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Budsjettvedtak 
 
Kommunestyretes budsjettvedtak 

Drifts- og investeringsbudsjettet for 2023 – 2026 

1. Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for 2023 – 2026 med de endringer som fremgår 
av herværende vedtak vedtas i samsvar med hovedoversikter presentert i kapittel benevnt 
vedlegg, bevilgningsoversikt drift § 5-4 første og annet ledd, og bevilgningsoversikt investering § 
5-5 første og annet ledd. Økonomisk oversikt drift § 5-6 er med til informasjon, og vedtas 
dermed ikke 

2. Økonomiplanen er saldert ved netto bruk av disposisjonsfond med 44.184.705 kroner i 2023, 
47.204.705 kroner i 2024, 2.702.705 kroner i 2025, og 11.784.705 kroner i 2026 

3. Driftsbudsjettet fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. 
Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningen på 
de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og 
forutsetninger 

4. Investeringer i varige driftsmidler i 2023 er budsjettert med totalt 382.492.000 kroner. 
Med de endringer som fremgår av herværende vedtak blir investeringsplan med finansiering 
godkjent, jf. kapittel budsjettforslag - investeringer og bevilgningsoversikt investering § 5-
5 første ledd. Det er budsjettert med et egenkapitalinnskudd til KLP på 4.600.000 kroner og et 
tilskudd til kirkelig fellesråd på 425.000 kroner i 2023. 

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til låneopptak for varige driftsmidler jf. kommunelovens § 14-
15 første ledd på inntil 287.187.800 kroner til finansiering av investeringer i anleggsmidler i 
2023. Det vises til bevilgningsoversikt investering § 5-5 første og annet ledd 

6. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 80.000.000 kroner i form av startlån, som videreformidles 
til aktuelle lånesøkere 

7. Næringsutvalget disponerer konsesjonsavgiftsfondet som finansiering av næringsfondet i 
økonomiplanperioden 

8. Det er forutsatt utbytte fra Stange Energi på 12.500.000 kroner, og overføring fra Stange 
kommunale boligforetak på 5.700.000 kroner 

Kommuneskatt 

1. Den kommunale skattøren for personlige skatteytere settes til 11,15 % i 2023. Dersom Stortinget 
vedtar endring i den kommunale skatteøren, endres kommunens satser tilsvarende. 

Eiendomsskatt, kommunestyrets budsjettvedtak for 2023 

En nærmere redegjørelse for budsjettvedtakets punkter om eiendomsskatt følger i 
vedlegg: Eiendomsskatt, forklaring til kommunedirektørens forslag til vedtak, punkt 9-16. 

1. I medhold av Eiendomsskatteloven (esktl) §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt i Stange 
kommune i 2023 

2. Eiendomsskatten skal skrives ut etter utskrivningsalternativ fastsatt i esktl § 3 bokstav  a) faste 
eigedomar i heile kommunen. Det skrives også ut eiendomsskatt for det særskilte 
skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, 
første ledd første pkt.) 

3. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens 
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1) 

https://pub.framsikt.net/2023/stange/bm-2023-budsjett_2023_og_%C3%B8konomiplan_2023-2026/#/generic/summary/appdx?scrollTo=t-37
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4. Generell skattesats settes til 5,9 promille (esktl §13) Kommunestyret vedtar en differensiering av 
eiendomsskattesatsene (eskl. §12 bokstav a). For eiendommer bebygget med boliger eller 
fritidsboliger settes skattesatsen til 3,2 promille. Det tas forbehold om at 
eiendomsskattesatsene kan bli justert i nytt vedtak før utskriving av skatten for 
2023. Eiendomsskattesats på det særskilte skattegrunnlaget er 3,9 promille (overgangsregelen 
til esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt.) 

5. Bunnfradrag settes til 0 kroner 
6. Fritak for eiendomsskatt videreføres for lag og foreninger og for bygg med historisk verdi, jf. 

esktl § 7 bokstav a) og b) og Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Stange 
kommune § 14. Fritak videreføres for alle eiendommer som fikk fritak for 2022, jf. vedlagt 
liste. Kommunedirektøren gis fullmakt til å supplere listen over eiendommer, i henhold til 
kommunens vedtekter § 14  

7. Eiendomsskatten skal faktureres i to terminer (esktl. § 25) 
8. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen Vedtekter for skattetakster 

over faste eiendommer i Stange kommune (er vedlagt) 

Vedlegg: 

 Liste over eiendommer som gis fritak iht. vedtektenes §14, jf eiendomsskatteloven § 7. 

 Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Stange kommune sist endret i KS-vedtak 
sak 59/22. 

 Forklaring til vedtak. 

Forord 
 
Her gjøres det rede for framdrift og vedtak av budsjett og økonomiplan 

Stange kommune publiserer årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 som et fullverdig elektronisk 
dokument. Programvaren er videreutviklet i løpet av året hvor investeringstiltak nå er integrert i den 
digitale plattformen. De folkevalgte har anledning til å utarbeide alternative budsjettforslag i det samme 
verktøyet. 

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan offentliggjøres 16.11.2022. Eldrerådet og 
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir sine uttaler 24.11.2022 og Stange ungdomsråd 
21.11.2022.  

Formannskapet vedtar sin innstilling til budsjett og økonomiplan 30.11.2022. Formannskapets innstilling 
legges ut til offentlig høring i tråd med kommunelovens bestemmelser. Kommunestyret behandler 
budsjett og økonomiplan 14.12.2022. Forslag til betalingssatser for 2023 behandles i egne saker. Stange 
kommunale boligforetaks budsjett og økonomiplan for 2023 - 2026 vil bli framlagt som egen sak. 

I Stange kommunes årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 inngår også Stange kommunes 
klimabudsjett. Dette er andre gang det blir utarbeidet klimabudsjett i Framsikt. Det å bryte ned, tidfeste 
og nyansere tiltakene i forhold til en referansebane og tiltaks-bane, er en prosess som tar tid. Tiltakene 
Handlingsplan for klima og energi er vedtatt utført, men det er ikke bevilget midler innenfor 
økonomiplanperioden. Derfor er det ytterst få av klimatiltakene i dette klimabudsjettet, som er ført inn 
med status "med i økonomiplan". Fremover må det tas stilling til hva som skal prioriteres og tidfeste de 
enkelte tiltakene. 

https://pub.framsikt.net/2023/stange/bm-2023-budsjett_2023_og_%C3%B8konomiplan_2023-2026/#/generic/summary/appdx?scrollTo=t-42
https://pub.framsikt.net/2023/stange/bm-2023-budsjett_2023_og_%C3%B8konomiplan_2023-2026/#/generic/summary/appdx?scrollTo=t-37
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Økonomiplanen viser prioritering av innsats, fordeling av nye midler og omfordeling av midler som ligger 
i eksisterende budsjett. God styring handler blant annet om at kommunale utgifter skal holdes på riktig 
og forsvarlig nivå, samtidig som forventet kvalitet på tjenestetilbudet ivaretas best mulig. Dette for å 
sikre de viktigste velferdstjenestene til våre innbyggere. Budsjettet er kommunens handlingsplan, og 
viser de økonomiske konsekvensene av aktivitetene for budsjettåret, med anskaffelse og anvendelse av 
ressurser. Budsjettet er også et viktig kontroll- og oppfølgings-verktøy i kommunens økonomistyring. 

Formannskapet, som økonomiutvalget, har gjennom våren hatt mange arbeidsmøter med tema 
økonomiske rammebetingelser, vurdering av ulike tiltak og gitt signal til administrasjonens arbeid med 
budsjett- og økonomiplan.  

Leserveiledningen er presentert i eget kapittel Slik leser du budsjettet. 

Innledning 
 
Her kan du lese en oppsummering av kommunedirektørens forslag 

Også 2022 har vært et annerledes år. Pandemien fulgte oss inn i det nye året, men situasjonen 
stabiliserte seg på en slik måte at den normale hverdagen kom tilbake. I februar brøt det ut krig i 
Ukraina og dette har ført til en uforutsigbar situasjon globalt og lokalt.  

Kommunenes økonomiske handlingsrom er de senere årene redusert som følge av økende etterspørsel 
etter tjenester og reduksjon i overføringer. Videre er tjenester som tidligere har vært finansiert av 
øremerkede tilskudd ikke fullt ut kompensert ved innlemming i kommunenes frie inntekter. For 
planperioden 2023 - 2026 er det ikke gitt full dekning for økningen i rentekostnader, energipriser, og 
pensjonskostnader. Dette utfordrer kommuneøkonomien ytterligere.  

