korttidsplasser vil også være med på å avhjelpe økningen i antall 
pasienter som blir liggende på sykehus etter at de er utskrivningsklare. Ved organisasjonsendringene 
ble alle korttidsplassene samlet ved Kommunalmedisinsk senter. Ansvaret for avlastnings- og 
observasjonsplasser for voksne er lagt til Enhet for institusjonstjenester. 
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Tjenester innen demensomsorg 
Antall personer som har demens øker og stadig flere yngre eldre diagnostiseres med sykdommen.  
Ca. 80 % av beboere i institusjon og 70 % av hjemmetjenestebrukere har ulike grader av 
demens/kognitiv svikt. Det er derfor behov for å differensiere behandlingstilbud og utnytte 
spesialkompetanse på nye måter. For å øke den samlede kapasiteten er demenstilbudet organisert 
sammen med institusjonstjenesten.  
 
Kommunen har samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for Folkehelsen om prosjekt 
«Demensvennlig samfunn».  
 
Habilitering og rehabilitering  
Kommunalmedisinsk senter er bemannet med høy kompetanse som bidrar med faglig veiledning 
overfor de øvrige enhetene. Enheten har etablert tverrfaglige inntaksteam som skal bidra til 
hverdagsrehabilitering med forebygging og mestring som mål, og er i gang med flere prosjekter som 
har til formål å utvikle tjenestetilbudet ytterligere, inkludert en helhetlig plan for rehabilitering. 
 
Frisklivssentralen  
Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste som driftes av 
Kommunalmedisinsk senter. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom 
og trenger oppfølging av helsepersonell til å endre levevaner og mestre sykdom. Bruken av 
frisklivssentralens tilbud øker fra år til år. I 2019 hadde frisklivssentralen 182 brukere, mens 
tilsvarende tall for 2018 var på 172 brukere. Fra 1.1 – 17.9.2020 har de hatt 143 brukere. 
Frisklivssentralens tilbud ble imidlertid sterkt påvirket av koronapandemien, med avlysning av mange 
aktiviteter våren 2020.   
 
Tjenester innenfor psykisk helse og rus  
Psykisk helse og rustjenester har de senere år opplevd en sterk økning i antall søknader. Fra januar til 
september 2019 ble det behandlet 541 søknader. I samme periode i 2020 var tallet 772. Økningen er 
størst i gruppen 18 til 30 år. Det dreier seg om personer med store og komplekse utfordringer i 
forhold til psykisk helse, rus, bolig, økonomi, skole/arbeid, familierelasjoner osv. 

Koronapandemien er en utfordring for enheten, også utover det rent smittevernmessige. Selv om 
ingen ansatte eller brukere har vært smittet av viruset til nå, så er det også slik at psykisk syke 
mennesker som sliter i sin ordinære hverdag ofte sliter enda mer nå. Tunge, truende tanker og en 
større grad av ensomhet er noe ansatte møter daglig. I rusmiljøet er smittevern og nok mat spesielt 
krevende. På dagsenteret deles det ut poser med mat to ganger pr. uke. Kommunene ble fra 2020 
lovpålagt å distribuere rent brukerutstyr til rusavhengige som injiserer narkotiske stoffer, og å ta imot 
brukt utstyr for destruering.  

Psykisk helse og rustjenester er delt i behandlingsavdeling og boligsosial avdeling. Personalet i 
boligsosial avdeling arbeider turnus og har ansvar for Kirkeveien med 16 leiligheter, 4 omsorgsplasser 
og hjemmeboende brukere. Behandlingsavdelingen inkludert rusteam har hovedsakelig poliklinisk 
oppfølging av brukere. Enheten er i en planleggingsfase med mål om å dreie personalressursene fra 
poliklinisk behandling/samtaleterapi til mer hjemmetjenester. Erfaringene fra de to siste årene viser 
at det er stort trykk på tjenestene fra hjemmeboende med store rusutfordringer og/eller alvorlige 
sinnslidelser. 

Psykisk helse og rustjenester fikk i inneværende år kr 600.000 fra Fylkesmannen til styrkning av 
tjenesten til rusavhengige. Midlene benyttes til 1 årsverk spesialsykepleier, og videreføres i 2021.  

Prosjekt Fact team, som skal behandle særlig utfordrende brukere der de bor, er et 3-årig 
samarbeidsprosjekt mellom DPS (distriktpsykiatrisk senter) og kommunene Ringsaker, Hamar, Løten 
og Stange som er godt etablert og videreføres til 2022 med opsjon på et 4. år. 
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Behov for bolig og aktiviseringstilbud for brukere med funksjonshemminger 
Hvert år får flere unge innbyggere med fysisk funksjonshemming og psykisk utviklingshemming 
behov for leiligheter i bofellesskap med døgnbemanning. Disse innbyggerne mottar i dag ulike 
kommunale tjenester kombinert med pårørendeomsorg.  
 
Det er viktig for alle mennesker å skifte arena mellom hjem, arbeid og fritid. Brukere med fysisk 
funksjonshemming og psykisk utviklingshemming må også sikres et godt sysselsettings- og 
aktivitetstilbud. Dette har en viktig funksjon i forebygging av psykiske lidelser, atferdsvansker og 
somatiske lidelser, og for å utvide brukernes sosiale nettverk. Det vil være nødvendig å arbeide 
videre med bolig-, aktivitet- og tjenestetilbud til disse brukerne. Nye lokaler for AO-senteret i 
Brumunddal vil være innflytningsklare mot slutten av 2020.   
 
Toppfinansiering for ressurskrevende tjenester - økonomi 
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. Dette beløpet er en prisjustering av budsjett 
2020 med 2,5 % og er en økning i forventet tilskudd på 17,24 mill. kroner sammenholdt med budsjett 
2020. Dette gjenspeiler hva kommunene fikk utbetalt i tilskudd i 2020 og den økende brukermassen.  
 
Da ordningen med tilskudd til ressurskrevende tjenester ble innført i 2004, var alle de daværende 
ressurskrevende brukerne finansiert innenfor kommunens budsjettramme. Det var dermed mulig å 
benytte deler av det statlige tilskuddet som kommunen mottok til å bygge opp et fond (reserve) for å 
dekke framtidige utgifter til ressurskrevende brukere. Dette har fungert i mange år, hvor en delvis 
har styrket budsjettet til pleie og omsorg og samtidig avsatt deler av tilskuddet til disposisjonsfond til 
dekning av merutgifter til ressurskrevende brukere. I de senere årene har veksten i antall nye 
ressurskrevende brukere tiltatt vesentlig. Samtidig har innslagspunktet for tilskuddsordningen 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 nevnte 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. 
 
I budsjett 2021 styrkes Enhet for tilrettelagte tjenester med hele 44,247 mill. kroner, Enhet for 
hjemmetjenester styrkes med 11,8 mill. kroner, Enhet for institusjonstjenester styrkes med 1,193 
mill. kroner og Kommunalmedisinsk senter Ringsaker med 5,3 mill. kroner til permanent finansiering 
av egenandelen for de ressurskrevende brukere. Samlet utgjør det en styrking av Pleie og omsorg på 
62,54 mill. kroner til dekking av kommunenes egenandeler ved de ressurskrevende brukere. Styrking 
av budsjettet til tilrettelagte tjenester fordeler seg på 8 ulike bofellesskap for utviklingshemmede. I 
mange tilfeller dreier det seg om at brukerne må ha egen bemanning rundt seg, og dette kan ikke 
dekkes opp av grunnbemanningen i bofellesskapene. Samtidig omfordeles ressurser knyttet til 
ressurskrevende brukere ved leilighet. På grunn av bortfall av en bruker med 2:1 bemanning og at 
det flyttet inn en ny bruker i samme bofellesskapet med behov for 1:1 bemanning ga det mulighet 
for å omfordele 3,783 mill. kroner og 4,7 årsverk til et annet bofelleskap som har fått en ny bruker 
med behov for 1:1 bemanning. 
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Det vil være viktig å styrke virksomhetsområdet ytterligere i årene framover for å håndtere 
kommunens egenandel ved utgiftene til nye ressurskrevende brukerne. 
 
Behov for økt kompetanse, faglig spesialisering og rekruttering av fagfolk 
De beskrevne utviklingstrekk og utfordringer gir både behov for å mobilisere, styrke og spesialisere 
kompetansen hos de ansatte og behov for nyrekruttering. Tverrfaglig samarbeid og nye arbeidsmåter 
bør vektlegges mer. Det må tilrettelegges både for formell kompetanseheving og faglig oppdatering 
ved hjelp av ulike verktøy.  
 
Til enhver tid er over 100 ansatte og ledere i helse og omsorg i et utdanningsløp enten på 
videregående- eller høgskolenivå. Andelen med høgskole- eller universitetsutdanning øker noe, men 
det er stadig slik at hver fjerde ansatt i helse og omsorg ikke har helsefaglig utdanning. Andelen har 
holdt seg stabil over tid, og var i 2019 noe under landsgjennomsnittet. 
  
Tabell 4.5.3.4 Kompetanse i pleie og omsorg i % (2012-2019, unntatt 2015 og 2017) 

  2012 2013 2014 2016 2018 2019 
Med høgskole/universitetsutdanning 30 32 32 32 32,5 34,0 
Med fagutdanning fra videregående skole 43 42 43 41 41,4 40,5 
Uten fagutdanning 27 26 25 26 26,2 25,5 

Kilde: SSB/KOSTRA, tall for 2019 er fra Helsedirektoratet basert på data fra KS og arbeidstakerregisteret.  
 
Tjenesteorganiseringen kan bidra til en mer helhetlig fordeling av ressurser og kompetanse og 
forenkle muligheten til å bruke ansattes kompetanse på tvers av avdelinger og virksomheter. 
Konkurransen om fagutdannet personell tilspisser seg. Kommunen konkurrerer med andre 
kommuner og med spesialisthelsetjenesten om å være en attraktiv arbeidsgiver.  
 
Det er behov for å jobbe enda mer målrettet og strategisk med både kompetanse og rekruttering 
gjennom strategiske kompetanse- og rekrutteringsplaner på alle nivå i tjenesten. Arbeidet med en 
overordnet strategisk kompetanseplan innen helse- og omsorgstjenestene blir sluttført i 2020. 
Planen fokuserer på tema og utfordringer som er felles/samlet for hele helse og omsorg, og danner 
grunnlag for utarbeidelse av lokale planer i hver enhet.  
 
Ledelse 
Alle deler av helse- og omsorgstjenestene er avhengige av godt og strukturert lederskap. De 
organisatoriske endringene som er iverksatt vil bidra til å styrke ledernes mulighet til å drive god 
ledelse ytterligere. Samtidig er det viktig å fortsette med jevnlig kompetansepåfyll for lederne i helse 
og omsorg både gjennom individuelle og organisatoriske tiltak.  
 
Kvalitetsforbedring 
Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å sørge for helse- og omsorgstjenester av god 
kvalitet og å arbeide systematisk med å forbedre tjenestenes kvalitet. Dette ansvaret er nedfelt i 
egen forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring fra 2017. Det er nødvendig å fokusere ytterligere, 
tydeliggjøre ansvarsforholdene og avsette økte ressurser til arbeidet. I forbindelse med endringene 
som er foretatt i organiseringen, har enhetene avsatt egne stillinger som skal arbeide med 
fagutvikling og kvalitetsforbedring både i ledelsen av den enkelte enhet og i avdelingene. 
 
Det er også gjort et omfattende arbeid med å tilpasse fagsystem og kvalitetssystem til ny 
organisasjonsstruktur. Det tilrettelegges for tilpasset opplæring for ulike personellgrupper.     
 
Heltidskultur 
Arbeidet med omlegging av turnuser som gir økt antall heltidsstillinger skal forsterkes og systematisk 
gjennomføres gjennom felles innsats i de nye enhetene. Endringer i turnuser er en helt klar 
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forutsetning for at arbeidet skal lykkes. Det gjøres et stort arbeid for å få på plass nye turnuser i 
tjenestene. 
 
Utstyr – ny teknologi 
Teknologiske løsninger effektiviserer tjenestene og hjelper brukerne til mest mulig selvstendighet. 
Dette er en viktig del av den overordnede strategien om «forebygging og mestring», og vil bidra til 
utviklingen av tjenestene videre. Det foregår mye utvikling på sentralt nivå innenfor området 
velferdsteknologi, e-helse og telemedisin.   
 
Innenfor enhetenes økonomiske rammer er det imidlertid begrensede muligheter til å ta i bruk ny 
teknologi og modernisere og vedlikeholde eksisterende teknisk utstyr.  
 
Samarbeid med frivillige 
Frivillige organisasjoner og personer er viktige bidragsytere til tjenestene. Det er et mål at helse- og 
omsorgstjenestene skal samarbeide godt med frivillige. Det jobbes godt med tiltak som bidrar til økt 
bruk og samarbeid med frivillige i de fleste av enhetene i helse og omsorg. 
 
Oppsummering av tiltak i 2021 og fremover 
Den overordnede strategien skal bidra til å vri tjenestene over til mer aktiv deltakelse og mestring. 
Det arbeides derfor både med å styrke og tilpasse driften til de behov som framtidas brukere har, de 
krav som den faglige utviklingen setter og de overordnede målsettingene som kommunen har for 
tjenesten. I 2021 og framover skal følgende områder følges opp innenfor pleie- og omsorgstjenesten: 

• Sikre at tjenestene drives forsvarlig og i henhold til vedtatt budsjett. 
• Omdisponere ressurser til å styrke hjemmetjenesten. 
• Styrke og systematisere arbeidet med ledelse- og kvalitetsforbedring. 
• Videreutvikle samarbeidet med frivillige i helse- og omsorgstjenesten i tråd med vedtatt 

helhetlig plan for frivilligheten i Ringsaker kommune, jf. k.sak 62/2018.  
• Utvikling av heltidskultur i helse og omsorg. Antall ansatte som jobber deltid skal reduseres.  
• Iverksette overordnet kompetanse- og rekrutteringsplan. 
• Utrede forprosjekt for nytt sykehjem i Moelv i samarbeid med Husbanken og Nasjonalt 

program for leverandørutvikling. 
• Utarbeidelse av ny overordnet strategi for helse og omsorg for perioden etter 2022. 

4.5.5 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Nedenfor gis en oversikt over hvilke driftstiltak som er innarbeidet i enhetenes budsjettrammer for 
2021. 
 
Reduksjon i driftsmidler 
Virksomhetsområdet innarbeidet et kutt i driftsrammen på kr 772.000. På pleie- og omsorg – ikke 
fordelt enheter tas innsparingen på kr 350.000 ved å redusere utgifter på IKT og lisenser. Det 
resterende på kr 422.000 er prosentmessig fordelt på enhetene ved å redusere diverse driftsutgifter.  
 
Inndragelse av 3,7 årsverk ledelse/administrasjon 
Det er innarbeidet inndragelse av 3,7 årsverk assisterende enhetsledere og merkantile stillinger, som 
til sammen utgjør 2,631 mill. kroner i reduserte lønnsutgifter.  
 
440 Enhet for institusjonstjenester 
Finansiering ressurskrevende bruker  
Enheten styrkes med 1,193 mill. kroner for å dekke opp for ekstra ressurser utover grunnbemanning 
rundt en ressurskrevende bruker.  
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442 Enhet for hjemmetjenester 
Styrking av BPA-ordningen 
Budsjettrammen til BPA-ordningen styrkes med 5,3 mill. kroner. Det er nødvendig med permanent 
finansiering av allerede opprettede årsverk knyttet til 13 BPA-ordninger.   
 
Kjøp av tjenester fra private 
Enheten styrkes med 5,3 mill. kroner til finansiering av en bruker på en privat institusjon. 
 
Opprettelse av 2,9 årsverk - ny ressurskrevende bruker 
Enheten styrkes med 1,4 mill. kroner til opprettelse av 2,9 årsverk for å kunne yte 1:1-bemanning på 
dag og natt. 
 
Finansiering ressurskrevende bruker 
Enheten styrkes med 1,2 mill. kroner for å finansiere allerede opprettede årsverk rundt en 
hjemmeboende bruker.  
 
Inndragelse ressurser til ressurskrevende bruker 
Enheten ble i 2016 tilført 1,4 mill. kroner til for å dekke bemanningsbehov ut over grunnbemanning 
rundt en hjemmeboende bruker. Ressursene tilbakeføres til RE 449 fordi bruker er falt bort.  
 
Reduserte driftsutgifter leiebil 
Det innarbeides en reduksjon på til sammen kr 33.000 på leie- og drivstoffutgifter fordi kommunen 
skal kjøpe istedenfor å leie tjenestebiler. Forslaget er å kjøpe minst en bil i 2021 og minst fem biler 
hvert år i resten av økonomiplanperioden. Det forutsettes at det kjøpes el-biler framfor fossilbiler.   
 
444 Kommunalmedisinsk senter Ringsaker 
Finansiering ressurskrevende bruker 
Enheten styrkes med 5,3 mill. kroner for å finansiere allerede opprettede årsverk rundt en bruker.  
 
446 Enhet for tilrettelagte tjenester 
Bofellesskap 1 – finansiering ressurskrevende bruker  
Bofellesskapet styrkes med 1,671 mill. kroner for å dekke ansatt 2 i 2:1 bemanning som er nødvendig 
rundt en bruker. Det har tidligere skjedd en nedbemanning i dette bofellesskapet, som har ført til at 
hjemler har vært holdt vakante. Disse tas nå i bruk igjen.  
 
Bofellesskap 2 - opprettelse av 4,79 årsverk  
Bofelleskapet styrkes med 3,551 mill. kroner tilsvarende 4,79 årsverk. Det knytter seg til økt 
bemanningsbehov rundt enkeltbrukere ut over grunnbemanning. Det dreier blant annet behov for 
1:1 bemanning ved brukernes våkentid. 
 
Bofellesskap 3 - opprettelse av 5,17 årsverk  
Bofellesskapet styrkes med 3,512 mill. kroner for å dekke behovet for 1:1 bemanning døgnet rundt til 
en bruker. Siden dette er et relativt nytt bofellesskap var det ikke noe grunnbemanning tilgjengelig. 
 
Bofellesskap 4 – finansiering ressurskrevende bruker 
Boligen styrkes med 8,895 mill. kroner for å finansiere allerede opprettede årsverk. Bruker har behov 
for 3:1 bemanning.  
 
Bofellesskap 5 – finansiering ressurskrevende brukere 
Bofellesskapet styrkes med 15,392 mill. kroner. Stillingen rundt de 5 brukerne som bor i 
bofellesskapet har tidligere blitt opprettet, men finansiert ved tertialrapportene.   
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Bofellesskap 6 – finansering ressurskrevende brukere 
Bofelleskapet styrkes med 3,183 mill. kroner. Behovet knytter seg til to brukere hvorav behovet til 
den ene brukeren tidligere har blitt håndtert av ressursene knyttet til en annen bruker, som nå har 
flyttet i tillegg til at det er flyttet inn en ny bruker som krever ekstra ressurser. Det opprettes 1,27 
årsverk.   
 
Bofellesskap 7 - opprettelse av 3,7 årsverk  
Bofelleskapet styrkes med 2,766 mill. kroner. En av brukerne i bofelleskapet har behov for 1:1 
bemanning hvor noe av dette har vært dekket av grunnbemanningen. Det resterende utgjør 3,7 
årsverk. 
 
Bofellesskap 8 – finansiering ressurskrevende brukere 
Bofelleskapet styrkes med 5,277 mill. kroner. Dette er et bofellesskap som har vært i drift i noen år 
og som bare delvis har vært finansiert.  Årsverkene er opprettet tidligere.   
 
449 Pleie og omsorg – ikke fordelt enheter 
Økt tilskudd ressurskrevende brukere 
Tilskuddet til ressurskrevde tjenester økes med 13,9 mill. kroner tilsvarende forventet tilskudd for 
nye ressurskrevende brukere.  
 
Økt satsing på barn og unges psykiske helse 
Arbeidet med barn og unges psykiske helse styrkes med kr 323.000 i 2021 og med ytterligere kr 
324.000 i 2022. Dette er i tråd med opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse som 
regjeringen la fram i juni 2019 og i tråd med føringene i veksten i frie inntekter.  
 
4.5.6 Investeringstiltak 
 
Inventar og utstyr pleie og omsorg (prosjekt 53703) 
Det er ført opp 1,75 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden til å dekke framtidige behov for større 
inventar- og utstyrsanskaffelser og andre utgifter av investeringsmessig karakter innenfor pleie og 
omsorg. Dette omfatter bl.a. velferdsteknologi og IKT. Det vurderes til enhver tid behovet for mindre 
investeringer, utbedringer og større inventar- og utstyrsanskaffelser.  
 
Investeringer VO 40 ufordelt (prosjekt 60750) 
Det er ført opp kr 750.000 årlig i økonomiplanperioden til diverse tiltak av bygningsmessig art 
innenfor pleie og omsorg.  
 
Nytt sykehjem i Moelv (prosjekt 60805) 
Det er ført opp 10 mill. kroner i 2021, 155 mill. kroner i både 2022 og 2023 og ytterligere 31 mill. 
kroner i 2024. Det har tidligere blitt satt av 24 mill. kroner. Totalt er det ført opp 375 mill. kroner til 
bygging av nytt sykehjem.  
 
Utbedring av 26 postkjøkken (prosjekt 60806) 
Det er ført opp 2 mill. kroner i 2021 og ytterligere 2 mill. kroner i 2022 til utbedring og oppgradering 
av postkjøkken. Etter planen skal postkjøkkenene være utbedret ved utgangen av 2022.  
 
Utbedring/oppgradering av sykehjem (prosjekt 60916) 
Det er ført opp 1 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden til utbedring og oppgradering av sykehjem. 
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Kjøp av biler (prosjekt 53704) 
Det er ført opp kr 300.000 i 2021 til kjøp av minst en bil i hjemmetjenesten og ytterligere 1,5 mill. 
kroner hvert år i resten av økonomiplanperioden til kjøp av minst fem biler hvert av årene.    
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4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr. 50) 
 
4.6.1 Innledning 
 
Virksomhetsområdet omfatter barneverntjenesten, med barneverntiltak i og utenfor familien, 
bosettingstiltak for enslige mindreårige asylsøkere (BEMA), Ungdomskontakten og Ringsaker 
interkommunale barnevernvakt. 
 
Hovedmål: 
Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig 
hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid, bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og 
forståelse, og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår (barnevernloven § 1-1). 
 
4.6.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.6.2.1 Personalressurser (årsverk) 

 31.12.2019 Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag  
2024 

Årsverk samlet 72,77      65,17 56,17 56,17 56,17 56,17 
 
I forbindelse med vedtatt avvikling av bosettingstiltak for enslige mindreårige asylsøkere (BEMA) i 
Brumunddal reduseres bemanningen med til sammen 9,0 årsverk i 2021. 
 
Tabell 4.6.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Driftsutgifter   118 644 96 455 89 254 89 188 89 155 89 155 
Driftsinntekter     44 997 23 711 20 079 20 079 20 079 20 079 
Netto driftsutgifter     73 647 72 744 69 175 69 109 69 076 69 076 
Investeringsutgifter              0 0 300 300 0 0 
Investeringsinntekt              0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter              0 0 300 300 0 0 

 
4.6.3 Behovsvurderinger 
 
Barne- og ungdomsvern tilbyr hjelp til barn, unge og deres foreldre, i form av forebyggende 
lavterskeltiltak, forskjellige typer hjelpetiltak, behandlings- og omsorgstiltak og akuttiltak, gjennom 
Familiens hus, Ungdomskontakten, barneverntjenesten og den interkommunale barnevernvakta. 
 
«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. Enhetens budsjett for 2021 er 
blitt regulert for økte satser til institusjon, fosterhjem og besøkshjem med til sammen kr 849.000. 
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Barneverntjenesten 
 
Tabell 4.6.3.1 Barneverntjenesten i Ringsaker, antall barn med melding                                                                                                           

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 30.7.2020 
Antall barn med melding      339       387       321  377      382      419 243 
Antall meldinger hele landet  52 996 54 396 58 254 58 580 57 013 57 988                  - 

Kilde: IKT-verktøyet Familia (Ringsaker), SSB/KOSTRA (hele landet) 
 
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). 
 
Tabell 4.6.3.2 Overholdelse av undersøkelsesfrister og andel henleggelser av undersøkelser 

 Antall avsluttede meldinger 
og undersøkelser 

Fristoverskridelse % Henleggelser % 

 Ringsaker Hedmark/ 
Innlandet*) 

Ringsaker Hedmark/ 
Innlandet*) 

Ringsaker Hedmark/ 
Innlandet*) 

2015, hele året 379 2 145   2,5 8,5 59,0 62,5 
2016, hele året 324 2 216   2,0 9,0 62,0 66,0 
2017, hele året 360 2 253   4,2 4,0 60,0 65,8 
2018, hele året 362 2 309 10,2 3,5 63,8 66,5 
2019, hele året** 403 -   1,2 2,2 63,8 - 
2020, 1. kv.*** 
2020, 2. kv.**** 

127 
  68 

   972 
- 

  0,8 
  1,5 

2,9 
- 

71,7 
55,9 

48,7 
- 

Kilde: Fylkesmannens kvartalskontroll, Bufdir «Barnevernsmonitoren» samt egen rapportering v/Familia 
*) Innlandet fylke fra 1.1.2020 
**) Fylkesmannen har ikke sendt ut oppsummerte tall for 2019 
***) Tallgrunnlag manglet fra flere kommuner i Fylkesmannens rapport 
****) Fylkesmannens oppsummering for 2. kvartal 2020 foreligger ikke 
 
Barneverntjenestens overholdelse av undersøkelsesfrister er sårbar for variasjoner i både 
saksmengde og -kompleksitet, sykefravær og turnover. Med unntak av 2018, har tjenesten hatt flere 
år med gode tall for fristkontroll. For 2. kvartal 2020 var det et lavt antall avsluttede undersøkelser. 
 
Tabell 4.6.3.3 Barn med tiltak fra barneverntjenesten i Ringsaker pr. 31.12. hvert år, samt 30.6.2020 

Antall barn med tiltak pr. 31.12 2014 2015 2016 2017 2018 2019 30.6.2020 
Barn i fosterhjem/institusjon/bofellesskap   92 101 109 106 104 107 100 
Barn med hjelpetiltak i hjemmet 175 160 136 169 150 145 136 
Sum antall barn med tiltak  

- Herav unge over 18 år 
267 
  17 

261 
  20 

245 
   26 

275 
  27 

254 
     26 

252 
  32                  

236 
  37 

 
Tabellen over viser antall barn i tiltak pr. 31.12.2014-2019 og pr. 30.6.2020. Ringsaker kommune har 
et forholdsvis høyt antall ungdommer i institusjon. Ofte handler det om samspillsutfordringer som 
blir så store i tenåringsfamilier, at foreldre ikke klarer å håndtere det. Det er en utfordring å utvikle 
gode, lokale hjelpetiltak tidlig for familier med særskilte utfordringer, for å forhindre at det oppstår 
behov for institusjon på et senere tidspunkt. 
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Tabell 4.6.3.4 Ressursutnyttelse, dekningsgrad og produktivitet – KOSTRA 2019 
 Ringsaker Landet Gr. 13 Hamar Stange Gjøvik 
Netto driftsutgifter pr. innbygger 0 - 17 år   10 779   10 843   10 226   11 245     8 883       19 922 
Brutto driftsutgifter pr. barn i barnevernet 119 071 135 141 - 147 211 133 084     193 035 
Brutto driftsutgifter pr. barn med hjelpetiltak   33 637   42 162   43 069   89 040   60 000       86 675 
Brutto driftsutgifter pr. barn utenfor hjemmet 490 756 439 020 450 754 403 924 325 467 1 004 496 
Netto driftsutgifter pr. barn utenfor hjemmet 379 325 382 202 377 378 372 098 303 033    443 488 
Barn 0-17 år m/ barnevernundersøkelse, %          6,0         4,8          4,8         5,2         4,3             6,3 
Barn/unge m/barneverntiltak 0-17 år, %          5,0         4,2          4,0         4,1         3,4            4,6 
Barn 0-17 år med tiltak utenfor hjemmet, %          1,2         1,1          1,1         1,3         1,1            1,3 
Barn med akuttvedtak pr. 1.000 barn 0-17 år          0,9          1,3 -         1,7   -            0,7 
Fagstillinger pr. 1.000 barn 0-17 år    5,5   5,1    4,9   4,8   4,7  5,7 
Barn m/undersøkelse eller tiltak pr. årsverk 17,9 17,0 19,1 18,4 13,9 17,1 

Kilde: Barnevernmonitoren (Bufdir) og SSB/KOSTRA.  
 
Brutto driftsutgifter for barn som bor utenfor egen familie ses i sammenheng med nettoutgifter som 
inkluderer refusjon av utgifter til forsterkningstiltak i fosterhjem og tilskudd til enslige mindreårige 
asylsøkere. Disse inntektene bortfaller fra 2022 på grunn av en omlegging av betalingsordningen og 
nedlegging av botiltaket. Budsjettforslaget baserer seg på forutsetningen om at antall ungdom i 
institusjon og akuttiltak går ned, og at utgifter til fosterhjem reduseres. Dette forutsetter at lokale 
hjelpetiltak i familien fører fram. 
 
Akuttberedskap – Ringsaker interkommunale barnevernvakt 
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. 
 
Tabell 4.6.3.5 Aktivitet Ringsaker interkommunale barnevernvakt 2019 og 1. halvår 2020 

Henvendelser og tiltak Antall totalt 
2019 

Antall 
Ringsaker 

2019 

Antall totalt 
1.1.-30.6.2020* 

Antall 
Ringsaker 

1.1.-30.6.2020* 
Henvendelser med oppfølging 1011 177 517 (434) 112 (128) 
Antall barn registrert   598 175 239 (314)     45 (70) 
Antall hasteflyttinger av barn      13     5       21 (6)         6 (0) 
Antall meldinger til kommunene  224   38  361 (96)    66 (30) 
Antall rapporter til kommunene  444   78       698 (183) 138 (48) 

*) Tall i parentes viser antall for 1. halvår 2019 
 
Barnevernvakta registrerer kun henvendelser som den følger opp, med råd og veiledning på telefon, 
utrykninger og hjemmebesøk, akutte tiltak eller oversendelse til kommunal barneverntjeneste. Tallet 
på henvendelser første halvår 2020 (517) er høyere enn samme periode i 2019 (434) i kommunene 
som deltar. I 2020 har en større andel av henvendelsene ført til bekymringsmeldinger og rapporter til 
kommunene. I tillegg utførte barnevernvakta 242 oppdrag for kommunene i form av avtalte 
undersøkelses- og tilsynsbesøk i første halvår 2020. Av disse var 39 for Ringsaker barneverntjeneste. 
 
Deltakerkommunene betaler en andel av barnevernvaktas utgifter, ut fra en sats pr. innbygger. For 
2020 var satsen på kr 55,33. Satsen prisjusteres med 0,22 % til kr 55,45 pr. innbygger for 2021. De 
deltakende kommunene i Nord-Østerdal betaler redusert pris. 
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Bosettingstiltak for enslige mindreårige asylsøkere (BEMA) 
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. 
 
Familiens Hus 
Familiens hus er en tverrfaglig arena for tidlig innsats. Samarbeidet bidrar til utvikling av en bredere 
tiltaksvifte, i tråd med barnevernplanens intensjoner og statlige føringer. Barneverntjenesten bidrar 
med tiltak for å styrke foreldrekompetanse og satsingen «Tidlig innsats barn i risiko» (TIBIR). 
Kommunens to PMTO-terapeuter er ansatt i barneverntjenesten, og de er ansvarlige for opplæring i 
nye TIBIR-tiltak. Lavterskeltiltakene «De utrolige årene» og «Circle of Security, Parenting» driftes ved 
hjelp av midler fra Helsedirektoratet, fordelt på personalressurser i barneverntjenesten, pedagogisk-
psykologisk tjeneste (PPT) og helsestasjoner. 2018 var siste ordinære tilskuddsår, men kommunen 
har senere benyttet ubrukte midler fra tidligere år i et redusert tilbud. 
 
Ungdomskontakten (UK) 
UK er et lavterskeltilbud for ungdom i alderen 13-23 år med hovedvekt på forebyggende psykososialt 
arbeid. UK tilbyr individuell oppfølging, gruppetiltak og familieveiledning, i tillegg til åpne aktiviteter 
som kan benyttes av alle. Antall individuelle henvisninger til UK øker. Årsaken kan være lettere angst 
og depresjon, belastninger i hjemmet, relasjonsproblemer med jevnaldrende og rusproblematikk. 
Ringsakers ungdomsundersøkelse viser en økning i psykiske helseproblemer blant ungdom. UK driver 
oppsøkende arbeid på arenaer der ungdom har lett for å samle seg, for å kunne ha oversikt over 
eventuell utvikling av problematiske ungdomsmiljøer og avdekke behov for tiltak. 
 
Tabell 4.6.3.6 Aktivitet ungdomskontakten (UK) 2015 – 2019, samt 1.1. – 30.6.2020 

Type tiltak 2015 2016 2017 2018 2019 jan.-jun. 
2020 

Antall ungdom med individuell oppfølging    141    163    159 175 169     138 
Antall ungdom med familiesamarbeid 89 78 78 100   86 68 
Antall ungdom i lukkede gruppetiltak  61 51 45   46   56 34 
TIUR: Totalt antall ungdom fulgt opp 54 61 47   73 101 62 
TIUR: Individuelle oppfølginger v/UK 51 59 43   57   67 47 
Oppfølgings- og los-prosjekt (skolefravær)  18 21 28   18   21 21 

 
Pr. 30.6.2020 hadde 138 ungdommer fått individuell oppfølging, mot 137 i første halvår 2019. Det 
har vært færre kontaktpunkter med den enkelte ungdom, grunnet koronavirusets smitteverntiltak. 
UK har hovedansvaret for tiltaket «Tidlig intervensjon unge og rus» (TIUR) og følger opp 47 av totalt 
62 ungdommer med TIUR-tiltak. Antall ungdommer med oppfølging ligger på samme nivå som i 
2019, men det har vært vanskelig å holde samme tette kontakt. Antallet nye ruskontrollavtaler er 
også lavere enn i 2019. Dette vurderes å handle om at UK, politiet og andre samarbeidspartnere i 
mindre grad har klart å avdekke rusatferd under situasjonen med koronaviruset. 
 
Ungdomskontakten mottar midler til «Oppfølgings- og los-funksjoner» fra Bufetat over tre år. Målet 
er å forebygge skolefravær på et tidlig tidspunkt fra 12 år. Arbeidet bygger på metodene som ble 
utviklet i Los-prosjektet 2014-2016, med søkelys på fravær allerede i barneskolen. For å styrke 
arbeidet med skolefravær i barneskolen overføres to 8 % aktivitetslederstillinger til UK fra 
barneverntjenesten. 
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4.6.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Reduserte driftsutgifter leiebil 
Det innarbeides en reduksjon på til sammen kr 33.000 i 2021, kr 99.000 i 2022 og kr 132.000 for 
hvert av årene 2023 og 2024, som følge av at kommunen skal kjøpe istedenfor å leie tjenestebiler. 
Forslaget er å kjøpe en bil i 2021 og en bil i 2022. Det forutsettes at det kjøpes el-biler framfor 
fossilbiler. 
 
4.6.5 Investeringstiltak 
 
Kjøp av biler (prosjekt 54006) 
Det er ført opp kr 300.000 i 2021 og 2022 til kjøp av biler i tjenesten fremfor å leie tjenestebiler. Det 
forutsettes at det kjøpes el-biler. 
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4.7 Sosiale tjenester (VO nr. 51) 

4.7.1 Innledning 
 
Virksomhetsområdet omfatter økonomisk råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig 
og kvalifiseringsordningen. Enheten inngår som en del av Nav Ringsaker. 
 
Hovedmål:  
Fremme økonomisk trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling 
og forebygge sosiale problemer. 

4.7.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.7.2.1 Personalressurser (årsverk) 

 31.12.2019 Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Årsverk samlet 34,35 34,35 34,35 34,35 34,35 34,35 
 
Tabell 4.7.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Driftsutgifter 106 200 82 272 82 182 81 710  81 710  81 710  
Driftsinntekter 20 287 3 954 4 049  4 049  4 049  4 049  
Netto driftsutgifter 85 913 78 318 78 133 77 661 77 661 77 661 
Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

4.7.3 Behovsvurderinger 
 
Lov om sosiale tjenester er ment å være sikkerhetsnettet i velferdsstaten. Sosialtjenesten skal gi råd 
og veiledning, herunder økonomisk rådgivning. Videre er oppgaver som økonomisk stønad, 
midlertidig bolig, individuell plan og kvalifiseringsprogram underlagt enheten. Sosialtjenestens 
oppgaver, herunder antall brukere og type problematikk, må i stor grad sees i sammenheng med den 
generelle konjunktursituasjonen i samfunnet, slik som arbeids- og boligmarkedet, hvordan brukere 
fanges opp av annen lovgivning og hvordan andre samfunnsinstitusjoner utøver sine oppgaver og 
tjenester. 
 
For budsjett 2021 legges følgende forutsetninger til grunn: 

• Andel arbeidsledige på nivå med 2020. 
• Tilsvarende antall brukere som i 2020. 
• Bo- og strømutgifter på samme nivå som i 2020. 
• Fortsatt lavt rentenivå. 
• Samme antall brukere med behov for supplerende økonomisk stønad under 

introduksjonsprogram som i 2020. 
• Samme antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet som i 2020. 
• 125 deltakere på arbeidssentralen. 
• Flere deltakere etter avsluttet introduksjonsprogram vil kunne ha behov for økonomisk 

sosialhjelp. 
• Innstramming i inngangsvilkårene for å motta AAP vil gi økt pågang på økonomisk sosialhjelp. 
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Tallene for 2020 er svært usikre da konsekvensene av korona-viruset er vanskelig å anslå. Økt 
arbeidsledighet vil kunne gi færre unge mulighet til å være i lønnet arbeid, noe som vil kunne påvirke 
behovet for økonomisk solsialhjelp. 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. 
 
Under vises utvalgte nøkkeltall for sosiale tjenester: 
 
Tabell 4.7.3.1 Netto driftsutgifter til sosialhjelp i kroner pr. innbygger. 

År Ringsaker  Lillehammer Hamar Stange  Gjøvik 
2017  1 274 1 018 1 650 1 121 1 916 
2018  1 283 999 1 790 1 179 1 943 
2019 1 251  848 1 868 1 118 1 773 

Kilde: SSB/KOSTRA 
 
Tabell 4.7.3.2 Gjennomsnittlig stønadslengde måneder 2017-2019, alder 25-66 år. 

År Ringsaker Lillehammer Hamar Stange Gjøvik 
2017 5,1 5,7 6,7 6,6 6,0 
2018 5,0 5,7 6,2 6,5 6,2 
2019 5,2 5,4 6,4 6,4 5,8 

Kilde: SSB/KOSTRA 
 
Tabell 4.7.3.3 Gjennomsnittlig stønadslengde måneder 2017-2019, alder 18-24 år. 

År Ringsaker Lillehammer Hamar Stange Gjøvik 
2017 4,9 4,8 4,5 5,0 5,2 
2018 4,7 4,9 4,7 5,0 5,3 
2019 4,8 5,0 4,8 5,4 5,3 

Kilde: SSB/KOSTRA 
 
Tabell 4.7.3.4 Gjennomsnittlig utbetaling pr. bruker pr. måned 2017-2019 

År Ringsaker  Lillehammer Hamar Stange  Gjøvik 
2017    10 268 7 024 8 547 7 734 8 682 
2018 10 297 8 108 9 887 7 942 8 781 
2019 10 603 8 119 9 708 7 953 9 155  

Kilde: SSB/KOSTRA 
 
Tabell 4.7.3.5 Antall brukere pr. måned i gjennomsnitt i Ringsaker 2017-2019, samt januar - august 2020 

År Totalt 25 + 18 – 24 
2017  411 324 87 
2018 408 331 77 
2019 385 323 62 

2020 (1-8) 344 285 59 
Kilde: Velferd 
 
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. Som det 
fremgår av tabellen over fikk hver enkelt bruker utbetalt noe mer i sosialhjelp i gjennomsnitt pr. 
måned i 2019 sammenlignet med 2018. 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. 
 
Selv om Ringsaker har høyere gjennomsnittlig utbetaling pr. bruker pr. måned sammenlignet med 
Hamar, Stange, Gjøvik og Lillehammer, er netto driftsutgifter til sosialhjelp pr. innbygger lave i 
Ringsaker. Ringsaker utbetaler mer pr. måned pr. bruker, men over en kortere periode. 
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Utgifter til livsopphold har hatt en nedgang på 22,5 %, noe som utgjør 2,724 mill. kroner de første  
8 månedene i 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. I samme tidsrom har tilleggsytelser 
hatt en nedgang på 37,2 %, noe som utgjør 1,243 mill. kroner i mindreforbruk i forhold til fjoråret. 
Supplerende sosialhjelp til deltakere på introduksjonsprogram er redusert i takt med bosettingstallet 
for flyktninger. Totalt utbetalt de første 8 månedene i 2020 er kr 408.000, som er en nedgang på  
54,6 % fra samme periode i 2019. Supplering til deltakere på kvalifiseringsprogrammet er redusert 
med 23,1 % til kr 382.000 de første 8 måneder sammenlignet med 2019. 
 
Delta prosjektet og utstyrssentralen BUA Ringsaker 
I 2021 vil ikke Nav Ringsaker motta prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) gjennom nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. 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. Dette er et sted 
der barn og unge kan låne ulike typer utstyr, både sportsutstyr og utstyr til annen aktivitet. 
 
Prosjekt Sjå meg der je er 
Nav Ringsaker viderefører prosjektet for å styrke kompetanse og ferdigheter for å møte mennesker 
som har en uavklart situasjon på grunn av diffuse lidelser. En ønsker gjennom aktiv medvirkning å 
legge til rette for å styrke den enkeltes kapasitet og potensiale for selvhjulpenhet, enten gjennom 
arbeid og aktivitet, eller rettigheter til helseytelse. Fylkesmannen finansierer to prosjektstillinger; en 
veileder med helserelatert kompetanse og en veilederstilling med kompetanse på jobbstøtte. 
Enheten ønsker å utforske om SE (supported employment) er egnet metodikk for å sikre 
arbeidstilknytning for denne målgruppen. 
 
Prosjekt Del Din Erfaring 
Nav Ringsaker har fått tilskudd fra Fylkesmannen til å finansiere 1,5 årsverk for bruk av 
erfaringskonsulenter i oppfølgingsarbeidet av arbeidssøkere med behov for økonomisk sosialhjelp 
som er tilknyttet arbeidssentralen. Hensikten er å undersøke om bruk av erfaringskonsulenter i 
oppfølgingsarbeidet bidrar til økt selvforsørgelse gjennom arbeid. 
 
Aktivitetsplikt ved tildeling av økonomisk stønad 
Stortinget innførte aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad under 30 år fra 1.1.2017. 
Ringsaker kommune vedtok å innføre aktivitetsplikten allerede i 2015, hvor rådmannen i  
k.sak 41/2015 fikk fullmakt til å etablere tiltaket Aktivitetsplikt for sosialhjelp. Målet med tiltaket  
er å få flere i arbeid og færre på stønad, og videre å bidra til å redusere utbetalingene av økonomisk 
sosialhjelp. Brukerne utfører tjenester for de kommunale enhetene i Ringsaker, såkalte «kan»-
oppgaver. Størst oppdragsmengde er det i enhetene Pleie og omsorg, Barnevern, Bygg og eiendom 
og Barnehage.  
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Tabell 4.7.3.6 Antall brukere formidlet til arbeidssentralen og resultatene etter avsluttet deltakelse 
  2017 2018 2019 2020 (1-8) Sum 
Antall brukere formidlet 82 60 90 21 253 
Antall deltakere avsluttet 96 71 84 31 282 
Antall i arbeid 35 20 17 4 76 
Antall på tiltak 16 14 21 5 56 
Antall til skole 1 0 3 0 4 
Antall flyttet 4 2 1 1 8 
Antall stans i økonomisk sosialhjelp 17 13 19 6 55 
Tilbake til økonomisk sosialhjelp 23 22 23 15 83 
Antall selvhjulpne 73 49 61 16 199 
Selvhjulpne i prosent 76,0 % 69,0 % 72,6 % 51,6 % 70,6 % 

 
For 2021 er målet at minimum 125 personer skal ha gjennomført tiltaket. 
 
Ungdom 
Nav Ringsaker har et eget ungdomsteam som består av 6 kommunalt ansatte. Teamet har ansvar for 
ungdom i alderen 16-29 år. Ungdomsteamet jobber ut fra målet om at all ungdom i Ringsaker skal ha 
et dagtilbud og sikres nødvendig oppfølging på skole, i arbeid, tiltaksplass eller hjelp med helse-
utfordringer. Teamet samarbeider tett med Oppfølgingstjenesten (OT) i den videregående skole. Det 
er en økning av ungdom som trenger omfattende oppfølging både i forhold til bosituasjon, mestring 
av hverdagen og muligheter for aktivitet på et tilpasset nivå. Dette er en gruppe som i stor grad har 
utfordringer knyttet til rusbruk og/eller har psykiske helseutfordringer. 
 
Tjenesten midlertidig bolig 
I henhold til Lov om sosiale tjenester i Nav § 27, har sosiale tjenester plikt til å skaffe et midlertidig 
botilbud til den som står i en akutt situasjon uten bolig den påfølgende natt. I denne forbindelse leies 
fire boenheter av enheten Bygg og Eiendom, to i Brumunddal og to i Moelv. Botiden har variert fra 
ett til to døgn og opp til åtte måneder. Lang botid er ofte et resultat av at det er utfordrende å finne 
varige, egnede botilbud for enkelte brukere. 
 
Prosjekt Slå ring om hverandre  
Det er etablert et regionalt prosjekt i Hamarregionen, Slå ring om hverandre, mellom Nav og 
kommunal voksenopplæring for å øke deltakelsen i arbeidslivet for deltakere på introkurs.  
Introduksjonsordningen er kommunens viktigste virkemiddel for å gjøre nye bosatte flyktninger og 
deres familiegjenforente selvhjulpne på sikt. Dersom man etter endt introduksjonsprogram ikke har 
kommet i lønnet arbeid, vil behovet for økonomisk sosialhjelp være tilstede i enda større grad. Nav 
Ringsaker samarbeider tett med enheten Voksenpedagogisk senter med mål om at flest mulig av 
introduksjonsdeltakerne skal være i tiltak som gjør de selvhjulpne etter endt program.  
 
Kvalifiseringsprogrammet 
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- 
og inntektsevne, og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller 
arbeidsmarkedsloven. Ordningen er kommunal og skal bidra til å styrke den enkeltes muligheter på 
arbeidsmarkedet som et alternativ til sosialhjelp. Som følge av økt grunnbeløp pr. deltaker i KVP, 
styrkes budsjettet med kr 352.000. 
 
Tabell 4.7.3.7 Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP pr. måned fra 2016 til 2020 

År 2016 2017 2018 2019 2020 (1-8) 
Antall 41 33 42 50 52 

Kilde: Velferd 
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Inntektsberegning av barnetrygd ved utmåling av økonomisk sosialhjelp 
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 går til politisk behandling 
høsten 2020. 

4.7.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Redusert kjøp av tjenester fra staten 
Det er innarbeidet en reduksjon i budsjettet på kr 440.000 på posten kjøp av tjenester fra staten. 
 
Reduserte utgifter til sosialhjelp 
Fra 1.1.2021 er det innarbeidet en reduksjon i budsjettet på kr 200.000 i utgifter til sosialhjelp. 
Posten reduseres med ytterligere kr 472.000 fra 1.1.2022. 
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4.8 Helsestasjoner (VO nr. 52) 

4.8.1 Innledning 
 
Helsestasjonens ansvarsområde omfatter svangerskapsomsorg, helsestasjonstjenester 0 - 5 år, 
skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, migrasjonshelsetjeneste, fysioterapi for barn og unge 
og driften av Familiens hus. 
 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ivareta det helhetlige forebyggende og helsefremmende 
arbeidet rettet mot gravide, barn og unge i alderen 0 - 20 år, ved å forebygge sykdom, skader og 
fremme god fysisk og psykisk helse. Tjenesten skal også bidra til å fremme gode sosiale og 
miljømessige forhold, og bidra til kommunens oversikt over helsetilstanden og de faktorene som 
innvirker på helsen til målgruppen.  

Hovedmål: 
 
 

 

4.8.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.8.2.1 Personalressurser (årsverk) 
 31.12.2019 Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Årsverk samlet 29,79 29,79 29,79 29,79 29,79 29,79 

 
Tabell 4.8.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 32 501 25 378 25 505  25 505 25 505 25 505 
Driftsinntekter 11 061 2 860 2 566 2 566 2 566 2 566 
Netto driftsutgifter 21 440 22 518 22 939 22 939 22 939 22 939 
Investeringsutgifter 225 0 9 000 0 0 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgift 225 0 9 000 0 0 0 

4.8.3 Behovsvurderinger 
 
Legestilling til skolehelsetjenesten 
Nasjonale faglige retningslinjer for helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon, 
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom fra Helsedirektoratet legger føringer for arbeidet i 
tjenesten. Det stilles krav om lege i skolehelsetjenesten. Dagens hjemmel på 1,16 årsverk for lege 
benyttes til barn 0 - 5 år. Det er ikke kapasitet for utvidet oppgaveomfang. Skolehelsetjenestens lege 
skal ha konsultasjon med alle elever på 1. trinn, behovsprøvde konsultasjoner med eldre barn og 
deltakelse i undervisning og i samarbeidsmøter. Elevgrunnlaget tilsier behov for 1 årsverk for lege 
fordelt på hele kommunen. Fylkesmannen har utført tilsyn med skolehelsetjenesten som viser 
manglende somatiske helseundersøkelser av skolebarn utført av lege. 
 
Tilskudd til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Kommunen er tildelt et tilskudd på 4,220 mill. kroner fra Helsedirektoratet i 2020 til styrking av 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tilskuddet benyttes til engasjementsstillinger for 

Tjenesten skal jobbe for å fremme barn og unges psykiske og fysiske helse, gode sosiale og 
miljømessige forhold, og å forebygge sykdommer og skader. 
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helsesykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter og til kompetansehevingstiltak. Tilskudd søkes for hvert 
år med rapporteringskrav. Tilskuddet bedrer tilbud om hjembesøk til familier med nyfødte og øker 
tilstedeværelsen ute i skolene for helsesykepleiere og fysioterapeuter. Den gir også tjenesten 
nødvendig kompetanseløft. 
 
Barn med overvektsutfordringer 
Temaet er sårbart og vanskelig både for barn og foresatte. Det krever kompetanse for å kunne jobbe 
på en måte som gir effekt for barna. Temaet er et satsingsområde som ansatte jobber med å utvikle. 
Det er en egen kompetansegruppe som jobber med kompetanseutvikling i regi av Regionsenter for 
barn og unges psykiske helse (RBUP) Sør-Øst. 
 
Familiens hus 
 
 
 
 

 

 
Familien hus tilbyr ulike typer foreldreveiledningstiltak, både av universell karakter og spesifikke 
tilbud rettet til familier med utfordringer. Foreldreveiledningstiltak er ment å styrke foreldrenes 
mestring i foreldrerollen. Mange foreldre melder interesse for å delta. Det er behov for at tiltakene 
kan få mer forutsigbar drift ved at flere ansatte fra de samarbeidende enhetene er sertifisert for å 
drive tiltak. 
 
Det arbeides med etablering av psykososialt helseteam bestående av medarbeidere fra 
samarbeidende enheter for å styrke og forbedre tiltak for barn med lettere og moderate psykiske 
helseutfordringer på et så tidlig tidspunkt som mulig. Hensikten er å forebygge at utfordringene får 
utvikle seg til alvorlige problemer.  
 
Vold og overgrep mot barn er et tema som det er nødvendig å fokusere på kontinuerlig. Det arbeides 
med forebyggingsstrategier og med avdekking, utvikling av tiltak og gjennomføring av tiltak. Dette 
arbeidet foregår tverrfaglig i kommunen. 
 
TIBIR (Tidlig Innsats overfor Barn I Risiko) 
I helsestasjons- og skolehelsetjenesten foreligger det plan for styrking av tjenestens 
avdekkingskompetanse. TIBIR inneholder program for kartlegging som er tatt i bruk, men inneholder 
flere trinn som ikke er benyttet enda. Kompetanseheving i bruk av TIBIR kartlegging er 
satsingsområde i 2021, slik at det er enklere å tilby målrettede tiltak. 

4.8.5 Investeringstiltak 
 
Utvidelse av Nes helsestasjon (prosjekt 60918) 
Det ble i budsjett 2019 bevilget 6 mill. kroner til utvidelse av Nes helsesenter. Det bevilges ytterligere 
9 mill. kroner i budsjett 2021. Nes helsesenter benyttes i dag av Nes fysioterapi, Nes legesenter og 
Nes helsestasjon. Leietakerne har behov for mer plass for å kunne drive senteret videre på en god og 
forsvarlig måte. 
 
  

Hovedmål: 
• Foreldre og medarbeider i barnehager og skoler har kunnskap om hva som fremmer 

psykisk helse hos barn og unge. 
• Forebygge og tidlig avdekke psykiske vansker hos barn og unge. 
• Tverrfaglig tilbud til familier og barnehager/skoler er samordnede og helhetlig. 
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4.9 Kultur (VO nr. 55) 
 
4.9.1 Innledning 
 
Kultur er ansvarlig for drift og utvikling av Prøysenhuset, tilrettelegging for allmennkulturaktivitet i 
regi av lag og foreninger, forvaltning av idrett, friluftsliv og folkehelse i nært samarbeid med 
kommunens idrettslag, kulturminnevern og kunstformidling, samt kulturadministrative oppgaver. 
 
Hovedmål: 
Kultur skal legge til rette for at alle kommunens innbyggere og besøkende gis mulighet til å oppleve 
et mangfold av kultur og idrettsaktiviteter med særlig vekt på barn og unge. 
 
4.9.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.9.2.1 Personalressurser (årsverk) 

 31.12.2019 Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Årsverk samlet      38,95      39,95      35,57      35,57      35,57      35,57 
 
Fra 1.1.2021 opprettes 0,5 årsverk tilsynsvakt i Mjøsbadet og 0,3 årsverk renholder til nytt tilbygg ved 
Prøysenhuset. Samtidig inndras i alt 5,18 årsverk, som spesifisert under avsnitt 4.9.4 
Standardendringer og nye driftstiltak. 
 
Tabell 4.9.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 74 903 58 121 53 677 53 417 53 417 53 417 
Driftsinntekter 28 953 11 038 11 676 11 676 11 676 11 676 
Netto driftsutgifter 45 950 47 083 42 001 41 741 41 741 41 741 
Investeringsutgifter 20 302 4 000 4 000 4 000 1 000 1 000 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 20 302 4 000 4 000 4 000 1 000 1 000 

 
4.9.3 Behovsvurderinger 
 
Ringsaker kommunes nasjonale ansvar for å minne, hedre og aktualisere kulturarven etter Alf 
Prøysen søkes styrket gjennom samarbeid med nasjonale aktører. Det fokuseres på de to 
hovedsesongene, «Sommer i Prøysen» og «Jul i Prøysen», og i mellomsesongene tilbyr Prøysenhuset 
omvisning og formidling i utstillingen og Prøysenstua, i tillegg til kurs- og konferansefasiliteter. I 
november 2020 åpner nybygget «Bygda som glømte at det var jul». Bygget inneholder filmkulissene 
fra kinofilmen laget av Fantefilm fra 2019 og innbyr til en scene for konferanser, teater og formidling. 
 
Prøysenhuset har siden 2014 klart å etablere seg som et nasjonalt kulturhus til ære for Alf Prøysen og 
hans forfatterskap. Økt publikumsbesøk medfører slitasje på bygninger og utstyr og krever tettere 
oppfølging i forhold til drift og vedlikehold. Økt publikumsbesøk medfører også behov for høyere 
bemanning innen økonomi, administrasjon og formidling. 
 
I arbeidet med gratis, sosialt utjevnende kulturopplevelser tilpasses tilbudene for å være mer i tråd 
med kommunens budsjettsituasjon. Gratis kulturopplevelser på Torget i Brumunddal og Gatetunet i 
Moelv vil bli opprettholdt, men på et enklere nivå og med sterkere involvering av lag og foreninger. 
En enklere ramme rundt programmet for sommersesongen i Mjøsparken søkes etablert i 2021 i 
samarbeid med lag og foreninger og lokale næringsaktører. 
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Det tilrettelegges for at personer med definerte behov skal kunne delta i ulike aktivitetstilbud. Dette 
ivaretas av ansatte gjennom aktivitetsgrupper, og ved at brukerne motiveres til deltagelse på 
aktiviteter i regi av ordinære lag og foreninger. 
 
Det søkes også å avstemme driften av kultur- og idrettsbygg med kommunens budsjettsituasjon, og 
det blir innarbeidet en reduksjon av tilsynsvaktressurs i hvert bygg. Det må utvikles en ny driftsform 
basert på tilgjengelig tilsynsvaktressurs i hvert objekt. Lag og foreninger vil fra 2021 måtte disponere 
utlånskort eller nøkkel, og i stor grad gjennomføre sine aktiviteter uten en kommunalt ansatt person i 
beredskap i bygget. 
 
Ny flerbrukshall på Stavsberg åpnet i 2020. Enheten drifter og forvalter fem kommunale idrettshaller,  
to svømmehaller, tre kulturbygg og tre fritidsklubber. Svømmebassengene, og spesielt Mjøsbadet, 
erfarte høye besøkstall før situasjonen med koronaviruset. Nå etterspørres utvidede åpningstider, og 
flere lag og foreninger ønsker leietid i bassengene. Kultur gjennomfører årlig livredningsprøve for 
mer enn 125 lærere fra skolene i Ringsaker kommune før skolesvømmingen starter på høsten. 
 
I tillegg til å drifte idrettsanlegg som et virkemiddel for å aktivisere innbyggerne, er det stor suksess 
med aktivitetsfremmende tiltak, som både kommunen og frivillige lag og foreninger organiserer. For 
eksempel har den årlige stolpejakten i 2020 hatt rekordbesøk. 
 
Prioritert utbyggingsprogram for idretts- og friluftslivsanlegg rulleres årlig, og ventetiden har gått litt 
ned, men det vil fortsatt være noe ventetid på utbetaling av kommunale tilskudd. 
 
Velforeninger i fjellområdet gis etter søknad midler til aktivitetsfremmende tiltak som løypekjøring, 
stimerking og lignende. Oppgradering og innkjøp av nyere løypemaskiner følger også i kjølevannet av 
krav og forventninger til preparering og vedlikehold av skiløypenettverket i hele kommunen. 
 
Ringsaker kommunes tilskudd til lag og foreninger er viktige for det enkelte lag og utvikling av idrett 
og aktivitet i kommunen. Koronaviruset har i 2020 gitt nedgang i medlemstall, avlyste arrangement 
og bortfall av inntekter for idretten og kommunen. Det er all grunn til å tro at det vil være nødvendig 
med tett og god samhandling, samt at kommunen opprettholder gode tilskuddsordninger i 2021 for 
frivillige lag og foreninger. 
 
4.9.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Opprettelse av 0,5 årsverk tilsynsvakt ved Mjøsbadet 
Budsjettet styrkes med kr 258.000 til opprettelse av 0,5 årsverk tilsynsvakt ved Mjøsbadet. 
 
Opprettelse av 0,3 årsverk renholder til nytt Prøysentilbygg 
Budsjettet styrkes med kr 164.000 til opprettelse av 0,3 årsverk renholder ved nytt tilbygg på 
Prøysenhuset. 
 
Reduserte driftsutgifter arrangement 
Budsjettet reduseres med 1,3 mill. kroner til egne arrangement. Dette omfatter hovedsakelig 
RingsakerGallaen og et konsertarrangement. 
 
Inndragelse av 5,18 årsverk 
Budsjettet foreslås redusert med i alt 3,027 mill. kroner. For å oppnå helårsvirkning av innsparing i 
tjenestefordelingen mellom psykisk helse og kultur foreslås en reduksjon i bemanningen med 0,6 
årsverk kulturkonsulent, samt 0,4 årsverk konsulent. Videre foreslås det å redusere til sammen 2,88 
årsverk tilsynsvakt i idrettsbygg/kulturbygg, 1,0 årsverk rådgiver og 0,3 årsverk klubbarbeider. 
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4.9.5 Investeringstiltak 
 
Utendørs kulturarenaer/Prøysen (prosjekt 61128) 
Høsten 2020 blir påbygget som rommer kulisser fra filmen «Snekker Andersen og den vesle bygda 
som glømte at det var jul» ferdigstilt. Utendørsarenaen «Kusvea» videreutvikles for bruk som en del 
av Prøysenhusets program for besøkende. I budsjettet for 2021 bevilges det 4 mill. kroner til dette 
formålet. For den øvrige økonomiplanperioden bevilges det 4 mill. kroner i 2022 og 1 mill. kroner i 
hvert av årene 2023 og 2024. Fra 1.1.2021 er det inngått en samarbeidsavtale med en ekstern aktør 
om økonomisk støtte til videreutvikling av tilbudet i «Kusvea» i regi av Prøysenhuset. Avtalen har en 
økonomisk ramme på 2,4 mill. kroner, og dette kan gi et nytt tilbud i løpet av perioden 2021-2022. 
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4.10  Kulturskole (VO nr. 56)  

4.10.1 Innledning 
 
Kommunen er pålagt å drive kulturskole etter opplæringsloven § 13-6. Kulturskolen gir tilbud om  
undervisning til barn og unge innenfor musikkbarnehage, instrumental og vokal musikk, barne- og 
ungdomsteater, visuell kunst, barnedans, hiphop, klassisk-, jazz-, og moderne ballett. Tilbudet gis 
både individuelt og til grupper av elever. I tillegg kommer tilbud til elever knyttet til det organiserte 
fritidsmusikklivet, barnehage og grunnskole.  
 
Hovedmål: 
 
 
 
 

4.10.2 Oversiktstabeller 
Tabell 4.10.2.1 Personalressurser (årsverk) 
 

31.12.2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Årsverk samlet 12,79 12,79 12,54 12,54 12,54 12,54 

 
Det inndras 0,25 årsverk konsulent i budsjettet for 2021. Dette er en administrativ stilling, og 
reduksjonen skjer ved naturlig avgang.  
 
Tabell 4.10.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 10 449 9 768 9 676 9 676 9 676 9 676 
Driftsinntekter 3 008 2 000 2 137 2 137 2 137 2 137 
Netto driftsutgifter 7 441 7 768 7 539 7 539      7 539     7 539 
Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

 

4.10.3 Behovsvurderinger 
 
Fra høsten 2020 har Kulturskolen fire nye tilbud: Musikk-karusell, Hiphop for 2. trinn, Digital 
musikkproduksjon og Musikalteater.  
 
Musikk-karusell er et tilbud til barn på 2. og 3. trinn og er et oppfølgingstilbud til Kunstkarusellen. I 
løpet av skoleåret får barn prøve seg på de seks instrumentgruppene messing, treblås, slagverk, 
keyboard, gitar og stryk.  
 
Digital musikkproduksjon ble gjennomført som et kurs over seks uker våren 2020. Interessen var så 
stor at kurset er utvidet til et helårstilbud. Tilbudet er rettet mot elever på ungdomstrinnet. 
 
Våren 2020 skulle Kulturskolen ha presentert sin første musikalteaterforestilling Grease. 
Forestillingen ble kansellert på grunn av koronaviruset. Dette var et prøveprosjekt rettet mot 
ungdom, og basert på interessen fra elevene er Musikalteater opprettet som eget kurs. 
 

Drive en kommunal kulturskole som i samarbeid med hjemmene, skoleverket og 
kulturorganisasjonene kan tilby barn og unge fullverdig opplæring innen områdene visuell kunst, 
dans, musikk og teater. 
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Hiphop var et nytt tilbud innenfor danseavdelingen høsten 2019 for elever fra 4. trinn og oppover. 
Tilbudet ble høsten 2020 utvidet med en gruppe for 2.-3. trinn. 
 
Kulturskolens budsjett til innkjøp av instrumenter og undervisningsutstyr dekker ikke behovet for 
nødvendig utskifting av utslitt utstyr. Dette rammer særlig piano-undervisningen da et nytt piano 
koster i overkant av kr 100.000.  

4.10.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Inndragelse av 0,25 årsverk konsulent 
Det inndras 0,25 årsverk konsulent fra 1.1.2021. Reduserte lønnsutgifter utgjør kr 161.000. 
 
Økt brukerbetaling utover prisstigning 
Det er innarbeidet en økning av semesteravgiften på 5 % ut over vanlig prisframskriving i budsjettet.  
Prisen på en standard elevplass økes fra kr 1.514 i 2020 til kr 1.628 i 2021, en økning på kr 114 pr. 
halvår. Tiltaket gir økte brukerbetalinger på kr 87.000. 
 
Reduksjon driftsutgifter 
Det er innarbeidet en reduksjon i driftsutgiftene med kr 12.000 ved å redusere  posten kommunal 
bevertning. 
 
  



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

 

Side 154 

4.11 Bibliotek (VO nr. 57) 
 

4.11.1 Innledning 
 
Ringsaker bibliotek har fra januar 2021 avdelinger i Brumunddal og i Moelv. Biblioteket er en 
lovpålagt tjeneste som skaper tilhørighet i lokalsamfunnet og sikrer innbyggerne fri og offentlig 
tilgang til alle typer medier, digitale ressurser og tilgjengelig teknologi. Gjennom aktiv formidling 
fremmes opplysning, utdanning og kulturell aktivitet. 
 
Hovedmål:         

Opprettholde og videreutvikle et kvalitets-bibliotektilbud til kommunens befolkning og være 
kommunens mest besøkte kultur- og informasjonsinstitusjon. 

 

4.11.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.11.2.1 Personalressurser (årsverk) 
 

31.12.2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Årsverk samlet 11,03 11,43 10,63 10,63 10,63 10,63 

 
I budsjettet for 2021 er det innarbeidet reduksjon av stillinger som bibliotekmedarbeider med til 
sammen 0,8 årsverk. 
 
Tabell 4.11.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 9 702 9 094 8 719 8 719 8 719 8 719 
Driftsinntekter 1 740  454 459 459 459 459 
Netto driftsutgifter 7 962 8 640 8 260 8 260 8 260 8 260 
Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

 

4.11.3 Behovsvurderinger 
 
Nedstengingen av samfunnet i forbindelse med koronaviruset tydeliggjorde publikums behov for 
uformelle møteplasser og væresteder. Bibliotekene utgjør en sosial samlingsplass som bidrar positivt 
til folkehelsen. 
 
Biblioteket formidler kunnskap og opplevelse gjennom mediestammen. Utlån av trykte bøker utgjør 
hovedtyngden av bibliotekets totale utlån, men etterspørselen etter e-bøker og e-lydbøker er stor. 
Biblioteket i Ringsaker har forholdsvis lave utgifter til drift. Innkjøp av samme tittel i flere utgaver er 
utfordrende å løse innenfor rammene. 
 
Hovedsatsingsområdet til biblioteket er å skape leselyst hos barn og unge. Lesevanene er i endring og 
PISA-undersøkelsen (2018) viser nedgang i 15-åringenes lesekompetanse. Leseferdigheter er viktig 
for å mestre skolen og livet, og for å delta som borger i et demokratisk samfunn. Bibliotekets 
formidlere samarbeider med skoler og barnehager om å skape gode lesere og aktive 
bibliotekbrukere.  
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4.11.4 Standardendringer og nye driftstiltak  
 
Inndragelse av 0,4 årsverk bibliotekmedarbeider 
Det er innarbeidet en reduksjon på 0,4 årsverk knyttet til minibiblioteket ved Turistkontoret i 
Brumunddal. Biblioteket dekker vaktene på turistinformasjonen gjennom ordinær turnus. Tiltaket 
reduserer lønnsutgiftene med kr 220.000. 
 
Inndragelse av 0,4 årsverk bibliotekmedarbeider 
Ved Brøttum barne- og ungdomsskole er det et kombinasjonsbibliotek med skolen. Skolen er den 
eneste i kommunen som har hatt egen folkebibliotekavdeling. Det offentlige biblioteket har hatt to 
åpningsdager i uken. Skolens elever står for 2/3-deler av samlet utlån. Det er innarbeidet en 
reduksjon på 0,4 årsverk knyttet til dette tilbudet. Befolkningen på Brøttum må heretter benytte 
bibliotekene i Moelv eller Brumunddal. Tiltaket medfører reduserte lønnsutgifter på kr 220.000.  
 
 
 
 
  
  



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

 

Side 156 

4.12 Brann (VO nr. 60) 
 
4.12.1 Innledning 
 
Virksomheten reguleres vesentlig av brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter, plan- og 
bygningsloven med forskrifter samt forurensningsloven. Utrykningsstyrkens hovedoppgaver er først 
og fremst å redde mennesker og dyr, for så å begrense skader på miljø, bygninger og materiell. 
 
Beredskapen omfatter slokking, restverdiredning, bistand ved vannskader, redning ved trafikkulykker 
med mer, samt skadebegrensning ved akutt forurensing og andre redningsoppgaver. Andre gjøremål 
er brannforebyggende arbeid i henhold til gjeldende lover og forskrifter, som inkluderer tilsyn av 
fyringsanlegg og feiing av piper og ildsteder. Enheten ivaretar også oppgaven med å føre tilsyn og 
register over nedgravde oljetanker større enn 3.200 liter. 
 
Hovedmål: 
Drive god, brannforebyggende innsats og ha en effektiv innsatsstyrke for utrykning ved brann, 
ulykker og akutt forurensing.  
 
4.12.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.12.2.1 Personalressurser (årsverk) 

 31.12.2019 Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Årsverk samlet    20,72      20,90      20,90      20,90      20,90      20,90 
 
Tabell 4.12.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 35 158 33 494 33 743 33 743 33 743 33 743 
Driftsinntekter 12 795 9 951 10 329 10 329 10 329 10 329 
Netto driftsutgifter 22 363 23 543 23 414 23 414 23 414 23 414 
Investeringsutgifter 6 621 0 1 500 0 6 000 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 6 621 0 1 500 0 6 000 0 

 
4.12.3 Behovsvurderinger 
 
Spesielle tiltak for forebyggende virksomhet i 2021 
Enheten vil også i 2021 gi tilbud til alle kommunens barneskoler om besøk fra brannvesenet for 
brannverninformasjon på 6. trinn. I det brannforebyggende arbeidet opp mot de yngste skolebarna 
og barnehagebarna vil enheten fortsette å bruke Bjørnis-prosjektet som virkemiddel. 
 
Enheten vil også i tiden framover bruke Facebook for å nå flest mulig med brannforebyggende 
kunnskap og informere befolkningen om brannvesenets virksomhet. 
 
Det gjennomføres risikobasert tilsyn, som prioriterer tilsyn på de objektene hvor risikoen vurderes å 
være størst, mens det går lenger tid mellom tilsyn på de øvrige særskilte brannobjektene. Nasjonale 
kampanjer prioriteres, og arbeid rettet mot utsatte grupper vil også prioriteres i 2021. 
 
Feiertjenesten vil fortsette å motivere hus- og hytteeiere til å skifte gamle ildsteder til moderne 
rentbrennende ovner. Dette vil være gunstig for hver enkelt hus- og hytteeiers vedforbruk, og ikke 
minst vil det gi gevinster for den lokale luftkvaliteten. 
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Organisering av brannberedskapen 
I 2018 ble det gjennomført ROS-analyse for Ringsaker brannvesen. Den konkluderte med at dagens 
brannordning er god nok ut i fra dagens situasjon. Brannstasjonene er gamle med de utfordringer 
dette medfører i forhold til garderobe og kontorløsninger. 
 
Prisregulering av avtaler 
Avtalen for felles 110-sentral for Innlandet, samt samarbeidsavtale med Hedmarken brannvesen om 
førsteutrykning i den sydligste delen av Ringsaker øker med kr 20.000 utover prisveksten. Budsjettet 
er styrket med tilsvarende beløp. 
 
4.12.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Økt refusjon fra andre 
Det er innarbeidet økt refusjon fra andre med kr 60.000, som følge av høyere volum for automatiske 
brannalarmanlegg koblet direkte til 110-sentralen. 
 
Økt inntekt arbeidsoppdrag 
Det er innarbeidet økt inntekt på arbeidsoppdrag med kr 40.000. Satsen for nedbrenning av 
bygninger i forbindelse med øvelser foreslås økt til kr 25.000. 
 
4.12.5 Investeringstiltak 
 
Tankbil 2021 (prosjekt 54829) 
Det bevilges 1,5 mill. kroner til utskifting av en tankbil i 2021. 
 
Mannskapsbil 2023 (prosjekt 54830) 
Det er ført opp 6 mill. kroner i 2023 til å skifte ut mannskapsbilen i Moelv. 
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4.13 Landbruk (VO nr. 61) 

4.13.1 Innledning 
 
Den kommunale landbruksforvaltningen har vedtaksmyndighet som førsteinstans, samt 
innstillingsmyndighet for en rekke økonomiske og juridiske virkemidler som regulerer landbruket. 
Landbrukskontoret har også kontrollmyndighet for ulike tilskuddsordninger og forvalter omlag 155 
mill. kroner årlig gjennom disse. Enheten har videre ansvar for landbruksvikarordningen, klinisk 
veterinærvaktordning, kommunalt fellingslag for rovvilt, samt natur- og viltforvaltning. Enheten skal 
arbeide for næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk og bygdenæringer, og er en viktig aktør inn 
mot det landbruksrelaterte virkemiddelapparatet til Innovasjon Norge. Landbrukskontoret har et 
godt samarbeid med næringsmiddel- og foredlingsindustrien og andre landbruksrelaterte FoU-
virksomheter i kommunen og regionen. Enheten betjener 1.431 eiere av landbrukseiendommer, 
herav 531 aktive jordbruksforetak, og 1.100 skogeiere.  
 
Hovedmål:  

Landbrukskontoret skal arbeide aktivt for å utvikle og styrke landbruket og annen landbruksrelatert 
næringsvirksomhet i hele kommunen gjennom offensiv næringsutvikling, innovasjon og forvaltning. 

4.13.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.13.2.1 Personalressurser (årsverk) 
 31.12.2019 Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Årsverk samlet 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 

 
Tabell 4.13.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 11 286 9 953 10 021 10 021 10 021 10 021 
Driftsinntekter 4 474 2 800 2 815 2 815 2 815 2 815 
Netto driftsutgifter 6 812 7 153 7 206 7 206 7 206 7 206 
Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekter 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

4.13.3 Behovsvurderinger 
 
Ringsaker er en av Norges største og mest allsidige landbrukskommuner med stor verdiskaping innen 
produksjon og foredling av mat og tømmer, samt ulike bygdenæringer. Landbruket er i vekst og har 
totalt sett en større produksjonsvekst enn gjennomsnittet for landet og de fleste sammenlignbare 
kommuner. Den landbruksbaserte næringa har stor betydning for sysselsetting, lokal verdiskaping, 
pleie av kulturlandskap, produksjon og foredling av ren og trygg mat, samt trevirke. 
 
Satsingsområder   
Kommunen har et stort ansvar for å følge opp nasjonale målsettinger for jord- og skogbruk. Den 
viktigste oppgaven er å sikre tilstrekkelig produksjon av trygg og variert mat av god kvalitet ved å 
utnytte de lokale ressursene best mulig. Landbruket har også et stort ansvar for å sikre miljøgoder 
som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap, redusere utslipp av klimagasser og øke binding 
av karbon med vekt på skogens og jordas funksjon som karbonlager. 
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Det er et mål å opprettholde og øke volumproduksjonen innen plante- og husdyrproduksjonene i 
tråd med markedet, samt utnytte produksjonsevnen på skogarealene bedre, med mål om økt 
tømmerproduksjon. Dette må gjøres på en slik måte at potensialet i jord, skog og bygningsmasse 
utnyttes optimalt samtidig som klima- og miljøgevinster oppnås. Jordbruket har vært og er inne i en 
periode med overproduksjon eller tilnærmet markedsbalanse for kjøtt- og mjølkeproduksjon. Dette 
gir lite rom for nyetablering eller økt produksjon nasjonalt, og har ført til lavere investeringsnivå 
lokalt. Smitteverntiltakene i forbindelse med koronaviruset har medført mindre reising og redusert 
grensehandel. Dette har gitt et økt forbruk av norsk mat, og dermed en større grad av 
markedsbalanse og underdekning av enkelte varer enn tilfellet har vært de siste årene. Dagens og 
framtidens markedssituasjoner vil kreve stadig større bevissthet på ulike forbrukertrender, og å 
utnytte de muligheter markedet gir.  
 