Kommunedirektørens budsjettforslag – drift  
I budsjett- og økonomiplan 2020 - 2023 ble det vedtatt at det skulle iverksettes et omfattende 
omstillingsarbeid med målsetting om å tilpasse driftsnivået til redusert inntektsramme. Målet for dette 
arbeidet har vært å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi. Arbeidet har pågått gjennom hele 
perioden, og det er gjennomført et stort arbeid i tett samarbeid med virksomhetene og tillitsvalgte. Til 
tross for at det har vært utfordrende å drive omstillingsprosesser gjennom en pandemi, har det blitt 
gjennomført omstillinger med en økonomisk effekt på 47,6 mill. kroner i løpet av planperioden 2022 - 
2025. Det arbeides videre med en ytterligere omstilling knyttet til tjenesteutvikling/ tjenestedesign og 
mestringsteknologi. Det er grunn til å rette en stor takk til våre leder, ansatte og tillitsvalgte som har 
stått i en svært krevende tid. Det er levert gode tjenester parallelt med at driften er blitt omstilt. 
Effektuering av vedtatte omstillingsrapporter ble behandlet i Rapport per 1. tertial og Revidert budsjett 
2022 - 2025 i K-sak 46/22. Ved inngangen til november gjenstår fortsatt noe arbeid med ferdigstilling av 
kommunestyrets bestilling av omstillingsrapporter. Dette er det gjort nærmere rede for i kapitlet Status 
vedtatt omstillingsarbeid.  

Som signalisert i revidert budsjett og økonomiplan for 2022 - 2025 er også forslaget til budsjett og 
økonomiplan 2023 - 2026 stramt. Den største rammereduksjon er gjort innenfor tilrettelagte tjenester. 
Kommunedirektørens forslag til saldering av økonomiplanen er det lagt til grunn at økninger i 
utgiftsrammen er begrenset til kun høyst nødvendige tiltak. Noen nye tiltak er lagt inn:   

 Kommunedirektøren har lagt inn en ekstra satsing til sommerjobb for ungdom og nytt tiltak 
sommerskole i alderen 15 til 18 år. Rammen er økt fra 200 000 til 500 000 kroner i hele 
økonomiplanen. Denne satsing skal bidra til å gi unge viktig erfaring, motivasjon og kjennskap til 
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arbeidslivet, samtidig som ungdommene kan skaffe seg nettverk. Det legges opp til samskaping 
gjennom å invitere med frivilligheten og næringslivet til et samarbeid 

 Det er lagt inn økt satsning på barnevern i forbindelse med barnevernsreformen. Med bakgrunn 
i usikkerhet beskrevet i statsbudsjett rundt reformen har kommunedirektøren i tillegg avsatt 1,5 
mill. kroner på felles reserve 

 Det er lagt inn midler til å imøtekomme behovet for å beholde og rekruttere fastleger 

 Økt skoleskyss   

 Det største tiltaket er knyttet til strømutgifter og utgjør 11,0 mill. kroner i 2023. Dette kommer i 
tillegg til de økningene som er lagt inn i 2022     

Det er beskrevet en del tiltak som virksomhetene har spilt inn som ønskede styrkninger. 
Kommunedirektøren anser at en del tiltak ville vært gunstig for utviklingen av virksomhetene, men som 
det ikke er funnet rom for innenfor nåværende økonomiske rammer. I kapittelet Driftstiltak som ikke er 
innarbeidet i rammen er disse tiltakene beskrevet, samt under tiltak utenfor rammen under hvert enkelt 
tjenesteområde. De tiltakene som er anbefalt å innføre står beskrevet under kommunalsjefsområdene. 
Disse tiltakene har det vært mulig å prioritere gjennom en omfordeling internt mellom tjenester. 

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023 – 2026 fremlegges med et negativt 
netto driftsresultat på 48,4 mill. kroner i 2023. Netto driftsresultat vil i 2026 utgjøre 17,6 mill. kroner. 
Dette til tross for implementering av vedtatte omstillingsarbeider, samt kommunedirektørens øvrige 
innarbeidede tiltak. I økonomiplanen er kommunens driftsbudsjett saldert med bruk av disposisjonsfond 
44,2 mill. kroner i 2023. Akkumulert i planperioden er det lagt opp til å bruke 105,9 mill. kroner av 
disposisjonsfond for finansiering av driften. Uten kommunedirektørens innarbeidede tiltak for 
kostnadsreduksjon og inntektsøkning ville kommunens disposisjonsfond vært brukt opp i løpet av 2024 
– 2025. I tillegg er det 38,5 mill. kroner av disposisjonsfondet benyttet til overføring til investeringer for 
å finansiere investeringene.  

Når utgiftene øker langt utover det som er framskrevet i budsjettet betyr det at arbeidet med omstilling 
må fortsette de neste fire årene. Det må så tidlig som mulig i 2023 vedtas en plan for hvilke tiltak som 
skal iverksettes slik at det kan gjennomføres forsvarlig omstillingsprosesser. Elementer som må vurderes 
er ytterligere strukturendringer, kutt i tjenester, effektivisering av drift, avhending av kommunale 
bygg/eiendommer mm.  

I arbeid med å redusere stillinger, som en oppfølging av vedtatte omstillingstiltak, er 
kommunedirektøren i god dialog med de tillitsvalgte. Dette arbeidet fortsetter inn i 2023. 
Kommunedirektøren legger til grunn at en ytterligere reduksjon i driften betyr at flere årsverk må 
reduseres. De foreslåtte tiltakene knyttet til økt eiendomsskatt fra 2024, forskyving av investeringer, 
bruk av deler av integreringstilskudd, bruk av ekstraordinære tilbakeføringen fra KLP må benyttes for å 
oppnå budsjettbalanse i økonomiplanen. Risikoen i virksomheten øker når det gjøres store endringer og 
kutt i organisasjonen. Reduksjoner i stillinger får konsekvenser for gjennomføring av oppgaver. Det er i 
utgangspunktet et stort press på flere av virksomhetene som har nedbemannet den siste tiden, og 
skoler og barnehager står fremfor en større nedbemanning med virkning fra august 2023. Det kan være 
risiko for dårligere omdømme der det er dårlig samsvar mellom forventninger og hvilke tjenester som 
kan utføres. Samt at redusert bemanning også kan gi økt sykefravær. 

I sak 59/22 vedtok kommunestyret å gå over til skatteetatens formuesgrunnlag som grunnlag for 
beregning av eiendomsskatt, og det ble lagt til grunn en promillesats som holder eiendomsskatten på 
dagens nivå. Kommunedirektøren foreslår en utskriving av eiendomsskatt for eiendommer bebygget 
med boliger, våningshus på gårdsbruk og fritidsboliger stipulert til 3,2 promille. Ifølge 
eiendomsskatteloven må promillesatsen på boliger og fritidsboliger/våningshus være den samme. Det 
tas forbehold om at eiendomsskattesatsene kan bli justert i nytt vedtak før utskriving av skatten for 
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2023 for å sikre kommunestyrets vedtak om en nominell videreføring av kommunens 
eiendomsskatteinntekt for 2022. Eiendomsskatten på fritidsboliger vil bli redusert i 2023 da 
takstgrunnlaget ikke endres på grunn av endringene i takseringsform for boliger. Det foreslås å retaksere 
fritidsboliger og næringseiendommer mv. Dette utgjøre en økt inntekt på om lag 5,0 mill. kroner fra og 
med 2025. 

Kommunedirektøren legger til grunn at næringseiendommer og energianlegg som ikke er påvirket av 
endring av takseringsform, kan vurderes uavhengig av de andre kategoriene eiendommer. På bakgrunn 
av dette foreslås det at eiendomsskattetaksten på disse eiendommene økes fra dagens 4,9 til 5,9 
promille som er høyeste tillatte sats i Stange kommune. Dette utgjør økt inntekt på omlag 2,0 mill. 
kroner fra og med 2023. 

Videre foreslår kommunedirektøren å øke eiendomsskattesatsen med 0,5 promillepoeng i 2024 og 
ytterligere omlag 0,5 promillepoeng i 2025 slik at maks sats på 4,0 promille oppnås i 2025. Dette utgjør 
en økt inntekt på om lag 10,0 mill. kroner i 2024 og ytterligere om lag 10,0 mill. kroner i 2025. 

I følge prognosene fra KLP øker pensjonskostnadene betydelig i løpet av kommende planperiode. Det er 
viktig å understreke at prognosene fra KLP er beheftet med usikkerhet, men dette er det beste estimat 
kommunedirektøren har. Med bakgrunn i økningen i pensjonskostnadene dette gir i saldering av 
økonomiplanen, har kommunedirektøren lagt til grunn at den ekstraordinære tilbakeføringen til 
kommunens premiefond hos KLP på 98,7 mill. kroner benyttes i 2023. Dette med bakgrunn i at 
beregningene viser at dette vil gi størst økonomisk uttelling i salderingen. Innlemming av hele den 
ekstraordinære tilbakeføringen er beregnet å gi redusert pensjonskostnad på 9,9 mill. kroner i 2024. 
Størrelsen vil gradvis bli høyere utover og anslås å utgjøre om lag 10,6 mill. kroner reduksjon i 2026. Ved 
å bruke hele premiefondet, viser beregninger at tilskudd til særlig ressurskrevende tjenester vil bli om 
lag 12,0 mill. kroner lavere enn om det ikke ble benyttet av den ekstra ordinære tilbakeføringen. For 
mer detaljer om pensjon blir det vist til kapitlet under kapittelet Nasjonale og lokale føringer. 

Krigen i Ukraina har ført med seg den største flyktningstrømmen i Europa siden andre verdenskrig. 
Stange kommune har ved utgangen av 2022 bosatt i overkant av 150 flyktninger. Kommunen og våre 
lokalsamfunn har bidratt på en svært god måte for å gjøre hverdagen til de som blir bosatt best mulig. 
Det å planlegge for bosetting er svært usikkert, men kommunedirektøren legger til grunn å bosette like 
mange i 2023 som for inneværende år. Stange har bosatt flyktninger i mange år, og har avsatt 
ubenyttede integreringsmidler i et eget disposisjonsfond. Kommunedirektøren legger til grunn at 
integreringsmidler er frie inntekter, og har i forslag til budsjett og økonomiplan benyttet 39,5 mill. 
kroner av integreringstilskuddet som en fri inntekt i 2023, men en nedtrapping til om lag 20,7 mill. 
kroner i 2026. Det er viktig at fondet ikke tappes for å kunne ha nødvendig handlingsrom til uforutsette 
hendelser. Det legges derfor opp til at integreringsfondet skal utgjør om lag 20,0 mill. kroner ved 
utgangen av hvert år i planperioden.  

En annen konsekvens av høy prisstigning, økte renter og strømutgifter er at innbyggere vil få høyere 
gebyrer til vann -og avløp. For Stange sin del vil økningen være på henholdsvis 25 prosent på vann og 35 
prosent på avløp. For en husholdning som i snitt bruker 410 liter vann i døgnet vil den totale 
kostnadsøkningen bli i overkant av 3000 kroner i året.  

Stange har til tross for et krevende budsjett mange positive faktorer som ikke må glemmes. Til tross for 
at Stange kommune har hatt lite økonomisk handlingsrom, viser kommunebarometeret en meget 
positiv utvikling de siste 5-7 årene innenfor flere tjenesteområder. Dette bekrefter at kommunes mange 
ansatte bidrar på en svært god måte til det beste for våre innbyggere. Stange kommune har hatt 
kontinuerlig befolkningsvekst siden 2011, og er den eneste kommunen på Hedmarken med akkumulert 
fødselsoverskudd de siste 10 årene. Det er høy aktivitet knyttet til bygging av skoler. Næringslivet vårt er 
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robust, hvilket var tydelig under pandemien, der arbeidsledigheten var relativt lav og antall konkurser 
var begrenset. Salg av næringstomter og interessen for å etablere næring i Stange er stigende. Firefelts 
motorveg og nå investeringen på jernbane flytter Stange nærmere hovedstaden, som er Norges største 
vekstmotor. Det bygges kontinuerlig nye boliger i Stange. Et godt eksempel på god vekst er den senere 
tids utbygging av Sønderhagan og Navneberget. 

Budsjettforslag - investering  
Det er nødvendig at store investeringer planlegges med et lengre perspektiv enn fire år for å skape 
større forutsigbarhet og gode prosesser knyttet til prioriteringer. Kommunedirektøren legger derfor 
fram en investeringsplan som vises med tidslinje på åtte år. Det bemerkes imidlertid at vedtak som 
fattes i denne saken likevel kun omfatter økonomiplanperioden på fire år.  

Kommunen er i gang med flere store investeringsprosjekter, som Nye Stange ungdomsskole og Hoberg 
skole byggetrinn 2. I utarbeidelse av investeringsplanen er de investeringsprosjekter som er funnet 
tilrådelig trukket ut i tidslinjen. Dette gjelder bla. omsorgsboliger i Stangebyen og Breidablikk skole, samt 
at løpende prosjekter er sett i sammenheng med rebudsjettering fra 2022 til 2023. For ytterligere å 
redusere den belastningen renter og avdrag utgjør i driftsbudsjettet, samt innfri krav om minste 
gjeldsavdrag, er avdragstiden for lån satt til 33 år. Avdragstiden er beregnet å være innenfor kravet om 
minste gjeldsavdrag. 

Inntekter som følge av tomtesalg avsettes ikke til ubundet investeringsfond slik det har vært gjort 
tidligere år, men benyttes direkte som finansiering av investeringer det aktuelle år. Dette gjør at 
behovet for låneopptak blir mindre, og det ubundne investeringsfondet settes i null i planperioden.   
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Administrativ organisering 

 
Her kan du lese om hvordan Stange kommune er organisert og hvilke justeringer som er gjeldene fra 
2022 

  

 

  

I kommunens reglement for politiske organer reguleres fordeling av myndighet mellom politisk og 
administrativt nivå. Kommunens administrative delegeringsreglement fastlegger myndighetsfordelingen 
internt i administrasjonen. Det vil si hvilken myndighet som er delegert fra kommunedirektør til andre i 
administrasjonen, for eksempel virksomhetsledere. Ved å plassere myndighet ut i tjenestene tas 
avgjørelser nærmest mulig brukeren. Målet med en slik organisering er å myndiggjøre ledere og tilsatte i 
tjenesteproduksjonen, gi utfordringer og ansvar, og å legge et grunnlag for et inspirerende 
arbeidsmiljø.   

Stange kommune er organisert i en to-nivå modell med utstrakt delegasjon på fag-, økonomi- og 
personalledelse. Det er to helhetlige administrative ledernivå: kommunedirektørnivå og 
virksomhetsledernivå. De største virksomhetene er organisert med avdelingsledere under 
virksomhetsledere. Kommunen er videre organisert med stab- og støttefunksjoner. 
Stabene representerer spisskompetanse og har en viktig rolle i å gi god lederstøtte og veiledning til 
virksomhetene. I tillegg kommer funksjon som kommuneadvokat. Dette er en selvstendig funksjon 
underlagt kommunedirektøren.  
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Arbeidsgiverpolitikk 

 

Lederrolle 

Ledernes oppgaver og utøvelse av sin rolle er avgjørende for å sikre god tjenesteleveranse, ivareta 
arbeidsgiverrollen, være pådriver i omstillings- og utviklingsarbeid og for å styre innenfor de økonomiske 
rammene som er fastsatt. I pågående omstillingsarbeid har det vært lagt til grunn at ledelsen skal være 
tett på sine ansatte og sørger for å dele informasjon og sikre involvering. Lederne strekker seg langt for å 
kunne levere i tråd med krav og forventninger. Mange gir klart utrykk for at det er stor slitasje knyttet til 
egen rolle og de ansatte.  

Det er viktig å ta vare på ledere samt å lykkes i å rekruttere de beste. Det er inngått avtale med 
Høyskolen i Innlandet om lederopplæring for virksomhetsledere og kommunedirektørens ledergruppe. 
Opplæringen starter i november 2022 og avsluttes i 2023. Det er videre opsjon på tilsvarende opplæring 
for avdelingsledere. Kommunen har mottatt OU midler som finansier vesentlige deler av 
opplæringen. Et lederutviklingsprogram er av stor betydning for å utvikle et tydelig lederskap gjennom å 
utforme felles lederstrategier. Et tydelig og trygt lederskap har de beste forutsetningene for å sette 
retning sammen med ansatte og å iverksette tiltak knyttet til pågående endrings- og 
fornyelsesprosesser.  