All planteproduksjon som Ringsaker har naturgitte forutsetninger for er et viktig satsingsområde med 
et betydelig potensiale i årene som kommer. Dette med tanke på å øke arealproduktiviteten og å 
utnytte markedspotensialet i nye kulturer. Økt bruk av belgvekster, både som en viktig kultur i 
vekstskifte, men òg som kilde til økt norskandel av planteprotein i mat og fôr er et eksempel på 
dette. Større satsing på variert planteproduksjon til menneskemat der det ligger til rette for det, og 
optimalisering av grasproduksjon til stor- og småfe i grasområder vil være viktig. Et offensivt og sterkt 
landbruk er avgjørende for hele den landbruksbaserte industrien i kommunen og for å bidra til å øke 
den nasjonale selvforsyningsgraden.  
 
Det er et mål at verdiskapningen innen landbruket i Ringsaker i årene som kommer skal ha større 
økning enn andre sammenlignbare kommuner og regioner i landet. Videre er det et mål å øke 
verdiskapningen innen bygdenæringer på en slik måte at menneskelige ressurser og skaperlyst 
utløses. Reiseliv og lokalprodusert mat er sentralt. Økt profilering av landbruket i Ringsaker og 
Ringsaker som Matkommunen er viktig i denne sammenheng. 
 
Jordbruk 
Mjøskjøtt er et samarbeidsprosjekt mellom Strand Unikorn, Nortura, Animalia, Kjøttkompaniet, 
lokale storfekjøttprodusenter og Ringsaker kommune. Prosjektet har som mål å etablere en regional 
merkevare innen storfekjøtt basert på lokale fôrressurser, hovedsakelig gras. Det skal bidra til økt 
produksjon basert på lokale ressurser, økt verdiskaping i hele verdikjeden, samt å styrke legitimiteten 
til produksjon av storfekjøtt. Mjøskjøtt mottok i 2019 en sterk annenplass i Norturas innovasjonspris. 
I høst lanseres Mjøskjøtt i proffmarkedet.  
 
Landbrukskontoret har sammen med grunneiere og fylkesmannen vært aktiv i arbeidet med at 
Helgøya i 2018 ble et Nasjonalt utvalgt kulturlandskap i jordbruket. I 2020 tok kommunene over 
ansvaret for forvaltningen av tilskudd til Utvalgte kulturlandskap. Enheten har i denne forbindelse 
ansvar for tilskudd samt samarbeid med grunneiere for å igangsette tiltak som fremmer sikring av 
kulturminner og kulturmiljøer, biologisk mangfold og kulturlandskap.  
 
En stadig større bevissthet rundt klima og miljø påvirker landbruket i Ringsaker. Et hovedfokus er å 
følge opp gjeldende føringer i kommunens Klima – og energiplan. Klimasmart landbruk og 
presisjonsjordbruk er viktige nøkkelord. Landbrukskontoret vil i 2021 arbeide med ulike tiltak som vil 
kunne redusere utslipp av klimagasser og øke bindingen av karbon. 
 
Det vil i 2021 bli gjennomført en Grovfôrskole som skal gi økt kunnskap om god agronomi og 
dyrkningsteknikk, økt avling og bedre kvalitet i grovfôrproduksjon. I tillegg vil det gi økt bevissthet 
rundt planteproduksjon generelt for best mulig utnyttelse av kommunens grasressurser til dyrefôr. 
Kurset delfinansieres av fylkeskommunen og fylkesmannen og gjennomføres i samarbeid med 
landbrukskontoret på Blæstad.  
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På grunn av koronaviruset ble prosjektet Møteplass for lokalmatnettverket på Hedmarken noe 
redusert i 2020. Dette er et tre-årig prosjekt som videreføres i 2021. Landbrukskontoret er også 
engasjert i ulike informasjonsprosjekter om mat og matproduksjon rettet mot barn og ungdom i 
Ringsaker i samarbeid med blant annet biblioteket, skoler, Innlandsmarkedet og Geitmyra Ringsaker 
matkultursenter for barn.  
 
Landbrukskontoret initierte i 2019 prosjektet Bondens nettverk, det er alltid hjelp å få. Gjennom 
prosjektet skal bonden få hjelp når det oppstår situasjoner eller hendelser som gjør det vanskelig å 
håndtere det store daglige ansvaret alene. Dette er et samarbeid mellom faglagene, veterinærene, 
Psykisk helse og rustjenester i kommunen og Landbrukskontoret. Prosjektet vil bli forsterket og 
videreført i årene som kommer. 
 
Det høstes årlig store fôrverdier på utmarksbeite i Ringsaker. Dette er en avgjørende ressurs for det 
grovfôrbaserte husdyrholdet, samtidig som beitedyrene bidrar til å vedlikeholde kulturlandskapet i 
fjellet. Enheten følger opp beitebruksplanen for fjellet som skal sikre god beitebruk samtidig som 
andre verdier og interesser i fjellet blir ivaretatt. Planen skal rulleres i løpet av neste år. 
 
Prosjekter knyttet til blant annet pollinerende insekter, jordkultur og framtidens muligheter for 
landbruket i Ringsaker og landbrukstinget ble satt på vent i 2020 på grunn av restriksjoner knyttet til 
koronaviruset. Landbrukskontoret vil arbeide videre med disse prosjektene så snart situasjonen 
tillater det. 
 
Skogbruk 
Landbrukskontoret er delaktig i et utviklingsprosjekt for bedre utnyttelse av bjørk. Bjørkeprosjektet 
fortsetter i 2021 med vekt på videreforedling og sagbrukskapasitet. Prosjektet er nå et bredt 
samarbeid for å etablere mottaksapparat og foredling av et stadig økende bjørkevolum. Det bygges 
et spesialisert lauvskogsagbruk i Ringsaker som skal være operativt fra 2021. Oplandske Bioenergi 
bygger pyrolyseovn på Rudshøgda for produksjon av biokull. Den skal være operativ fra november 
2020, og har en kapasitet på 3.000 m3 tømmer årlig i startfasen. I tillegg arbeides det med bjørk som 
emballasje og utvinning av betulin fra bjørkebark til medisinsk bruk. 
 
Fra og med 2020 overtok kommunene hele den offentlige forvaltningen av skogsbilvegene. Dette 
inkluderer alt fra godkjenning av prosjekter til forvaltning av tilskuddsordningene. Skogsbilvegene er 
viktige for god skogforvaltning, både for avvirkning av tømmer og for alt skogkulturarbeid. Skogkultur 
som ungskogpleie vil være et satsingsområde også i 2021.  
 
Klimasatsingen i skogbruket fortsetter i 2021. Dette er et samarbeid mellom offentlig forvaltning og 
skognæringen. Et av satsingsområdene er å øke tettheten i skogplantingene, samt gjødsling av yngre 
og eldre produksjonsskog. 

Hele verdikjeden for matproduksjon samt skogbruksnæringen i Ringsaker har potensiale for 
ytterligere vekst i årene som kommer. Et godt samarbeid med gårdbrukere, ulike fagmiljøer, 
næringsmiddel- og foredlingsindustri og landbruksrelaterte FoU-virksomheter i regionen er viktig for 
å utnytte dette potensialet. 
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4.14 Teknisk drift (VO nr. 62)  

4.14.1 Innledning 
 
Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, 
forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging av bolig- og 
næringstomter og tettstedsutvikling. 
 
Hovedmål:  

Effektiv produksjon av brukertilpassede tjenester til riktig pris innenfor det lovverk og de rammer 
som gjelder, og være en positiv bidragsyter til Ringsaker kommunes strategi om vekst og utvikling. 

4.14.2 Oversiktstabeller  
 
Tabell 4.14.2.1 Personalressurser (årsverk) 

 31.12.2019 Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Årsverk samlet 77,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 
 
I budsjett 2021 inndras det 2 årsverk: 1 årsverk prosjektleder byutvikler og 1 årsverk fagkoordinator. 
1 årsverk rådgiver overføres fra VO 55 Kultur. 
 
Tabell 4.14.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Driftsutgifter 278 388 274 989 294 257 298 901 304 109 306 931 
Driftsinntekter 233 573 232 410 253 970 258 844 264 292 267 114 
Netto driftsutgifter 44 815 42 579 40 287 40 057 39 817 39 817 
Investeringsutgifter 209 607 184 945 140 855 154 400 125 100 147 800 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 209 607 184 945 140 855 154 400 125 100 147 800 

 
4.14.3 Behovsvurderinger  
 
Vannforsyning  
Ringsaker kommune har tre behandlingsanlegg, Narud, Moelv og Tingnes vannverk, som produserer 
og leverer drikkevann til et sammenhengende distribusjonssystem. I tillegg kjøper kommunen vann 
fra Lillehammer og Hias IKS til forsyning av Sjusjøen, Stafsberg, Nydal og Jessnes. Denne løsningen gir 
Ringsaker kommune en robust vannforsyning. Alle vannbehandlingsanleggene har UV-desinfeksjon 
og dermed hygieniske barrierer mot parasitter i tillegg til bakterier.  
 
Vannkvalitet og forsyningskapasitet  
Ringsaker kommune leverer hygienisk betryggende drikkevann fra alle kommunens vannverk. Alle 
vannbehandlingsanlegg har UV-desinfeksjon og dermed hygieniske barrierer mot parasitter i tillegg 
til bakterier, men det er likevel behov for en kontinuerlig vurdering av vannbehandlingen og 
eventuell oppgradering for å sikre tilfredsstillende sikkerhet mot forurensning. Planlagt 
aktivitetsøkning og utbygging på Rudshøgda, genererer behov for forsterkning av 
overføringsledningen fra Moelv til Rudshøgda, prosjekt 74068 Sanering Moelv – Rudshøgda. 
Prosjekteringen av anlegget ble igangsatt i 2019, med oppstart av anleggsarbeidet i 2020 og 
ferdigstillelse i løpet av 2021. Nytt vannverk i Moelv er ferdig og satt i drift. Det gamle vannverket i 
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Moelv vil holdes i drift med redusert produksjon til kapasitetsbehov mot Rudshøgda/Brumunddal er 
avklart, og som en beredskap i oppstartsfasen for det nye vannverket. 
Kapasiteten på vannforsyningen til Veldreområdet er fullt utnyttet. For fortsatt å kunne tillate flere 
nye boliger i dette området må man øke forsyningskapasiteten. Man kan, som en midlertidig løsning, 
øke pumpekapasiteten, men dette gir bare en begrenset kapasitetsøkning. Høydebassenget i Veldre 
har i dag en begrenset bassengkapasitet på 10 m³ og leverer også vann til Slåttsveen boligområde 
samt til eldre bebyggelse. På sikt må bassengkapasiteten økes for å sikre vannforsyningen til dette 
området. 
 
Sjusjøen forsynes i dag med vann fra Lillehammer og Moelv vannverk. Situasjonen for 
vannforsyningen til dette området er kritisk, og i høysesong er det underskudd i vannbalansen til 
dette forsyningsområdet. Det ble derfor innført tilknytningsstopp for nye abonnenter den 6. juni 
2019. Situasjonen er derfor uavklart og tilknytningsstoppen blir opprettholdt inntil videre. 
 
Vannverket i Lismarka legges ned, og Lismarka blir forsynt med vann fra Moelv vannverk. I 
forbindelse med at Åsmarka knyttes til overføringsledningen mellom Næroset og Sjusjøen, med en ny 
trykkøker, blir også vannverket i Åsmarka lagt ned. Dette gir en sikrere og rimeligere vannforsyning til 
disse to områdene.  
 
Sikkerhet  
En stor andel av Ringsaker kommunes abonnenter har bare forsyning fra én vannkilde. For å bedre 
sikkerheten og utvikle et mer robust vannforsyningssystem, er det behov for å etablere 
reserveforsyning for de store og viktige forsyningsområdene. Det viktigste tiltaket er å oppgradere 
ledningsnettet mellom Moelv og Brumunddal, samt at gamle Moelv vannverk kan fungere som 
reservekilde. Oppdimensjonering av ledningsnettet fra Moelv til Rudshøgda er under utbygging for å 
bedre forsyningskapasiteten til næringsmiddelindustrien. Her gjenstår i hovedsak strekningen 
mellom Skarpsno og Rudshøgda samt oppgradering av kapasiteten ut fra det nye vannverket i 
Industrivegen i Moelv. 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. Noe av ledningsnettet er gammelt, 
og det er i dag bare ensidig vannforsyning til disse områdene. Ved ledningsbrudd har en bare en 
tidsbegrenset mulighet for å opprettholde vannforsyning fra reservoarene i høydebassengene. For å 
ivareta målsettingen om en sikker vannforsyning til disse områdene, må ledningsnettet gjennom 
Nydal rehabiliteres og oppdimensjoneres. For å gjøre vannforsyningen mer robust er det planlagt å 
etablere en ringforsyning mellom Lefstorget og Kirkenær. Det er i 2020 bygget VA-ledninger mellom 
Jessnes stasjon og Lefstorget, dette arbeidet er utført i privat regi av oppsitterne på gårdene Søndre 
Jessnes, Nedre Jessnes og Vetten. Dette gir en økt sikkerhet for vannforsyningen til Jessnes. 
 
I Brumunddal sør er bassengkapasiteten for liten i forhold til sikkerheten for å betjene eksisterende 
bebyggelse og sikre viktige utbyggingsområder. Dagens kapasitet er på 5.000 m³ med ca. 1 døgns 
forsyningskapasitet til Brumunddal ved driftsstans på Narud. For å bedre sikkerheten på 
vannleveransen til Brumunddal sør er det behov for økt bassengkapasitet både i Flåhagen 
høydebasseng og på Tømmerli høydebasseng. Tømmerli og Flåhagen høydebasseng er fra slutten av 
1940-tallet og i Flåhagenbassenget er det avdekket en lekkasje. Det er derfor nødvendig å 
gjennomføre en fornying av høydebassengene for å sikre god forsyningskapasitet og trygg 
vannkvalitet i Brumunddal sør. Det er også behov for innvendig rehabilitering av Sund høydebasseng. 
 
For å sikre vannforsyning ved lengre strømutfall, er det behov for nødstrømaggregater på 
vannforsyningsnettet, særlig til Rudshøgda og til Stavsjø. Behovet må løses på sikt.  
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For å oppnå en mer bærekraftig utskiftingstakt på vann- og avløpsledningene, er det i felles 
kommunedelplan 2014-2023, med rullering behandlet i 2019, lagt opp til en utskiftingstakt 
tilsvarende 100 års levetid på ledningene. Dette betyr at 1 % av vannledningene må skiftes ut hvert 
år. Med de budsjettforutsetningene som ligger til grunn for denne aktiviteten i økonomiplanperioden 
frem til 2024 vil en bare kunne oppnå en saneringsprosent på ca. 0,5 %, noe som fører til økt 
etterslep for neste økonomiplanperiode. Saneringsprosenten må ligge over 1 % de neste 20 årene for 
å kunne imøtekomme de vedtatte målene i felles kommunedelplan. Årlig utgift for å sanere 1 % av 
vannledningsnettet er estimert til ca. 60 mill. kroner. Teknisk drift ønsker å kunne øke 
gjennomføringskapasiteten på saneringsprosjekter. Dette vil ha konsekvenser for både tekniske, 
organisatoriske og økonomiske forhold. Teknisk drift vil legge frem en plan for hvordan dette best 
kan gjøres i økonomiplanperioden.  
 
Lekkasjer på ledningsnettet  
Reduksjon av lekkasjer er svært viktig for å kunne redusere driftsutgiftene ved vannverkene og 
renseanleggene. Lekkasjeprosenten er i dag ca. 32 %, og målet er å komme ned på 30 % i 2030. 
Teknisk drift bruker store ressurser til lekkasjesøk, og et etablert lekkasjeteam arbeider systematisk 
med å finne vannlekkasjer. Søkeutstyr og metoder vurderes kontinuerlig for å optimalisere 
lekkasjesøket. De fleste lekkasjene som avdekkes ligger på private stikkledninger, noe som gjør 
arbeidet med utbedring mer tidkrevende. Det legges opp til å etablere flere sonevannmålere på 
ledningsnettet for å gjøre dette arbeidet lettere. Dette er spesielt viktig på Sjusjøen der kommunen 
har et stort ledningsnett, og det er utfordringer med for stort vannforbruk. 
 
Fjernavlesning av vannmålere  
Vinteren 2019 ble det gjennomført en Bacheloroppgave av studenter som vurderte ulike sider ved å 
bygge ut et eget basenettverk for å samle inn vannmålerdata fra abonnentene. Flere metoder for å 
samle data fra vannmålerne må undersøkes, og arbeidet er videreført i 2020. Det er igangsatt et 
pilotprosjekt i Lismarka der programvare og datalogistikken blir prøvd ut. Det er også etablert en 
arbeidsgruppe i samarbeid med Hamar, Løten og Stange kommuner samt Hias IKS for å finne en felles 
metode for å samle inn vannmålerdata. Målet er at det i økonomiplanperioden kan innføres et mer 
effektivt, publikumsvennlig og sikkert system for avlesning av vannmålere.     
 
Vanntappepunkt 
Lange perioder med lite nedbør kan skape problemer for innbyggere med private brønner som går 
tørre. Det er i dag etablert 8 tappepunkter hvor innbyggere kan hente vann. Antall tappepunkt 
reduseres nå til fire. Nye tappepunkt utformet som «vannkiosker» etableres i Moelv, Nydalen, 
Rudshøgda og Brumunddal. De nye vannkioskene kan betjenes ved bruk av betalingskort. 
Betalingsordningen vil over tid finansiere utgiftene med etablering av de nye tappepunktene. 
Kortsystemet vil gi oversikt over hvem som har tilgang, og hvem som har benyttet anleggene. Det 
legges opp til at alle gamle tappepunkt saneres og stenges. Dette arbeidet er blitt forsinket grunnet 
grunnerverv og krav til etablering av punktet, men vannkioskene etableres innen utgangen av 2021. 
 
Avløp  
Det er en overordnet målsetting at Mjøsa skal ha god økologisk vannkvalitet i samsvar med forskrift 
om rammer for vannforvaltningen. Avløpsrensingen skal ligge på et nivå som ivaretar denne 
målsettingen, og transportsystemet skal ha en standard som sikrer vannkvaliteten i den enkelte 
lokale vannforekomst. Det er to hovedavløpsrenseanlegg og tre mindre renseanlegg i Ringsaker. 
Felles kommunedelplan for vann og avløp 2014-2023, med rullering behandlet i 2019, gir 
kommunene og Hias IKS operative mål for hva som skal være kapasitetsnivå og funksjonsevne på 
spillvannsnettet, samt mål for beredskap, klimatilpasning, kostnadseffektiv utbygging og drift.  
Alle avløpsanlegg har overholdt gjeldende rensekrav. De tre avløpsanleggene Moelv, Nes, og 
Brumunddal-Furnes (Hias-nettet) har fått ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Dagens rensekrav til 
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utslipp fra renseanleggene er videreført, med unntak av Moelv renseanlegg, der kravet til 
fosforrensing er skjerpet.  
 
De mindre kommunale renseanleggene er mellom 40-45 år gamle. Dette betyr at det vil komme et 
krav om at anleggene må fornyes og oppdateres til dagens rensekrav innen planperioden. I 
forbindelse med at området Lismarka er tilknyttet ledningsnettet til Sjusjøen, vil Lismarka 
renseanlegg bli nedlagt og avløpet overføres til Moelv renseanlegg i løpet at 2020. Brøttum 
renseanlegg er 40 år gammelt, og det må i løpet av planperioden gjøres en teknisk/økonomisk 
vurdering av om dette anlegget skal rehabiliteres eller legges ned. Dersom beslutningen blir 
nedleggelse må avløpet fra Brøttum overføres til Moelv renseanlegg. Dette forutsetter at det 
anlegges sjøledning mellom Brøttum og Vea. Ved en evt. større utbygging på Kvitsand hytteområde 
kan det være aktuelt å vurdere avtale om at området knyttes til ledningsnettet på Brøttum. Kylstad 
renseanlegg er også et anlegg i samme kategori. Her må det gjøres en teknisk/økonomisk utredning 
som grunnlag for en vurdering av hva som bør gjøres med anlegget. Dersom en velger å legge ned 
renseanlegget, forutsetter det en overføringsledning mot Nydal og Hias IKS sitt renseanlegg.  
 
Avløpspumpestasjoner  
Ringsaker kommune har 54 avløpspumpestasjoner, hvor 16 ble bygget på slutten av 1970-tallet og 
begynnelsen av 1980-tallet. Disse stasjonene må oppgraderes og rehabiliteres i løpet de neste åtte 
årene. Dette har en budsjettmessig konsekvens, og den årlige bevilgningen i økonomiplanperioden til 
slike tiltak er økt fra 1,5 mill. kroner til 4 mill. kroner.  
 
Spillvannledninger 
Mål i felles kommunedelplan VA for reduksjon av innlekkingen av fremmedvann på avløpsnettet er å 
kunne komme ned på 40 % i 2030. I noen deler av avløpsnettet er innlekkingen mellom 50-60 %.   
Avløpsmengden til renseanleggene (inkl. Hias IKS) virker direkte inn på driftsutgiftene, noe som gir 
større driftsutgifter og belastninger på både pumpestasjoner og renseanlegg. I ny utslippstillatelse er 
kravene skjerpet til drift av avløpsnettet med fremmedvannmengder og overløp. For å kunne oppnå 
målsetting om reduksjon av innlekk, må det jobbes systematisk med lekkasjesøk og fornyelse av 
ledningsnettet for å oppfylle kvalitetskravene. For å oppnå et mer bærekraftig avløpsnett er det 
vedtatt en utskiftingstakt på minst 1 % pr. år, og arbeidet med søk etter innlekk på spillvannet må 
intensiveres. Årlig utgift for å sanere 1 % er estimert til ca. 60 mill. kroner.  
 
Med de budsjettforutsetningene som ligger til grunn for denne aktiviteten i økonomiplanperioden 
frem til 2024 vil en bare kunne oppnå en saneringsprosent på ca. 0,5 %, som er det samme som for 
vann.  
 
Sanering overvannsledninger 
Utlekk av spillvann til vassdrag og overvannsystemer er et problem. I sommersesongen 2020 har en 
langs Båhusbekken måttet innføre strakstiltak for å unngå at det har lekket ut for store 
spillvannsmengder til bekken. Det er i forbindelse med dette arbeidet avdekket behov for sanering av 
lengre ledningsstrekk i Fremstadvegen og Jemtlandsvegen, hvor avløpsledningen har kollapset på 
lengre strekninger. 
 
Samfunnssikkerhet/flomutsatte områder  
Det oppstår stadig flomsituasjoner og det er nødvendig med sikringstiltak som minimaliserer 
skadeomfanget ved en flom. I flere av de eldre etablerte boligområdene i kommunen er 
avløpssystemet underdimensjonert, og det er registrert flere tilfeller med flomskader. Sommeren 
2019 var det en større flomhendelse i Brumunddal som førte til omfattende skader på infrastruktur 
og eiendommer. Flommen tilsvarte en 200-årsflom. Det er en utvikling i rettspraksis for skadeansvar i 
slike saker. Denne innebærer at kommunen i større grad blir holdt erstatningsansvarlig i situasjoner 
hvor det kan påvises at det ikke er gjennomført et tilstrekkelig vedlikehold. Dette har betydning for 
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utgifter knyttet til forsikring og interne rutiner for drift av anleggene. Det er igangsatt et arbeid for å 
kartlegge og forbedre vannveger gjennom eksisterende bebyggelse ved store nedbørsmengder. 
Dette må vektlegges i alle pågående planprosesser. Som grunnlag for dimensjonering brukes 200-
årsflom, og dette vil medføre behov for omfattende og utgiftskrevende tiltak i overvannstraseene. 
 
Renovasjon  
Økonomiplan 2021-2024 bygger på tidligere godkjente strategier og igangsatte tiltak med innsamling 
og behandling av avfall. Ringsaker, Løten, Hamar og Stange kommune samarbeider om innsamling og 
håndtering av husholdningsavfall i kommunene gjennom eierskapet i Sirkula IKS, som er tildelt 
enerett på dette området. Etter forurensingsloven skal kommunene sørge for innsamling og 
behandling av husholdningsavfall. Utover innsamling og håndtering av husholdningsavfall, skal 
kommunene i hovedtrekk følge opp forsøpling, tilrettelegge for avfallsløsninger i offentlig rom, og 
føre tilsyn med husholdningslignende avfall fra næring. Sirkula har anlegg som ivaretar kommunenes 
plikt til å sørge for mottaks- og behandlingsanlegg for husholdnings- og næringsavfall. Kommunene 
har også plikter i forhold til annet næringsavfall.    
 
Regionen har de siste tiårene satt høyere mål, og hatt bedre resultater enn det nasjonale og 
internasjonale målsettinger på avfallsområdet tilsier. Å ta vare på regionens posisjon og gode 
omdømme nasjonalt spesielt når det gjelder miljøeffektene av valgte løsninger for avfallshåndtering 
anses som viktig. Framover vil det å legge seg på nivå med gjeldende og varslede nasjonale 
målsettinger gi et løft i klima- og miljøarbeidet også på Hedmarken. Avfallspolitikken er i stor 
endring. EU har vedtatt avfallsrammedirektivet, mens handlingsplanen foreløpig ikke er vedtatt. 
Stortingsmelding Meld. St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi er 
vedtatt. Det ligger vedtak og bestillinger til regjeringen som er under arbeid, og det er forespeilet en 
nasjonal strategi i løpet av 2020. Det er igangsatt et arbeid med revisjon av avfallsplanen i samarbeid 
med Hamar, Stange og Løten kommuner hvor de nye føringene skal legges til grunn.  
 
Fritidsrenovasjon 
Plan for fremtidig utforming av fritidsrenovasjon er under behandling i kommunen. I denne planen er 
det lagt opp til innføring av kildesortering i fritidsbebyggelse for å nå nasjonale krav om høyere grad 
av kildesortering. Dagens ordning består av enkeltstående containere. Forslaget i planen er å basere 
ordningen på nedgravde løsninger og færre og større returpunkter. Målet i denne planen er: 
  

- andel restavfall fra fritidsbebyggelse skal reduseres betydelig  
- utslippet av klimagasser på grunn av avfallshåndteringen skal reduseres i forhold til dagens 

nivå  
- estetiske forhold skal ivaretas ved utarbeidelse av løsninger for renovasjon  
- kundetilfredsheten med renovasjonsordningen skal bedres 
- eksisterende anlegg og oppsamlingsløsninger skal tilfredsstille kravene til universell 

utforming   
 
VAR-gebyr    
Tabell 4.14.3.1 på neste side viser utviklingen i årsgebyr og forslag til nye priser. Gebyrene for 2021 
er beregnet ut fra et gjennomsnittlig forbruk på 95 m³ for vann og 87 m³ for avløp. Byggeaktiviteten 
er avtagende og beslutningen om tilknytningsstopp i fjellet påvirker inntektene fra 
tilknytningsgebyrer også i 2021. Det er forutsatt at samlet antall abonnenter vil øke med om lag 220 i 
2021 og denne økningen vil påvirke inntektene fra årsgebyrene positivt. 
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Tabell 4.14.3.1 Utvikling i årsgebyrer vann og avløp perioden 2017-2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Årsgebyr vann, kr/m3 19,27 19,46 20,72 24,14 28,24 
Tilknytningsgebyr vann, kr/m2  150,92 150,92 152,43 168,85 197,55 
Tilknytningsgebyr vann pr. boenhet inntil 70m² BRA 15 414 15 414 15 568 17 245 20 177 
Tilknytningsgebyr vann pr. boenhet > 70 m² BRA 30 828 30 828 31 136 34 491 40 354 
Tilknytningsgebyr vann pr. hytte 23 122 23 122 23 353 25 870 30 268 
Årsgebyr avløp, kr/m3  34,12 34,46 35,84 39,83 42,66 
Tilknytningsgebyr avløp, kr/m2 254,49 254,49 257,03 277,20 296,88 
Tilknytningsgebyr avløp pr. boenhet inntil 70 m² BRA 23 967 23 967 24 207 26 106 27 960 
Tilknytningsgebyr avløp pr. boenhet > 70 m² BRA 39 935 39 935 40 334 43 499 46 587 
Tilknytningsgebyr avløp pr. hytte, kr/m2 31 948 31 948 32 267 34 800 37 271 

 
Hele fondsavsetningen for vann og avløp er planlagt brukt i løpet av 2020-2021.  
 
Det er budsjettert med en kalkulatorisk rente på 1,5 %, basert på en 5-årig swaprente på 1,0 % med 
tillegg på 0,5 % i 2021. Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng fra budsjett 2020. 
 
Tabell 4.14.3.2 Selvkostkalkyle for VAR-områdene, 2021 (kr 1.000) 

 Vann Avløp Septik Renovasjon 
   Direkte henførbare drifts- og vedlikeholdskostnader 41 861 73 974 8 141 62 897 
+ Kapitalkostnader (netto), avskrivninger og renter 31 692 24 915 432 96 
+ Indirekte henførbare drifts- og vedlikeholdskostnader 926 1 350 1 485 1 039 
-  Refusjoner og andre inntekter enn gebyrer 351 1 824 4 40 
-  Gebyrinntekter 70 478 96 925 9 865 63 992 
-  Bruk av fond 3 650 1 490 189 0 
+ Avsetning til fond 0 0 0 0 
= Selvkostresultat 0 0 0 0 
   Dekningsgrad 100 100 100 100 

 
Vann  
Hovedområde vann får en økning i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) av investeringer 
på 8,413 mill. kroner i 2021. Oppgangen skyldes i hovedsak bygging av nytt vannverk i Moelv. 
Tjenesten hadde pr. 31.12.2019 et bundet driftsfond på 10,841 mill. kroner. Bruk av fond utgjør 
3,650 mill. kroner i 2021. Fastleddet øker med kr 435,46, forbruksgebyret øker med 17 % og 
tilknytningsgebyrene øker med 17 % i 2021. 
 
Avløp  
Hovedområde avløp får en reduksjon i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) av 
investeringer på 1,699 mill. kroner i 2021. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere rente og lavere 
avskrivningsgrunnlag på nye utbyggingsprosjekter. Tjenesten hadde pr. 31.12.2019 et bundet 
driftsfond på 12,062 mill. kroner. Bruk av fond utgjør 1,490 mill. kroner i 2021. Fastleddet øker med 
kr 306,43, forbruksgebyret øker med 7,1 % og tilknytningsgebyrene øker med 7,1 % i 2021. 
 
Septik  
Hovedområde septik har en reduksjon i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivinger) av 
investeringer i 2021 på kr 14.000. Tjenesten hadde pr. 31.12.2019 et bundet driftsfond på 2,200 mill. 
kroner. Det budsjetteres med bruk av fond på kr 189.000 i 2021. Årsgebyrene for tømming av slam 
øker med 23 % i 2021. 
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Renovasjon 
Hovedområde renovasjon har en reduksjon i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivinger) av 
investeringer i 2021 på kr 2.000. Det budsjetteres med inndekking av merforbruk fra 2019 på 1,054 
mill. kroner, fordelt med kr 351.000 i 2021 og 2022 og kr 352.000 i 2023. Underskuddet skyldes i 
hovedsak reduserte gebyrinntekter og økte utgifter til vinterrenovasjon. Det er ikke budsjettert med 
bruk av fond i 2021. Årsgebyret for husholdningsrenovasjon økes med 4,8 %. Årsgebyret for 
fritidsrenovasjon økes med 2,5 %. 
 
Utbygging av kommunale boligfelt  
Det henvises til hoveddel III når det gjelder utviklingen på boligmarkedet og behovsvurderinger 
vedrørende tomter for ulike deler av kommunen. Teknisk drift har ansvar for å vurdere 
utbyggingstempo for veg, vann og avløp for å klargjøre boligområder. Gjennom reguleringsplanene 
legges det til rette for at både private boligbyggere og næringsaktører finner tomtealternativer som 
passer.  
 
Tomtepris 
De siste årene har utbyggingskostnadene for tomtefelt økt. Dette har blant annet sammenheng med 
prisstigning, overvannsproblematikk samt at en del tomtefelt er plassert i krevende terreng. Nivået 
på dagens tomtepris er for lav. For å oppnå selvkost er det nødvendig å øke grunnprisen for tomt og 
pris pr. m² utover grunnpris. Tomteprisen foreslås økt til kr 600.000 for tomt inntil 600 m² og en pris 
på kr 220 pr. m² utover grunnpris. Det vises til gebyrregulativ for 2021 for nærmere omtale av 
tomtepris.  
 
Byutvikling og estetisk opprustning.  
Attraktivitet og byutvikling er viktig for å nå kommunens målsetting om vekst og utvikling. Viktige 
elementer er utforming og opparbeidelse av veger, gater, parker og grønnstruktur. Infrastrukturtiltak 
er en viktig forutsetning for investeringer i bolig- og næringsprosjekter. For å bidra til økt attraktivitet 
og handel i byene Brumunddal og Moelv, videreføres satsning på fysiske tiltak. Videre utvikles et 
tettere samarbeid med næringsdrivende, gårdeiere og kommunens næringsavdeling 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. Drifts- og parkavdelingen 
har som oppgave å bidra inn i dette arbeidet. Aktivitetsnivået i kommunal regi på byenes torg vil 
reduseres.   
 
For utviklingsavdelingen er hovedoppgaven by-/sentrumsutvikling, og å bidra inn i arbeidet med 
utvikling av hele kommunen. Avdelingen skal bidra til en helhetlig satsning i samsvar med 
kommunens overordnede strategi godt avstemt med øvrige grep for utvikling av kommunen, og har 
det overordnede ansvaret for helhetlig programmering av torg og parker. Dette gjøres i samspill med 
kulturavdelingen, samt med sentrale aktører i lokalsamfunnet som gårdeiere og forretningsdrivende 
m.fl., og med aktiv involvering av innbyggere, næringsliv og organisasjoner i utviklingsarbeidet. 
Avdelingen skal ta initiativ og tenke nytt, og de skal jobbe tett sammen med øvrige avdelinger på 
teknisk i forhold til ideskaping og praktisk gjennomføring av tiltak. Det skal være et nært samspill 
med aktuelle avdelinger på rådmannskontoret og med kultur i gjennomføringen. Det skal jobbes 
langsiktig med utvikling av byene med god urban utforming, identitet, «puls» og det spennende/ 
attraktive «lille ekstra». Det skal skapes attraktivitet gjennom fysiske grep, aktiviteter, mobilisering, 
synliggjøring og profilering. Målet er befolkningsvekst, vekst i arbeidsplasser og økt handel og 
turisme. Arbeidsformen skal være spisset med sikte på økt måloppnåelse innen nettopp dette. 
 
I Moelv skal Skibladnerbrygga oppgraderes, og i planperioden fortsetter utviklingen av 
Garveriparken. På sikt er det behov for å se på mulighetene for å videreutvikle tilbudet i strandsonen 
i Moelv. 
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I Brumunddal videreføres arbeidet i Mjøsparken med blant annet utvikling av amfi og tilknytning av 
parkens turvegnett til øvrig turvegnett. Arbeidet tilpasses ferdigstilling av de aktuelle arbeidene i regi 
av Nye Veier AS i og inn mot området. 
 
Samferdsel  
Byene i Ringsaker skal oppleves som fremkommelig og tilgjengelig, med en trafikksikker og trygg 
infrastruktur for alle. Trafikksikring for myke trafikanter er viktig for at innbyggerne skal oppleve 
trygghet når de beveger seg langs de kommunale veiene.  
 
Kommunale veger 
Det kommunale vegnettet er i sin helhet gitt en generell bruksklasse BK10. Dette er samme 
bruksklasse som det overordnede vegnettet (E6). Teknisk sett holder ikke det kommunale vegnettet 
en slik generell kvalitet. Det er behov for å gjennomføre bæreevnemålinger på vegnettet for å 
avklare status, og eventuelt sette inn tiltak for å unngå at vegnettet påføres skader. Ekstremvær er 
en utfordring for vegene, og det er de senere årene drevet en kontinuerlig grøfting og 
oppdimensjonering av stikkrenner for å ta unna de økende overvannsmengdene.  
 
Ringsaker kommune drifter og vedlikeholder 40 km gang- og sykkelveger langs fylkesveg. Det er 
startet en prosess med Innlandet fylkeskommune om en avklaring av vegholderansvaret for disse 
vegstrekningene.  
 
Framkommelighet/funksjonelt vegvedlikehold  
Ringsaker kommune kjøper i hovedsak inn alle tjenester i forbindelse med brøyting, strøing og 
snørydding av kommunale veger og plasser fra lokale entreprenører. Teknisk drift har i dag 15 
brøyteroder som betjenes av åtte entreprenører. Kvaliteten på brøyting og strøing er i hovedsak 
tilfredsstillende.  
 
Det registreres et økende krav fra publikum til høyere kvalitet på disse tjenestene. Det er en klar 
forventing om god fremkommelighet under alle værforhold, og dette er krevende å oppnå i 
vinterhalvåret. Brøyterutinene er i dag lagt opp slik at gang- og sykkelveger, bussruter og 
industriveger er prioritert i forhold til brøyting og strøing. 
 
Bruer  
Det er behov for kontroll og sikring av bruer for å opprettholde sikkerheten på et akseptabelt nivå, 
enten med behov for renovering, eller i noen tilfeller erstatning av bru. Strand bru ved Strand 
Unikorn i Moelv har fått midler til rehabilitering, og prosjektet gjennomføres høsten 2020. Det må 
gjøres utbedringsarbeider tilsvarende en totalrehabilitering på fire andre bruer, som må utføres 
innen tre år. Det er videre behov for mindre utbedringer på sju andre bruer i økonomiplanperioden. 
 
Drift og vedlikehold av veger  
Brukerne ønsker fast dekke på grusvegene. Støvplager og hull i grusdekke på bygdevegene bør 
reduseres ved fortsatt legging av fast dekke ved mindre tettsteder og husklynger. Ved noen 
vegstrekninger er det problemer med bæreevnen i teleløsningen, og de dårligste strekningene bør 
utbedres. Utbedringene av disse strekningene er utgiftskrevende med blant annet masseutskifting, 
duk og nett, og det innebærer at færre grusveger enn ønskelig får fast dekke.  
 
Gjengroing av grøfter og vegetasjon som henger ut i kjørebanen tenderer til å være et økende 
problem, spesielt på bygdevegene. Men for utvalgte strekninger utsettes første kantslått av hensynet 
til kulturlandskapet etter ønske fra reiselivsbedriftene, som vegen til Prøysen og vegene på 
Nes/Helgøya. 
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Nyasfaltering og forsterking av veger 
Når det skal legges nytt asfaltdekke på grusveger er det viktig å forsterke vegens overbygning for å få 
en tilstrekkelig standard slik at ikke asfaltdekket brytes ned på kort tid. Utgiften for forsterking av veg 
er estimert til 3,5 ganger dekkeleggingsutgiftene. Det er en god økonomi i å gjøre disse 
investeringene i riktig rekkefølge for å redusere vedlikeholdsutgiftene med vegen.  
 
Dekkevedlikehold/grøfting 
Reasfalteringssyklusen på bolig-/samlevegene er i Ringsaker kommune ca. 35 år. Ifølge Norsk 
asfaltforeningsstandard burde denne ideelt sett vært 15 år. Det er viktig å opprettholde et godt nivå 
på asfalteringen fordi dette har stor betydning for å unngå skader på vegen og vegens underbygning. 
Et jevnt og tett asfaltdekke opprettholder god framkommelighet, reduserer behovet for høvling og 
hindrer vann fra å trenge ned i underbygningen.  
 
Det er et mål å holde grøftesyklusen for de kommunale bygdevegene på 8-10 år og på boligvegene 
10-12 år, men dette er kapasitetsmessig en utfordring. Det prioriteres å grøfte der det skal asfalteres 
og reasfalteres.  
 
Trafikksikkerhet  
Det er et stort behov for utbygging av gang- og sykkelveger. Utbyggingen av gang- og sykkelveger 
skjer i henhold til prioritetsliste i trafikksikkerhetsplanen, jf. k.sak 62/2006, og rullering av planen ved 
k.sak 19/2015. Utbyggingen ses også i sammenheng med satsingen på Brumunddal som sykkelby.  
 
Trafikksikkerhetstiltak  
Trafikksikkerhetstiltaket GLATTA finansieres av Ringsaker kommune gjennom driftsbudsjettet for veg. 
Tiltaket gjennomføres av innleid prosjektleder, som samarbeider med blant annet Statens Vegvesen, 
Politiet og NAF om forskjellige faglige tema og praktisk kjøring hvor en lærer ungdom hvordan en skal 
opptre i trafikken. Prosjektet legges ned ved utgangen av 2020 av kapasitetshensyn.  
 
Gatelys  
For å kunne sikre trafikksikker ferdsel og skape trygge gode uterom/veger er gatelys en viktig 
tjeneste. En registrerer dette både på sosiale medier og på kommunens meldingstjenester hvor en 
raskt får melding om gatelyset faller ut eller fungerer unormalt. Det er vedtatt en prioriteringsplan 
for utbygging av gatelys i kommunale boligfelt. Vedtatte planer for utskiftning av råteskadde master 
og gamle energikrevende lamper til energieffektive LED-lamper fortsetter, med framdrift i henhold til 
vedtatt budsjett. Daglig drift, feilretting, vedlikehold og mindre investeringer ivaretas av kommunens 
driftsavtale.  
 
Etter at Hedmark og Oppland er slått sammen til Innlandet fylke er det naturlig å gjennomgå 
vegholderansvaret for gatelys langs fylkesvegene. Det er naturlig at vegeier eier og drifter gatelys 
langs sine veger.  
 
Maskinforvaltning/servicebiler 
For å kunne drive effektive tekniske tjenester er det nødvendig at enheten har en bil- og maskinpark 
som er riktig tilpasset tjenesteproduksjonen. Det legges tekniske og økonomiske vurderinger til grunn 
for investering og utskifting av utstyret, og det er en kontinuerlig vurdering av hvilke type maskiner 
teknisk drift bør eie selv, og hvilke som bør leies inn. Det pågår en prosess for å bytte ut deler av 
bilparken med el-biler og dette arbeidet videreføres i 2021.  
 
Det er et mål å øke effektiviteten i arbeid med gjennomføring av saneringsplanene for VA-anlegg. 
Dette krever at det investeres i effektivt utstyr for å kunne utføre mer av arbeidet i egen regi, noe 
som kan gjøres ved å tilføre maskinparken en gravemaskin og en lastebil. 
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Vedlikehold av brygger  
Våren 2020 ble den nye brygga i Brumunddal tatt i bruk til ordinære anløp fra Skibladner. Dette 
medfører behov for vedlikehold og renhold. Kommunen har også to andre anløpsbrygger som 
trenger kontinuerlig vedlikehold og vask for å være representative.  
 
Park 
Som et ledd i vekst og utvikling, arbeides det med å skape harmoni og trivsel for både innbyggere og 
tilreisende, ved blant annet å utforme bymiljø med grønne lunger og estetiske omgivelser. Det 
mottas gode tilbakemeldinger fra publikum på dette. Ved å skape installasjoner med blomster, 
oppdatere skjøtselsplaner som gir ryddige og vedlikeholdte grøntarealer og fornye beplantningen i 
takt med sesongen, ivaretas trivselen i byene. 
 
Det registreres et økende krav om at eldre grøntanlegg ved skoler, barnehager og sykehjem 
rehabiliteres for å heve opplevelsen for brukerne og for å tilfredsstille dagens krav til et effektivt 
skjøtselsnivå. Park har med dagens kapasitet ikke mulighet for å følge opp denne tjenesten som 
tilfredsstiller de krav brukerne i dag setter til slike tjenester.  
 
Skjøtsel av grøntareal, aktivitetsområder, badestrand og vinterdrift, setter krav til mannskap og til 
maskiner med flerbruksmuligheter. Det er kontinuerlig behov for tilstrekkelig kompetanse til å drifte 
parkanleggene, opprettholde et akseptabelt renhold og brukervennlige sanitære fasiliteter. 
Anleggene er mange, og parkavdelingen har i dag begrenset kapasitet til å følge opp alle disse 
tjenestene. Det er videre en utfordring å rekruttere sommervikarer med relevant kompetanse for å 
kunne opprettholde en tilstrekkelig kapasitet under ferieavviklingen. Situasjonen er at kommunale 
friområder i noen grad gror igjen. Det er videre mange eldre trær i grøntanlegg og sentrumsområder 
som er verdifulle, og som må ivaretas på en forsvarlig måte. Dette er en tjeneste som også er 
ressurskrevende og krever en kontinuerlig oppfølging.  
 
Dagens regelverk krever at lekeapparater etablert på offentlige områder skal kontrolleres. 
Situasjonen er at lekeplasser som er etablert på kommunale friareal ikke er fullstendig kartlagt. Det 
er videre etablert flere lekeplasser i kommunal regi. For å følge opp dette er det nødvendig å styrke 
kapasiteten for å kunne gjennomføre kontroll og oppfølging av alle disse anleggene. 
 
Miljøvennlige tiltak vektlegges i driften. El-biler og el-sykler er tatt i bruk og det vurderes økt bruk av 
elektriske fremkomstmidler og utstyr i sentrumsområder. Robotklippere er tatt i bruk flere steder, og 
det legges opp til å utvide denne bruken i kommunen. 
 
Badeplasser i kommunen 
Det skal være utmerket vannkvalitet i henhold til EUs badevannsdirektiv på alle friluftsbad, hvor 
kommunen har tilrettelagt for badeaktiviteter. Kommunen tar vannprøver i løpet av badesesongen 
for å kontrollere dette, noe som til nå har vært utført av medarbeidere ved de kommunale 
vannverkene. Kommunen har i dag 27 badeplasser hvor det er etablert tjenester med 
søppelhåndtering, klipping av gress og på noen steder drift av sanitæranlegg. Det er ressurskrevende 
å drifte og vedlikeholde så mange plasser. Ansvar og organisering av denne tjenesten vil bli 
gjennomgått.  
 
Bekjempelse av uønskede plantearter 
Arbeidet med å kartlegge fremmede arter som tromsøpalmer og kjempebjørnekjeks på kommunale 
områder er startet. Det er etablert et samarbeid på tvers i kommunens driftsavdelinger, men dette er 
et ressurskrevende og omfattende arbeid. Bekjempelsen må intensiveres og opprettholdes for å få 
kontroll på spredningen i kommunen. 
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Forurenset grunn  
Tiltaksplaner må utarbeides i byggesaker der det er forurenset grunn. Behandlingen er tidkrevende 
og utføres i dag av forurensningsmyndigheten uten behandlingsgebyr. Det innføres gebyr for 
behandling av tiltaksplaner ved terrenginngrep i forurenset grunn, med hjemmel i forskrift om 
begrensning av forurensning av 01.06.04 nr. 931, § 2-12. 
 
Gebyrsatsene utarbeides på grunnlag av tiltakets omfang og vanskelighetsgrad, og deles inn i tre 
kategorier. Gebyrene omhandles i gebyrregulativet. 

4.14.4 Standardendringer og nye driftstiltak  
 
Teknisk drift utenfor VAR:  
 
Reduksjon i driftsutgifter 
Innsparingstiltak i driftsramme utgjør 1,060 mill. kroner. Det er innarbeidet en reduksjon av diverse 
driftsutgifter med 1,060 mill. kroner.  
 
Overføring av 2 årsverk til VAR 
Det overføres 2 årsverk til VAR-området, da dette er stillinger som primært har oppgaver innenfor 
VAR-området. Endringen gir en reduksjon i driftsramme utenfor VAR på 1,429 mill. kroner. 
 
Inndragelse prosjektleder byutvikler og overføring av rådgiver 
Det inndras 1 årsverk prosjektleder byutvikler, og 1 årsverk rådgiver ble overført fra VO 55 Kultur i 2. 
tertial 2020. Endringen gir en økning i driftsutgiftene med kr 15.000. 
 
Økning av gebyrinntekter 
Det forventes en økning av gebyrinntekter utenfor VAR på kr 150.000, som knytter seg til 
tiltaksplaner forurenset grunn og gravesøknader. 
 
Teknisk drift innenfor VAR:  
 
Vann: 
Økte utgifter til kjøp av vann fra Hias IKS 
Kjøp av vann fra Hias IKS forventes å bli om lag 300.000 m³. Pris fra Hias IKS er kr 7,95 pr. m³ i 2021. 
Utgiftene økes som følge av dette med kr 193.000. 
 
Reduserte utgifter til kjøp av vann fra Lillehammer kommune 
Det er foretatt en liten nedjustering av forbruket av vannet som hentes fra Lillehammer. Utgiftene 
forventes å gå ned med om lag kr 80.000 i 2021. 
 
Generell prisvekst 
Det er beregnet en generell prisvekst på 0 %. 
 
Reguleringspremie KLP 
Det er anslått at reguleringspremien vil reduseres med kr 146.000 i 2021. 
 
Overføring av 0,5 årsverk fra drift 
Det overføres 0,5 årsverk fra drift utenfor VAR. Endringen gir en økning i utgifter med kr 313.000. 
 
Endring i avgiftsgrunnlaget for vann 
Sum av ovennevnte driftstiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse av 
gebyr for vann. Dette innebærer økte utgifter for vann med kr 280.000 i 2021. 
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Avløp: 
Økte utgifter til levering av avløp og slam til Hias IKS 
Det forventes at levering av avløpsvann til Hias IKS blir om lag 2,450 millioner m³ i 2021 som er en 
økning på 175.000 m³ i forhold til 2020. Prisen på levering av avløpsvann til Hias IKS for 2021 er 
samme som i 2020, kr 11,61. Avgiften for slambehandling har ingen økning. Den samlede økningen i 
utgiftene utgjør 2,032 mill. kroner.  
 
Utgifter til levering av avløp til Lillehammer kommune 
Mesteparten av avløpsvannet blir ført til Moelv renseanlegg, og i 2021 forventes levert mengde å bli 
ca. 12.000 m³. Dette innebærer ingen økning i utgiftene fra 2020. 
 
Generell prisvekst 
Det er beregnet en generell prisvekst på 0 %. 
 
Reguleringspremie KLP 
Det er anslått at reguleringspremien vil reduseres med kr 185.000 i 2021.  
 
Overføring av 1,5 årsverk fra drift 
Det overføres 1,5 årsverk fra drift utenfor VAR. Endringen gir en økning i utgifter med 1,16 mill. 
kroner. 
 
Inndragelse av 1 årsverk leder 
Det inndras 1 årsverk fagkoordinator. Endringen gir en reduksjon i utgifter på kr 895.000. 
 
Endring i avgiftsgrunnlaget for avløp 
Sum av ovennevnte driftstiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse av 
gebyr for avløp. Dette innebærer at inntektene må økes for avløp med 2,112 mill. kroner i 2021. 
 
Septik: 
Økte transport- og leveringsutgifter 
Transportkostnadene er justert i forhold til nye priser fra leverandør. Det er ingen justeringer i 
forhold til utgifter til Hias IKS. Levert mengde til Hias IKS avhenger av om renseanleggene på Nes og 
Moelv har tilstrekkelig mottakskapasitet. Endringene innebærer at tjenesten får en økning i utgifter 
på om lag kr 120.000 i forhold til 2020. 
 
Reguleringspremie KLP 
Det er anslått at reguleringspremien i 2021 vil reduseres med kr 2.000 i forhold til budsjett 2020.  
 
Endring i avgiftsgrunnlaget for septik 
Sum av ovennevnte driftstiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse av 
gebyr for septik. Dette innebærer økte inntekter for septik med kr 118.000 i 2021.  
 
Renovasjon: 
Utgifter til Sirkula IKS 
Prisene på ordinær husholdningsrenovasjon øker med 2,395 mill. kroner i forhold til 2020. Av dette 
utgjør kr 351.000 inndekking av underskudd på selvkostfondet fra 2019. Fjellrenovasjonen og 
fritidsrenovasjon øker med kr 90.000. Dette utgjør til sammen en økning på 2,485 mill. kroner i 2021.  
 
Reguleringspremie KLP 
Det er anslått at reguleringspremien i 2021 vil reduseres med kr 6.000 i forhold til budsjett 2020.  
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Endring i avgiftsgrunnlaget for renovasjon  
Ovennevnte driftstiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse av gebyr for 
renovasjon. Dette innebærer at inntektene for renovasjon må økes med 2,479 mill. kroner i 2021. 
 
4.14.6 Investeringstiltak 
 
Bolig-/næringsområder: 
Næringsområder (prosjekt 73051) 
Det bevilges kr 500.000 i 2021 til klargjøring av nye næringstomter. Det er ført opp kr 500.000 årlig i 
perioden 2022-2024. 
 
Tomteutvikling (prosjekt 73052) 
I årene 2022-2024 er det ført opp 1,5 mill. kroner årlig til utvikling og utbygging av tomtefelt. 
 
Kval 4 (prosjekt 73056) 
Det bevilges 1 mill. kroner i 2021 til prosjektering av neste utbyggingstrinn på Kval 4. I tillegg er det 
ført opp 5,5 mill. kroner i 2022 til utbygging. 
 
Pellerviken Nord (prosjekt 73061) 
Det bevilges 1 mill. kroner til fullfinansiering av nødvendig masseutskifting på området, samt 
asfaltering i 2021. 
 
Veg langs E21 Rudshøgda mot E6 (prosjekt 73062) 
For å bedre utnyttelsen av tomtene nærmest E6 på E21, Rudshøgda, er det behov for å etablere en 
ny veg parallelt med E6. Det er ført opp 6 mill. kroner i 2022 til bygging. 
 
E21 forlengelse Kinnlimarka (prosjekt 73063) 
Det er ført opp 7 mill. kroner i 2023 til forlengelse av Kinnlimarka ved næringsområde E21.  
 
Veg:  
Rehabilitering grøntanlegg (prosjekt 70108) 
Det bevilges kr 500.000 i 2021 til å rehabilitere eldre og nedslitte grøntanlegg og tilrettelegging for 
effektiv skjøtsel. Det er ført opp tilsvarende beløp årlig i perioden 2022-2024. 
 
Gatelys - styring/ENØK (prosjekt 70109)  
Som følge av at Ringsaker kommune har overtatt eierskap og drift av gatelys fra Eidsiva, er det behov 
for styringssystemer og ombygging av gatelys med blant annet strømmålere, og skille kommunalt 
gatelys fra andre typer gatelys. Det er også behov for ENØK-tiltak som utskifting av armaturer og 
lignende. Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2021. Det er ført opp tilsvarende beløp årlig i perioden  
2022-2024. 
 
Gatelys i kommunale boligfelt (prosjekt 70129) 
I forbindelse med utbygging av gatelys i kommunale boligfelt bevilges det 1,2 mill. kroner i 2021 i 
henhold til k.sak 82/2014, justert for prisstigning. I tillegg til boligfeltene omtalt i k.sak 82/2014, er 
det flere boligfelt som mangler belysning. Det er ført opp 1,9 mill. kroner årlig i perioden 2022-2024 
for å dekke begge disse behovene.  
 
Erstatning grunn/gjerde (prosjekt 70130) 
Det budsjetteres med årlig bevilgning til dekning av utgifter i forbindelse med gjennomføring av 
kommunaltekniske anlegg. Det bevilges kr 500.000 i 2021, og det er ført opp tilsvarende beløp årlig i 
perioden 2022-2024.  
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Utskifting av gatelysmaster (prosjekt 70131) 
Det bevilges kr 500.000 i 2021 til utskifting av gamle og dårlige gatelysmaster samt tilhørende 
anleggsdeler. Det er ført opp kr 300.000 årlig i perioden 2022-2024.  
 
Asfaltering grusveger (prosjekt 70132) 
Det bevilges kr 700.000 i 2021 til asfaltering av grusveger i boligfelt eller tettsteder langs bygdeveger. 
Tilsvarende beløp er ført opp årlig i perioden 2022-2024. 
 
Trafikksikkerhet (prosjekt 70133) 
Det bevilges 1,2 mill. kroner i 2021 for å følge opp tiltak i henhold til trafikksikkerhetsplanen, både 
gang- og sykkelveger og mindre trafikksikkerhetstiltak. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i perioden 
2022-2024. 
 
Estetisk opprustning (prosjekt 70134) 
Prosjektet omfatter estetisk opprustning i by/sentrumsområder inkludert Mjøsparken. Kommunale 
arealer og arealer rundt kommunale bygg og parkeringsplasser ønskes tilpasset/opprustet. I 
forbindelse med prosjekter er det behov for standardheving og tilpasning mot eksisterende 
bygg/arealer. I dialogen og samarbeidet med næringsaktørene er dette et viktig virkemiddel. Det 
bevilges 1 mill. kroner i 2021.  
 
Transportmidler - veg (prosjekt 70135) 
Det bevilges kr 300.000 i 2021 til utskifting av servicebil for hovedtjeneste veg. Prosjektet finansieres 
innenfor budsjettrammen ved overføring av midler fra driftsbudsjettet. 
 
Større og lettere maskiner – veg (prosjekt 70136) 
Tiltaket benyttes til fornyelse av enhetens maskiner, for eksempel traktor, gravemaskin, 
sandspredere og lignende. Det bevilges kr 655.000 i 2021 til utskifting av større maskin for 
hovedtjeneste veg. Prosjektet finansieres innenfor budsjettrammen ved overføring av midler fra 
driftsbudsjettet. 
 
Utstyr/maskiner - park (prosjekt 70137) 
Tiltaket benyttes til kjøp av utstyr/maskiner/transportmidler til park. Det bevilges kr 500.000 i 2021. 
Prosjektet finansieres innenfor budsjettrammen ved overføring av midler fra driftsbudsjettet. 
 
Utbedring av kommunale veger (prosjekt 70138) 
Det bevilges 2 mill. kroner i 2021 til utbedringer av kommunale veger, jf. k.sak 125/2006. Det er ført 
opp tilsvarende beløp årlig i perioden 2022-2024. 
 
Utbyggingsavtaler (prosjekt 70140) 
I forbindelse med ulike utbygginger/investeringer i privat regi i kommunen inngås det ofte 
utbyggingsavtaler. Det er på forhånd vanskelig å forutse omfanget av dette. Det er ført opp 1 mill. 
kroner årlig i perioden 2022-2024.  
 
Sentrumstiltak Moelv og Brumunddal (prosjekt 70143) 
Formålet med prosjektet er å stimulere handel, næringsdrift og boattraktivitet ved å styrke byene, 
samt profilere disse. Det bevilges 1 mill. kroner i 2021.  
 
Utsmykning/belysning/skilting (prosjekt 70144) 
Som et ledd i by- og tettstedsutvikling er det behov for utsmykning/kunst i offentlige rom, belysning 
og andre mindre tiltak i by-/sentrumsområdene. Det bevilges 1 mill. kroner i 2021. 
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Transportmidler - park (prosjekt 70149) 
Det bevilges kr 500.000 i 2021 til utskifting/fornyelse av tjenestebiler innenfor tjenesten park. 
Prosjektet finansieres innenfor budsjettrammen ved overføring av midler fra driftsbudsjettet.  
 
Garveriparken, Moelv (prosjekt 70153)  
Garveriparken i Moelv ønskes utviklet til en attraktiv park. I tråd med tidligere involveringsprosesser 
er det behov for sandvolleybane, og det vurderes mulighet for fontene eller andre tiltak i parken. Det 
er ført opp 1,5 mill. kroner i 2022.  
 
Parker i Brumunddal og Moelv (prosjekt 70163)  
I forbindelse med utbyggingen av Mjøsparken er det lagt opp til et toalettanlegg i forbindelse med 
det nye serveringsområdet, samt mulig toalett ved Skibladnerbrygga i Moelv. Det bevilges 3 mill. 
kroner i 2021. 
 
Tilrettelegging Øverkvern (prosjekt 70164) 
I forbindelse med utbygging av Øverkvern er det behov for kabling av luftledning mellom 
Brumunddal transformatorstasjon i Furnesvegen og Øverkvern. Det er ført opp 10 mill. kroner til 
prosjektet i 2022. Dette kommer i tillegg til tidligere ubrukt bevilgning på 7,6 mill. kroner. Det 
forutsettes tilskudd fra grunneier på 6,925 mill. kroner. Nærmere avklaringer må skje i egen sak når 
en avtale eventuelt er på plass. 
 
Rehabilitere bruer (prosjekt 70167) 
For å sikre fremkommelighet og vintervedlikehold på turstien langs Brumunda mellom Sveum og 
Narud, må flere bruer utbedres og breddeutvides. Det bevilges 1 mill. kroner i 2021.  
 
Flomsikring - elveforebygging del 3 (prosjekt 70172) 
Det er tidligere utført flomsikring av Brumunda fra Sveum til rett nedenfor den nye gangbrua over 
Brumunda. Prosjektet omfatter flomsikring fra den nye gangbrua til Mjøsa på vestsiden av Brumunda 
for å sikre eksisterende bebyggelse. Det er ført opp 5 mill. kroner i 2022 og 10 mill. kroner i 2023.  
 
Elvepromenaden del 4 (prosjekt 70173) 
Det er behov for å etablere elvepromenaden ned til Mjøsa for å skape gode gang- og 
sykkelvegforbindelser mellom Mjøsparken og sentrum. Det er ført opp 2,5 mill. kroner i 2023 og 10 
mill. kroner i 2024. 
 
Oppfølging habitatstiltak (prosjekt 70176) 
I samarbeid med Fylkesmannen er det i forbindelse med flomsikring av Brumunda gjennomført flere 
ulike habitatstiltak i Brumunda. Det er et krav fra Fylkesmannen at virkningen av gjennomførte 
habitatstiltak skal undersøkes og evalueres i 3 år etter ferdigstilt flomsikring. Det er ført opp 1 mill. 
kroner i 2022. 
 
Veg til nytt boligområde Kval (prosjekt 70179) 
I forbindelse med utbygging av nytt boligfelt på Kval er det behov for bygging av ekstern veg, samt 
krysstilpasninger ved Dæhlihagan og Kvalslykkja. Det bevilges 1 mill. kroner i 2021. 
 
Store Amfi (prosjekt 70198) 
I forbindelse med utviklingen av Mjøsparken som attraktivt friluftsområde, er det lagt opp til 
etablering av et amfi med løkke i tilknytning til støyvoll mot E6. Det bevilges 3 mill. kroner i 2021. Her 
søkes muligheter for samarbeidspartnere og ytterligere ekstern finansiering i en helhet. 
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Skibladnerbrygge Moelv (prosjekt 70199)  
Det er behov for å forsterke og oppgradere Skibladnerbrygga i Moelv. Det bevilges 3 mill. kroner i 
2021, og det er ført opp 2,5 mill. kroner til prosjektet i 2022. 
 
Flomsikring og elvepromenade - Strandvegen (prosjekt 70203) 
Det er tidligere utført flomsikring av Brumunda fra Sveum til rett nedenfor den nye gangbrua over 
Brumunda. Prosjektet omfatter flomsikring fra den nye gangbrua og ned til Strandvegen på østsiden 
av Brumunda for å gi sikker gangadkomst til sentrum, grunnet rekkefølgekrav i reguleringsplan. Det 
bevilges 2 mill. kroner til prosjektering i 2021, og det er ført opp 9 mill. kroner til utførelse i 2022.  
 
NVDB - objektregistrering (prosjekt 70204) 
Det er behov for innkjøp av objektregistrering langs kommunale veger for å bedre oversikten over 
det kommunale vegnettet, samt forenkle drift og vedlikehold. Det bevilges kr 400.000 i 2021. Det er 
ført opp kr 100.000 i 2022 og 2023, og kr 400.000 i 2024.  
 
Rehabilitere badeplasser (prosjekt 70206) 
Flere av de kommunale badeplassene har behov for rehabilitering. Det føres opp kr 500.000 til dette i 
2022 og 2023. 
 
Rehabilitere toalettanlegg badeplasser (prosjekt 70207) 
Det er behov for rehabilitering av toalettanlegg på kommunale badeplasser. Det er ført opp 1,5 mill. 
kroner i 2022 og 2023. 
 
Oppdimensjonering stikkrenner (prosjekt 70205) 
Det kommunale vegnettet har mange stikkrenner som er underdimensjonerte og skaper 
overvannsproblemer ved intens nedbør. Det er behov for å oppdimensjonere disse for å redusere 
skader på vegnett og tredjepart. Det bevilges kr 400.000 i 2021, og det er ført opp tilsvarende beløp 
årlig i perioden 2022-2024. 
 
Vann og avløp: 
Transportmidler – vann/avløp (prosjekt 74004) 
Det bevilges kr 800.000 på vann og kr 800.000 på avløp i 2021 til utskifting av servicebiler og 
maskinpark på hovedtjenestene vann og avløp. Det er ført opp 1,5 mill. kroner på vann og kr 500.000 
på avløp i 2022, kr 800.000 i 2023 og kr 750.000 i 2024 på både vann og avløp. Det legges opp til en 
utskiftingstakt på ca. 5 år for vaktbiler og noe høyere for øvrige kjøretøy.  
 
Sanering VA-ledninger (prosjekt 74005) 
Prosjektet gjelder bevilgninger for å skifte ut gamle og dårlige VA-ledninger og rehabilitere tekniske 
installasjoner. For å oppnå målene vedrørende utlekk og innlekk i felles kommunedelplan, må VA-
ledninger saneres ved en mer aktiv og utvidet innsats. Et hjelpemiddel er installering av 
sonevannmålere for kontinuerlig overvåking av vannmengder. Det bevilges 22 mill. kroner på vann 
og 22 mill. kroner på avløp i 2021. Det er ført opp 30 mill. kroner på vann og 30 mill. kroner på avløp i 
2022 og 2024. I 2023 er det ført opp 30 mill. kroner på vann og 39,5 mill. kroner på avløp grunnet 
planlagte større avløpssaneringer.   
 
Rehabilitere styring trykkøkere/PLS (prosjekt 74006) 
Det foreslås utskifting av foreldet programmerbar logisk styring (PLS), styrings- og 
kommunikasjonsutstyr i vannverk, trykkforsterkere og høydebasseng, renseanlegg og 
kloakkpumpestasjoner. Det bevilges kr 500.000 i 2021, og det er ført opp tilsvarende beløp årlig i 
perioden 2022-2024. 
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Vannbehandling (prosjekt 74007) 
Vedlikehold, styring og vannbehandling vurderes ved alle vannverk, og oppgradering blant annet i 
styrking av hygieniske barrierer, utføres. Det bevilges kr 500.000 i 2021, og det er ført opp 
tilsvarende beløp årlig i perioden 2022-2024. 
 
Rehabilitere maskin/bygg (prosjekt 74009) 
Det er behov for rehabilitering av vannverk, trykkøkere, høydebassenger, vannstrenger (for eksempel 
Nes-Stavsjø), styringer, maskinutrustning, renseanlegg, kloakkpumpestasjoner osv. Det bevilges kr 
800.000 for vann og 1 mill. kroner for avløp i 2021, og det er ført opp tilsvarende beløp for vann og 
avløp årlig i perioden 2022-2024. 
 
Utbyggingsavtaler (prosjekt 74020) 
I forbindelse med ulike utbygginger/investeringer i privat regi i kommunen, inngås det ofte 
utbyggingsavtaler. Det er på forhånd vanskelig å forutse dette. Det er ført opp 1 mill. kroner til både 
vann og avløp årlig i perioden 2022-2024.  
 
Lefstorget – Kirkenær (prosjekt 74021) 
Utbygging av vannledning mellom Lefstorget og Kirkenær sikrer tosidig vannforsyning til Kirkenær 
høydebasseng, i tillegg er det behov for en trykkøker. Det er ført opp 8,5 mill. kroner i 2022 og 7 mill. 
kroner i 2023 til prosjektet. 
 
Større maskiner - vann og avløp (prosjekt 74027)  
Tiltaket benyttes til fornyelse av enhetens maskiner, for eksempel traktor, gravemaskin og lignende. 
Det bevilges 1 mill. kroner til både vann og avløp i 2021. Det er ført opp 1 mill. kroner i 2022 på vann 
og avløp og kr 800.000 årlig på vann og avløp i 2023 og 2024. 
 
Utstyr og lettere maskiner - vann og avløp (prosjekt 74028)  
Tiltaket benyttes til kjøp av mindre utstyr og maskiner. Det bevilges kr 250.000 til både vann og avløp 
i 2021. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i perioden 2022-2024. 
 
Rehabilitere trykkøker (prosjekt 74031) 
Det bevilges kr 800.000 i 2021 og kr 500.000 i 2023 til rehabilitering av trykkøkere. Det er ført opp 6 
mill. kroner i 2022 til rehabilitering av Stensbakk utjevningsbasseng som er mer kostnadskrevende å 
rehabilitere enn en vanlig trykkøker. 
 
Rehabilitere styring pumpestasjoner (prosjekt 74040) 
Det foreslås utskifting av foreldet PLS, styring og kommunikasjonsutstyr i kloakkpumpestasjoner. Det 
bevilges 1 mill. kroner i 2021, og tilsvarende beløp er ført opp årlig i perioden 2022-2024. 
 
Rehabilitere pumpestasjoner (prosjekt 74041) 
Ringsaker kommune har 54 avløpspumpestasjoner. 16 av disse er bygget i slutten av 1970-tallet og 
begynnelsen av 1980-tallet. Det er behov for et kontinuerlig arbeid med rehabilitering av disse. Det 
bevilges 3 mill. kroner i 2021, og tilsvarende beløp er ført opp årlig i perioden 2022-2024. 
 
ENØK/renseprosess (prosjekt 74042) 
Det ligger potensial til energisparing og driftsoptimalisering av anleggene. Det bevilges 1 mill. kroner i 
2021, og det er ført opp 1 mill. kroner årlig i perioden 2022-2023. 
 
Pellerviken avløpspumpestasjon (prosjekt 74100) 
For å realisere næringstomtene nærmest E6 på Pellerviken, er det behov for en avløpspumpestasjon. 
Det bevilges 6 mill. kroner til denne i 2021. 
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VA kryssinger som følge av ny E6 (prosjekt 74082)  
I forbindelse med bygging av ny E6, må en rekke vann og avløpskryssinger saneres og 
oppdimensjoneres og Sangheim trykkøker må rehabiliteres. Det bevilges 12 mill. kroner på vann og 6 
mill. kroner på avløp i 2021.  
 
Sanering Mjøssenteret (prosjekt 74083)  
VA-ledninger ved Mjøssenteret saneres, omlegges og oppdimensjoneres som følge av ny E6 og  
ny overføringsledning mellom Moelv og Rudshøgda. Det bevilges 6 mill. kroner på vann og  
3 mill. kroner på avløp i 2021. 
 
VA til nytt boligområde Kval (prosjekt 74085)  
I forbindelse med nytt boligfelt på Kval, må det bygges nye VA-ledninger inn til boligfeltet. Det 
bevilges 1 mill. kroner på vann og 1 mill. kroner på avløp i 2021.  
 
Sjøledning Pellerviken - Botsenden (prosjekt 74086)  
For å styrke vannforsyningen begge veger mellom Brumunddal - Rudshøgda - Moelv, er det behov for 
en sjøledning mellom Pellerviken og Botsenden. Det bevilges 10 mill. kroner i 2021.  
 
Sikring av anlegg (prosjekt 74093) 
Som følge av innstramming av krav til vannforsyningsforskriften kreves større sikkerhet på 
stasjonene. Det er behov for å installere nytt låssystem med adgangskontroll. Det bevilges  
1 mill. kroner i 2021, og det er ført opp 1 mill. kroner årlig i perioden 2022-2023. 
 
Næroset trykkøker (prosjekt 74094) 
Det er behov for en trykkøker ved Kvernstubrua for å styrke kapasiteten på vannforsyningen mot 
Sjusjøen. Prosjektet inkluderer ombygging av eksisterende høydebasseng og eksisterende trykkøker 
på Jevernstubrua. Det bevilges 5,5 mill. kroner i 2021. 
 
Sanering av Nedre HB i Moelv (prosjekt 74096) 
Nedre høydebasseng i Moelv er gammelt og har behov for å saneres. Det er ført opp 50 mill. kroner i 
2024. 
 
Flomsikring av Narud vannverk (prosjekt 74097) 
Narud vannverk risikerer å bli utsatt for isgang i Brumunda, og må sikres mot dette. Det bevilges 3 
mill. kroner i 2021 til flomsikring av Narud vannverk. 
 
Hovedvannforsyning Sangheim - Helnor (prosjekt 74098) 
For å styrke vannforsyningen begge veger mellom Brumunddal - Rudshøgda - Moelv, er det behov for 
en vannledning fra Sangheim til Helnor på Rudshøgda. Det er ført opp 7 mill. kroner i 2022. 
 
Ødegårdstoppen - Ringsaker Elektro (prosjekt 74099) 
For å styrke vannforsyningen begge veger mellom Brumunddal - Rudshøgda - Moelv, er det behov for 
en vannledning fra Ødegårdstoppen til Ringsaker Elektro i Moelv. Det er ført opp 3 mill. kroner i 
2022. 
 
Luktreduksjon - Sjusjøledningen - Nutrinox (prosjekt 74101) 
Det er behov for tiltak for luktreduksjon på ledningen mellom Sjusjøen og Moelv. Det bevilges kr 
300.000 i 2021. 
 
Avløpskapasitet Sjusjøen - Moelv (prosjekt 74102) 
Det er behov for oppgradering av pumpekapasiteten på Mesnali avløpspumpestasjon. Det er ført opp 
3 mill. kroner i 2024. 
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4.15  Kart og byggesak 

4.15.1 Innledning 
 
Virksomhetsområdet omfatter bygge-, delings- og seksjoneringssaker, kart og oppmåling, avløp fra 
spredt bebyggelse og eiendomsskatt. 
 
Hovedmål: 

Yte rask og korrekt forvaltning innenfor enhetens tjenesteområder; bygge-, delings- og 
seksjoneringssaker, kart og oppmåling, avløp fra spredt bebyggelse og eiendomsskatt. 

4.15.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.15.2.1 Personalressurser (årsverk) 

 31.12.2019 Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Årsverk samlet 19,20 19,20 17,70 17,70 17,70 17,70 
 
I 1. tertialrapport 2020 ble 1 årsverk advokat overført til VO 11 Administrasjon og fellesutgifter. Det 
inndras 0,5 årsverk ingeniør innenfor byggesaksområdet fra 1.1.2021. 
 
Tabell 4.15.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Driftsutgifter 22 082 20 851 19 909 19 909 19 908 19 598 
Driftsinntekter 21 265 18 774 18 521 18 521 18 520 18 210 
Netto driftsutgifter -809 2 077 1 388 1 388 1 388 1 388 
Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekter 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

 

4.15.3 Behovsvurderinger 
 
Det er høy aktivitet på fradelings- og oppmålingsarbeider. Når det gjelder samlet byggeaktivitet er 
denne noe redusert. Tilknytningsstoppen på Sjusjøen har medført en betydelig reduksjon i 
hyttebyggingen, noe som antas å gjelde fortsatt for 2021. Det er imidlertid en betydelig aktivitet for 
mindre byggetiltak. 
 
I de senere år er flere byggetiltak unntatt søknadsplikt, noe som medfører en økning i behov for 
veiledning for å avklare om tiltak er søknadspliktig eller ikke. En antar det vil bli noe mer arbeid 
knyttet til ulovlighetsoppfølging, da noen vil kunne utføre søknadspliktige tiltak uten å søke. 
Eventuell frigjort kapasitet vil bli brukt til tilsyn. 
 
Det er innført regelverk knyttet til vannforekomstene, som skal gi grunnlag for en mer helhetlig og 
samordnet forvaltning av vannmiljøet, og hovedmålet er å sikre god tilstand i overflatevann og 
grunnvann innen utgangen av 2021. Dette medfører blant annet undersøkelse av tilstanden i 
kommunens vassdrag og oppfølging av forurensningskilder. 
 