Det er en kontinuerlig oppgave for kommunedirektøren å tydeliggjøre oppgaver, struktur og roller i 
organisasjonen. Arbeidet med å justere administrativt delegeringsreglement vil bli ferdigstilt i første 
halvår 2023. I etterkant av dette skal det utarbeides gjennomgående beskrivelser for nivået under 
virksomhetsledere for å tydeliggjøre oppgaver, ansvar og gjensidige forventinger. 

Kompetanseutvikling 

Samfunnet og arbeidslivet er i stadig endring. Dette fører til økte krav til omstillingsevne og 
endringsvilje. For å lykkes med samfunnsoppdraget må arbeidsgiverstrategien bidra til at kommunen 
som helhet jobber godt med å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Parallelt med 
økning i forandringskrav og forandringstakt ser kommunedirektøren behov for økt nytenkning og 
kreativitet i utviklingen av kommunens tjenester. Det er derfor viktig å sette sammen kompetanse på 
tvers av fag, staber og virksomheter for å finne nye måter å løse oppgaver på.  

For noen sektorer innføres nasjonale reformer med statlige kompetansemidler, som for eksempel 
innenfor undervisningspersonell og barnevernsansatte. For barnehagesektoren er det også mulig å søke 
om statlige kompetansemidler. Lærere gjennomfører hvert år videreutdanning for å oppfylle de 
nasjonale kravene om kompetanse for tilsetting i skolen og for å dekke skolens øvrige behov. Det er en 
nasjonal føring å få lærerspesialister inn i skolen og at alle skoler skal ha tilgang til disse, spesielt 
innenfor begynneropplæringen. Videreutdanning og lærerspesialistutdanning finansieres gjennom 
statlige ordninger i tillegg til kommunale egenandeler. Skoleledere tilbys videreutdanning innenfor den 
samme statlige ordningen gjennom rektorutdanningen.  

Innenfor helse og mestring er det avsatt noe statlige kompetansemidler og ikke til spesifikk 
kompetanseheving. I motsetning til undervisningspersonell og barnehageansatte, dekker tilskuddene til 
helse og mestringsansatte kun utgifter til pensumlitteratur mm. Det er en utfordring at statlige tilskudd 
ikke kan finansiere vikar ved studiepermisjon eller lønn for praksisopphold for ansatte.   
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Det er i dag utfordrende å rekruttere tilstrekkelig med sykepleiere og vernepleiere. Fordi det er 
utfordrende å rekruttere sykepleiere og vernepleiere, er det nødvendig å øke kompetansen til 
fast ansatte fagarbeidere gjennom fagskoleutdanning. Det mangeårige arbeidet med å legge til rette for 
fagarbeiderutdanning til assistenter videreføres i økonomiplanen. Helse og mestring, og oppvekst har 
utarbeidet egne kommunedelplaner som beskriver kompetansebehovet. Tilsvarende plan og prioritering 
må gjøres for resten av organisasjonen. Planene skal revideres i 2023 og det må da utarbeides årlige 
handlingsplaner med prioriterte tiltak. Den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg gjør at det 
ikke er lagt inn ønskede midler til kompetanseheving i 2023. 

Gjennom omgjøring av deltidsstillinger til heltidsstillinger bygges det en kvalitets- og heltidskultur. 
Stange har lyktes i å øke gjennomsnittlig stillingsprosent i helse- og mestring, men dette er et område 
som fortsatt må ha høy prioritet. Siden 2017 og fram til 2021 har gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt 
fra 74,3 % til 85,7 %, dette er en meget god utvikling som viser at bevisst satsing gir resultater.    

Arbeidsmiljø og diskriminering 

I Stange kommunes vedtatte arbeidsgiverpolitikk Skodd for endring, er det nedfelt en forventning om at 
alle medarbeidere bidrar til et godt arbeidsmiljø gjennom respektfull yrkesutøvelse og samhandling med 
ledere. Det er et mål at ansatte skal oppleve en organisasjonskultur som er preget av åpenhet, trygghet 
og mangfold. Forståelsen av kommunens verdier Åpenhet – Trygghet – Mangfold, er viktig å sette jevnlig 
på dagsorden. Ved praktisering av verdiene i hverdagen vil diskriminering forebygges.  

Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven plikt til å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en 
helsefremmede og meningsfylt arbeidssituasjon. Overordnet HMS-mål er at kommunen skal arbeide for 
å beholde og forsterke gode arbeidsmiljøforhold på arbeidsplassene.  

I kommunens rekrutteringsarbeid er det et mål at både kvinner og menn er godt representert innenfor 
ulike tjenesteområder og type stillinger, med spesiell vekt på kjønnsfordeling i lederstillinger. 
Kjønnsfordelingen på toppledernivå er 57 % kvinner og 43 % menn. På virksomhetsledernivå er 
fordelingen også 70 % kvinner og 30 % menn.  

Det vises for øvrig til Likestillingsrapporteringen som beskriver tilstanden i forhold til kjønn. 

Sykefravær 

For å heve kompetansen om sykefraværsoppfølging og utvikling av gode arbeidsmiljø, har det over flere 
år vært innhentet bistand og veiledning fra NAV arbeidslivssenter, NAV sykeoppfølgingssenter og 
bedriftshelsetjenesten (BHT). Det er laget en intensjonsavtale med fastlegene for å sette fokus på 
tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen som et alternativ til sykemelding. Sykefraværet totalt for 
kommunen har et gjentakende mønster med høyest sykefravær i 1. og 3. tertial og lavere i 2. tertial. Den 
generelle erfaring så langt har vist at arbeidet med å få ned sykefraværet har lykkes en periode, men har 
en tendens til å øke igjen. Et tilbakeblikk 20 år i tid, viser tilsvarende nivå på sykefravær og i denne 
perioden har det vært prøvd ut ulike tiltak for å få redusert fraværet.  

Nåværende IA-avtale  ble vedtatt nasjonalt i 2019. Overordnet målsetting er å legge til rette for, at "så 
mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Innsatsområdene er forebyggende 
arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange eller gjentakende sykefravær". Det arbeides godt med dette. I 
store deler av helse og mestring er det gjennomført systematiske samtaler med alle ansatte. Målet er å 
skape bevissthet rundt eget fravær og årsaker til fravær. Disse samtalene følges opp med nye samtaler 
med mål om å endre sykefravær til nærvær. Aktuelle tiltak kan være utprøving i annet passende arbeid, 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13466480-1570710018/Filer/Stange/PDF/Planer/Arbeidsgiverpolitikk.pdf
https://pub.framsikt.net/2021/stange/bm-2021-budsjett_2021_og_økonomiplan_2021-2024/


Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 16 av 177 

reduksjon av stillingsstørrelse eller gradert uførepensjon. IA avtalen utløper i 2022, men det foreligger 
en intensjonavtale mellom sentrale parter om å forhandle frem en ny avtale fra 1.1.2023.  

Viktige samarbeidspartnere i oppfølging av IA avtalen er NAV arbeidslivssenter, NAV sykefraværssenter, 
BHT, tillitsvalgte og verneombud. For å vite mer om årsaker til fravær i de ulike sektorene er det viktig å 
se på spesifikke eksponeringsfaktorer. I helse og mestring kan dette eks. være emosjonelle belastninger 
like mye som et fysisk tungt arbeid.Det er et overordnet mål at sykefraværet i kommunen ikke skal 
overstige 7 %. Fraværstall varierer fra sektor til sektor, og AMU har derfor vedtatt at hver virksomhet 
skal definere sine egne sykefraværsmål.  

I 2020 og 2021 hadde pandemien en påvirkning på sykefraværstallene. Høsten 2022 er også noe preget 
av koronarelatert fravær. Det totale sykefraværet for kommunen var i 2019 8,8 %, 9,4 % i 2020, 10% i 
2021og så langt i 2022 er fraværet på 9,5 %. 

  

Slik leser du budsjettet 
 
En veileder kan være godt å ha når man skal orientere seg fram. Her kan du lese om hvordan du finner 
fram i budsjettforslaget. 

Introduksjon 
Her presenteres kommunedirektørens forslag til budsjettvedtak. Innledningen gir en kort introduksjon 
til kommunens handlingsplan for det kommende budsjettår.  