Gjennom Geodata-samarbeidet gjennomføres det prosjekter løpende for å forbedre og utvikle 
kartplattformen. Dette er et samarbeid mellom kommuner, Statens kartverk, Bane Nor, Statens 
vegvesen, energiselskapene med flere. Ringsaker er med i GIS-samarbeidet i Innlandet sammen med 
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Hamar, Stange og Løten (Hedmarken). Det pågår et løpende arbeid for å forbedre og utvikle geodata. 
Det påregnes noe økte kostnader til dette. Gode geodata bidrar blant annet til å kunne gi bedre 
innbyggerservice, tjenester og forbedre saksbehandlingen. 
 
4.15.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Kart og byggesak 
 
Reduksjon i driftsutgifter 
Det er innarbeidet en reduksjon av diverse driftsutgifter med kr 30.000.  
 
Økning av inntekter 
Det er innarbeidet en økning av gebyrinntekter med kr 500.000 innenfor spredt avløp og kart og 
oppmåling.  
 
Kart og byggesak – selvkost byggesak 
 
Inndragelse av 0,5 årsverk ingeniør  
Det inndras 0,5 årsverk ingeniør innenfor byggesaksområdet. Reduserte lønnsutgifter utgjør kr 
370.000. 
 
Endring i avgiftsgrunnlaget for byggesak 
Ovennevnte driftstiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse av gebyr for 
byggesak. Dette innebærer reduserte inntekter for byggesak med kr 370.000 i 2021.  
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4.16 Renhold (VO nr. 80) 
 
4.16.1 Innledning 
 
Renholdsenheten har rundt 120 ansatte og rengjør mer enn 150.000 m2 i kommunale bygg. Enheten 
består av fire geografiske avdelinger for regelmessig renhold og én avdeling for temporære oppdrag. 
Enheten leverer renhold etter den nordiske standarden NS INSTA 800, jobber innovativt og søker 
effektive og smarte løsninger for å sikre en god kvalitet på renholdet og øke ytelsen til renholderne. 
Enheten jobber ut ifra sin visjon: «For din trivsel!» 
 
Hovedmål: 
Levere kommunens enheter riktig mengde renhold og vaskeritjenester med tilfredsstillende kvalitet, 
til rett tid og til en konkurransedyktig pris. 
 
4.16.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.17.2.1 Personalressurser (årsverk) 
 31.12.2019 Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Årsverk samlet      91,63     93,96      92,37      92,37      92,37      92,37 

 
I 2021 reduseres 1,0 årsverk i temporær avdeling, 0,40 årsverk ved Furnes barnehage, Furnes u-skole, 
Brumunddal u-skole og Kirkenær skole, 0,15 årsverk i vaskeriet ved Tømmerli sykehjem, 0,32 årsverk 
helgerenhold i Brugata 8, Fagerlundhallen og Moelv kulturhus, samt 0,08 årsverk renholder i den 
tidligere driftssentralen i Brumunddal og i Drengestua. Det er tilført 0,3 årsverk ved Moelv skole og 
0,06 årsverk ved Solsida i Brumunddal. 
 
Tabell 4.17.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 63 472 61 151 60 746 59 992 58 938 58 938 
Driftsinntekter 8 059 2 300 2 352 2 332 2 304 2 304 
Netto driftsutgifter 55 413 58 851 58 394 57 660 56 634 56 634 
Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

 
4.16.3 Behovsvurderinger 
 
Enheten satser på faglig utvikling og ønsker fortsatt å tilby ansatte mulighet til å ta fagbrev gjennom 
ordningen «Fagbrev på jobb». Økt kompetanse, sammen med teknologisk utvikling, vil fortsatt være 
viktige områder å prioritere fremover. Det er ikke satt av midler i budsjettet til fagbrevutdanning, 
men enheten vil søke midler og støtte gjennom ordningen «Fagbrev på jobb». 
 
Renhold har pr. i dag en egen renholdsskole, der den selv utdanner sine ansatte. Enheten ønsker å 
effektivisere kurs og informasjon for ansatte gjennom digitale løsninger. Det vil bli en mer økonomisk 
og effektiv måte å gjennomføre kurs på, siden renholderne kan ta kurs på arbeidsplassen og ikke må 
reise til kurssted. I tillegg vil renholderne få fagrelatert oppdatering raskere. 
 
Gjennomsnittspris pr. kvadratmeter rengjort areal er kr 369. Prisen økes i hovedsak som følge av økte 
lønnskostnader gjennom lønnsoppgjør. Økt forbruk på toalett- og håndtørkepapir, samt avfallsposer 
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påvirker også prisen på rengjort areal. En stor del skyldes økt forbruk av såpe, desinfeksjonsmidler og 
papir i forbindelse med koronaviruset. Enheten forventer at denne utviklingen vil vedvare i 2021. 
 
4.16.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Reduserte driftsutgifter 
Enheten har gjennomgått driftsposter og redusert driftsutgiftene med kr 700.000. En har blant annet 
reforhandlet avtalen på kalkulasjonsverktøyet CleanPilot, samt redusert opplærings-, inventar- og 
utstyrsbudsjettet. Det foreslås også inndragelse/omdisponering av til sammen 0,95 årsverk, og noe 
av besparelsen er foreslått brukt til å dekke inn blant annet ansiennitetsopprykk og fagbrev. 
 
Inndragelse av 1,0 årsverk renholder i temporær avdeling 
Enheten har gjennom erfaring og endring av fremdriftsplaner funnet det forsvarlig å redusere med 
1,0 årsverk i temporær avdeling. Tiltaket gir en årlig besparelse på kr 550.000. 
 
Opprettelse av 0,3 årsverk renholder ved Moelv skole 
Det er innarbeidet kr 263.000 til opprettelse av 0,3 årsverk renholder i nye lokaler ved Moelv skole. 
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4.17 Bygg og eiendom (VO nr. 81) 

4.17.1 Innledning 
 
Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens totale bygningsmasse, vaktmesterkorps, 
bygging av nye kommunale bygg, ombyggings- og rehabiliteringsarbeid, samt forvaltning av 
kommunens utleieboliger og bygg som ikke er i aktiv tjenesteproduksjon. Unntaket er bygg som 
tilhører enhet Teknisk drift. Energiledelse, energiøkonomisering og renovasjon for kommunale bygg 
er også oppgaver som er tillagt enheten. 
 
Hovedmål: 

Videre utvikling av enheten i tråd med kommunens overordnede visjon – vekst og utvikling. Enheten har en 
overordnet handlingsplan med konkrete målsettinger om brukertilfredshet, utleiegrad, ENØK, 
forvaltningsplaner, utviklingstiltak, HMS- og arbeidsmiljø.  

4.17.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.17.2.1 Personalressurser (årsverk) 

 31.12.2019 Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Årsverk samlet 51,66 50,60 53,90 53,90 53,90 53,90 
 
Det inndras 1 årsverk prosjektleder. I forbindelse med at VO 71 Servicesenteret opphører som egen 
enhet overføres 4,3 årsverk fra boligservice til Bygg og eiendom. 
 
Tabell 4.17.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Driftsutgifter 135 195 131 089 133 701 133 084 130 150 131 592 
Driftsinntekter 57 406 50 907 55 184 55 454 54 916 54 916 
Netto driftsutgifter 77 789 80 182 78 517 77 630 75 234 76 676 
Investeringsutgifter 21 375 8 250 7 250 7 250 7 250 7 250 
Investeringsinntekter 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 21 375 8 250 7 250 7 250 7 250 7 250 

4.17.3 Behovsvurderinger 
 
Avdeling for fellesfunksjoner og utvikling 
Fra 1.1.2021 overføres oppgaver og ansatte tilknyttet boligservice under VO 71 Servicesenteret til 
enhetens fellesavdeling. Boligservice har det helhetlige ansvaret for kommunens boligsosiale 
virkemidler og arbeidet med å tildele kommunalt disponert boliger etter retningslinjer vedtatt av 
kommunestyret.  
 
Det er flere personer som har fått positivt vedtak for tildeling av kommunal bolig, men som venter på 
egnet bolig. Ved utgangen av oktober 2020 var det 7 personer som ventet på egnet kommunal bolig. 
Det er utfordrende å hjelpe store familier med egnet bolig, og kommunen trenger flere boliger med 
mer enn tre soverom. Boligene bør ligge sentrumsnært hvor en enkelt kan komme seg til barnehage, 
skole, jobb og fritidsaktiviteter.  
 
Behovet for egnede boliger til personer med omfattende rusutfordringer og/eller alvorlige psykiske 
lidelser er økende på grunn av kortere behandlingstid, og en stadig nedbemanning i statlige bo- og 
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behandlingsinstitusjoner. Pr. i dag mangler kommunen 6-8 boliger som er passende for personer 
med dårlig boevne. 
Ringsaker kommune skal prøve ut en ny arbeidsmetode overfor utvalgte lavinntektsfamilier. 
Metoden er inspirert av Asker kommunes Velferdslab hvor man går fra å tenke velferdstjenester som 
en kostnad til å tenke på velferdstjenester som en investering, og fra å handle om saker til å handle 
om mennesker.  
 
Gjennom koordinert oppfølging skal familien få bedre levekår, bedret livskvalitet og på sikt ha behov 
for mindre tjenester fra kommunen. Familien skal få møte berørte fagpersoner i et såkalt 
investeringsmøte hvor familien får beskrive sine utfordringer i forhold til å bli selvhjulpne og få en 
bedret livssituasjon. Fagpersonene skal ha myndighet til å fatte beslutninger slik at familien får riktig 
hjelp til riktig tid. Metoden er driftsnær og skal supplere øvrige ordinære tjenester. Utprøving av 
Velferdslab organiseres av Husbanken i samarbeid med Asker kommune og fylkesmannen i Oslo og 
Viken. 
 
Husbanken har bostøtte som virkemiddel for personer/familier med lav inntekt. Bostøtte vil kunne 
bidra til å opprettholde et leieforhold eller fortsatt bli boende i eid bolig, selv om inntekten er lav. 
Behovet for å søke midler til bolig hos Nav reduseres ved bruk av bostøtte for de som er innenfor 
kriteriene. 
 
Startlån 
Startlån er et strategisk virkemiddel for å gi vanskeligstilte på boligmarkedet en mer stabil og 
forutsigbar bosituasjon. Etterspørselen etter startlån har økt de siste årene, og pr. 31.8.2020 
har 234 personer søkt om lån til å fremskaffe eller beholde eid bolig.  
 
Lånerammen gitt fra Husbanken til Ringsaker kommune for 2020 er 100 mill. kroner. Hele 
startlånsrammen for 2020 er bundet opp i forhåndstilsagn. For 2021 søkes det Husbanken om 100 
mill. kroner i startlån. Barnefamilier er en prioritert målgruppe for Husbanken og for Ringsaker 
kommune, og det arbeides også for at familier med leid kommunal bolig får kjøpe egen bolig med 
startlån.  
 
Boligservice har i 2020 fortsatt å jobbe med prosjektet hvor målsettingen er at personer med 
flyktningbakgrunn skal få mulighet til å kjøpe bolig med startlånsmidler. En gruppe på ti familier eller 
enkeltpersoner har blitt fulgt opp og veiledet i forhold til hva som skal til for å kjøpe egen bolig, og en 
ser at dette gir resultater. Det er økt behov for veiledning av personer som har fått lånetilsagn. 
Språkproblemer og utrygghet i kjøpsprosessen er ofte bakgrunn for behovet for ekstra veiledning.  
 
Utover saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering/tilpasning, jobbes det med prioritets-
fravikelser på eiendommer delfinansiert med startlån, oppfølging av løpende lån i samarbeid med 
Lindorff samt aktivt samarbeid med namsmann og gjeldsrådgiver i konkrete enkeltsaker. 
 
Husbankens by- og tettstedsprogram 
Ringsaker kommune har siden 2016 deltatt i Husbankens by- og tettstedsprogram. Sistnevnte er et 
delprogram i Husbankens kommuneprogram, bolig for velferd (2016-2020). Husbankens by- og 
tettstedsprogram ble avsluttet i 2020, men det skal videreføres gjennom boligstrategisk ledergruppe 
og implementeres i den daglige driften. I 2021 skal det jobbes med å videreutvikle et sterkt og godt 
samarbeid med Husbanken og private utbyggere som kommunen har tilvisningsavtaler med. Videre 
skal det satses ytterligere på «leie til eie» slik at flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal få kjøpt 
egen bolig ved hjelp av startlån.  
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Så langt har samarbeidet om boligprosjekter med private utbyggere, Husbanken og kommunen 
bidratt med til sammen 208 nye utleieboliger i Brumunddal og Moelv. Av disse har kommunen 
tildelings-/tilvisningsrett på 91 boliger. 
 
Energi 
Totalt energiforbruk for samtlige energibærere i kommunale bygg for 2021 er basert på en 
gjennomsnittspris på 84,96 øre/kWh eksklusive mva. med et årsforbruk på 33,35 mill. kWh hvor 
energi kjøpt på strømmarkedet utgjør ca. 62,28 %. 
 
Fjernvarme 
Bruk av fjernvarme er økende, og pr. i dag har Ringsaker kommune totalt 34 bygg som er tilkoblet 
fjernvarme.   
 
Strøm 
Ringsaker har i dag sikret 75 % av den elektriske porteføljekraften for 2021 hvor siste 25 % handles til 
en forventet markedspris på 27 øre/kWh. Dette gir en antatt gjennomsnittlig kraftpris for 2021 på 
26,40 øre/kWh, som er en forutsigbar og god pris. Gjennomsnittlig spottpris har vært 26 øre/kWh de 
siste 20 årene eksklusive profilkostnad. Profilkostnaden for Ringsaker kommune utgjør ca. 2,50 
øre/kWh. 
  
Nettleieprisen for 2021 anslås til 29,50 øre/kWh. På grunn av sammenslåing av Hafslund Nett og 
Eidsiva Nett til Elvia, er det usikkert hvordan dette vil påvirke nettleien for 2021. 
 
Dagens forbruksavgift er på 16,13 øre/kWh. Satsen revideres i statsbudsjett for 2021 og vil være 
gjeldene fra 1.1.2021. Avgiften er antatt å bli 16,50 øre/kWh for 2021. 
 
El-sertifikater/grønne sertifikater 
Produsenter av ny fornybar energi tildeles «grønne sertifikater» tilsvarende energimengden de 
produserer. Dette er ment å være et virkemiddel for å fremme utbygging av ren fornybar energi. 
Ringsaker kommune er for 2021 pålagt å kjøpe grønne sertifikater som dekker 19,3 % av forbruket. 
Prognosen for 2021 er et påslag på 1,0 øre/kWh fordi innkjøpsprisen nå er vesentlig lavere enn for 
2020. Kvotekurven, den del av forbruket som det skal kjøpes grønne sertifikater for, er av 
myndighetene revidert opp til 19,3 % av forbruket for 2021. El-sertifikater for 2021 vil ha en samlet 
estimert utgift på om lag kr 208.000. 
 
Driftsavdelingen 
Driftsavdelingen drifter og vedlikeholder all kommunal eiendomsmasse, unntatt boliger og bygg som 
ikke er i aktiv tjenesteproduksjon. For å ivareta vedlikehold og drift av byggene i 2021 disponerer 
driftsavdelingen et budsjett på 27,123 mill. kroner.  
 
4-årige vedlikeholdsplaner revideres årlig etter kartlegging av bygningsmassen. Tiltaksplanene lages i 
IK-bygg/FDV bygg. Endringer i økonomiske og bygningsmessige forhold kan medføre behov for 
endringer i tiltaksplanene for 2021 gjennom året. Avdelingen fokuserer på brannsikkerhet, og jobber 
tett med andre enheter for å bedre situasjonen.  
 
Boligavdeling 
Boligavdelingen har forvaltningsansvaret for kommunale utleieboliger og omsorgsboliger, til sammen 
464 boenheter. I tillegg har avdelingen ansvaret for bygg og arealer som ikke er i aktiv 
tjenesteproduksjon. 
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Avdelingen har følgende målsettinger:  
• Forvalte bygningsmassen på best mulig måte innenfor gitte økonomiske rammer.  
• 90 % av boligmassen skal til enhver tid være utleid.  
• Heve den generelle standarden på de kommunale boligene.  
• Utarbeide forvaltningsplaner som revideres hvert annet år. 

 
I løpende leieforhold foretas det årlig regulering av husleien tilsvarende endringen i 
konsumprisindeksen. Ved inngåelse av ny leiekontrakt reguleres leien til «gjengs leie».  
Boligavdelingen vil arbeide for å redusere bruken av framleieboliger ytterligere.  
 
Prosjektavdelingen 
Avdelingen har ansvar for gjennomføring av alle større rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter innen 
kommunenes eksisterende bygningsmasse, og har også ansvaret for bygging av alle nye kommunale 
bygg. I økonomiplanperioden foretas en stor investering i nytt sykehjem i Moelv.  
 
4.17.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Inndragelse av 1 årsverk prosjektleder 
Det inndras 1 årsverk prosjektleder fra 1.1.2021 som er lønnet over investeringsbudsjettet. 
 
Reduksjon i energiutgifter 
Effektivisering av driftsrammen for energiutgifter utgjør 5,5 mill. kroner. 
 
Reduksjon i driftsutgifter 
Det er innarbeidet en reduksjon av diverse driftsutgifter med kr 500.000.  
 
Overføring av boligservice fra VO 71 Servicesenteret 
VO 71 Servicesenteret opphører som egen enhet fra 1.1.2021 og oppgaver og ansatte tilknyttet 
boligservice overføres fellesavdelingen under VO 81 Bygg og eiendom. Nettoutgiftene utgjør 5,468 
mill. kroner.  

4.17.5 Investeringstiltak 
 
Større rehabiliteringsarbeid/utbedring kommunale bygg (prosjekt 60007) 
Ringsaker kommune har en stor bygningsmasse av eldre årgang, med behov for større utbedringer og 
standardhevinger. Det er ført opp 1 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden.  
 
ENØK (prosjekt 60010) 
For å oppnå energieffektive bygg, kreves god isolasjon og behovsstyring av byggene. Disse tiltakene 
gjennomføres på bakgrunn av analyser av hvor en kan spare mest. Installering av nye og riktige 
energibærere og energimålere for alle aktuelle energikilder er et kontinuerlig prosjekt, som gir 
besparelse fra første investerte krone. ENØK-prosjekter bidrar i den sammenheng til å ivareta vedtatt 
klima- og energiplan med reduksjon av energi og CO2. 
 
Det er ført opp 1 mill. kroner hvert år i planperioden. Midlene skal bidra til å realisere potensialet i 
energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse og ENØK-tiltak som resultat av 
energimerkeordningen.  
 
Branntiltak (prosjekt 60715) 
For utleieboliger er det diverse pålegg om branntiltak som må utføres for at det skal være lovlig 
utleie. Det er ført opp kr 250.000 årlig i økonomiplanperioden for å utføre tiltakene.   
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Rehabilitering av tak (prosjekt 61211) 
Flere av takene på kommunens bygg er av en slik stand at de må skiftes ut. Det er ført opp 5 mill. 
kroner hvert år i planperioden til å skifte tak fortløpende. 
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4.18 Matproduksjon (VO nr. 82) 

4.18.1 Innledning 
 
Ved kommunens sentralkjøkken på Tømmerli produseres og leveres det frokost, lunsj, to-retters 
middag og kveldsmat til beboere på sykehjem, beboere i bofellesskap og hjemmeboende brukere. 
Det produseres og distribueres om lag 4.800 middagsporsjoner pr. uke. Maten produseres etter 
kok/kjøl-metoden for å ivareta matens næringsstoffer, utseende og smak på en god måte. Enheten 
har ansatte fordelt rundt på alle sykehjemmene. De ansatte bestiller, sorterer og kvalitetssikrer 
maten og har en tilretteleggerrolle for rundt 40 postkjøkken ved sykehjem. I tillegg drifter enheten ni 
kantiner og tilbyr catering internt i kommunen. Den ferdigproduserte maten kjøres ut til sykehjem og 
hjemmeboende brukere to ganger pr. uke. Distribusjon av maten foregår med egen kjølebil og sjåfør. 
For tiden er det 28 ansatte i enheten.  
 
Hovedmål: 

Produsere og levere trygg, god og ernæringsriktig mat til kommunens brukere. 

4.18.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.18.2.1 Personalressurser (årsverk) 

 31.12.2019 Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Årsverk samlet 23,88 23,88 23,28 23,28 23,28 23,28 
 
Det inndras 0,6 årsverk assistent fra 1.1.2021. 
 
Tabell 4.18.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 30 479 29 801 29 590 29 590 29 590 29 590 
Driftsinntekter 10 669 9 230 9 495 9 495 9 495 9 495 
Netto driftsutgifter 19 810 20 571 20 095 20 095 20 095 20 095 
Investeringsutgifter 1 284 500 500 500 500 500 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 1 284 500 500 500 500 500 

4.18.3 Behovsvurderinger 
 
Produksjon og levering av mat 
Matproduksjon produserer og leverer ca. 260.000 to-retters middagsporsjoner til hjemmeboende- og 
institusjonsbrukere på årsbasis. Av det utgjør ca. 55.000 porsjoner til hjemmeboende og ca. 47.000 
(18 %) porsjoner spesialtilpasset kost inkludert dietter. Behovet for mat levert til hjemmeboende har 
økt det siste året, og behovet for dietter er for tiden stabilt. Den spesialtilpassede kosten og enkelte 
dietter har blitt mer sammensatte enn før, noe som medfører at det brukes mer ressurser på denne 
delen av produksjon enn tidligere. Det leveres ut tørrvarer til ca. 440.000 frokost-/kveldsmatmåltider 
inkludert lunsjmåltidet. I tillegg leveres det ut ca. 7.000 frokost-/kveldsmatpakninger til 
hjemmeboende og ca. 700 cateringleveranser på årsbasis. 
 
Enheten fokuserer på god hjemmelaget mat som varieres etter sesong og med bruk av gode lokale 
råvarer med høy kvalitet. De lokalproduserte råvarene ligger noe høyere i pris, men har ofte en 
høyere kvalitet.  
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Det serveres fire måltider hver dag på alle sykehjem, i tillegg tilpasses måltider etter behov. Etter 
innføring av det 4. måltid er måltidstidspunktene justert og tilpasset dagens spisetider. 

4.18.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Avvikling av kantina i kommunebygget  
Kantina i kommunebygget avvikles fra 1.1.2021. Dette begrunnes med at kantina er lite brukt og at 
bestillinger til møter i kommunebygget blir bestilt hos produksjonskjøkkenet på Tømmerli. Dette gir 
netto reduserte driftsutgifter og driftsinntekter på til sammen kr 363.000.  

4.18.5 Investeringstiltak 
 
Produksjonsutstyr (prosjekt 53604) 
Matproduksjon har et nødvendig investeringsbehov i forbindelse med innkjøp av nytt kjøkkenutstyr 
ved ni kjøkken i perioden 2021 - 2024, og det er ført opp kr 500.000 årlig i økonomiperioden. 
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4.19 Overføringer (VO nr. 87) 

4.19.1 Innledning 
 
Virksomhetsområdet omfatter alle faste overføringer og tilskudd fra Ringsaker kommune. Det er 
overføringer til kirkelig fellesråd, muséer, arbeidsmarkedsbedrifter, regionale reiselivsorganisasjoner, 
frivilligsentraler i kommunen, samt overføringer til interkommunale samarbeidsordninger om 
krisesenter og incestsenter. 

4.19.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.19.2.1 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Driftsutgifter 30 988 32 064 29 582 29 582 29 432 29 432 
Driftsinntekter 1 165 0 854 854 854 854 
Netto driftsutgifter 29 823 32 064 28 728 28 728 28 578 28 578 
Investeringsutgifter 8 500 4 500 6 000 4 500 4 500 4 500 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto 
investeringsutgifter 

8 500 4 500 6 000 4 500 4 500 4 500 

4.19.3 Behovsvurderinger  
 
Virksomhetsområdets netto driftsutgifter er budsjettmessig fordelt som vist i tabellen under. 
 
Tabell 4.19.3.1 Fordeling av driftsbevilgningen til virksomhetsområde 87 Overføringer 

 2021 2022 2023 2024 
Ringsaker kirkelige fellesråd 20 419 000 20 419 000  20 419 000 20 419 000 
Stiftelsen Norsk kulturarv 15 000 15 000 15 000  15 000 
Visit Innlandet 623 000 623 000 623 000 623 000 
Osloregionen 125 000 125 000 125 000 125 000 
Destinasjon Sjusjøen 283 000 283 000 283 000 283 000 
Ringsakerfjellet Fritid 800 000 800 000 800 000 800 000 
Skiløyper i Ringsakerfjellet 227 000 227 000 227 000 227 000 
Providor AS 1 472 000 1 472 000 1 472 000 1 472 000 
Mjøsanker AS 453 000 453 000 453 000 453 000 
Frivilligsentraler og eldresenter 692 000 692 000 692 000 692 000 
Natteravnene i Ringsaker 26 000 26 000 26 000 26 000 
Jønsberg 4H-gård 46 000 46 000 46 000 46 000 
NVIO, avd. Hamar og omegn * 36 000 36 000 36 000 36 000 
Funkis IL  150 000 150 000 0 0 
Hamar krisesenter 3 010 000 3 010 000 3 010 000 3 010 000 
SMISO ** 280 000 280 000 280 000 280 000 
Kirkens SOS 71 000 71 000 71 000 71 000 
Sum 28 728 000 28 728 000 28 578 000 28 578 000 

* Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner; avd. Hamar og omegn 
** Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 
 
Ringsaker kirkelige fellesråd 
Ringsaker kirkelige fellesråds budsjettforslag for 2021 er oversendt rådmannen ved brev datert 
20.11.2020, og vil følge som trykt vedlegg til rådmannens saksfremstilling om budsjettet. Det vises til 
budsjettforslag fra fellesrådet for en nærmere beskrivelse av innholdet i dette.  
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Det er i tråd med tidligere praksis innarbeidet helårsvirkningen av lønnsoppgjøret for 2020. Det vil 
dessuten bli gitt en kompensasjon etter 2. tertial 2021 for deler av lønnsoppgjøret og 
reguleringspremien for 2021. 
 
I driftstilskuddet er det innarbeidet kr 150.000 for å dekke avdrag på et lån inntil 3 mill. kroner som 
er tatt opp for å finansiere nødvendig utbedring av taket på Ringsaker kirke, jf. k.sak 93/2009. Renter 
forutsettes dekket av tilskudd fra den statlige rentekompensasjonsordningen for kirkebygg. 
 
I rådmannens budsjettforslag er det lagt opp til en overføring på til sammen 20,419 mill. kroner til 
Ringsaker kirkelige fellesråd. Det er innarbeidet en reduksjon i tilskuddet til Ringsaker kirkelige 
fellesråd med kr 500.000 fra 2021. 
 
Det er over kommunens investeringsbudsjett ført opp 4,5 mill. kroner til rehabilitering av kirkene 
årlig i perioden 2021-2024. Det er ført opp 1,5 mill. kroner til slukkeanlegg ved Ringsaker kirke i 2021. 
 
Stiftelsen Norsk kulturarv 
Norsk kulturarv arbeider for å synliggjøre kulturminneverdier gjennom næringsutvikling og aktiv 
bruk. Til dette samarbeidet budsjetteres det årlig med kr 15.000, jf. f.sak 188/2009. 
 
Visit Innlandet 
Ringsaker kommune deltar i reiselivsselskapet Visit Innlandet. Det er budsjettert med et årlig tilskudd 
på kr 623.000. 
 
Osloregionen 
Ringsaker kommune ble tatt opp som medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen med virkning fra 
1.1.2017, samt deltagelse i Oslo Brand Alliance. Det er budsjettert med et tilskudd på kr 125.000 
årlig. Medlemskontingenten beregnes ut fra innbyggertall i de ulike kommunene og 
fylkeskommunene. 
 
Destinasjon Sjusjøen 
Det er budsjettert med et årlig tilskudd på kr 283.000 til finansiering av tiltak etter nærmere 
vurdering i Destinasjon Sjusjøens handlingsplan. 
 
Ringsakerfjellet Fritid 
Det er budsjettert med et årlig tilskudd på kr 800.000 til løypekjøring på Sjusjøen. 
 
Skiløyper i Ringsaker fjellet 
Det er budsjettert med et tilskudd på kr 227.000 årlig til løypekjøring i Ringsakerfjellet. Tilskuddet må 
sees i sammenheng med tilskuddet til Ringsakerfjellet Fritid. Det er en målsetting om at kommunen 
totalt sett skal dekke ca. 1/3 av totalutgiftene ved løypekjøring i Ringsakerfjellet. 
 
Providor AS 
Providor AS er et heleid kommunalt selskap. Selskapet sysselsetter yrkeshemmede arbeidstakere og 
mottar driftstilskudd fra staten og kommunen. Det er budsjettert med et årlig tilskudd på 1,472 mill. 
kroner til dekning av egenandel for til sammen 31 VTA-arbeidsplasser. 
 
Mjøsanker AS 
Mjøsanker AS er en produksjonsbedrift for yrkeshemmede. Gjennom veiledning, motivasjon og 
tilrettelegging skal mennesker hjelpes tilbake til arbeidslivet eller få et tilbud om tilrettelagt arbeid. 
Det budsjetteres årlig kr 453.000 til Mjøsanker AS til dekning av kommunal medfinansiering på minst 
25 % av statlig støtte pr. godkjent VTA-plass, og til en distribusjonsløsning for lokalmat. 
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Aktivitetstilskudd eldre 
Den aktuelle bevilgningen på kr 692.000 gjelder tilskudd til frivilligsentraler og eldresenter, og i 2021 
fordeles det som følgende: 
 
Moelv frivilligsentral      kr 257.000 
Brumunddal frivilligsentral     kr 311.000 
Stiftelsen Buttekverntunet eldresenter    kr 124.000  
 
Den statlige finansieringen av frivilligsentralene overføres fra 2021 til et øremerket tilskudd under 
Kulturdepartementets budsjett for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store 
kommuner.  
 
Natteravnene i Ringsaker 
Natteravnene i Ringsaker er et frivillig foreldreinitiativ som har pågått i flere år. Det er i dag 
organiserte natteravngrupper i Moelv, Brumunddal og Nes. I samsvar med formannskapets vedtak i 
f.sak 239/2007 er det innarbeidet årlig økonomisk støtte til natteravnene. I 2021 er tilskuddet fordelt 
slik: 
 
Brumunddal – natteravnene v/frivilligsentralen  kr  11.000 
Moelv – natteravnene v/Garveriet   kr    9.000 
Nes – natteravnene v/FAU Nes ungdomsskole  kr    6.000 
 
Jønsberg 4H-gård 
Det er budsjettert med et årlig tilskudd til Jønsberg 4H-gård på kr 46.000. Ringsaker kommune har en 
samarbeidsavtale med Hamar kommune, Stange kommune og Hedmark fylkeskommune vedrørende 
Jønsberg 4H-gård. Årlig besøker barnehagebarn og skoleelever fra Ringsaker Jønsberg 4H-gård, og får 
ny kunnskap og gode opplevelser om landbruk. 
 
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, Hamar og omegn 
Kommunestyret vedtok i k.sak 40/2019 en felles regional veteranplan for Hamar, Løten, Ringsaker og 
Stange. Det er budsjettert med et årlig tilskudd på kr 36.000 til Veteranforbundet. 
 
Funkis IL 
Kommunestyret vedtok i k.sak 82/2019 at Ringsaker kommune støtter Funkis IL med kr 150.000 pr. år 
i en 3-årig prosjektperiode fra 2020 til 2022. Funkis IL kan ikke forvente ytterligere støtte etter 2022. 
Det er budsjettert med et årlig tilskudd på kr 150.000 i 2021 og 2022.   
 
Stoppested Verden  
I «blå bok» for 2019 fremkommer det at det ikke er budsjettert med tilskudd til Stoppested Verden – 
barnas internasjonale kulturfestival i perioden 2019-2022. Ringsaker kommune har mottatt søknad 
om tilskudd for 2021, men det er ikke funnet rom for å innarbeide tilskudd i budsjett 2021 til 
Stoppested Verden – barnas internasjonale kulturfestival.   
 
Hamar krisesenter 
Kommunestyret vedtok ved k.sak 58/2013 samarbeidsavtale om drift av krisesentertilbud fra 2014 
mellom kommunene Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Elverum, Åmot, Trysil, Engerdal og Våler. 
Samarbeidet er etablert som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 
kommuneloven § 28 b med Hamar som vertskommune. Tilskuddet blir fordelt ut fra innbyggertallet i 
de ulike kommunene. Det er budsjettert med et årlig tilskudd til Hamar krisesenter på 3,010 mill. 
kroner.  
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Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 
Det er årlig budsjettert med kr 280.000 i tilskudd til Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle 
overgrep (SMISO).  
 
Kirkens SOS 
Kommunestyret vedtok i k.sak 82/2018 en årlig bevilgning til Kirkens SOS sitt arbeid. Det er 
budsjettert med et årlig tilskudd på kr 71.000. 
 
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 
Stortinget har vedtatt ny lov om tros- og livssynssamfunn, som trer i kraft fra 1.1.2021. Loven 
innebærer at staten overtar kommunens finansieringsansvar for tilskudd til tros- og livssynssamfunn 
utenom Den norske kirke fra 2021. Tidligere budsjettert kommunalt tilskudd på kr 1,585 mill. kroner 
reduseres til null. Ringsaker kommune trekkes 3,030 mill. kroner i rammetilskuddet som følge av 
endringen, det vil si 1,445 mill. kroner mer enn det kommunen har i budsjetterte utgifter.   
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4.20 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 

4.20.1 Innledning 
 
I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88. Etter 
at bevilgningen er gitt over art 1010 fast lønn og art 1470 overføringer til andre i opprinnelig 
budsjett, foretas avsetning til fond i medhold av økonomireglementets § 3.6. Deretter disponeres 
fondene i henhold til fullmaktene gitt i økonomireglementet § 3.6. 

4.20.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.20.2.1 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 104 547 120 406 89 097 89 097 89 097 89 097 
Driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 
Netto driftsutgifter 104 547 120 406 89 097 89 097 89 097 89 097 
Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekter 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

4.20.3 De enkelte tilleggsbevilgningspostene 
 
De enkelte postene framgår tallmessig av nedenstående tabell.  
 
Tabell 4.20.3.1 Fordeling av driftsbevilgningen (kr 1.000)  
  2021 2022 2023 2024 
Lønnsreserven 88 597 88 597 88 597 88 597 
Formannskapets tilleggsbevilgningspost 500 500 500 500 
Sum  89 097 89 097 89 097 89 097 

 
Sammensetningen av samlet bevilgning til lønnsreserven er vist i neste tabell. Deretter er de enkelte 
elementene i lønnsreserven kommentert nærmere. 
 
Tabell 4.20.3.2 Oppsett ved beregning av lønnsreserven 
  2021 2022 2023 2024 
Ikke fordelt lønnsoppgjør 2020 9 100 000 9 100 000 9 100 000 9 100 000 
Lønnsoppgjøret for 2021 38 750 000 38 750 000 38 750 000 38 750 000 
Endring KLP premie  -3 970 000 -3 970 000 -3 970 000 -3 970 000 
Endring SPK premie  -6 860 000 -6 860 000 -6 860 000 -6 860 000 
Innbetaling av reguleringspremie 2021 62 927 000 62 927 000 62 927 000 62 927 000 
Tilbakeført overskudd KLP -9 632 000  -9 632 000 -9 632 000 -9 632 000 
Andel reguleringspremie VAR -1 598 000 -1 598 000 -1 598 000 -1 598 000 
Andel reguleringspremie Byggesak -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 
Diverse lønn og realvekst 0 0 0 0 
Sum  88 597 000 88 597 000 88 597 000 88 597 000 

 
Lønnsoppgjøret i 2021 
Lønnsoppgjøret for 2021 er et mellomoppgjør, og samlet tas det i budsjettet høyde for en 
årslønnsvekst på om lag 2,3 %.  
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Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 i statsbudsjettet for 2021 bygger blant annet 
på en årslønnsvekst på 2,2 % fra 2020 til 2021. KS har beregnet at overhenget fra 2020 til 2021 utgjør 
anslagsvis 0,3 prosentpoeng av årslønnsvekstrammen.  
I budsjettet er det i tillegg tatt hensyn til at lønnsveksten skal dekke lønnsoppgjør og økt 
reguleringspremie for ansatte i Ringsaker kirkelige fellesråd, anslåtte virkninger av sentrale 
forhandlinger om driftstilskudd leger/fysioterapeuter, legevakt, turnuslege og korrigeringer av lønn i 
forbindelse med ansettelser, ansiennitetsopprykk m.m. som ikke inngår i hovedoppgjøret.  
 
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 statsbudsjett 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. 
 
I de siste årene er det budsjettert med en «sekkepost» (realvekst) for å dekke øvrige lønnsrelaterte 
utgifter som pr. dato ikke er endelig tallfestet. Her har utgifter som følge av lokale protokoller/ 
forhandlinger etter andre avtalte hjemler enn hva som dekkes av de øvrige innslagene i 
lønnsreserven, blitt dekket. For 2021 er det ikke budsjettert med denne «sekkeposten».    
 
Ny pensjonsordning i offentlig sektor 
Fra 1.1.2020 ble det innført nye regler for offentlig tjenestepensjon, som et ledd i tilpasningen til 
pensjonsreformen. Alle medlemmer født i 1963 og senere vil tjene opp pensjon for alle år i arbeid. 
De vil også kunne ta ut pensjon fra 62 år, og kombinere løpende pensjon med arbeidsinntekt uten at 
pensjonen reduseres. AFP omdannes fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig ytelse etter mønster 
av AFP i privat sektor.  
 
Det ble innført et nytt pensjonselement fra 2020, betinget tjenestepensjon. Den vil gi økt sikkerhet 
for den framtidige pensjonen for dem som ikke kvalifiserer for AFP, hvis en for eksempel faller ut av 
arbeidslivet eller skifter arbeidsgiver før fylte 62 år. Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut 
fleksibelt fra 62 til 70 år, og er på samme måte som tjenestepensjon og AFP en livsvarig ordning. 
 