Grafikk og nøkkeltall 
Kapitlet gir en grafisk framstilling av budsjettet. Her kan du dykke ned og bli kjent med budsjettet på 
detaljnivå.  

Kommunens tjenesteområder 
Kapitlet beskriver kommunens fem tjenesteområder. Hvert tjenesteområde beskriver dagens 
virksomhet, mål for tjenesteområdet, driftsbudsjett med endringer, innsparingstiltak, nye tiltak og 
ønskede tiltak som ikke er innarbeidet i driftsbudsjettet (tiltak utenfor rammen). 
Trykk på tiltakene for å få en mer detaljert beskrivelse av tiltaket.  

Sentrale kapitler 

Her finner du premisser for budsjett og økonomiplanen, nasjonale og lokale føringer, budsjettforslag 
drift, budsjettforslag investering, gebyrliste, klimabudsjett, økonomisk utvikling i planperioden og 
vedlegg.  
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MENY  

 

MENY-knappen øverst i høyre hjørne fungerer som en innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelsen gir 
mulighet til å manøvrere i budsjettet. Under presenteres hovedkapitlene i innholdsfortegnelsen.  

Budsjettvedtak  - kommunestyrets budsjettvedtak 

Forord -  Her gjøres det rede for framdrift og vedtak av budsjett og økonomiplan 

Innledning -  Litt bakgrunnsinformasjon og informasjon rundt budsjettforslag drift og investering. 

Slik leser du budsjettet - denne leseveiledningen. 

Premisser for budsjett og økonomiplan - her presenteres premissene for kommunedirektørens forslag 
til budsjett og økonomiplan 

Nasjonale og lokale føringer redegjør for nasjonale føringer som påvirker økonomien til kommunen.  

Budsjettforslag – drift innleder med en kort oppsummering av regnskapsåret 2021. Deretter 
presenteres premissene som ligger til grunn for forslaget til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026. I 
kapitlet finnes også særskilte kommentarer knyttet til enkelte av tjenesteområdene. Videre omtales 
forventede finansutgifter/-inntekter og informasjon om avsetninger og bruk av fond.  

Budsjettforslag – investering presenterer planlagte investeringsprosjekter. Investeringsplanen har en 
tidshorisont på 8 år. Tabellen "Plan for inv. prosjekter 2023 - 2026" gir en oversikt over igangsatte og 
planlagte investeringsprosjekter for tidsperioden 2023-2030.  

Gebyrlisten gjør rede for gebyrsatsene for 2023.  

  

 

Pil ned: at prisen har steget mindre enn inflasjon i perioden 

Pil opp: pris har økt mer enn inflasjon i perioden 

Prikker: Gebyret har økt i takt med inflasjonen i perioden 

Klimabudsjett - klimaplanen ble behandlet politisk i oktober 2021. Enkelte tiltak fra denne er allerede 
innarbeidet i økonomiplan 2023 - 2026. Resterende tiltak er i prosess og vil bli innarbeidet i fremtidige 
økonomiplaner. 
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Økonomisk utvikling i planperioden - her vises enkelte nøkkeltall grafisk. 

Vedlegg gir deg bevilgningsoversikter og andre obligatoriske økonomiske oversikter, eiendommer med 
fritak etter eiendomsskatteloven § 7 og økonomiplanen til Stange kirkelig fellesråd. 

 
God lesning! 

  

  

Premisser for budsjett og økonomiplanen 
 
I dette kapittelet er de premisser kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023 - 
2026 presentert. 

I hht. Kommunelovens § 14-4 2. ledd skal budsjett og økonomiplan vise kommunestyrets prioriteringer 
og bevilgninger og de mål og premissene budsjettet og økonomiplanen bygger på. Premissene 
økonomiplanen bygger på er behandlet og vedtatt i ulike saker. De viktigste presenteres i dette 
kapittelet. Tiltak og bevilgninger presenteres i kapitlene Statlige føringer, Budsjettforslag drift og 
Budsjettforslag investering. 
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Visjon og verdisett for Stange kommune  

 
Visjon: Sammen om vekst og utvikling 
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Planstrategi 

 
Plan- og bygningslovens § 10-1 slår fast at kommunen skal utarbeide og vedta en planstrategi senest ett 
år etter konstituering av kommunestyret. Planstrategien er en prioritering av planarbeidet for de neste 
fire årene med hovedvekt på arealbruk, samfunnsutvikling og tjenestenes behov. I dette arbeidet 
kartlegges hvilke utfordringer kommunen står overfor framover. Status- og utfordringsdokument, samt 
oversiktsdokument for folkehelse, ligger til grunn for planstrategien. Forslag til planstrategien skal være 
offentlig tilgjengelig i 30 dager. Forslag til kommunens planstrategi 2021 - 2025 ble behandlet i K-sak 
111/20. Planstrategien gir viktige føringer for økonomiplan. 

Det er igangsatt en begrenset rullering av både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Planstrategien viser følgende planer som er under utarbeidelse, og kolonnen for “forventet slutt-
behandling” er slik den ble vedtatt i K-sak 111/20 : 

Fremdrift/ dato for forventet slutt-behandling kan av ulike årsaker variere. 

Planer under arbeid Forventet slutt-behandling 

Områdeplan for Åkersvika hageby Ferdig 

Områdeplan for Tangen sentrum Igangsatt. Forventet ferdigstillelse ila 2023 

Kommunedelplan for boligpolitikk Ferdig 

Kommunedelplan for kulturminner Faseinndelt rullering 

Handlingsplan for klima og energi Ferdig 

Strategisk næringsplan - rullering Ferdig 

Kommunikasjons-strategi Under arbeid. Utsatt pga covid 

Beredskapsplan (revisjon) 
Revideres årlig. Legges fram til politisk 
orientering ila 2023 

  

Overordnet ROS-analyse 
Under arbeid. Ferdigstilles ila 2022. Politisk 
behandling 1. kvartal 2023 

Interkommunal avfallsplan Ferdig 

Handlingsplan for folkehelse Ikke igangsatt 
 

Videre foreslår planstrategien følgende planarbeider for perioden 2021- 2025: 

  

https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13320112863-1-2194878
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13320112863-1-2194878
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13320112863-1-2194878
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Plan Forventet fremdrift 

Kommuneplan  

Samfunnsdel - rullering Rulleres i løpet av planperioden 

Arealdel – rullering  

Kommunedelplaner areal  

Kommunedelplan Tangen Inngår i videre rullering av KPA 

Kommunedelplan Ottestad Inngår i videre rullering av KPA 

Områdereguleringsplaner  

Områdeplan for infrastruktur Stange øst Inngår i videre rullering av KPA 

Kommunedelplaner tema  

Kommunedelplan oppvekst Oppstart i 2023 

Kommunedelplan helse og mestring 
Arbeidet er startet i 2022, og forventes ferdigstilt 
våren 2023 

Kulturplan Oppstart i 2021 

Miljøplan Oppstart i 2021 

Strategier og handlingsplaner  

Arbeidsgiverstrategi Ferdigstilles våren 2023 

Alkoholpolitisk plan Ferdigstilles i 2022 

Interkommunale planer  

Samordnet areal- og transportplan Knyttets til prosjektet Mjøsbyen 

Oppfølging av vedtatte planer jernbane – 
Kleverud-Åkersvika 

Løpende 

 

Kommuneplanenes samfunnsdel er kommunens øverste strategidokument, og gjeldende plan ble 
vedtatt i 18.06.2014. Samfunnsdelen beskriver de overordnede målene i kommunen og staker ut den 
strategiske kursen og gi politiske føringer. Videre gir samfunnsdelen føringer for kommuneplanens 
arealdel som avklarer arealbruken i kommunen, og til de mer detaljerte temaplanene som utarbeides i 
tråd med planstrategien. Budsjett og økonomiplan utgjør handlingsplanen til de overordnede 
temaplanene der det avklares hva som skal gjøres, og finansiering av tiltakene. Det er viktig at 
budsjettet avstemmes mot vedtatte planer. De overordnede temaplanene rulleres vanligvis hvert fjerde 
år, mens budsjett og økonomiplan rulleres (vedtas) hvert år. 

https://www.stange.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/planer/kommuneplan/
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Prosessen kan illustreres slik:  

 

Befolkningsprognose  

 
I 2021 steg folketallet i Stange kommune fra 21.072 innbyggere til 21.156, en folketilvekst på 84 
personer eller 0,4 %. Hittil i 2022 har folketilveksten vært noe større. De siste to rullerende kvartaler har 
Stange hatt en folketilvekst på 139 personer, eller 0,7 %. Dette er i tråd med Statistisk sentralbyrås 
(SSBs) prognoser. Folketilveksten i Stange kommune forklares primært med innenlands innflytting, 
innvandring og fødselsoverskudd. Stange har som én av få Innlandskommuner et lite, men relativt stabilt 
fødselsoverskudd. I etterkant av de to pandemi-årene 2020 og 2021 har flytteaktiviteten tatt seg opp, 
men er fortsatt ikke tilbake til 2019-nivå. 

Det legges til grunn at den store byggeaktiviteten som det planlegges for fremover, kan føre til økt 
befolkningsvekst i kommende år, ut over SSBs prognoser. 
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Stange kommune har en politisk vedtatt målsetning om en befolkningsvekst på 1,2 % per 
år. Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 gir føringer om kommunens satsingsområder for å 
tilrettelegge for dette. I arbeid med felles rullering av kommuneplanen, er målet justert fra et tallfestet 
mål om 1,2 % årlig, til: "Stange kommune skal satse på en årlig befolkningsvekst som ligger over 
landsgjennomsnittet". 

De sentrale satsingsområdene slik de er beskrevet i kommuneplanen er: 

 bolyst og attraktivitet 

 gode oppvekstsvilkår 

 infrastruktur 

 bærekraftig utvikling. 

Alle tiltak skal ha fokus på folkehelse. 

Det er igangsatt en mindre rullering av både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel med målsetting 
om vedtak inneværende kommunestyreperiode. Satsningsområdene over er ikke en del av områdene 
som berøres av rulleringen iht. vedtatt planprogram. 

https://www.stange.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/planer/kommuneplan/
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Grafen over viser fremskrevet befolkningsvekst i Stange kommune i perioden 2022 - 2050 ved 
alternativene; SSB sitt hovedalternativ (MMMM),  SSB 2020 og kommunens egen vedtatte 
vekstmålsetning (1,2 % årlig). Fremskrivningen produsert i 2022 er svakt oppjustert i forhold til 2020-
fremskrivningen. Det fremskrives likevel en noe lavere vekst de første årene, før de to fremskrivningene 
krysser hverandre i 2040. 

Gjennomsnittlig årlig vekst mot 2050: 
SSBs prognoser 

2018-prognose 0.73 % 

2020-prognose 0.45 % 

2022-prognose 0.49 % 

 

 2022 2027 2032 2037 2042 2047 

0 - åringer 204 195 209 224 222 217 

Barnehage 
(1-5 år) 

1 
127 

1 
064 

1 
116 

1 
183 

1 
224 

1 
208 

Grunnskole 
(6-15 år) 

2 
462 

2 
532 

2 
375 

2 
373 

2 
481 

2 
584 

Videregående 
(16-19 år) 

949 951 
1 

031 
935 915 952 
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Voksne (20-
66 år) 

12 
467 

12 
581 

12 
874 

12 
980 

12 
932 

12 
987 

Eldre (67-79 
år) 

2 
876 

3 
131 

3 
232 

3 
440 

3 
643 

3 
629 

Eldre (80-89 
år) 

872 
1 

109 
1 

436 
1 

645 
1 

772 
1 

934 

Eldre (90 år 
og eldre) 

199 212 248 359 479 580 

Total 
21 

156 
21 

775 
22 

521 
23 

139 
23 

668 
24 

091 
 

SSBs befolkningsfremskrivning viser en vekst på om lag 3.000 innbyggere de neste 25 årene. Dette 
tilsvarer en vekst på om lag 14 %. SSB har ved fremskrivninger i flere år spådd en utflating av Stange 
kommunes befolkningsvekst. Som tabellen over viser er 2022-prognosen forsiktig oppjustert i forhold til 
2020-prognosen, men avstanden til 1,2 % er fortsatt stort. Den fremskrevne veksten er noe under 
landsgjennomsnittet. SSBs beregninger tar imidlertid ikke hensyn til investeringen i infrastruktur på veg 
og bane, som påvirker tilflytningen til området. Satsning og tilrettelegging forankret i kommuneplanens 
samfunnsdel kan utgjøre forskjellen mellom fremskrevet folkevekst og landsgjennomsnittet. 

Fremskrevet alderssammensetning speiler en utvikling som har vært kjent i flere tiår, nemlig økende 
levealder og dermed økende snittalder. Tabellen over viser alderssammensetningen i 2022 og 
fremskrivningen mot 2047. Tabellen viser at de yngste aldersgruppene vil vokse betraktelig mindre de 
neste 25 årene. Veksten i innbyggere i fruktbar alder flater ut. Til kontrast vil aldersgruppene over 67 år 
vokse betraktelig. Særlig innbyggergruppene 80 år og eldre vil mer enn dobles fram til 2047.   

Veksten er illustrert i grafen under.  

 



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 26 av 177 

 

 

Universell utforming 

 
Universell utforming (UU) handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i 
funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Universell 
utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle 
mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger 
eller hjelpemidler. I tråd med dagens syn på samfunnet, der alle skal kunne delta, må det tas hensyn til 
menneskets variasjoner så vel i alder som i funksjonsevne. Prosjektering med utgangspunkt i universell 
utforming vil være basert på tre forhold: 

 Mennesket som barn, ung, voksen, eldre 

 Mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til bevegelse, orientering og 
overfølsomhet ovenfor luftforurensninger og materialer 

 Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utforming 

Universell utforming er en sentral del av begrepet tilgjengelighet for alle som er omtalt som strategi i 
kommuneplanens samfunnsdel. Med dette som bakgrunn, har Stange kommune gjennomført en 
omfattende kartlegging av UU i egne bygg med omkringliggende områder. 
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Med bakgrunn i K-sak 19/17 Status og prioriteringer av UU-tiltak for kommunale bygg er det lagt inn 
2,65 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden til slike tiltak. 

Prosjektet 98282 Universell utforming hadde i 2022 en ramme på 2,65 mill. kroner. Blant tiltakene som 
er utført i 2022 kan følgende nevnes: oppgradering av heis på post 4 på Stange helse- og omsorgssenter, 
oppgradering av deler av uteområdet og inngangspartier på Vallset skole, og utskifting av ytterdører på 
Breidablikk skole.  

UU følges også opp gjennom arealplaner med bestemmelser og i byggesaker der Teknisk forskrift (TEK-
17) er førende. 

Mål og internkontroll  

 
Internkontroll, medarbeider- og brukerundersøkelser 

Mål 
For å kunne angi god styringsretning er det viktig for Stange kommune å dokumentere måloppnåelse. I 
budsjett- og økonomiplanen er hovedmål, delmål og resultat av målinger lagt inn og bygger på samme 
mal som ble innført i budsjett- og økonomiplan i 2016 - 2019. I denne økonomiplanen er de sektorvise 
resultatmålene gjort i form av en ren framskrivning av tall, der kun de historiske tallene er oppdatert og 
der det legges inn forslag til nye måltall på valgte indikatorer. På områder hvor det tidligere ikke er satt 
opp mål med tilhørende indikatorer, er kun områdene beskrevet med verbalmål. Dersom det er ønskelig 
fra politiske nivå å gjennomgå og vurdere de oppsatte målene kan dette gjøres i forbindelse med ny 
kommunestyreperiode 2023- 2027.      

Internkontroll 
Kommunedirektøren er ansvarlig for kommunens internkontroll og skal rapportere til kommunestyret 
om resultatet fra internkontrollen og revisjoner minst en gang i året. I henhold til bestemmelsene i 
kommuneloven er det å sikre systematisk internkontroll avhengig av planlegging, oppfølging og 
gjennomføring. Kommunedirektøren har derfor fokus på å forbedre og videreutvikle 
internkontrollsystemet. Som en del av internkontrollen benytter Stange kommune 
det elektroniske kvalitetssystemet, EQS som gir tilgang til relevante myndighetskrav (lover og 
forskrifter), kommunens overordnede styringsdokumenter, overordnede interne prosedyrer og rutiner 
og skal ivareta krav til dokumentstyring. Ut over dette systemet benyttes ytterligere to programmer for 
internkontroll. Dette er IK-bygg som brukes for å kartlegge og ha oversikt over byggenes tilstand til 
enhver tid, mens 1310.no brukes til å beskrive og kontrollere at myndighetsinstruerte oppgaver utføres 
innen skole. Internkontrollen innebærer også regler for oppfølging innenfor attestasjon og anvisning på 
all betaling av fakturaer, internrevisjoner, avklarte rapporteringer og gjennomføring av risikovurderinger 
mv.  