Tjenestepensjonsordningen som gjaldt til og med 2019 skal fortsatt gjelde for dem som er født i 1962 
eller tidligere. De offentlige tjenestepensjonsordningene har i dag en overgangsordning som gir dem 
som er født i 1958 eller tidligere en såkalt individuell garanti. Garantien sikrer alle med full 
opptjening en samlet pensjon på minst 66 prosent av sluttlønnen når de tar ut pensjonen ved 67 år. 
Avtalen som er inngått, innebærer at det også gis et tillegg for årskullene 1959-1967. Disse får et 
tillegg som gradvis trappes ned.  
 
Pensjonsrelaterte utgifter  
Pensjonsordningen for lærerne i Statens Pensjonskasse (SPK) 
Pensjonsrettighetene til lærerne er lovfestet i henhold til lov om Statens pensjonskasse. I tillegg har 
lærerne rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter lov om avtalefestet pensjon for offentlige 
tjenestemenn m.fl. Pensjonsordningen for lærerne i SPK er en del av overføringsavtalen innen 
offentlig sektor.  
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Premien i SPK føres opp med lik premiesats for alle kommunene som sammen finansierer den 
samlede pensjonskostnaden for lærerne i grunnskolen. SPK fastsetter satsen slik at innbetalt premie 
skal dekke påkrevde tilskudd til finansiering av opptjente pensjonsrettigheter. Pensjonene i SPK er 
gitt med statsgaranti og utbetales via tilskudd direkte over statsbudsjettet. Dette innebærer at det 
ikke settes av til noe faktisk premiefond. For å håndtere de regnskapsmessige bestemmelsene 
kalkulerer SPK allikevel et fiktivt fond til balansen.  
 
SPK endret premiemodellen fra 2018 til en hendelsesbasert modell, som er tilnærmet lik den som 
benyttes av andre offentlige pensjonsleverandører. Alle landets kommuner er samlet i ett 
premiefellesskap i SPK. Pensjonspremien utjevnes over fellesskapet ved hjelp av ulike 
fordelingsnøkler, og består av tre ulike delelementer; ordinær premie, endringspremie og 
administrasjonspremie.  
 
Ordinær premie beregnes som en prosent av premiefellesskapets pensjonsgrunnlag for henholdsvis 
alderspensjon og tidlig pensjon (AFP). Endringspremien er det premiebehovet som oppstår som 
resultat av en endring som for eksempel overgang fra aktiv stilling til pensjon eller lønnsøkning 
utover forventningene. Endringspremien beregnes i prosent av premiereserven for henholdsvis 
alderspensjon og AFP. Administrasjonspremie er den premien kunden må betale for å dekke 
administrasjonskostnadene knyttet til SPK sin administrasjon av pensjonsordningen. Denne utgjør 
0,35 % av den pensjonsgivende lønnen som kommunen rapporterer inn til SPK. 
 
I budsjettet for 2021 er det benyttet 10,71 % som arbeidsgiverandel i SPK premie. SPK har informert 
kommunene om at premiesatsen for arbeidsgivers andel vil reduseres fra 10,71 % til 8,56 % i 2021. 
Dette innebærer en reduksjon i pensjonsutgiftene for 2021 på 6,86 mill. kroner, som vil bli fordelt til 
den enkelte resultatenhets budsjettramme gjennom en egen budsjettregulering i 2021 med 
avregning mot lønnsreserven. Årsaken til nedgangen i årspremien fra 2020 til 2021 skyldes 
forventning om lavere lønnsvekst. 
 
Pensjonsordningene i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 
Det er tre pensjonsordninger i KLP som er aktuelle for Ringsaker kommune: 

 Felles kommunal pensjonsordning 
 Pensjonsordningen for sykepleiere 
 Pensjonsordningen for folkevalgte 

 
I pensjonsordningen kan en noe forenklet si at behovet for midler til pensjonsutbetalinger samt til 
avsetninger til fremtidige utbetalinger, må dekkes av premieinnbetalinger samt verdiskapningen 
(dvs. finansavkastningen fratrukket driftsutgifter, egenkapitalbetjening, skatt mv.) hos den aktuelle 
leverandøren.  
 
I tabellen under vises utviklingen i antall pensjonister i Ringsaker kommune fra 2013. 
 
Tabell 4.20.3.3 Antall pensjonister – Ringsaker kommune (kilde: KLP) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *) 
Alder 602 632 628 786 834 884 950 966 
Uføre 423 438 411 423 429 432 440 461 
AFP 86 85 81 83 88 108 106 107 
Etterlatte 109 111 111 116 127 131 135 142 

*) Tallene for 2020 gjelder pr. 11.9.2020  
 
Av tabellen over fremgår det at Ringsaker kommune har hatt en stor økning i antall pensjonister de 
siste årene. Den store økningen blant alderspensjonister fra 2015 til 2016 skyldes i all hovedsak at 
uføre blir klassifisert som alderspensjonister når de fyller 67 år fra 2016, mens de tidligere ble dette 
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først ved fylte 70 år. Ringsaker kommune har hatt et høyt uttak av AFP 62-64 fra 2018 i forhold til 
tidligere år, mens antall uføre pensjonister holder seg stabilt. 
 
Tabell 4.20.3.4 Aktuelle opplysninger pr. 31.12. (kilde: KLP) 

 
 

Ringsaker 
kommune 

2017 

Ringsaker 
kommune 

2018 

Ringsaker 
kommune 

2019 

KLPs 
fellesordning 

2017 

KLPs 
fellesordning 

2018 

KLPs 
fellesordning 

2019 
Gjennomsnittsalder 42,51 år 42,51 år 42,31 år 42,28 år 43,15 år 43,12 år 
Pensjonsgrunnlag pr. 
årsverk 

425 912 kr 435 930 kr 452 710 kr 440 852 kr 450 032 kr 467 544 kr 

Andel av antall uføre 11,72 % 11,32 % 10,74 % 9,92 % 10,28 % 10,29 % 
Andel av årsverk 
uføre 

10,42 % 9,73 % 9,54 % 8,75 % 8,94 % 8,98 % 

Andel kvinner 75,62 % 74,74 % 75,04 % 74,55 % 74,88 % 74,68 % 
 
Ringsaker kommune hadde lavere gjennomsnittsalder og lavere lønnsnivå enn gjennomsnittet i 
fellesordningen i 2019. Andelen uføre og andel kvinner var i 2019 høyere i Ringsaker kommune enn 
gjennomsnittet. 
 
Pensjonsordningene håndteres i budsjettet grovt sett som tre hovedelementer omtalt under. 
 
Ordinær premie 
Dette elementet finansieres gjennom den såkalte ordinære premien som innbefatter 
forsikringsdekning for de aktuelle pensjonsytelsene, samt tilskudd AFP 65-66 år inkl. 85-årsregelen. 
85-årsregelen innebærer at arbeidstakerne med særaldersgrense kan gå av med pensjon inntil 3 år 
før aldersgrensen, når summen av alder og tjenestetid overstiger 85 år. Det er obligatorisk utjevning 
blant alle kommunekunder av utgiftene til AFP 65-66 år, samt 85-årsregelen. Fra 65 år er AFP en del 
av tjenestepensjonsordningen. AFP kan da beregnes etter reglene for alderspensjon i 
tjenestepensjonsordningen. Dette innebærer at en får AFP beregnet som vanlig alderspensjon.  
 
Den ordinære premien som arbeidsgiver ventelig skal betale, er i budsjettet for 2021 ført opp som 
andel av pensjonsgrunnlaget på 10,81 % innen fellesordningen og 10,95 % innen 
sykepleierordningen. Forsikringspremien reduseres fra 2020 til 2021. Årsaken til reduksjonen skyldes 
blant annet justering av uføre- og levealdersforutsetningene. I tillegg er satsen for 
administrasjonsreservepremie redusert ytterligere, som følge av fortsatt kostnadsreduksjon i KLP. 
For fellesordningen vil premien reduseres fra 10,81 % til 10,44 %, mens den for sykepleierordningen 
vil reduseres fra 10,95 % til 10,72 %. Samlet gir dette en reduksjon i premien for de to ordningene på 
3,97 mill. kroner, som vil bli fordelt til den enkelte resultatenhets budsjettramme gjennom en egen 
budsjettregulering i 2021 med avregning mot lønnsreserven.  
 
Reguleringspremien 
Gjennom året øker lønnen til de yrkesaktive. Da må det gjøres nye avsetninger for å sikre de 
yrkesaktive høyere pensjoner når den tid kommer. Dessuten skal pensjonen til de som allerede er 
pensjonister, økes i takt med økningen i grunnbeløpet (G) i Folketrygden. Dette elementet finansieres 
gjennom den såkalte reguleringspremien. Reguleringspremien er høy fordi den kommunale 
pensjonsordningen er fullt fondert. Samtidig må pensjonsselskapene foreta avsetninger som er 
tilstrekkelige til å dekke de økte pensjonsrettighetene som følge av lønns- og trygdeoppgjørene.  
 
Anslag for reguleringspremien er beregnet med utgangspunkt i 2,5 % av kommunens premiereserve 
for fellesordningen og 2,2 % for folkevalgtordningens vedkommende. For sykepleierordningen 
beregnes reguleringspremien med 5,4 % av pensjonsgrunnlaget. Reguleringspremien er basert på en 
lønnsvekst på 2,0 % og er beregnet i samarbeid med KLP.  
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Størrelsen på reguleringspremien bestemmes av nivålønnsveksten, det vil si økningen i årslønnen og 
økningen i Folketrygdens grunnbeløp (G) 1.1.-31.12. Reguleringspremien for 2021 forventes å bli 
høyere enn det den faktisk ble i 2020. Økningen i Folketrygdens grunnbeløp forventes å øke i 2021 i 
forhold til 2020; 1,5 % i 2020 og 3,16 % i 2021. Samtidig forventes det en økning i lønnsveksten for 
2021 sammenlignet med 2020; 1,7 % i 2020 og 2,0 % i 2021. Det gir en økningen i reguleringspremien 
på 35,5 mill. kroner sett ut fra fakturert reguleringspremie 2020. 
 
Det er usikkert hva faktisk lønnsvekst blir og derav hva reguleringspremien blir. Dersom 
reguleringspremien viser seg å bli høyere enn antatt, vil økningen bli dekket av lønnsreserven i 
forbindelse med tertialrapportene i 2021.  
 
Tabell 4.20.3.5 Reguleringspremie for 2021 – foreløpig anslag om innbetaling  

  Anslag reguleringspremie 
  %- sats Beløp 
Felles kommunal pensjonsordning 2,5 47 036 000 
Pensjonsordning for sykepleiere 5,4 7 948 000 
Pensjonsordning for folkevalgte 2,2 167 000 
Sum anslag reguleringspremie (ekskl. arb.g.avg.)  55 151 000 
Arbeidsgiveravgift (14,1 %)  7 776 000 
Sum anslag brutto 2021  62 927 000 
Forutsatt tilbakeført overskudd fra KLP (inkl. arb.g.avg.)  9 632 000 
Bevilgningsdekning - avsetning til lønnsreserven  53 295 000 

 
Innbetalingen til pensjonsordningen er å forstå som nettobetraktninger. Tilbakeføringen av 
overskudd til kundenes premiefond vil ventelig være basert på resultatet for 2020 og behovet for 
eventuelt å øke KLPs tilleggsavsetninger. Dette vil først foreligge våren 2021. En vil derfor komme 
tilbake til dette ved 1. tertial 2021. I budsjettet er det lagt til grunn en tilbakeføring av overskudd fra 
KLP på 0,4 % av premiereserven i fellesordningen og 0,8 % av pensjonsgrunnlaget i 
sykepleierordningen. Dette er i henhold til prognoser fra KLP. 
 
Reguleringspremien for ansatte på VAR-området og byggesaksområdet blir ikke kompensert ved bruk 
av lønnsreserven, men ligger inne i beregningen av reguleringspremien. Lønnsreserven er redusert 
med VAR-områdets og byggesaksområdets andel av reguleringspremien på til sammen 1,718 mill. 
kroner. 
 
Forholdet mellom innbetaling og belastning i kommuneregnskapet 
I 2002 ble de kommunale regnskapsforskriftene endret, og pensjonsforpliktelsene er nå inne i 
balansen for å få standardiserte beregninger av den årlige kostnaden som grunnlag for bokføring. 
 
De økonomiske forutsetningene for beregning av netto pensjonskostnad, pensjonsmidler og 
pensjonsforpliktelser skal gjøres på grunnlag av de økonomiske forutsetningene som departementet 
fastsetter og på grunnlag av anerkjente aktuarmessige forutsetninger, jf. §§ 3-5 og 3-6 i forskrift om 
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. 
Det som anvendes er uvektet snitt for rentenivå og lønnsvekst de siste 10 årene. Det er differansen 
mellom disse som er mest avgjørende for beregnede forpliktelser og kostnader.  
 
Premieavviket for Ringsaker kommunes vedkommende i 2020 er fra KLP prognostisert til å bli  
59,123 mill. kroner inkludert arbeidsgiveravgift. I tillegg kommer premieavviket vedrørende SPK, som 
for 2020 antydes å bli 9,766 mill. kroner inkludert arbeidsgiveravgift. Premieavviket både i KLP og SPK 
er positivt, det vil si at pensjonskostnaden er lavere enn premieinnbetalingen. Positivt premieavvik 
for KLP og SPK på til sammen 68,889 mill. kroner i 2020 vil bli inntektsført i driftsregnskapet mot 
kortsiktig fordring i balansen for så å bli utgiftsført i 2021.  
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For 2021 viser prognosen fra KLP og SPK begge et positivt premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift på 
henholdsvis 89,712 mill. kroner og 4,069 mill. kroner. 
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4.21 Felles (VO nr. 89) 

4.21.1 Innledning 
 
I dette kapittelet føres motpostene til de kalkulatoriske postene, som budsjetteres under 
selvkostområdene under VO 62 Teknisk drift og VO 63 Kart og byggesak. I tillegg budsjetteres her 
utgifter i forbindelse med AFP-ordningen, rentegarantiordningen og kommunens skade- og 
personforsikring.  

4.21.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.21.2.1 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)  
 Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 135 583 -37 827 -44 561 -45 530 -49 890 -51 296 
Driftsinntekter 180 073 0 0 0 0 0 
Netto driftsutgifter -44 490 -37 827 -44 561 -45 530 -49 890 -51 296 
Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

4.21.3 De enkelte postene 
 
Tabell 4.21.3.1 Fordeling av driftsbevilgningen til VO 89 (kr 1.000) 
  2021 2022 2023 2024 
AFP-ordningen og rentegarantipremie        13 893  13 893 13 893 13 893 
Skade- og personforsikring            8 474  8 474 8 474 8 474 
Kalkulatoriske kostnader andre (1595) -5 052 -5 052 -5 052 -5 052 
Kalkulatoriske kostnader tidligere underskudd (1596) -662 -662 -662 0 
Kalkulatoriske kostnader overført investering (1597) -1 955 0 0 0 
Kalkulatoriske kostnader intern fordeling (1598) -2 110 -2 110 -2 110 -2 110 
Kalkulatoriske kostnader avskrivninger/renter (1599) -57 149 -60 073 -64 433 -66 501 
Sum -44 779 -45 748 -50 108 -51 514 

 
AFP 62-64 år 
Dette elementet gjelder utgifter til AFP 62-64 år og budsjetteres i sin helhet over virksomhetsområde 
89. For 2021 er det ført opp til sammen 10,598 mill. kroner inkludert arbeidsgiveravgift for 
innbetaling til KLP. Dette er kr 575.000 høyere enn budsjett 2020. I tillegg er det ført opp 2,525 mill. 
kroner i rentegarantipremie, som er en økning på kr 29.000 fra budsjett 2020. Tilskudd til 
sikringsordningen er ført opp med kr 770.000, som er kr 56.000 høyere enn budsjett 2020. Utgifter til 
AFP, rentegarantipremien og sikringsordningen er i samsvar med prognosene fra KLP. Dersom 
utgiftene blir høyere enn forventet, vil en komme tilbake til dette i tertialrapportene i 2021. 
 
AFP-ordningen er ikke en del av tjenestepensjonsordningen og finansieres særskilt gjennom tilskudd 
til utjevningsordning eller selvrisiko. Kommunen kan velge mellom full selvrisiko, 50 % utjevning og 
50 % selvrisiko, eller 100 % utjevning. Pr. i dag har Ringsaker kommune 100 % utjevning, da en har 
vurdert dette som økonomisk gunstig. Tilskuddet vil i fremtidige år endres i takt med utviklingen i de 
enkelte pensjonsordningenes pensjonsgrunnlag. Tilskuddssatsen utgjør 0,9 % av pensjonsgrunnlaget 
for fellesordningen og 0,2 % av pensjonsgrunnlaget for sykepleierordningen.  
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Kalkulatoriske kostnader 
De kalkulatoriske rentene og avskrivningene er stipulert til 57,149 mill. kroner i 2021. Dette er en 
økning på 6,697 mill. kroner fra budsjett 2020. Økningen skyldes i all hovedsak store investeringer i 
nytt vannverk i Moelv de siste årene. I selvkostregnskapet benyttes lineære avskrivninger og 
avskrivningstiden varierer ut i fra hvilke typer anlegg som er investert. Avskrivningen starter året 
etter at anleggsmiddelet er anskaffet eller er tatt i bruk. I henhold til ny kommunelov er 
avskrivningstiden på vannverk og renseanlegg økt fra 20 år til 40 år. Det er planlagt store 
investeringer innenfor vann og avløp i økonomiplanperioden 2021-2024, noe som medfører økte 
kalkulatoriske renter og avskrivninger i perioden. 
 
De ulike kalkulatoriske postene er kommentert under de respektive virksomhetsområder og 
gjennomgås ikke nærmere her. Kalkulatoriske renter knyttet til selvkostregnskapet under VO 62 
Teknisk drift for VAR-tjenester og VO 63 Kart og byggesak for byggesaksgebyrer, fastsettes etter 5-
årig swaprente (avtalt rente) tillagt 0,5 prosentpoeng. Dette er i samsvar med retningslinjer for 
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Det er lagt til grunn en kalkulatorisk rente i 
VAR-regnskapet på 1,50 % for 2021, 1,6 % for 2022 og 1,7 % for 2023 og 2024. Eventuelle endringer i 
swaprenten, med de endringene dette vil få for selvkostregnskapet under VO 62 og VO 63 og VO 89, 
vil en komme tilbake til i tertialrapportene i 2021. 
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4.22 Felles (VO nr. 90) 

4.22.1 Innledning 
 
Kapitlet omhandler sentrale utgifts- og inntektsposter. Aktuelle inntektsposter er skatt på inntekt og 
formue, eiendomsskatt, statlig rammetilskudd, integreringstilskudd, vertskommunetilskudd og øvrige 
generelle statstilskudd. I tillegg føres renteinntekter/-utgifter, avdrag, utbytte, låneopptak og all 
annen finansiering av investeringer, samt interne finansieringstransaksjoner under kapitlet. 

4.22.2 Oversiktstabeller 
 
Tabell 4.22.2.1 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)  
  Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 240 082 168 840 178 990 194 697 204 304 207 154 
Driftsinntekter 2 189 003 2 213 912 2 227 715 2 235 795 2 236 080 2 236 816 
Netto driftsinntekter 1 948 921 2 045 072 2 048 725 2 041 098 2 031 776 2 029 662 
Investeringsutgifter 3 366 711 109 838 130 874 136 338 139 060 141 724 
Investeringsinntekter 3 827 915 358 303 327 029 485 238 459 360 349 724 
Netto investeringsinntekter 461 204 248 465 196 155 348 900 320 300 208 000 

 
4.22.3 De enkelte inntekts- og utgiftsanslagene 
 
Rådmannens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 er som vist i tabellen under basert på en 
rekke inntektsanslag. I det videre gis det kommentarer til de enkelte anslag. Tabellen er ført opp med beløp i 
faste priser med 2021-kroneverdi. 
 
Tabell 4.22.3.1 Oppsummering av inntektsanslag for økonomiplanperioden 2021-2024 (kr 1.000)  

Inntektsanslag for: Tjeneste – 
Art 2021 2022 2023 2024 

Skatteinntekter 8000 – 1870 944 390 944 390 944 390 944 390 
Rammetilskudd 8400 – 1800 1 011 284 1 013 234 1 013 290 1 013 346 
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)  1 955 674 1 957 624 1 957 680 1 957 736 
Eiendomsskatt annen eiendom 8001 – 1874 15 000 15 000 15 000 15 000 
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger 8001 – 1875 119 000 121 000 123 000 125 000 
Vertskommunetilskudd, ansvarsreformen 8400 – 1811 35 179 31 476 27 773 24 070 
Kompensasjonstilskudd eldreomsorg mv. 8703 – 1813 5 676 5 639 5 602 5 565 
Rentekompensasjon skoleanlegg 8703 – 1814 575 497 420 350 
Avgiftspliktig salg av konsesjonskraft 3210 – 1650 1 350 1 350 1 350 1 350 
Integreringstilskudd flyktninger 8500 – 1810 27 187 23 339 22 405 22 045 

 
Frie inntekter 
Kommunenes frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. Frie inntekter er inntekter 
som kommunene i utgangspunktet kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende 
lover og regelverk. I de senere årene har en andel av veksten i frie inntekter vært begrunnet med økt 
satsing innenfor prioriterte områder. De frie inntektene fordeles til kommunene gjennom inntekts-
systemet. Som det fremgår av tabellen over er anslaget på frie inntekter for Ringsaker kommune i 
2021 på 1,956 mrd. kroner. Anslaget for kommunesektorens frie inntekter i statsbudsjettet for 2021 
er innarbeidet i KS sin modell for kommunevis fordeling av de frie inntektene. Denne modellen er 
benyttet ved beregning av anslaget for skatt og rammetilskudd for Ringsaker kommune.  
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Skatt på inntekt og formue 
Fordelingen mellom skatteinntekter og rammetilskudd bestemmes blant annet av utviklingen i 
skattegrunnlagene og av de kommunale skattørene. Det er en målsetting for regjeringen at 
skatteinntektenes andel av de samlede inntektene for kommunene skal utgjøre om lag 40 %. 
Eiendomsskatt inngår i denne beregningen. 
 
Forslag til skattører er fremmet i Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021. Det foreslås at 
den kommunale skattøren for 2021 øker med 1,05 prosentpoeng fra 11,1 % 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. Anslåtte skatteinntekter for Ringsaker i 2021 er blant annet basert på 
regjeringens forslag til skattøre. 
 
Ringsaker kommunes skatteinngang i 2019 utgjorde 888,971 mill. kroner. Opprinnelig vedtatt 
skatteanslag for 2020 lyder på 890,227 mill. kroner. Dette er senere endret to ganger; ved 
behandlingen av 1. tertialrapport 2020 som følge av nye skatteanslag for kommunesektoren i 
revidert nasjonalbudsjett, og ved behandling av 2. tertialrapport 2020 på bakgrunn av ny informasjon 
om skatteinngangen i 2020 i forslag til statsbudsjett 2021. Ved utarbeidelse av skatteanslag for 2021 
er det forutsatt at den faktiske skatteinngangen i 2020 blir på 873,296 mill. kroner, jf. nærmere 
omtale i 2. tertialrapport 2020. 
 
Tabell 4.22.3.2 Skatteanslag for økonomiplanperioden 2021-2024 (kr 1.000) 
  SKATT   2021 2022 2023 2024 
  Faktisk inngang i 2019 888 971 888 971 888 971 888 971 
- 1,76 % reduksjon i 2020 15 675 15 675 15 675 15 675 
  Anslått inngang i 2020 (2. tertial) 873 296 873 296 873 296 873 296 
+ 8,14 % økning 71 094 71 094 71 094 71 094 
= Skatteanslag (avrundet) 944 390 944 390 944 390 944 390 

 
I statsbudsjettet er det lagt til grunn at kommunenes inntekter fra skatt på inntekt og formue vil 
utgjøre 180,7 mrd. kroner i 2021. Dette tilsvarer en vekst på 6,6 % fra det nivået som er anslått for 
2020 i revidert nasjonalbudsjett. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 bygger på 
0,6 % sysselsettingsvekst og 2,2 % lønnsvekst fra 2020 til 2021.  
 
Rådmannen har valgt å følge regjeringens skatteanslag i opplegget for 2021. Dersom det viser seg at 
skatteinntektene utvikler seg annerledes enn anslått i budsjettet, vil en komme tilbake til dette ved 
tertialrapportene i 2021.  
 
Rammetilskudd gjennom inntektssystemet  
Gjennom inntektssystemet fordeles rammetilskuddet til kommunene ved utjevning av utgifter og 
skatteinntekter. Det overordnede formålet med utgiftsutjevningen og skatteutjevningen i 
inntektssystemet er å sikre utjevning av de økonomiske forutsetningene, slik at en kan gi et likeverdig 
tjenestetilbud over hele landet.  
 
Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet fullt ut kompenseres for 
variasjoner i kostnader ved tjenesteytingen, som de selv ikke kan påvirke. Kostnadsnøkkelen er den 
mekanismen i inntektssystemet som i praksis sørger for dette, og som fordeler innbyggertilskudd til 
kommunene etter deres varierende behov.  
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Kostnadsnøkkelen er satt sammen av 24 objektive kriterier som kommunene ikke kan påvirke 
gjennom egne valg og prioriteringer. Alderskriteriene er «grunnmuren» i kostnadsnøkkelen. Siden 
alderskriteriene ikke ivaretar etterspørselen etter kommunale tjenester fullt ut, er kostnadsnøkkelen 
supplert med ulike sosiale kriterier som ivaretar at etterspørselen også avhenger av levekår, 
helsetilstand mv. Kostnadsnøkkelen inneholder egne kriterier som ivaretar variasjonen i kostnader 
ved å gi en enkelt tjeneste. Ulikt bosettingsmønster og kommunestørrelse gir slike 
kostnadsvariasjoner. 
 
Gjennom kostnadsnøkkelen og et oppdatert sett med kriteriedata beregnes utgiftsbehovet for den 
enkelte kommune. Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet utjevnes delvis forskjeller i 
skatteinntekter.  
 
Endringer i inntektssystemet 
Det foreslås ingen endringer i inntektssystemet for kommunene i 2021. For å ta hensyn til innføring 
av norm for lærertetthet i grunnskolen, gjøres det en mindre endring i delkostnadsnøkkelen for 
grunnskole. Endringen innebærer at bosettingskriteriene (sonekriteriet og nabokriteriet) og gradert 
basiskriterium vektes noe ned, mens kriteriet innbyggere 6-15 år vektes tilsvarende opp. 
 
Vektingen av de ulike delkostnadsnøklene oppdateres årlig med faktiske utgiftsandeler fra siste 
tilgjengelige tall fra KOSTRA. For 2021 er sektorvektingen basert på endelige KOSTRA-tall for 2019. 
 
Under vises utgiftsutjevningen for Ringsaker basert på justert kostnadsnøkkel for 2021. 
 
Tabell 4.22.3.3 Utgiftsutjevningen 2021 

 

HELE LANDET RINGSAKER Bruk av folketall 
1.7.2020 

Vekt Antall Antall 
Indeks    

utg. 
behov 

Utslag 
 i % 

Tillegg/ fradrag i 
utgiftsutjevning 
Kr pr. 
innb. Totalt 

0-1 år 0,0055 109 851 660  0,9271  -0,04 %  -22   -783  
2-5 år 0,1363 237 316 1 393  0,9060  -1,28 %  -721  -25 115  
6-15 år 0,2628 641 420 3 984  0,9587  -1,08 %  -611  -21 264  
16-22 år 0,0231 453 148 2 915  0,9929  -0,02 %  -9   -320  
23-66 år 0,1054 3 093 029 19 672  0,9817  -0,19 %  -108   -3 778  
67-79 år 0,0572 605 814 4 506  1,1481  0,85 %  477   16 612  
80-89 år 0,0781 188 542 1 399  1,1453  1,14 %  639   22 261  
over 90 år 0,0393 45 875 293  0,9859  -0,06 %  -31   -1 090  
Basistillegg 0,0160 275 0,5895  0,3314  -1,07 %  -602  -20 979  
Sone 0,0100 20 827 541 162 230  1,2023  0,20 %  114   3 968  
Nabo 0,0100 9 518 719 61 027  0,9896  -0,01 %  -6   -204  
Landbrukskriterium 0,0021 1 0,0116  1,7950  0,17 %  94   3 274  
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0070 51 419 266  0,7985  -0,14 %  -79   -2 766  
Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0082 155 865 522  0,5169 -0,40 %  -223   -7 768  
Dødelighet 0,0464 40 489 283  1,0789  0,37 %  206   7 178  
Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0167 113 292 729  0,9932  -0,01 %  -6   -222  
Lavinntekt 0,0105 285 344 1 441  0,7795  -0,23 %  -130   -4 540  
Uføre 18-49 år 0,0063 115 718 908  1,2112  0,13 %  75   2 609  
Opphopningsindeks 0,0093 171 0,7542  0,6792  -0,30 %  -168   -5 850  
Aleneboende 30-66 år 0,0189 488 624 2 864  0,9047  -0,18 %  -101   -3 531  
PU over 16 år 0,0497 19 681 146  1,1451  0,72 %  406   14 139  
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HELE LANDET RINGSAKER Bruk av folketall 
1.7.2020 

Vekt Antall Antall 
Indeks    

utg. 
behov 

Utslag 
 i % 

Tillegg/ fradrag i 
utgiftsutjevning 
Kr pr. 
innb. Totalt 

Ikke-gifte 67 år og over 0,0464 367 626 2 668  1,1202 0,56 %  314   10 940  
Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0166 39 438 246  0,9640  -0,06 %  -34   -1 174  
Innbyggere med høyere utdanning 0,0182 1 452 561 6 856  0,7286  -0,49 %  -278   -9 689  
Kostnadsindeks 1,0000   0,98568  -1,43 %  -807   -28 091  
Netto virkning statlige/private skoler        10 453 
Sum utgiftsutjevning        -17 638 

 
I indeks for beregnet utgiftsbehov er landsgjennomsnittet 1. Kommuner med en indeks som er større 
enn 1 har i henhold til modellen et utgiftsbehov pr. innbygger som er større enn 
landsgjennomsnittet, mens kommuner med en indeks mindre enn 1 har et utgiftsbehov som er 
lavere enn landsgjennomsnittet. 
 
Tabellen over viser at Ringsaker har et beregnet utgiftsbehov som er 0,986 %. Det innebærer at 
Ringsaker relativt sett er litt mer lettdreven enn landsgjennomsnittet. Som følge av dette omfordeles 
28,091 mill. kroner fra innbyggertilskuddet til kommuner som har et utgiftsbehov over 
landsgjennomsnittet. Netto virkningen av statlige/private skoler utgjør 10,453 mill. kroner for 
Ringsaker kommune, slik at sum utgiftsutjevning utgjør et trekk for Ringsaker kommune på  
17,638 mill. kroner. 
 
Skatteutjevning 
Det er store variasjoner i skattegrunnlag mellom kommunene, noe som skaper store forskjeller i 
inntektsnivå. Forskjeller i skattegrunnlag blir, i motsetning til forskjeller i utgiftsbehov, kun delvis 
utjevnet gjennom skatteutjevningen.  
 
Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får kompensert 60 % av differansen 
mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet, mens kommuner med skatteinntekter over 
landsgjennomsnittet blir trukket for 60 % av differansen mellom egen skatteinntekt og 
landsgjennomsnittet.  
 
Kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet får en tilleggskompensasjon på  
35 % av differansen mellom egen skatteinntekt og 90 % av landsgjennomsnittet. 
Tilleggskompensasjonen er finansiert ved et likt trekk pr. innbygger for alle landets kommuner. 
 
Sum frie inntekter 
I beregningsteknisk dokumentasjon til statsbudsjettet (Grønt hefte) blir rammetilskuddet til hver 
enkelt kommune presentert. Ved utarbeidelse av budsjettet for overføringer gjennom 
inntektssystemet har rådmannen lagt til grunn KS sin prognosemodell for beregning av skatt og 
rammetilskudd.  
 
Det må understrekes at beregningene vedrørende skatt og inntektsutjevning er beheftet med 
usikkerhet. I inntektsutjevningen, som legges til grunn i statsbudsjettet, benyttes folketall pr. 
1.1.2020, mens en i den faktiske inntektsutjevningen for 2021 vil benytte folketall pr. 1.1.2021.  
 
Det er den faktiske utviklingen i 2021, som blir ferdig beregnet i februar 2022, som gir det endelige 
tallet for netto skatteutjevning. I tabellen nedenfor har en oppsummert virkningene for Ringsaker 
kommune slik en har anslått det.  
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Hvert år fordeles en del av rammetilskuddet til kommunene etter skjønn. Formålet med 
skjønnstilskuddet er å kompensere for lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av 
inntektssystemet. Det er Fylkesmannen som fordeler tilskuddet til kommunene. For første gang 
tildeles ikke Ringsaker kommune skjønnsmidler for 2021.  
 
Tabell 4.22.3.4 Anslag for frie inntekter i økonomiplanperioden 2021-2024 (kr 1.000)  
INNTEKTSSYSTEMET – OVERFØRINGER 2021 2022 2023 2024 
Innbyggertilskudd   862 240  866 740 866 620 866 500 

Utgiftsutjevning  -17 638   -17 970   -17 968   -17 966  

Inntektsgarantiordningen  -1 315   -1 219   -1 045   -871  

Saker med særskilt fordeling  8 073  5 759 5 759 5 759 

Skjønnsmidler 0 0 0 0 
Netto inntektsutjevning 159 924 159 924 159 924 159 924 
Anslag rammetilskudd i 2021-priser 1 011 284 1 013 234 1 013 290 1 013 346 
Skatteanslag 944 390 944 390 944 390 944 390 
Anslag skatt og rammetilskudd i 2021-priser 1 955 674 1 957 624 1 957 680 1 957 736 

 
Eiendomsskatt 
Kommunestyret vedtok i k.sak 88/2006 å utskrive eiendomsskatt på alle næringseiendommer, 
forretningsbygg, boliger, fritidsboliger (hytter) og tomtegrunn i hele kommunen med virkning fra 
2007, med unntak av de eiendommer som fremgår av eiendomsskattelovens § 5. 
 
Det ble i 2017 gjennomført en alminnelig taksering/omtaksering av alle eiendommer i kommunen,  
jf. k.sak 108/2015. De nye takstene ble gjeldende fra 1.1.2018 og legges til grunn for utskrivning av 
eiendomsskatt for 2021. 
 
Stortinget vedtok ved behandlingen av Prop. 1 LS (2017-2018) Skatter, avgifter og toll 2018 å fjerne 
adgangen til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner fra og med 2019. 
Endringen skal fases inn over 7 år. Stortinget vedtok at kommunene skal få tilnærmet full 
kompensasjon for bortfall av inntekter fra eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner. 
Kompensasjonen er begrenset oppad til 500 mill. kroner. Som følge av at lovendringen fases inn over 
syv år trappes kompensasjonen gradvis opp over den samme perioden. I 2020 utgjør 
kompensasjonen 143 mill. kroner, som fordeles til 116 kommuner. I forslaget til statsbudsjett for 
2021 er denne kompensasjonen overført til innbyggertilskuddet med en særskilt fordeling og utgjør 
totalt 174,4 mill. kroner. 
 
I Prop. 1 LS (2020-2021) foreslås det at maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 
5 til 4 promille fra 2021. Det isolerte inntektsbortfallet som følge av reduksjon av skattesatsen anslås 
til 380 mill. kroner for kommunene samlet. Justert for andre endringer kommunene kan gjennomføre 
i reglene, anslås faktisk bortfall av eiendomsskatteinntekter for de berørte kommunene til 300 mill. 
kroner samlet. 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. 
 
Eiendomsskattesatsen kan maksimalt øke med 1 promille hvert år inntil maksimal skattesats nås. 
Eiendomsskattegrunnlaget skal reduseres ved en obligatorisk reduksjonsfaktor i 
eiendomsskattetakstene på 30 % for all bolig- og fritidseiendom fra 2020. Skattegrunnlaget fastsettes 
som hovedregel gjennom lokal taksering, men boligeiendom kan alternativt verdsettes ved bruk av 
formuesgrunnlag. 
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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.  
 
Salg av konsesjonskraft  
Ringsaker kommune disponerer om lag 7,5 mill. kWh konsesjonskraft for salg eller bruk i egen 
virksomhet. Kommunen har avtale med Ishavskraft AS for salg av konsesjonskraft til spot NO1. Til 
fradrag før inntektsføring kommer produksjonskostnadene. Det er budsjettert med 1,350 mill. kroner 
i inntekter fra salg av konsesjonskraft. 
 
Andre statstilskudd 
Vertskommunetilskudd 
Etter ansvarsreformen tidlig på 1990-tallet overtok 33 kommuner ansvaret for en rekke beboere 
hjemmehørende i andre kommuner. Formålet med den øremerkede tilskuddsordningen er å 
kompensere vertskommunene for de beboere som valgte å bli boende i institusjonskommunen. 
 
Telling og uttrekk av midler ved frafall av beboere vil bli gjennomført hvert år fram til alle beboere 
har falt fra og tilskuddsordningen er avviklet i sin helhet. Tilskuddet til den enkelte kommune settes 
ned i forhold til antall beboere som faller fra. Ny telling av vertskommunebrukere pr. 1.1.2020 viser 
at det er 19 beboere igjen. Det har vært frafall på 2 brukere siden siste telling 1.1.2019. Tilskuddet 
for 2021 er budsjettert til 35,179 mill. kroner, som er en reduksjon på 3,721 mill. kroner fra budsjett 
2020. Endelig tilskuddsbeløp vil først foreligge etter at statsbudsjettet er vedtatt. 
 
Rentekompensasjon skoleanlegg 
Stortinget vedtok i 2002 en statlig finansieringsordning hvor kommuner og fylkeskommuner skal få 
kompensert renteutgifter knyttet til nybygg, rehabilitering, opprustning og utbedring av skoleanlegg 
innenfor en gitt ramme. Ordningen gjaldt anlegg som er ferdigstilt etter 1.1.2002. I forbindelse med 
statsbudsjettet for 2009 ble ordningen gjeninnført.  
 