Medarbeiderundersøkelser 
Kommunen har tilgang til spørreundersøkelser gjennom bedrekommune.no som er et felles verktøy for 
måling av tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet for norske kommuner i regi av KS. 
Kommunedirektøren benytter medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR. Dette gjør det mulig å 
sammenligne seg med andre kommuner i landet og egen kommune over tid. Undersøkelsen 
gjennomføres hvert andre år. I 2022 ble det gjennomført en ny måling.  

Følgende faktorene måler medarbeidernes oppfatninger av viktige forhold på arbeidsplassen:  

 grad av mestringsledelse 

 motivasjons- og innovasjonskultur 

https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13315066628-1-1185900
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 tydelig kommuniserte forventninger 

 muligheter til å jobbe selvstendig 

 mulighet til relevant kompetanseutvikling 

 mulighet til å bruke egen kompetanse 

Den måler også medarbeidernes holdninger til jobben de har, herunder to typer motivasjon og 
mestringstro, samt viljen til å være fleksibel. 

Resultatene fra undersøkelsen i 2022 avviker i liten grad sammenlignet med snittet fra de andre 
kommunene som har gjennomført undersøkelsen. Dette var også situasjonen i 2016, 2018 og 2020. På 
overordnet nivå vil kommunedirektøren særskilt fokusere på å heve resultatet for de to faktorene som 
har lavest skår; mestringsledelse og relevant kompetanseutvikling. Oppfølging av undersøkelsen i 2022 
gjøres på ledersamlinger, på den enkelte arbeidsplass og HMS-arbeid i samarbeid med vernetjenesten 
og tillitsvalgte.  

Brukerundersøkelser  
Helse og mestring gjennomfører hvert femte år bruker- og pårørendeundersøkelser.  På grunn av covid 
har undersøkelsen vært utsatt, men ble gjennomført i 2022. Målet med undersøkelsene er å få 
kunnskap om hvordan brukerne/pasientene og deres pårørende opplever helse- og omsorgstjenesten 
og hvilke erfaringer de har gjort seg i møte med tjenestene. Resultatene benyttes i tjenestenes 
kontinuerlige forbedringsarbeid.  

Stangehjelpa og helsestasjonene bruker Feedback informerte tjenester (FIT) for å systematisk innhente 
tilbakemelding fra brukere, samt å endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. 
Innenfor grunnskole gjennomføres det årlige brukerundersøkelser i form av 
Elevundersøkelsen. Rapporter gjøres tilgjengelig gjennom Tilstandsrapport for grunnskolen i Stange som 
behandles av kommunestyret en gang i året. 

Det er gjennomført brukerundersøkelser på byggesak ved Hedmark revisjon. Dette vil bli fulgt opp særlig 
gjennom oppdatering og videre utvikling av interne prosedyrer. Det er gjennomført 
brukerundersøkelser ved landbrukskontoret og Hamarregionen reiseliv og utvikling (HRU). Dette følges 
også opp gjennom 2023. I HRU vil det som en del av oppfølgingen legges opp til noen 
organisasjonsendringer. Andre områder innen samfunnsutvikling anses som mindre relevant for 
brukerundersøkelser. 

  

Status vedtatt omstillingsarbeid 

 
Her oppsummeres hovedtrekkene i vedtatt omstillingsarbeid 

Arbeidet med omstilling av kommunens drift for å tilpasse denne til inntektsrammen har pågått siden 
2020. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid med forberede, utrede og nå implementere 
vedtatte omstillingstiltak. Pågående prosesser knyttet til tjenesteutvikling pågår innenfor flere 
virksomheter.     

Saksgangen oppsummeres hovedsakelig slik: 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/1316060-1656493345/Stange%20kommune/FILER%20OG%20DOKUMENTER/Skole/Tilstandsrapport%20grunnskolen%202021%20endelig.pdf
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 I K-sak 141/19 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 ga 
kommunestyret sin tilslutning til kommunedirektørens arbeid med omstilling for å oppnå 
balanse i kommunens drift i løpet av økonomiplanperioden 

 I K-sak 20/20 Plan for fremdrift og prosess for budsjett og økonomiplan 2021 - 2024 ble 
organisering, arbeidsform og involvering vedtatt 

 I K-sak 67/20 Mandat for utredning av omstilling i økonomiplanperioden 2020 - 2023 vedtok 
kommunestyret en tolvpunkts liste over utredninger kommunedirektøren skal iverksette og 
gjennomføre  

 K-sak 99/20 Status omstilling – mandat og videre framdrift. Kommunestyret tok til etterretning 
at pågående og planlagte utredninger og framdriftsplan oppfyller forventninger 
til omstillingsarbeidet  

 I K-sak 10/22 Omstilling 2020-2024 vedtok kommunestyret de fleste omstillingstiltakene. 
Vedtatte omstillingsrapporter er effektuert som rammereduksjoner i virksomheters rammer i K-
sak 46/22 Rapport per 1. tertial og revidert budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 

 I K-sak 11/22 Framtidig skole- og barnehagestruktur. Kommunestyret vedtok å beholde dagens 
skolestruktur. Kommunedirektøren ble bedt om å konsekvensutrede endringer i driften innenfor 
oppvekstsektoren i hht dagens skolestruktur med ambisjon om å spare 10,8 mill. kroner som 
innarbeides i økonomiplanen 2023-2026 

 I K-sak 48/22 Utredning av strukturelle endringer i virksomheten tilrettelagte tjenester 
(TT). Kommunestyret vedtok at bofellesskap legges til grunn som hovedmodell for boligløsninger 
ved reetablering av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne som har behov for 
heldøgns helse og omsorgstjenester. Ved reetablering av bofellesskap skal det bygges med 8-12 
boliger i hvert fellesskap. Det skal gjennomføres tilstandsvurdering av eksisterende boligmasse i 
TT innen utgangen av 1. kvartal 2023. Denne benyttes som grunnlag for beslutning om framtidig 
boligstruktur i forhold til hva som skal videreføres rehabilitert, avvikles eller bygges nytt. 
Etablering av nye bofellesskap innarbeides i investeringsplan i budsjett og økonomiplan 2024 – 
2027. Reduksjon av driftskostnader i TT innarbeides parallelt i driftsbudsjettet   

 I K-sak 58/22 Konsekvensutredning skole og barnehage 2022- kunnskapsgrunnlag for 
kostnadsreduksjon i Stangeskolen og i barnehagen innenfor eksisterende struktur vedtok 
kommunestyret mellom annet å igangsettes et arbeid med en ambisjon om å redusere inntil 10 
årsverk knyttet til ikke-pedagogisk personale tilsvarende 5,3 mill. kroner, samt redusere 
rammene for virksomhet for barnehage med 5,7 mill. kroner med virkning fra 01.08.2023. For å 
kunne sikre at alle skolene er innenfor lærernorm skal 3,4 årsverk omfordeles mellom skolene, 
men sikre at bemanning er noe høyere en normen ved de små skolene.  

Ved utgangen av 3. kvartal 2022 utredes, dels som videreførte omstillingsprosjekter, fortsatt følgende 
tiltak:  

 Implementering av tiltak og nedbemanning  

 Tjenestedesign   

 Lavterskel forebyggende tiltak i alle virksomheter 

 Forløpsorganisering innenfor psykisk helse, demens, hjemmetjenestene  

 Strukturendringer innenfor tilrettelagte tjenester 

 Smart bestilling 

 Merkantil prosjektet   
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Handlingsregler 2021-2024 

 
Vedtatte handlingsregler i økonomiplanperioden 2021-2024 

De økonomiske handlingsreglene ble sist justert i K-sak 70/21. I tabellen nedenfor vises vedtatte 
handlingsregler for økonomiplanperioden 2021 - 2024. For å se hvordan kommunedirektørens forslag 
påvirker handlingsreglene, se kapitel om handlingsregler under budsjettforslag drift.  