Rentekompensasjon skal bidra til at kommunene og fylkeskommunene, over en 8 års periode, kan ta 
opp rentefrie lån på til sammen 15 mrd. kroner til rehabilitering og nybygg av skoler og 
svømmeanlegg. Ringsakers kvote er på 79,858 mill. kroner, og er benyttet fullt ut. Søknad om 
utbetaling innsendes når prosjektet er ferdigstilt. Hvis prosjektet er stort og går over flere år, er det 
også mulig å søke om utbetaling for et delprosjekt som er ferdigstilt. 
 
Beregning av rentekompensasjonen skjer med utgangspunkt i et serielån med 20 års løpetid i 
Husbanken. Etter opplysninger fra Husbanken budsjetteres det med 0,575 mill. kroner i 
rentekompensasjon for 2021. 
 
Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag – eldreplan og psykiatriplan 
Kompensasjonstilskuddene følger av de investeringstiltak som er gjennomført og godkjent i forhold 
til tidligere opplegg for eldreplan og psykiatriplan. Tilskuddet gjelder alle sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger med tilsagn om oppstartingstilskudd etter 1.1.1997, og skal sjablongmessig dekke 
utgifter til renter og avdrag, som påløp fra og med 1.1.1998. Etter opplysninger fra Husbanken 
budsjetteres det med 5,676 mill. kroner i samlet kompensasjonstilskudd for 2021. 
 
Integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger  
Integreringstilskuddets intensjon er å dekke kommunesektorens gjennomsnittsutgifter til bosetting 
og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de fire neste årene. Kommuner som bosetter 
flyktninger mottar en andel av tilskuddet pr. år pr. person i fem år. Ved flytting skal tilskuddet deles 
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mellom fra- og tilflyttingskommunene i flytteåret. For familiegjenforente utbetales tilskuddet over  
3 år. 
 
Tabell 4.22.3.6 Satser for integreringstilskudd i 2020 

Bosettingsår Satser 2020 
Enslige voksne år 1 kr 241 000 
Voksne år 1 kr 194 300 
Barn år 1 kr 194 300 
År 2 kr 246 000 
År 3 kr 174 000 
År 4 kr   86 000 
År 5 kr   72 000 

 
Tilskuddet vil variere i forhold til hvor mange barn og voksne som bosettes i kommunen. Tilskuddet 
er likt for alle kategorier fra og med år 2. Tilskuddet betales ikke i sin helhet ved bosetting, men 
fordeles over 5 år. Tilskuddssatsene for 2021 er foreløpig ikke fastsatt.  
 
Den siste anmodningen fra IMDi tilsier at Ringsaker kommune skal bosette 28 flyktninger pr. år fra 
2020. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Pr. medio oktober er det bosatt 13 
flyktninger i 2020. Budsjettet for 2021 er basert på antall bosatte flyktninger pr. 1.1.2020 og et 
mottak av 28 flyktninger pr. år fra 2020. Integreringstilskuddet er redusert med 2,397 mill. kroner 
utfra budsjett 2020. 
 
En må komme tilbake med en oppdatert beregning av integreringstilskuddet i tertialrapportene i 
2021 når en vet hvor mange flyktninger som bosettes i løpet av 2020 og 2021, og hva 
tilskuddssatsene blir i 2021.  
 
Tabell 4.22.3.7 Integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger 2021-2024 
Bosettingsår 2021 2022 2023 2024 
Enslige voksne 2 169 000 2 169 000 2 169 000 2 169 000 
Andre voksne 1 748 700 1 748 700 1 748 700 1 748 700 
Barn år 1 1 943 000 1 943 000 1 943 000 1 943 000 
År 2 6 888 000 6 888 000 6 888 000 6 888 000 
År 3 5 742 000 4 872 000 4 872 000 4 872 000 
År 4 3 440 000 2 838 000 2 408 000 2 408 000 
År 5 5 256 000 2 880 000 2 376 000 2 016 000 
Sum 27 186 700 23 338 700 22 404 700 22 044 700 

 
Renter og avdrag  
Norge har hatt lav rente i mange år. Koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i norsk 
økonomi. Norges Bank har satt ned styringsrenten tre ganger i løpet av 2020 for å bidra til å bringe 
produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Styringsrenten ble redusert fra 
1,5 % til 1,0 % i rentemøte den 13.3.2020, fra 1,0 % til 0,25 % i rentemøte den 20.3.2020 og fra 0,25 
% til 0,0 % i rentemøte den 7.5.2020. Styringsrenten vil mest sannsynlig bli liggende lavt en god stund 
fremover, og deretter øke gradvis etterhvert som aktiviteten nærmer seg et mer normalt nivå. 
Utlånsrentene til kommunal sektor er forventet å ligge ca. 0,30 prosentpoeng høyere enn 
styringsrenten. I tillegg kommer bankenes margin, som i dag er på 0,60 prosentpoeng. 
 
For å sikre mest mulig forutsigbare låneutgifter på kommunens innlån har en inngått rentebytte-
avtaler på til sammen 1,630 mrd. kroner med ulik tidshorisont. Disse er oppdelt i ulike avtaler på 
mellom 100 mill. kroner og 200 mill. kroner. Ved utgangen av 2020 vil om lag 51 % av låneporteføljen 
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knyttet til investeringer være på faste betingelser. Samtidig forsøker en å dra nytte av de lave korte 
rentene ved å holde resten av låneporteføljen på flytende betingelser. Det vil i praksis si 3 måneders 
NIBOR korrigert for margin. Ringsaker kommune har nå rentebytteavtaler (rentesikring) med forfall i 
2021, 2022, 2023, 2024, 2026, 2027, 2028, 2029 og 2030. Noen av avtalene er inngått på et tidspunkt 
da rentenivået var vesentlig høyere enn i dag. Et veiet gjennomsnitt gir en rente på 2,33 % for disse 
avtalene. En vil innenfor finans- og gjeldsreglementet, og sammen med kommunens 
hovedbankforbindelse, praktisere en rentestrategi som gir kontroll og forutsigbarhet med 
låneutgiftene. 
 
Det aller meste av kommunens likvide midler er innestående som bankinnskudd hos 
hovedbankforbindelsen Sparebank 1 Østlandet. Det er vanskelig å oppnå noe mer enn de avtalte 
innskuddsrentene på disse midlene på grunn av den lave risikoprofilen som Ringsaker kommune 
ønsker å holde. En vil imidlertid benytte tidsinnskudd av forskjellig lengde dersom dette vil øke 
avkastningen.  
 
Med utgangspunkt i kommunens hovedbankavtale, og forventninger pr. dato om renteutviklingen, 
har rådmannen i sitt budsjettforslag benyttet satser som vist i neste tabell. 
 
Tabell 4.22.3.8 Forutsetninger for renter og avdrag i økonomiplanperioden  

 2021 2022 2023 2024 
Rente innskudd 1,00 % 1,20 % 1,40 % 1,40 % 
Rente nye lån 1,20 % 1,40 % 1,60 % 1,60 % 
Avdragstid nye låneopptak 30 år 30 år 30 år 30 år 

 
Renteinntekter og renteutgifter for 2021-2024 fremgår av bevilgningsoversikt drift i hoveddel I og av 
økonomisk oversikt drift i hoveddel VII i økonomiplanens oversikter (rosa bok).  
 
Kommunelovens § 14-18 fastsetter at kommunens avdrag på lån samlet sett skal være minst lik 
størrelsen på kommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på 
lånegjelden og størrelsen på kommunens avskrivbare anleggsmidler ved inngangen av regnskapsåret. 
Avdragstiden for løpende lån er innenfor denne avdragsbegrensningen. 
 
Ringsaker kommune betaler noe mer i avdrag enn minimumskravet i kommuneloven. Avdrag utover 
minimumsavdraget kan regnskapsføres i investeringsregnskapet dersom avdragene finansieres med 
inntekter i investeringsregnskapet. Slike inntekter kan være salg av fast eiendom og anlegg, salg av 
aksjer og andeler eller bruk av tidligere års udisponerte midler og bruk av ubundet investeringsfond. 
For å komme nærmere en budsjettbalanse i budsjett 2021 er 10 mill. kroner av avdragene overført 
fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet, og finansieres med salg av tomer og fast eiendom.  
 
Lånegjelden til Ringsaker kommune har steget mye de siste årene på grunn av store investeringer. 
Kommunen har forholdsvis god likviditet, og som nevnt i 1. tertialrapport innfris ett lån fra 2008 i 
Kommunalbanken med en restgjeld på kr 92.124.300 i løpet av 2020. Dette frigjør renteutgifter med 
om lag 1,0 mill. kroner og avdragsutgifter med om lag 8,8 mill. kroner i budsjett 2021 og fremover. 
Renteinntektene vil reduseres med om lag 0,9 mill. kroner fra budsjett 2021.  
 
Det budsjetteres med at Ringsaker kommune årlig tar opp 100 mill. kroner i Startlån (formidlingslån). 
Ordningen er nærmere omtalt i kapittel 4.17.3. Oppfølging av kommunens formidlingslån ivaretas i et 
samarbeid med Lindorff AS. Renteutgifter og renteinntekter fra formidlingslån føres i 
driftsregnskapet, mens avdragsutgifter og mottatte avdrag blir ført i investeringsregnskapet.  
 
Det er budsjettert med et samlet låneopptak i 2021 på 276,7 mill. kroner, hvorav Startlån utgjør  
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100 mill. kroner. Samlet for økonomiplanperioden er det ført opp investeringslån for om lag  
806,5 mill. kroner og formidlingslån for 400 mill. kroner.  
 
Rådmannen tilrår at en for en god periode fremover styrer etter en «handlingsregel» som tilsier at 
lånegjelden korrigert for den delen av gjelden som er helt eller delvis selvfinansierende og startlån 
ikke skal utgjøre mer enn 1,9 mrd. kroner.  
 
Tabell 4.22.3.9 viser lånegjeldsutviklingen i økonomiplanperioden med utgangspunkt i rådmannens 
forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 
 
Tabell 4.22.3.9 Utvikling i langsiktig gjeld som belaster kommuneregnskapet i økonomiplanperioden (kr 1.000) 
LANGSIKTIG GJELD 2020 2021 2022 2023 2024 
+ Langsiktig gjeld pr. 31.12  3 171 384   3 310 263   3 547 805   3 649 528   3 781 308  
- Formidlingslån     352 209     436 335      516 997      594 937     670 213  
- Langsiktig gjeld VAR området     904 422     968 095   1 017 754   1 056 871   1 125 708  
- Rentekomp skoleanlegg (beregningsgrunnlag)      91 369         80 541         69 708         58 875        49 132  
- Kompensasjon eldreomsorg (beregningsgrunnlag)       70 684         65 475         60 266        55 057        49 848  
= Korrigert langsiktig gjeld som belaster regnskapet  1 752 700   1 759 817   1 883 080   1 883 788   1 886 407  
 
Det vises til kapittel 2.4 og økonomiplanens talldel (kapittel 7.5 i rosa bok) for nærmere oversikt over 
utviklingen av kommunens lånegjeld. 
 
Utbytte fra Innlandet Energi Holding AS  
I forslaget til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 har rådmannen 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.  
 
Bruk av disposisjonsfond 
Det er innarbeidet mange innsparingstiltak i budsjett 2020 og 2021. Noen av disse 
innsparingstiltakene har av ulike årsaker blitt utsatt i påvente av politisk behandling, noe som gjør at 
også 2021 og 2022 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. I 
driftsbudsjettet for 2021 er det forutsatt bruk av 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. 
 
Nivået på frie inntekter i forslaget til statsbudsjett er satt til 1,6 mrd. kroner og dette er i nedre 
halvdel av nivået for anslaget som ble gitt i kommuneproposisjonen for 2021. Her ble veksten anslått 
til mellom 1,6 mrd. kroner og 2,0 mrd. kroner. En eventuell vekst i inntektene i 2021 forbeholdes å 
styrke netto driftsresultat.  
 
Ringsaker kommune har siden 2017 hatt en befolkningsvekst over landsgjennomsnittlig vekst. For å 
bevare kommunens andel av kommunesektorens frie inntekter må en holde tritt med 
befolkningsveksten i landet. Infrastrukturtiltak og andre store prosjekt vil på sikt kunne bety en 
annen veksttakt enn det en har sett så langt. Dette forutsetter at en evner å gripe mulighetene som 
byr seg. Rådmannen vil minne om at i inntektsutjevningen, som legges til grunn i statsbudsjettet, 
legges folketallet 1.1.2020 til grunn, mens en i den faktiske inntektsutjevningen for 2021 vil benytte 
folketall pr. 1.1.2021. Med den positive befolkningsutviklingen Ringsaker kommune har hatt, vil dette 
kunne ha positiv innvirkning på inntektsgrunnlaget.  
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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. Langsiktighet i tilpasningene og forutsigbarhet uten brå skift vil fortsatt bli vektlagt i 
styringen. 
 
Investeringer 
Fra 1.1.2020 ble det innført en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. I henhold til § 5-5 i forskriften skal 
bevilgningene til investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, investeringer i 
aksjer og andeler og utlån av egne midler vises brutto i den nye bevilgningsoversikten. For ytterligere 
detaljer om brutto investeringene vises det til bevilgningsoversikt investering i hoveddel I i 
økonomiplanens oversikter (rosa bok). 
 
Merverdiavgiftskompensasjon investeringer 
Merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer skal i sin helhet føres i investeringsregnskapet, og 
bidrar således med egenfinansiering av investeringer og inngår som en samlet finansiering av 
investeringsprosjektene.  
 
Med bakgrunn i foreslåtte investeringer anslår rådmannen kompensasjonen for merverdiavgift ved 
kommunens investeringer utenom VAR-sektoren til 12,3 mill. kroner i 2021.  
 
Tilskudd til investeringer 
I tabellen nedenfor vises anslag for tilskudd til delvis dekning av investeringsutgifter.  
 
Tabell 4.23.3.10 Anslag for investeringsinntekter i økonomiplanperioden 2021-2024 (kr 1.000)  

Prosjekt Navn 2021 2022 2023 2024 
60805 Nytt sykehjem i Moelv - investeringstilskudd 0 0 -112 920 0 
70164 Tilrettelegging Øverkvern 0 -5 000 0 0 
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HOVEDDEL V: ØKONOMIREGLEMENT OG GEBYRREGULATIV  
 

5.1 Kommentarer til revidert økonomireglement 
 
Rammen for bestemmelsene i kommunens økonomireglement er blant annet følgende: 
 
- lov om kommuner og fylkeskommuner (ny kommunelov) av 22.6.2018  
- lov om offentlige anskaffelser mv. av 16.7.1999 
- lov om bokføring av 19.11.2004 og forskrift om bokføring av 1.12.2004 
- forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning (økonomiforskriften), jf. 

kommuneloven kap. 14 
- forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, jf. kommuneloven kap. 16 
- forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf. kommuneloven kap. 14 
- forskrift til lov om offentlige anskaffelser, jf. lov om offentlige anskaffelser § 11  
- standarder for god kommunal regnskapsskikk (GKRS), jf. kommuneloven § 14-16 
 
Rådmannen gis myndighet i § 5.3 til å foreta enkeltanskaffelser når den anslåtte verdi ikke overstiger 
27,5 mill. kroner. Dersom kostnadsoverslaget (med finansieringsplan) er under 110 mill. kroner og 
ligger innenfor budsjettert beløp, kan saken vedtas av formannskapet. Dersom kostnadsoverslaget 
(med finansieringsplan) er under 27,5 mill. kroner og ligger innenfor budsjettert beløp, kan det 
vedtas av rådmannen, jf. økonomireglementets punkt 6.2.4.2. 
 
Rådmannen gis myndighet i § 5.6 til å inngå leieavtaler når den anslåtte årlige verdi ikke overstiger  
7,5 mill. kroner. Når den anslåtte årlige verdien overstiger 7,5 mill. kroner, tilligger myndigheten 
formannskapet. 
 
Rådmannen legger ellers ikke opp til noen omfattende endringer i økonomireglementet for 2021. 
 
Kontoplanen er holdt ajour slik reglementet er foreslått i rosa bok kapittel 5. 

 

5.2 Kommentarer til gebyrregulativet og reglement om normering 
av økonomisk stønad 
 
5.2.1 Gebyrregulativet 
Generelt 
I talldelen (rosa bok) er inntatt rådmannens forslag til gebyrregulativ for 2021 samt forslag til 
reglement om normering av økonomisk sosialhjelp for 2021.  
 
Ved utarbeidelsen av forslaget er det i utgangspunktet lagt til grunn en økning av gebyrene på 2,5 %. 
Endringene varierer imidlertid en del i forhold til dette. Nedenfor har en kort kommentert 
endringene på enkelte punkter i gebyrregulativet i forhold til regulativet for 2020. Det vises også til 
nærmere kommentarer under de respektive virksomhetsområder. 
 
Barnehager 
Satsene for foreldrebetaling følger forskrift om foreldrebetaling. For 2021 endrer satsene i henhold 
til satser gitt i statsbudsjettet for 2021. 
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Foreldrebetalingen i barnehager foreslås økt fra kr 3.135 til kr 3.230 fra 1.1.2021 for hel plass 5 dager 
pr. uke. Dette tilsvarer en økning på 3,0 %. Satsene for hel plass mindre enn 5 dager pr. uke økes 
tilsvarende med om lag 3,0 %. Satsene for enkeltdager og enkelttimer økes med 3,3 %. Kostpenger 
økes med om lag 2,5 %. 
 
Grunnskoleopplæring, herunder satser for lokalleie og SFO 
Foreldrebetaling i SFO foreslås økt med 2,5 %. Satsen for matpenger i SFO, når det er slik servering, 
foreslås endret fra kr 20 pr. dag til kr 21 pr. dag. Satser for utleie av skolelokaler er økt med om lag 
2,5 %. 
 
Pleie og omsorg 
Satsene økes stort sett med om lag 2,5 %. For egenbetaling for langtids- og korttidsopphold ved 
sykehjemmene bestemmes dette gjennom forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester av 16. desember 2011. Egenbetalingen for 2021 blir endelig fastsatt gjennom 
behandlingen av statsbudsjettet for 2021. Satsene for egenandel fysioterapi er økt med 3,9 %. 
Satsene for trygghetsalarmer er økt med om lag 2,5 %.  
 
Satsene for salg av middag ved kantinene ved sykehjemmene økes gjennomsnittlig med om lag 3,8 
%.  
 
Vann, avløp og renovasjon 
Årlig abonnementsgebyr for vann økes fra kr 725,77 til kr 1.161,23 pr. boenhet. I tillegg kommer 
forbruksgebyret som økes med om lag 17 % til kr 28,24 pr. m³ målt forbruk.  
 
Årlig abonnementsgebyr for avløp økes fra kr 766,08 til kr 1.072,51 pr. boenhet. I tillegg kommer 
forbruksgebyret som økes med 7,1 % til kr 42,66 pr. m³ målt forbruk.  
 
Tilknytningsavgiftene for vann og avløp er beregnet for bolig over og under 70 m², jf. f.sak 203/2008.  
Satsene økes med 17 % for vann og 7,1 % for avløp.  
 
Årsgebyrene for tvungen tømming av septiktank foreslås økt med 23 % fra 2020 til 2021.  
 
Gebyrene for tømming av husholdningsavfall foreslås økt med 4,8 %. For husholdningsavfall fra 
fritidseiendommer foreslås en økning på 2,5 % fra kr 1.277 til kr 1.309. Serviceabonnement for 
serviceabonnement for husholdningsrenovasjon økes med om lag 19 %.  
 
Samordnet gravemeldingstjeneste (kommunens utgifter) 
Gebyret for behandlingskompensasjon pr. gravemelding øker fra kr 3.420 i 2020 til kr 3.506 i 2021. 
 
Fysisk planlegging, kart og byggesak 
Gebyrsatser for reguleringsplaner økes med 2,5 %.  
 
Gebyrsatser for byggesaksbehandling av nye, rene boligbygg og nye fritidsboliger økes fra kr 18.000 i 
2020 til kr 25.000 i 2021. For driftsbygninger i landbruket økes gebyret tilsvarende. Gebyr for 
behandling av søknad om deling av eiendom økes fra kr 5.200 til kr 6.000. For søknader med flere 
matrikkelenheter økes gebyret fra kr 2.600 til kr 3.000. Overtredelsesgebyr er uendret fra 2020 til 
2021 med kr 5.000. Øvrige gebyrer for byggesaksbehandling øker med mellom 10,0 % til 77,8 %. Det 
foreslås et nytt punkt 7 vedrørende behandling av søknad om godkjenning av ansvarsrett hvor 
godkjenning som selvbygger foreslås med nytt gebyr på kr 2.000. Under punkt 10. Søknad om 
dispensasjon fra arealplaner mv. som avgjøres ved administrativ behandling er det fra 2021 foreslått 
en deling av av gebyret, med høring og uten høring, med gebyr på henholdsvis kr 5.000 og kr 7.000. 
To nye gebyrer under punkt 11. Saksbehandling og kontroll av utslipp fra mindre avløpsanlegg, 
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manglende innsending av søknad/utbedring innen frist, pr. purring foreslås gebyr på kr 2.000, mens 
manglende innsending av årsrapport foreslås et gebyr på kr 1.000. Nytt punkt 12. Midlertidig 
brukstillatelse pr. søknad foreslås et gebyr på kr 2.000, og punkt 13. Ferdigattest som søkes etter frist 
gitt i midlertidig brukstillatelse pr. søknad foreslås et gebyr på kr 1.000. Nytt punkt 14. Søknad i 
ettertid, 50 % av satsene over. 
 
Gebyrsatsene under kart- og oppmålingsarbeid og eierseksjonering øker med mellom 2,9 % og 22,4 
%.  
 
Kultur, kulturskole og bibliotek 
Satsene for utleie av lokaler mv. økes med om lag 2,5 %. Bistand fra tilsynsvaktmester der det er 
innvilget gratis leie økes med 40 %. Satsene for utleie av lokaler i idrettshaller tilpasses prisene i 
fylkeskommunale idrettshaller, og derfor økes noen satser mens andre reduseres. Økte satser med 
opp mot 2,7 %, og reduserte satser med om lag 18,3 %. 
 
Billettprisene på Prøysenhuset økes med mellom 0 % til 5,5 %.  
 
Semesteravgiftene i kulturskolen økes med om lag 7,5 %. Semesteravgift for 75 minutter 1 og 2 dager 
i uka tas ut av gebyrregulativet. Nytt tilbud musikalteater – med og uten elevplass - her foreslås det 
et gebyr på henholdsvis kr 600 og kr 3.225. 
 
Billettpriser ved Moelv svømmehall og Brumunddal svømmehall økes med mellom 0 % og 4,8 %. 
 
Gebyrene på biblioteket økes med mellom 0 % og 50 %. 
  
Brannvern 
Feieavgiften og tilsynsavgiften økes med 2,4 % og 3,7 % fra 2020 til 2021 for boliger, og med 3,1 % og 
2,5 % for hytter.  
 
Feiing av røykkanaler og skorsteiner til industrianlegg, arbeidsoppdrag og bruk av brannbil, som ikke 
faller inn under utrykningsplikten, økes med 2,5 % pr. påbegynt time. 
 
Gebyr for nedbrenning av bygg som ledd i øvelse økes fra kr 15.500 til kr 25.000 fra 2020 til 2021. 
 
Gebyrer for automatiske alarmmottakere som er tilknyttet Alarmsentral Brann Innlandet (110) 
faktureres fra Ringsaker kommune. Gebyrene øker med om lag 2,5 %. Gebyret ved unødig alarm 
næring (hverdager kl. 21.00-07.00, helg og helligdager) holdes uendret med kr 6.000. Gebyrene for 
unødig alarm privat for deltidsbrannvesen og heltidsbrannvesen holdes uendret fra 2020 til 2021 
med henholdsvis 5,7 * rettsgebyret og 3,26 * rettsgebyret.  
 
Kommunale vigsler 
Gebyr for vigsel på fredager i tidsrommet kl 10-14 i kommunens ordinære lokaler er gratis. Gebyr for 
vigsel utenom kommunens ordinære lokaler og utover ordinære åpningstider økes fra kr 1.750 til kr 
1.800. 
 
Tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater 
Årlig tilsynsavgift fra faste salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker økes fra  
kr 1.500 til kr 2.000. 
 
Radonmåling 
Gebyrene økes med 2,5 % for målinger i luft og vann. 
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Tomtepris 
Tomteprisene økes fra kr 550.000 til kr 600.000 for tomt på 600 m². Pris pr. m² utover 600 m² økes 
fra kr 200 pr. m² til kr 220 pr. m². 
 
Gebyrer landbruk 
Fellingsavgift for elg økes fra kr 562 til kr 580 for voksent dyr, og fra kr 331 til kr 340 for kalv, mens 
fellingsavgift for hjort økes fra kr 430 til kr 450 for voksent dyr, og fra kr 261 til kr 270 for kalv.  
 
Gebyrsatsen for grunnsatsen for gjødselplanlegging holdes uendret på kr 927 pr. time. Tillegget for 
gjødselplan bestilt i perioden 1. mars til 15. mai holdes uendret på kr 515 pr. time. Gebyr for blinking, 
veg- og grøftestikking, nivellering, taksasjon o.a. økes fra kr 636 pr. time til kr 646 pr. time. Gebyr for 
landbruksvikar holdes uendret på kr 1.670 pr. dag. Gebyr for behandling av søknader som 
delingssamtykke etter jordloven holdes uendret fra 2020 til 2021. Gebyr for behandling av 
konsesjonssøknader holdes uendret fra 2020 til 2021 med kr 5.000. Saksbehandlingsgebyr om hold 
av vilt i fangenskap holdes uendret på kr 900.  
 
Opplysninger om eiendomsstatus, restanser mv. til eiendomsmeglere 
Gebyret økes fra kr 950 i 2020 til kr 2.000 i 2021. 
 
Husleie kommunale bygg 
Treningsleie - gymsal uten tilgang til garderober på Kilde økes fra kr 135 til kr 140 pr. time. Utleie av 
salen på Sund uten vask pr. dag økes fra kr 1.030 til kr 1.050 og utleie av salen på Sund med vask pr. 
dag økes fra kr 1.900 til kr 1.930. Utleie av Kantina på Sund uten vask settes til kr 500 pr. dag. 
 
Refusjon for istandssetting av kommunale veger etter gravearbeid 
Gebyrene økes med om lag 2,5 %. 
 
Frikjøp av parkeringsplasser 
Frikjøpssatsen økes fra kr 215.000 pr. plass til kr 235.000 pr. plass. 
 
Utleie av maskiner fra teknisk drift 
Gebyrene økes med om lag 2,5 %. Pris for fører på maskin i arbeidstid økes fra kr 400 til kr 410 pr. 
time. 
 
Utleie av torgplasser i Moelv og Brumunddal 
Gebyrene økes med om lag 2,5 %. 
 
5.2.2 Reglement om normering av økonomisk sosialhjelp  
Veiledende minstesatser fastsettes av Sosial- og helsedirektoratet. Ringsaker kommunes 
stønadssatser følger statens veiledende satser. I reglementet er satsene for 2020 ført opp.  
 
Satsene for 2021 vil ikke foreligge før statsbudsjettet er endelig vedtatt. Reglementet blir ajourført av 
rådmannen når satsene foreligger. 
 
 
 
 



 

 
 

 

HOVEDDEL VI: 
 

Sluttmerknader og forslag til vedtak 
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HOVEDDEL VI: SLUTTMERKNADER OG FORSLAG TIL VEDTAK  
 

6.1 Avsluttende merknader 
Nærværende forslag til budsjett og økonomiplan er fra rådmannens side i det alt vesentlige 
utarbeidet med basis i gjeldende budsjett, korrigert for virkningen av lønnsoppgjør, endrede 
pensjonspremier og vedtatte tiltak, samt regjeringens forslag til statsbudsjett slik dette ble fremlagt 
7.10.2020.  
 
I den grad det som følge av Stortingets behandling blir endringer i statens økonomiske opplegg 
overfor kommunesektoren, vil rådmannen som i tidligere år komme tilbake til dette enten i 
saksfremstillingen om budsjettet eller i egen sak på nyåret.  
 

6.2 Behandling  
Rådmannen fremmer ikke forslag om at kommunen gjør vedtak om det kommunale skattøret siden 
høyeste sats vil gjelde med mindre kommunestyret vedtar en lavere sats. 
 
Rådmannen viser til sitt forslag til årsbudsjett for 2021 og handlingsprogram med økonomiplan for 
2021-2024 slik det fremgår av henholdsvis talldel og tekstdel. I det videre følger foreløpig utgave av 
forslag til vedtak.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2021-2024 og årsbudsjett for 

2021 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas. 
 

2. Handlingsprogrammet med økonomiplan skal være veiledende ramme for kommunens 
virksomhet i perioden. Kommunestyret ber administrasjonen om å forberede foreslåtte tiltak 
og investeringer teknisk, juridisk og finansielt, slik at tiltakene/arbeidene etter nødvendig 
godkjenning og bevilgning kan iverksettes som forutsatt i handlingsprogrammet med 
økonomiplan. 
 

3. Økonomireglement med vedlegg vedtas i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel V i 
talldelen av budsjettinnstillingen. 
 

4. Det vedtas med virkning fra 1.1.2021 reglement om normering av økonomisk sosialhjelp etter 
lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen slik det fremgår av rådmannens 
forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen. Rådmannen har fullmakt til å ajourføre 
veiledende satser for livsopphold og botilskudd i samsvar med statens veiledende satser når 
disse foreligger. 
 

5. Det vedtas nye priser og betalingssatser med virkning fra 1.1.2021 slik det fremgår av 
rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen.  
 

6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for alle faste 
eiendommer i kommunen. Det skrives ut eiendomsskatt på næringsdel, bygning og grunn. Det 
skrives også ut eiendomsskatt for det særskilte skattegrunnlaget i henhold til 
overgangsregelen i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, redusert med 3/7 i 2021. I medhold av §§ 
10 og 11 settes eiendomsskattesatsen for 2021 til 4,0 promille. Eiendomsskattesatsen på det 
særskilte skattegrunnlaget er 3,2 promille. Bunnfradrag settes til kr 0. 
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7. Det vedtas med virkning fra 1.1.2021 godtgjørelsesreglement for folkevalgte slik det fremgår 
av rådmannens forslag i hoveddel IV i talldelen av budsjettinnstillingen.  
 

8. Det vedtas partistøtte for 2021 med et grunnbeløp på kr 2.177 til hvert parti som er 
representert i kommunestyret og et tilleggsbeløp på kr 2.009 for hver representant det 
enkelte parti har i kommunestyret, jf. vedtak i k.sak 109/2008. 
 

9. Det vedtas foreløpige satser til driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager 
inkludert administrasjonskostnader iht. tabellen nedenfor:  

 
Ordinære barnehager: Ringsaker 
Enkeltstående:  
Driftstilskudd 0-2 år pr. heltidsplass 242 945 
Driftstilskudd 3-6 år pr. heltidsplass 117 576 
Andre:  
Driftstilskudd 0-2 år pr. heltidsplass 238 070 
Driftstilskudd 3-6 år pr. heltidsplass 114 868 

 
Det brukes nasjonale satser for kapitaltilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager. For 
ikke-kommunale familiebarnehager brukes nasjonale satser for drifts- og kapitaltilskudd. 
 

10. Det vedtas betalingssats for ukesopphold ved Mesnali ungdomssenter og leirskole på kr 
24.460 for 2021, jf. vedtak i f.sak 137/2006. 
 

11. Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2021 tas til orientering. Ringsaker kommunes 
bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2021 fastsettes til kr 20.419.000, hvorav kr 
150.000 er til dekning av renter og avdrag på et lån på inntil 3 mill. kroner til utbedring av taket 
på Ringsaker kirke. Det bevilges 4,5 mill. kroner til rehabilitering av kirkene og 1,5 mill. kroner 
til slukkeanlegg ved Ringsaker kirke over kommunens investeringsbudsjett i 2021.  

 
12. Kontrollutvalgets budsjett for 2021 fastsettes til kr 2.942.000.  

 
13. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 176,7 mill. kroner med løpetid 30 år til finansiering 

av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2021. Det tas opp 100 mill. kroner i 
Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. 
 

14. Erkjentlighetsgaver i forbindelse med de ansettes fratreden som pensjonist opphører fra 2021, 
og erkjentlighetsgaver i forbindelse med de ansattes 50- og 60-års dag opphører fra 2022. 
 

 
Egen saksfremstilling fra rådmannen vil på vanlig måte foreligge til behandling i formannskapets 
møte den 2.12.2020. Her vil endelig ordlyd hva gjelder forslag til vedtak være tatt inn. 
 
Budsjett for Ringsaker kirkelige fellesråd for 2021 og kontrollutvalget vil på vanlig måte bli fremlagt 
for formannskapet og kommunestyret som vedlegg til saksfremstillingen.  
 

Rådmannen i Ringsaker, den 11.11.2020 
 
 

Jørn Strand 
      Espen Hvalby        Rita Hidemstrædet 
Assisterende rådmann                  Økonomisjef 



 

 

 

 

VEDLEGG 
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VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT – TALL 

 (Beløp i 1.000 kroner og faste 2020-priser)     

  VO 10 Pol. styringsorganer mv. 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 11 366 11 366 11 366 11 366 

            

  RE 100 Politisk styring kontrollorganer mv.         

1 Kommunevalg 2023 0 0 1 570 0 

2 Stortingsvalg 2021 1 370 0 0 0 

3 Utsendelse av valgmateriell ifm. kommunevalget 0 0 250 0 

4 Økt godtgjørelse folkevalgte 104 104 104 104 

5 Endret pensjonspremie 2020 KLP 7 7 7 7 

6 Økte lisensutgifter til kommunestyret 59 59 59 59 

7 Økt budsjett kontrollutvalg 56 56 56 56 

            

  Sum tiltak VO 10 1 596 226 2 046 226 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 10 12 962 11 592 13 412 11 592 

            

  VO 11 Adm. og fellesutgifter 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 171 704 171 704 171 704 171 704 

            

  RE 110 Rådmann         

1 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4 og 3.4.1 i 2020 149 149 149 149 

2 Endret pensjonspremie 2020 KLP 16 16 16 16 

            

  RE 120 Organisasjonsseksjonen         

3 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4 og 3.4.1 i 2020 83 83 83 83 

4 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.5 77 77 77 77 

5 Komp. økt lønn 185 185 185 185 

6 Helårseffekt økt frikjøp Fagforbundet med 0,1 årsverk 77 77 77 77 

7 Helårseffekt økt frikjøp Utdanningsforbundet med 0,1 årsverk 68 68 68 68 

8 Endret pensjonspremie 2020 KLP 140 140 140 140 

9 Endret pensjonspremie 2020 SPK -2 -2 -2 -2 

10 Overføring lisens skolefagligsystem fra RE 399 172 172 172 172 

11 Helårseffekt KLP for lærlinger 909 909 909 909 

12 Helårseffekt overføring 1 årsverk fra VO 30 til IKT-avdelingen 700 700 700 700 

            

  RE 130 Strategiseksjonen         

13 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4 og 3.4.1 i 2020 46 46 46 46 

14 Endret pensjonspremie 2020 KLP 54 54 54 54 

15 Overføring budsjett for Matlyst fra VO 55 300 300 300 300 
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16 Midt i matfatet, jf. f.sak 27/2017 0 -100 -100 -100 

            

  RE 140 Økonomiseksjonen         

17 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4 og 3.4.1 i 2020 55 55 55 55 

18 Komp. helårseffekt lønn kap. 3-3.44, kap. 4-4.2.2 og kap. 5-5.2 28 28 28 28 

19 Endret pensjonspremie 2020 KLP 88 88 88 88 

20 Helårseffekt statliggjøring av skatteoppkrevingen fra 1.6.2020 -1 132 -1 132 -1 132 -1 132 

            

  RE 150 Planseksjonen         

21 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4 og 3.4.1 i 2020 48 48 48 48 

22 Endret pensjonspremie 2020 KLP 44 44 44 44 

23 Helårseffekt 1 årsverk arealplanlegger 372 372 372 372 

24 Kompensasjon lavere gebyrinntekter 250 250 250 250 

25 Kjøp av konsulenttjenester nytt Mjøssykehus -400 -400 -400 -400 

26 Bruk av disposisjonsfond 400 400 400 400 

            

  RE 160 Skole- og barnehageseksjonen         

27 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4 og 3.4.1 i 2020 65 65 65 65 

28 Endret pensjonspremie 2020 KLP 31 31 31 31 

            

  RE 170 Helse- og omsorgsseksjonen         

29 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4 og 3.4.1 i 2020 74 74 74 74 

30 Endret pensjonspremie 2020 KLP 82 82 82 82 

31 Kompensasjon økt lønn 235 235 235 235 

32 Driftsutgifter Tjenestetildelingsenheten 100 100 100 100 

33 Helårseffekt overføring 1 årsverk til RE 442 -776 -776 -776 -776 

34 Overføring budsjett tjeneste 2412 fysioterapi til RE 444 -10 002 -10 002 -10 002 -10 002 

35 Helårseffekt overføring 0,4 årsverk fra RE 440 306 306 306 306 

36 Helårseffekt overføring 0,2 årsverk sykehjemslege fra RE 444 229 229 229 229 

37 Helårseffekt 0,8 årsverk fastlege ved Tingnes legesenter 916 916 916 916 

38 Andel fellesutgifter ved Tingnes legesenter 1 100 1 100 1 100 1 100 

39 Utgifter til spesialisering fastlege Tingnes legesenter 100 100 100 100 

40 Refusjon Helfo fastlege Tinges legesenter -800 -800 -800 -800 

41 Reduksjon basistilskudd Tingnes legesenter -450 -450 -450 -450 

42 Økte utgifter til legevakt 2 182 2 182 2 182 2 182 

43 Økte utgifter driftstilskudd fastleger 2 524 2 524 2 524 2 524 

44 Helårsef. overf. 0,5 årsverk fra RE 710 til Tjenestetildelingsenhet 421 421 421 421 

            

  RE 180 Seksjonen for øvrige enheter         

45 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4 og 3.4.1 i 2020 51 51 51 51 

46 Endret pensjonspremie 2020 KLP 6 6 6 6 

            

  Sum tiltak VO 11 -879 -979 -979 -979 
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  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 11 170 825 170 725 170 725 170 725 

            

  VO 20 Barnehage 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 268 942 268 942 268 942 268 942 

            

  RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage         

1 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 31 31 31 31 

2 Endret pensjonspremie 2020 KLP 75 75 75 75 

3 Helårsvirkning ansiennitetsopprykk  13 13 13 13 

            

  RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage         

4 Komp. helårseffekt lønn, kap 3, pkt. 3.4.2 i 2020 25 25 25 25 

5 Komp. helårseffekt lønn kap. 4, arbeidsledere 2019 6 6 6 6 

6 Endret pensjonspremie 2020 KLP 120 120 120 120 

7 Helårsvirkning ansiennitetsopprykk  69 69 69 69 

            

  RE 204 Nes barnehage         

8 Komp. helårseffekt lønn, kap 3, pkt. 3.4.2 i 2020 51 51 51 51 

9 Komp. helårseffekt lønn kap. 4, arbeidsledere 2019 19 19 19 19 

10 Endret pensjonspremie 2020 KLP 115 115 115 115 

11 Helårsvirkning ansiennitetsopprykk  193 193 193 193 

            

  RE 205 Tømmerli barnehage         

12 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 42 42 42 42 

13 Komp. helårseffekt lønn kap. 4, arbeidsledere 2019 30 30 30 30 

14 Endret pensjonspremie 2020 KLP 50 50 50 50 

            

  RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage         

15 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 42 42 42 42 

16 Endret pensjonspremie 2020 KLP 75 75 75 75 

17 Helårsvirkning ansiennitetsopprykk  40 40 40 40 

            

  RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage         

18 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 50 50 50 50 

19 Endret pensjonspremie 2020 KLP 87 87 87 87 

20 Helårsvirkning ansiennitetsopprykk  66 66 66 66 

            

  RE 208 Kylstad, Simenstua, Furnes barnehage         

21 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 30 30 30 30 

22 Komp. helårseffekt lønn kap. 4, arbeidsledere 2019 16 16 16 16 

23 Endret pensjonspremie 2020 KLP 104 104 104 104 

24 Helårsvirkning ansiennitetsopprykk  96 96 96 96 
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  RE 209 Bakkehaugen barnehage         

25 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 15 15 15 15 

26 Endret pensjonspremie 2020 KLP 71 71 71 71 

27 Helårsvirkning ansiennitetsopprykk  14 14 14 14 

            

  RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter          

28 Endret pensjonspremie 2020 KLP 16 16 16 16 

29 Helårsvirkning ansiennitetsopprykk  25 25 25 25 

30 Leieavtale Sveum idrettspark, jf. døk.sak  26/2019 20 20 20 20 

            

  Sum tiltak VO 20 1 606 1 606 1 606 1 606 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 20 270 548 270 548 270 548 270 548 

            

  VO 30 Undervisning 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 485 599 485 599 485 599 485 599 

            

  RE 300 Brøttum ungdomsskole         

1 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 -13 618 -13 618 -13 618 -13 618 

2 Lønnsbudsjett 2021 13 333 13 333 13 333 13 333 

3 Helårseffekt overføring 0,17 årsverk til IKT-avdelingen -116 -116 -116 -116 

            

  RE 301 Moelv ungdomsskole         

4 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 -17 474 -17 474 -17 474 -17 474 

5 Lønnsbudsjett 2021 17 832 17 832 17 832 17 832 

6 Helårseffekt overføring 0,17 årsverk til IKT-avdelingen -117 -117 -117 -117 

            

  RE 302 Nes ungdomsskole          

7 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 -13 677 -13 677 -13 677 -13 677 

8 Lønnsbudsjett 2021 14 366 14 366 14 366 14 366 

9 Helårseffekt overføring 0,17 årsverk til IKT-avdelingen -117 -117 -117 -117 

            

  RE 303 Brumunddal ungdomsskole         

10 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 -32 757 -32 757 -32 757 -32 757 

11 Lønnsbudsjett 2021 33 794 33 794 33 794 33 794 

12 Helårseffekt overføring 0,17 årsverk til IKT-avdelingen -117 -117 -117 -117 

            

  RE 304 Furnes ungdomsskole         

13 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 -32 227 -32 227 -32 227 -32 227 

14 Lønnsbudsjett 2021 31 969 31 969 31 969 31 969 

15 Helårseffekt overføring 0,17 årsverk til IKT-avdelingen -117 -117 -117 -117 
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  RE 310 Brøttum skole         

16 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -12 770 -12 770 -12 770 -12 770 

17 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 14 418 14 418 14 418 14 418 

18 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -1 189 -1 189 -1 189 -1 189 

19 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 1 193 1 193 1 193 1 193 

            

  RE 312 Messenlia og Lismarka skole         

  Messenlia skole         

20 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -4 967 -4 967 -4 967 -4 967 

21 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 4 972 4 972 4 972 4 972 

22 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -443 -443 -443 -443 

23 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 460 460 460 460 

            

  Lismarka skole         

24 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -6 196 -6 196 -6 196 -6 196 

25 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 6 103 6 103 6 103 6 103 

26 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -773 -773 -773 -773 

27 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 656 656 656 656 

            

  RE 313 Fagernes og Åsen skole         

  Fagernes skole         

28 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -6 972 -6 972 -6 972 -6 972 

29 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 6 878 6 878 6 878 6 878 

30 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -444 -444 -444 -444 

31 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 428 428 428 428 

            

  Åsen skole         

32 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -5 384 -5 384 -5 384 -5 384 

33 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 5 524 5 524 5 524 5 524 

34 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -419 -419 -419 -419 

35 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 549 549 549 549 

            

  RE 316 Gaupen skole         

36 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -11 400 -11 400 -11 400 -11 400 

37 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 11 511 11 511 11 511 11 511 

38 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -1 061 -1 061 -1 061 -1 061 

39 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 994 994 994 994 

            

  RE 319 Kirkekretsen skole         

40 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -12 910 -12 910 -12 910 -12 910 

41 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 12 903 12 903 12 903 12 903 

42 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -1 486 -1 486 -1 486 -1 486 

43 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 1 535 1 535 1 535 1 535 
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  RE 321 Hempa skole         

44 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -14 465 -14 465 -14 465 -14 465 

45 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 14 244 14 244 14 244 14 244 

46 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -1 167 -1 167 -1 167 -1 167 

47 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 1 182 1 182 1 182 1 182 

            

  RE 322 Fagerlund skole         

48 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -49 304 -49 304 -49 304 -49 304 

49 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 50 375 50 375 50 375 50 375 

50 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -4 218 -4 218 -4 218 -4 218 

51 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 4 233 4 233 4 233 4 233 

            

  RE 323 Mørkved skole         

52 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -33 063 -33 063 -33 063 -33 063 

53 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 32 849 32 849 32 849 32 849 

54 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -2 810 -2 810 -2 810 -2 810 

55 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 2 975 2 975 2 975 2 975 

            

  RE 324 Kirkenær skole         

56 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -13 966 -13 966 -13 966 -13 966 

57 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 13 898 13 898 13 898 13 898 

58 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -2 271 -2 271 -2 271 -2 271 

59 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 2 138 2 138 2 138 2 138 

            

  RE 325 Kylstad skole         

60 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -11 189 -11 189 -11 189 -11 189 

61 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 11 233 11 233 11 233 11 233 

62 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -1 058 -1 058 -1 058 -1 058 

63 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 1 046 1 046 1 046 1 046 

            

  RE 326 Stavsberg skole         

64 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -15 071 -15 071 -15 071 -15 071 

65 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 14 730 14 730 14 730 14 730 

66 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -1 588 -1 588 -1 588 -1 588 

67 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 1 605 1 605 1 605 1 605 

            

  RE 327 Nes barneskole         

68 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -25 208 -25 208 -25 208 -25 208 

69 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 24 432 24 432 24 432 24 432 

70 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -2 805 -2 805 -2 805 -2 805 

71 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 2 874 2 874 2 874 2 874 
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  RE 328 Moelv og Fossen skole         

  Moelv skole         

72 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -33 877 -33 877 -33 877 -33 877 

73 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 34 056 34 056 34 056 34 056 

74 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -3 280 -3 280 -3 280 -3 280 

75 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 3 135 3 135 3 135 3 135 

           

  Fossen skole         

76 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2020 -4 771 -4 771 -4 771 -4 771 

77 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2020 5 483 5 483 5 483 5 483 

78 Uttrekk lønnsbudsjett 2020 - tjeneste 2150 -849 -849 -849 -849 

79 Lønnsbudsjettering 2021 - tjeneste 2150 975 975 975 975 

            

  RE 342 Voksenpedagogisk senter         

80 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 29 29 29 29 

81 Komp. helårseffekt lønn, kap. 4 kompetanse 1. runde 2020 6 6 6 6 

82 Endret pensjonspremie 2020 KLP 42 42 42 42 

83 Endret pensjonspremie 2020 SPK -21 -21 -21 -21 

84 Reduksjon antall deltakere på introduksjonslønn -2 300 -3 800 -3 800 -3 800 

85 Reduksjon av husleie Brugata 16 (Mølla) fra 31.3.2021 -100 -133 -133 -133 

86 Reduksjon av husleie Brugata 6 (Gudahl-gården) fra 31.7.2022 0 -104 -250 -250 

87 Underdekning introlønn 3 100 3 100 3 100 3 100 

88 Økt elevtall grunnskole for voksne 1 900 1 900 1 900 1 900 

89 Helårseffekt overføring 0,17 årsverk til IKT-avdelingen -116 -116 -116 -116 

            

  RE 343 PPT         

90 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 29 29 29 29 

91 Endret pensjonspremie 2020 KLP 84 84 84 84 

            

  RE 399 Undervisningsformål ikke fordelt enheter         

92 Komp. helårseffekt lønn, kap 4 kompetanse 1. runde 2020 27 27 27 27 

93 Endret pensjonspremie 2020 KLP 11 11 11 11 

94 Endret pensjonspremie 2020 SPK -1 -1 -1 -1 

95 Reduksjon timetall i morsmål -450 -450 -450 -450 

96 Helårseffekt inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 516 516 516 516 

97 Helårseffekt gratis SFO for elever med særskilt behov 5.-7. trinn 184 184 184 184 

98 Overføring lisensutgifter skolefagligsystem til IKT-avdelingen -172 -172 -172 -172 

99 Leie av Sveum idrettspark, jf. døk.sak 26/2019 40 40 40 40 

100 Ny modell for skoleskysstakster -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

101 Kompensasjon prisfremskriving leie av Mjøsbadet 700 700 700 700 

102 Tilskudd lærerspesialister -620 -620 -620 -620 

103 Justert timetildeling ifm. endring i elev og timetall 352 352 352 352 

104 Økt refusjon gjesteelever -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 
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  Sum tiltak VO 30 3 834 2 197 2 051 2 051 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 30 489 433 487 796 487 650 487 650 

            

  VO 40 Pleie- og omsorg 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 509 569 509 569 509 569 509 569 

            

  RE 420 Ringsaker avlastningssenter         

1 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 38 38 38 38 

2 Endret pensjonspremie 2020 KLP 86 86 86 86 

3 Komp. lønn private avlastere, art 1069 240 240 240 240 

4 Omdisponering av kursbudsjett internt i VO 40 -53 -53 -53 -53 

5 Helårseffekt overføring 0,25 årsverk sekretær til RE 442 -142 -142 -142 -142 

          

  RE 424 Psykisk helse og rustjenester         

6 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 33 33 33 33 

7 Endret pensjonspremie 2020 KLP 148 148 148 148 

8 Omdisponering av kursbudsjett internt i VO 40 -90 -90 -90 -90 

9 Helårseffekt overføring 0,25 årsverk sekretær til RE 442 -142 -142 -142 -142 

          

 RE 440 Enhet for institusjonstjenester         

10 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 18 18 18 18 

11 Komp. helårseffekt lønn kap. 3-3.44, kap. 4-4.2.2 og kap. 5-5.2 29 29 29 29 

12 Komp. helårseffekt lønn kap. 4, pkt. 4.2.3 og HA Del B, §3-1 34 34 34 34 

13 Komp. helårseffekt lønn, kap. 4 kompetanse 1. runde 2020 45 45 45 45 

14 Endret pensjonspremie 2020 KLP 922 922 922 922 

15 Omdisponering av kursbudsjett internt i VO 40 61 61 61 61 

16 Helårseffekt overført 1 årsverk avdelingsleder til RE 442 -744 -744 -744 -744 

17 Helårseffekt overført 0,4 årsverk til Tjenestetildelingsenheten -306 -306 -306 -306 

18 Tilbakeføring av avvikling av 14 plasser ved Sundheimen 5 148 5 148 5 148 5 148 

19 Avvikling av 28 langtidsplasser -15 753 -15 753 -15 753 -15 753 

20 Overføring budsjett for leievask fra RE 442 119 119 119 119 

21 Styrking av institusjonstjenester 6 353 6 353 6 353 6 353 

22 Helårseffekt overføring 1,37 årsverk til RE 444 -870 -870 -870 -870 

23 Helårseffekt overføring 3,29 årsverk til RE 444 -2 081 -2 081 -2 081 -2 081 

          

 RE 442 Enhet for hjemmetjenester         

24 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 18 18 18 18 

25 Komp. helårseffekt lønn kap. 3-3.44, kap. 4-4.2.2 og kap. 5-5.2 31 31 31 31 

26 Komp. helårseffekt lønn kap. 4, pkt. 4.2.3 og HA Del B, §3-1 12 12 12 12 

27 Komp. helårseffekt lønn, kap. 4 kompetanse 1. runde 2020 22 22 22 22 

28 Endret pensjonspremie 2020 KLP 579 579 579 579 

29 Omdisponering av kursbudsjett internt i VO 40 88 88 88 88 
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30 Helårseffekt overføring 1 årsverk avdelingsleder fra RE 440 744 744 744 744 

31 Helårseffekt overføring 0,3 årsverk merkantil til RE 444 -171 -171 -171 -171 

32 Helårseffekt overføring 1 årsverk fra Tjenestetildelingsenhet 776 776 776 776 

33 Helårseffekt overfør. 0,5 årsverk sekretær fra RE 420 og RE 424 284 284 284 284 

34 Helårseffekt overføring 1 årsverk sykepleier til RE 444 -579 -579 -579 -579 

35 Overføring budsjett for leievask til RE 440 og RE 444 -257 -257 -257 -257 

36 Overføring av utgifter til Grobunn fra RE 446 1 144 1 144 1 144 1 144 

37 Tilbakeføring av avvikling av 14 plasser ved Sundheimen -5 148 -5 148 -5 148 -5 148 

38 Vridning fra institusjonstjenester til hjemmetjeneste 9 400 9 400 9 400 9 400 

          

 RE 444 Kommunalmedisinsk senter Ringsaker         

39 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 18 18 18 18 

40 Endret pensjonspremie 2020 KLP 368 368 368 368 

41 Omdisponering av kursbudsjett internt i VO 40 -87 -87 -87 -87 

42 Helårseffekt overføring 0,3 årsverk merkantil fra RE 442 171 171 171 171 

43 Helårseffekt overføring 1 årsverk sykepleier fra RE 442 579 579 579 579 

44 Helårseffekt overføring 0,2 årsverk sykehjemslege til RE 170 -229 -229 -229 -229 

45 Overføring budsjett tjeneste 2412 fysioterapi fra RE 170 10 002 10 002 10 002 10 002 

46 Overføring budsjett for leievask fra RE 442 138 138 138 138 

47 Helårseffekt overføring 3,71 årsverk fra RE 440 2 370 2 370 2 370 2 370 

48 Helårseffekt overføring 3,29 årsverk fra RE 440 2 081 2 081 2 081 2 081 

          

 RE 446 Enhet for tilrettelagte tjenester         

49 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 32 32 32 32 

50 Komp. helårseffekt lønn, kap. 4 kompetanse 1. runde 2020 32 32 32 32 

51 Endret pensjonspremie 2020 KLP 1 103 1 103 1 103 1 103 

52 Omdisponering av kursbudsjett internt i VO 40 81 81 81 81 

53 Helårseffekt økte lønnsutgifter langturnus med 0,9 årsverk 540 540 540 540 

54 Overføring av utgifter til Grobunn til RE 442 -1 144 -1 144 -1 144 -1 144 

55 Helårseffekt økt lønn avdelingsleder 65 65 65 65 

56 Økt husleie nye lokaler for AO-senteret i Brumunddal 2 321 2 321 2 321 2 321 

          

  RE 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter         

57 Oppsigelse av KAD-plasser på Lillehammer -603 -603 -603 -603 

58 Kompensasjon oppsigelse av ø-hjelpsplasser Løten kommune 1 200 1 200 1 200 1 200 

59 Reduserte utgifter til utskrivningsklare pasienter -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

60 Viderefordeling av særskilt Imdi tilskudd 4 700 4 700 4 700 4 700 

            

  Sum tiltak VO 40 22 174 22 174 22 174 22 174 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 40 531 743 531 743 531 743 531 743 
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  VO 50 Barnevern 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 72 744 72 744 72 744 72 744 

            

  RE 500 Barnevern         

1 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 46 46 46 46 

2 Komp. helårseffekt lønn kap. 3-3.44, kap. 4-4.2.2 og kap. 5-5.2 14 14 14 14 

3 Endret pensjonspremie 2020 KLP 237 237 237 237 

4 Endret pensjonspremie 2020 SPK -1 -1 -1 -1 

5 Kompensasjon prisfremskrivning inntekter 82 82 82 82 

6 Helårseffekt avvikling av BEMA i Brumunddal -4 200 -4 200 -4 200 -4 200 

7 Økte utgifter barnevernvakta - Ringsaker sin andel 23 23 23 23 

8 Kompensasjon økte KS satser besøkshjem og "Inn på tunet" 32 32 32 32 

9 Kompensasjon økte KS satser fosterhjem 709 709 709 709 

10 Økt kommunal egenandel institusjon 96 96 96 96 

11 Kompensasjon økte KS satser foreldre/barn-institusjon 4 4 4 4 

12 Kompensasjon økte KS satser MST tiltak 8 8 8 8 

            

  Sum tiltak VO 50 -2 950 -2 950 -2 950 -2 950 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 50 69 794 69 794 69 794 69 794 

            

  VO 51 Sosiale tjenester 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 78 318 78 318 78 318 78 318 

            

  RE 510 Sosiale tjenester         

1 Komp. helårseffekt lønn, kap 3, pkt. 3.4.2 i 2020 35 35 35 35 

2 Endret pensjonspremie 2020 KLP 119 119 119 119 

3 Endring grunnbeløpet Kvalifiseringsprogrammet 352 352 352 352 

4 Kompensasjon helårseffekt ansiennitetsopprykk 48 48 48 48 

            

  Sum tiltak VO 51 554 554 554 554 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 51 78 872 78 872 78 872 78 872 

            

  VO 52 Helsestasjoner 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 22 518 22 518 22 518 22 518 

            

  RE 520 Helsestasjoner         

1 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 31 31 31 31 

2 Endret pensjonspremie 2020 KLP 96 96 96 96 

3 Komp. helårseffekt ansiennitetsopprykk 2020 35 35 35 35 
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4 Komp. reduksjon tilskudd fra Fylkesmannen til TIUR tiltak 330 330 330 330 

            

  Sum tiltak VO 52 492 492 492 492 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 52 23 010 23 010 23 010 23 010 

            

  VO 55 Kultur 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 47 083 47 083 47 083 47 083 

            

  RE 550 Kultur          

1 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 45 45 45 45 

2 Komp. helårseffekt lønn kap. 3-3.44, kap. 4-4.2.2 og kap. 5-5.2 31 31 31 31 

3 Endret pensjonspremie 2020 KLP 131 131 131 131 

4 Helårseffekt tjenestevurderinger -475 -475 -475 -475 

5 Tilskudd til folkehelsetiltak i fjellet 0 -260 -260 -260 

6 Inventar og utstyr til Furneshallen -100 -100 -100 -100 

7 Overføring av budsjett for Matlyst til næringsavdelingen -300 -300 -300 -300 

8 Økt tilskudd RingsakerOperaen 25 25 25 25 

9 Økte billettinntekter Mjøsbadet -344 -344 -344 -344 

10 Økte utgifter sommerdrift Mjøsbadet 86 86 86 86 

            

  Sum tiltak VO 55 -901 -1 161 -1 161 -1 161 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 55 46 182 45 922 45 922 45 922 

            

  VO 56 Kulturskole 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 7 768 7 768 7 768 7 768 

            

  RE 560 Kulturskole         

1 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 32 32 32 32 

2 Endret pensjonspremie 2020 KLP 46 46 46 46 

3 Ansiennitetsopprykk i løpet av 2020 3 3 3 3 

            

  Sum tiltak VO 56 81 81 81 81 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 56 7 849 7 849 7 849 7 849 

            

  VO 57 Bibliotek 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 8 640 8 640 8 640 8 640 
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  RE 570 Bibliotek         

1 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 33 33 33 33 

2 Endret pensjonspremie 2020 KLP 38 38 38 38 

            

  Sum tiltak VO 57 71 71 71 71 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 57 8 711 8 711 8 711 8 711 

            

  VO 60 Brann 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 23 543 23 543 23 543 23 543 

            

  RE 600 Brann         

1 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 33 33 33 33 

2 Komp. helårseffekt lønn kap. 3-3.44, kap. 4-4.2.2 og kap. 5-5.2 38 38 38 38 

3 Komp. helårseffekt lønn, kap. 4 kompetanse 1. runde 2020 6 6 6 6 

4 Endret pensjonspremie 2020 KLP 123 123 123 123 

5 Prisregulering av avtaler 20 20 20 20 

            

  Sum tiltak VO 60 220 220 220 220 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 60 23 763 23 763 23 763 23 763 

            

  VO 61 Landbruk 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 7 153 7 153 7 153 7 153 

            

  RE 610 Landbruk         

1 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 32 32 32 32 

2 Endret pensjonspremie 2020 KLP 36 36 36 36 

3 Komp. prisfremskriving inntekt landbruksvikar 14 14 14 14 

4 Komp. prisfremskriving tilskudd klinisk veterinærvakt 41 41 41 41 

            

  Sum tiltak VO 61 123 123 123 123 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 61 7 276 7 276 7 276 7 276 

            

  VO 62 Teknisk drift uten VAR 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 42 579 42 579 42 579 42 579 

            

  RE 620 Teknisk drift         

1 Endret pensjonspremie 2020 KLP 100 100 100 100 

2 Driftskonsekvens skjøtsel av grøntanlegg Stavsberg skole 0 0 -240 -240 
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3 Skjøtselsavtale Tolvsteinsringen 60 30 30 30 

4 Levering av vinterstrøgrus som næringsavfall 80 80 80 80 

5 Driftskonsekvens overtakelse av nytt boligfelt i Nydalsenga 57 57 57 57 

6 Driftskonsekvens overtakelse av Ringsaker Handelspark 19 19 19 19 

7 Driftskonsekvens overtakelse av nytt boligfelt på Lundberg 43 43 43 43 

8 Driftskonsekvens overtakelse av lys Skibladner brygge 24 24 24 24 

9 Driftskonsekvens gatelys Fossen boligfelt 74 74 74 74 

10 Sykkelparkering Brumunddal sentrum 10 10 10 10 

            

  Sum tiltak VO 62 uten VAR 467 437 197 197 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 62 uten VAR 43 046 43 016 42 776 42 776 

            

  VO 62 Teknisk drift med VAR 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 0 0 0 0 

            

  Vann         

1 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) 2 2 2 2 

2 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) 12 12 12 12 

3 Endrede kapitalkostnader (art 1599) 8 413 10 308 12 827 14 489 

4 Overtakelse og drift av vannbehandlingsanlegg Moelv vannverk 1 500 1 500 1 500 1 500 

5 Overtakelse og drift av råvannspumpestasjon Moelv vannverk 55 55 55 55 

6 Driftskonsekvens overtakelse trykkøkere fjellet 100 100 100 100 

7 Driftskonsekvens nedleggelse av Lismarka vannverk -50 -50 -50 -50 

8 Driftskonsekvens overtakelse av Skarpsno trykkøker 35 35 35 35 

9 Driftskonsekvens ny trykkøker Kvernstubrua (Hagasaga) 55 55 55 55 

10 Driftskonsekvens oppgradering gammel trykkøker Kvernstubrua 20 20 20 20 

11 Sommervikar til kontinuerlig og sikker drift av VA-ledninger 200 200 200 200 

12 Driftskonsekvens overtakelse av nytt boligfelt i Nydalsenga 20 20 20 20 

13 Driftskonsekvens overtakelse av Ringsaker Handelspark 45 45 45 45 

14 Driftskonsekvens overtakelse av nytt boligfelt på Lundberg 16 16 16 16 

15 0,5 årsverk materialforvalter flyttet fra utenfor VAR 313 313 313 313 

16 Årlig vedlikehold av ledningskartverk 150 150 150 150 

17 Endret avgiftsgrunnlag -10 886 -12 781 -15 300 -16 962 

            

  Avløp         

18 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) -32 -32 -32 -32 

19 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) 13 13 13 13 

20 Endrede kapitalkostnader (art 1599) -1 699 -663 1 185 1 807 

21 Overtakelse drift av overvannsledninger Lille Almerud 10 10 10 10 

22 Driftskonsekvens ny avløpspumpestasjon Moelv vannverk 35 35 35 35 

23 Ombygging av toalettanlegg på Skurven, endret avløpssystem 150 150 150 150 

24 Driftskonsekvens 2 nye pumpestasjoner Lismarka  70 70 70 70 
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25 Driftskonsekvens nedleggelse renseanlegg Lismarka -100 -100 -100 -100 

26 Driftskonsekvens nytt luktreduksjonsanlegg Sjusjøledningen 100 100 100 100 

27 Driftskonsekvens Kastbakken pumpestasjon 35 35 35 35 

28 Driftskonsekvens avløp ny båthavn Mjøsparken 35 35 35 35 

29 Driftskonsekvens serveringssted Mjøsparken 35 35 35 35 

30 Driftskonsekvens overtakelse av nytt boligfelt i Nydalsenga 15 15 15 15 

31 Driftskonsekvens overtakelse av Ringsaker Handelspark 34 34 34 34 

32 Driftskonsekvens overtakelse av nytt boligfelt på Lundberg 12 12 12 12 

33 Årlig vedlikehold av ledningskartverk 150 150 150 150 

34 1 årsverk prosjektleder flyttet fra utenfor VAR 803 803 803 803 

35 0,5 årsverk materialforvalter flyttet fra utenfor VAR 313 313 313 313 

36 Inndragelse av 1 årsverk leder -895 -895 -895 -895 

37 Endret avgiftsgrunnlag 916 -120 -1 968 -2 590 

            

  Septik         

38 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) 36 36 36 36 

39 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) 3 3 3 3 

40 Endrede kapitalkostnader (art 1599) -14 -20 -26 -240 

41 Endret avgiftsgrunnlag -25 -19 -13 201 

            

  Renovasjon         

42 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) 18 18 18 18 

43 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) 351 351 352 0 

44 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) 7 7 7 7 

45 Endrede kapitalkostnader (art 1599) -2 -3 -4 -6 

46 Endret avgiftsgrunnlag -374 -373 -373 -19 

            

  Sum tiltak VO 62 med VAR 0 0 0 0 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 62 VAR 0 0 0 0 

            

  VO 63 Kart og byggesak 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 2 077 2 077 2 077 2 077 

            

  RE 630 Kart og byggesak         

1 Endret pensjonspremie 2020 KLP 41 41 41 41 

            

  Sum tiltak VO 63 41 41 41 41 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 63 2 118 2 118 2 118 2 118 
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  VO 63 Kart og byggesak - selvkost byggsak 2021 2022 2023 2024 

            

  RE 630 Kart og byggesak         

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 0 0 0 0 

            

  Byggesak         

1 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) 16 16 16 16 

2 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) 311 311 310 0 

3 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1599) -1 -1 -1 -1 

4 Andel reguleringspremie 120 120 120 120 

5 Økte gebyrinntekter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

6 Inndragelse av 0,5 årsverk byggesaksbehandler -370 -370 -370 -370 

7 Endret avgiftsgrunnlag 924 924 925 1 235 

            

  Sum tiltak VO 63 selvkost byggesak  0 0 0 0 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 63 selvkost byggesak 0 0 0 0 

            

  VO 71 Servicesenter 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 11 222 11 222 11 222 11 222 

            

  RE 710 Servicesenter         

1 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 35 35 35 35 

2 Endret pensjonspremie 2020 KLP 44 44 44 44 

3 Helårseffekt reduksjon av 0,2 årsverk vakant stilling -129 -129 -129 -129 

4 Reduksjon utgifter til telefoni -100 -100 -100 -100 

5 Helårseffekt reduksjon av 0,4 årsverk vakant stilling -258 -258 -258 -258 

6 Helårseffekt 0,5 årsverk til RE tjenestetildeling og samordning -421 -421 -421 -421 

            

  Sum tiltak VO 71 -829 -829 -829 -829 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 71 10 393 10 393 10 393 10 393 

            

  VO 80 Renhold 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 58 851 58 851 58 851 58 851 

            

  RE 800 Renhold         

1 Komp. helårseffekt lønn, kap 3, pkt. 3.4.2 i 2020 37 37 37 37 

2 Endret pensjonspremie 2020 KLP 283 283 283 283 

3 Økte renholdsutgifter nye lokaler til AO-senter i Brumunddal 222 222 222 222 

4 Helårsvirkning økt renhold Moelv vannverk 45 45 45 45 
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  Sum tiltak VO 80 587 587 587 587 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 80 59 438 59 438 59 438 59 438 

            

  VO 81 Bygg og eiendom 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 80 182 80 182 80 182 80 182 

            

  RE 810 Bygg og eiendom:         

  810000 Merkantil avdeling         

1 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 39 39 39 39 

2 Endret pensjonspremie 2020 KLP 27 27 27 27 

            

  810010 Kommunale avgifter og renovasjon         

3 Økte utgifter nye lokaler til AO-senter i Brumunddal 197 197 197 197 

4 Kommunale avgifter/avfallshåndtering nytt sykehjem i Moelv 0 0 360 720 

5 Kommunale avgifter/avfallshåndtering Ringsaker bo 0 0 -275 -550 

            

  810110 Energi         

6 Energiutgifter nytt sykehjem i Moelv 0 0 800 1 600 

7 Energiutgifter nåværende Moelv sykehjem 0 0 -605 -1 211 

            

  810200 Driftsavdeling         

8 Endret pensjonspremie 2020 KLP 90 90 90 90 

9 Helårsef. inndr. 1 årsverk kval.rådg. og 0,062 årsverk vaktmester -401 -401 -401 -401 

10 1 årsverk byggforvalter vakant i 2020 782 782 782 782 

11 Driftsutgifter nytt sykehjem i Moelv 0 0 2 020 4 040 

12 Driftsutgifter Ringsaker bo 0 0 -857 -1 714 

            

  810300 Boligavdeling         

13 Endret pensjonspremie 2020 KLP 27 27 27 27 

14 Driftsutgifter Nes helsesenter 58 58 58 58 

15 Økte husleieinntekter Nes helsesenter -80 -80 -80 -80 

16 Reduserte leieinntekter etter salg av boliger 1 052 1 052 1 052 1 052 

17 Reduserte driftsutgifter etter salg av boliger -405 -405 -405 -405 

            

  810400 Prosjektavdeling         

18 Endret pensjonspremie 2020 KLP 9 9 9 9 

19 Leie paviljong Stavsberg skole -200 -200 -200 -200 

20 For høyt budsjettert leie av paviljonger 45 45 45 45 

21 Demontering paviljong Stavsberg skole -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 

            

  Sum tiltak VO 81 140 140 1 583 3 025 
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  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 81 80 322 80 322 81 765 83 207 

            

  VO 82 Matproduksjon 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 20 571 20 571 20 571 20 571 

            

  RE 820 Matproduksjon         

1 Komp. helårseffekt lønn, kap. 3, pkt. 3.4.2 i 2020 43 43 43 43 

2 Endret pensjonspremie 2020 KLP 75 75 75 75 

            

  Sum tiltak VO 82 118 118 118 118 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 82 20 689 20 689 20 689 20 689 

            

  VO 87 Overføringer 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 32 064 32 064 32 064 32 064 

            

1 Tilskudd til nytt orgel Ringsaker kirke -750 -750 -750 -750 

2 Helårseffekt lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd 203 203 203 203 

3 Tilskudd til Funkis IL 2020-2022 150 150 0 0 

            

  Sum tiltak VO 87 -397 -397 -547 -547 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 87 31 667 31 667 31 517 31 517 

            

  VO 88 Tilleggsbevilgninger 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) 120 406 120 406 120 406 120 406 

1 Lønnsoppgjør for 2020 (2,2 %) -39 935 -39 935 -39 935 -39 935 

2 Endr. KLP-premie fra 10,23 % til 10,81 % og 10,48 % til 10,95 % -7 271 -7 271 -7 271 -7 271 

3 Endr. SPK-premie fra 10,89 % til 10,71 % 561 561 561 561 

4 Reguleringspremie 2020 -96 639 -96 639 -96 639 -96 639 

5 Tilbakeført overskudd KLP 7 656 7 656 7 656 7 656 

6 Lavere reg.pr./høyere tilbakef. overskudd KLP inkl. lønnsoppgj. 15 000 15 000 15 000 15 000 

7 Andel reguleringspremie VAR 2 300 2 300 2 300 2 300 

8 Formannskapets tilleggsbevilgningspost 2020 -510 -510 -510 -510 

9 Diverse lønn og realvekst  -1 568 -1 568 -1 568 -1 568 

10 Ikke fordelt lønnsoppgjør 2020 9 100 9 100 9 100 9 100 

11 Lønnsoppgjør for 2021, 2,0 % 38 750 38 750 38 750 38 750 

12 Endr. KLP-premie fra 10,81 % til 10,44 % og 10,95 % til 10,72 % -3 970 -3 970 -3 970 -3 970 

13 Endr. SPK-premie fra 10,71 % til 8,56 % -6 860 -6 860 -6 860 -6 860 

14 Reguleringspremie 2021 62 927 62 927 62 927 62 927 
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15 Tilbakeført overskudd KLP -9 632 -9 632 -9 632 -9 632 

16 Andel reguleringspremie VAR -1 598 -1 598 -1 598 -1 598 

17 Andel reguleringspremie Byggesak -120 -120 -120 -120 

18 Formannskapets tilleggsbevilgningspost 2021 500 500 500 500 

           

  Sum tiltak VO 88 -31 309 -31 309 -31 309 -31 309 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 88 89 097 89 097 89 097 89 097 

            

  VO 89 FELLES (MOTPOST KALK. MV) 2021 2022 2023 2024 

            

  Netto driftsramme grå bok (2020) -37 827 -37 827 -37 827 -37 827 

            

  11 Administrasjon og fellesutgifter         

1 Rentegarantipremie og AFP-ordning 660 660 660 660 

            

  53 Samferdsel         

2 Kalk. kostnad overført inv.-teknisk 1 995 1 995 1 995 1 995 

3 Kalk. kostnad overført inv. (1597) -1 955       

            

  60 Vann         

4 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) vann -2 -2 -2 -2 

5 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) -12 -12 -12 -12 

6 Endrede kapitalkostnader (1599) -8 413 -10 308 -12 827 -14 489 

            

  61 Avløp         

7 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp 32 32 32 32 

8 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) avløp -13 -13 -13 -13 

9 Endrede kapitalkostnader (1599) avløp 1 699 663 -1 185 -1 807 

10 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik -36 -36 -36 -36 

11 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) septik -3 -3 -3 -3 

12 Endrede kapitalkostnader (1599) septik 14 20 26 240 

            

  62 Renovasjon         

13 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) -18 -18 -18 -18 

14 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) -351 -351 -352 0 

15 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) -7 -7 -7 -7 

16 Endrede kapitalkostnader (1599) 2 3 4 6 

            

  63 Byggesaksbehandling         

17 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) -16 -16 -16 -16 

18 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) -311 -311 -310 0 

19 Endrede kalkulatoriske kostnader (1599) 1 1 1 1 
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  Sum tiltak VO 89 -6 734 -7 703 -12 063 -13 469 

            

  Konsekvensjustert netto driftsramme VO 89 -44 561 -45 530 -49 890 -51 296 

            

  SUM SKJEMA 1 2 033 177 2 028 811 2 027 178 2 025 394 

      

      

           

 SKJEMA 1 - OPPSUMMERT 2021 2022 2023 2024 

           

 VO 10 Pol.styringsorganer mv. 12 962 11 592 13 412 11 592 

 VO 11 Adm. og fellesutgifter 170 825 170 725 170 725 170 725 

 VO 20 Barnehage 270 548 270 548 270 548 270 548 

 VO 30 Undervisning 489 433 487 796 487 650 487 650 

 VO 40 Pleie- og omsorg 531 743 531 743 531 743 531 743 

 VO 50 Barnevern 69 794 69 794 69 794 69 794 

 VO 51 Sosiale tjenester 78 872 78 872 78 872 78 872 

 VO 52 Helsestasjoner 23 010 23 010 23 010 23 010 

 VO 55 Kultur 46 182 45 922 45 922 45 922 

 VO 56 Kulturskole 7 849 7 849 7 849 7 849 

 VO 57 Bibliotek 8 711 8 711 8 711 8 711 

 VO 60 Brann 23 763 23 763 23 763 23 763 

 VO 61 Landbruk 7 276 7 276 7 276 7 276 

 VO 62 Teknisk drift med VAR 43 046 43 016 42 776 42 776 

 VO 62 Teknisk drift uten VAR 0 0 0 0 

 VO 63 Kart og byggesak 2 118 2 118 2 118 2 118 

 VO 63 Kart og byggesak - selvkost byggesak 0 0 0 0 

 VO 71 Servicesenter 10 393 10 393 10 393 10 393 

 VO 80 Renhold 59 438 59 438 59 438 59 438 

 VO 81 Bygg og eiendom 80 322 80 322 81 765 83 207 

 VO 82 Matproduksjon 20 689 20 689 20 689 20 689 

 VO 87 Overføringer 31 667 31 667 31 517 31 517 

 VO 88 Tilleggsbevilgninger 89 097 89 097 89 097 89 097 

 VO 89 FELLES (MOTPOST KALK. MV) -44 561 -45 530 -49 890 -51 296 

 Sum konsekvensjustert driftsramme (2020-priser) 2 033 177 2 028 811 2 027 178 2 025 394 
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