Reg
el 

Tekst 

Mål for 
plan-
perioden 
2021- 2024 

2021 2022 2023 2024 Kommentar 

1 

Frie 
inntekter; 
skatt og 
rammetilsku
dd 

Følger 
statlige 
forutsetnin
ger 

Følger 
statlige 
forutsetni
nger 

Følger 
statlige 
forutsetni
nger 

Følger 
statlige 
forutsetni
nger 

Følger 
statlige 
forutsetni
nger 

Holdes innen 
rammen av de 
statlige 
forutsetninge
ne 

Lønns-, pris- 
og 
pensjonsforu
t-setninger 

Følger 
statlige 
forutsetnin
ger 

Følger 
statlige 
forutsetni
nger 

Følger 
statlige 
forutsetni
nger 

Følger 
statlige 
forutsetni
nger 

Følger 
statlige 
forutsetni
nger 

Holdes innen 
rammen av de 
statlige 
forutsetninge
ne 

Finansielle nøkkeltall      

2 

Netto 
driftsresultat 
i prosent av 
brutto 
driftsinntekte
r 

0,70 %     

Driftsresultat i 
% av 
driftsinntekte
ne 

3 

Brutto 
investeringsu
tgifter i 
prosent av 
brutto 
driftsinntekte
r 

Maks 15 %     

Brutto 
investeringsut
gift i bygg og 
anlegg, minus 
investeringer i 
selvkostområd
er i % av 
brutto 
driftsinntekter
, vil over en 
tidsperiode på 
8 år, overstige 
15 %. Dette 
for å i 

https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200113063
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møtekomme 
behovene 
som 
befolkningsve
kst og 
omstilling 
utløser. 

4 

Egenfinansier
ing av 
investeringen
e i prosent av 
totale brutto 
investeringer 

Minimum 
25% 

    

Momskompen
sasjon regnes 
som EK-
dekning 

5 

Netto 
lånegjeld i 
prosent av 
brutto 
driftsinntekte
r 

Maks 55 % 
av 
driftsinnte
ktene 

    

Langsiktig 
gjeld eksl. 
Pensjonskostn
ader, utlån og 
ubrukte 
lånemidler 
skal ikke 
overstige 
driftsinntekte
ne 

6 
Egenkapitalgr
ad 

10,0 %     
Egenkapital i 
% av 
totalkapital 

7 
Disposisjonsf
ondet 

Maks 15%      

 
a. 
Disposisjonsf
ond 

Måltall 
min. 1 

    

Minimum 
dekke 
akkumulert 
premieavvik 
ved årets slutt 

 

b. 
Disposisjonsf
ond i prosent 
av brutto 
driftsinntekte
r 

15,0 %     

Indikatoren 
kan si noe om 
hvor stor 
økonomisk 
buffer 
kommunekon
sernet har for 
sin løpende 
drift.  
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Nasjonale og lokale føringer 
 
I dette kapitlet er det gjort nærmere rede for hvilke nasjonale føringer som påvirker kommunens 
økonomi 

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2023 - statlige føringer 

I regjeringens forslag til statsbudsjett er målsettingen å legge til rette for en sterk og effektiv offentlig 
sektor som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medvirkning. Målene for desentralisering og 
fornying av offentlig sektor er å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre 
detaljstyring. Alle skal ha tilgang til tilpassede velferdstjenester av god kvalitet gjennom det offentlige.  

Regjeringens satsningsområder for kommunal sektor er: 

 en helhetlig politikk for hele Norge 

 bærekraftig utvikling 

 omstilling og fornying i offentlig sektor 

 digitalisering og ny teknologi - desentarlisering i praksis 

 videreutvikling av bostedspolitikken 

 en aktiv distriktspolitikk 

Tjenester nær folk i hele landet er et grunnleggende mål for regjeringen. De er opptatt av å gi 
kommunene handlingsrom til å løse oppgavene lokalt, hvor rammefinansieringen skal være 
bærebjelken. Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til nytt inntektssystem for kommuner og 
fylkeskommuner våren 2023.  

Større handlingsrom for kommuner og fylkeskommuner og mer faglig frihet for førstelinjen legger til 
rette for mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne. Regjeringen har derfor satt i gang en 
tillitsreform i offentlig sektor. 

Regjeringen legger opp til en økning realveksten i kommunesektorens frie inntekter med 2,6 mrd. 
kroner. Dette tilsvarer en vekst på 0,6 % fra 2022, hvorav 1,7 mrd. kroner fordeles til kommunene. Det 
er ikke knyttet forventninger til at statlige satsinger og prioriteringer skal finansieres innenfor 
realveksten i 2023. De største elementene i veksten er:   

 329,0 mill. kroner til nedjustering av maksimalpris for foreldrebetaling i barnehager 2023 

 400,0 mill. kroner som årskonsekvens av reduksjon i foreldrebetaling med virkning fra 
01.08.2022 

 798,0 mill. kroner er knyttet til 12 timers gratis SFO 1. trinn 

 498,0 knyttes til barnevernsreformen 

 480,0 mill. kroner begrunnes med økning i basistilskudd til fastleger 

 387,0 mill. kroner er lagt inn som en kompensasjon for at barnetrygd ikke skal hensyntas ved 
beregning av sosialhjelp 

Ved beregningen av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og 
kostnadsvekst (deflator) i kommunal tjenesteyting på 3,7 %.  

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi har anslått merutgiftene 
for kommunesektoren i 2023 til om lag 3,2 mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen. Om 
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lag 2,6 mrd. kroner av dette skal finansieres innenfor veksten i frie inntekter. I regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2023 er det videre anslått en reduksjon i kommunesektorens samlede 
pensjonskostnader på 0,1 mrd. kroner. Anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet. 

Regjeringen mener at de gjennom sitt forslag til vekst i kommunenes frie inntekter legger til rette for økt 
handlingsrom i kommunal sektor på om lag 0,1 mrd. kroner. Kommunesektorens økte handlingsrom 
fremkom slik: 

 Mrd. Kroner 

Vekst i frie inntekter 5,4 

- Merkostnader til 
demografi 

-2,6 

- Frie inntekter 
knyttet til nye eller 
endrede oppgaver 

-2,8 

+Mindrekostnader til 
pensjon 

0,1 

Økt handlingsrom 
for kommunal 
sektor 

0,1 

 

Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett å styrke basistilskuddet til fastleger med 480,0 mill. 
kroner i 2023. Styrkingen av allmennlegetjenesten dreier seg om å øke basistilskuddet, øke 
refusjonstakstene og gjøre ALIS-ordningen (Allmennlege i spesialisering) mer attraktiv. ALIS-midler må 
kommunene søke om å få. Tilskuddet dekker 80 % av legenes kostnader knyttet til spesialisering, mens 
kommunen må dekke de siste 20 %. Stange kommune søker ALIS-tilskudd for ti leger i 2023. Økt tilskudd 
til legevakt kommer ikke Stange til gode. 

Pris- og lønnsvekst (deflator) for kommunesektoren for 2023 er anslått til 3,7 %. Lønnsveksten i 
kommunene anslås til 4,2 %. For Stange kommune er virksomhetenes ramme godskrevet med pris- og 
deflatorvekst på 8,8 mill. kroner i 2023. I tillegg er det avsatt 48,0 mill. kroner til lønnsoppgjør 2023 og 
pensjonsreserve. 

Frie inntekter og innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet  
Innenfor veksten i frie inntekter til kommunene, er det lagt til grunn at følgende satsinger skal dekkes: 
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Regjeringens føringer i forslag til 
statsbudsjett 

Forslag til 
statsbudsjett i 
mill. kroner 

Konsekvens for 
Stange i 2023 i 
hele 1.000 

Konsekvens for 
Stange i 2024 i 
hele 1.000 

Redusert makspris foreldrebetaling 
barnehager 

329 1 267 1 267 

Gratis barnehageplass til tredje barn i 
fam. virkn.01.08.2023 

20 77 185 

Redusert pensjonspåslag for private 
barnehager 

-53 -204 -204 

Barnevernreformen - 50 % fordelt etter 
barnev.nøkkel 

498 453 453 

Barnevernreformen - fordelt etter 
grønn bok tabell C-k 

 2 133 2 133 

Barnevernsreformen -plan for samvær 31,5 115 115 

Overføring av oppgaver fra barnevern 
til staten 

-19 -69 -69 

Styrking basistilskudd fastleger 480 1 886 2 829 

Forvaltning og drift nasjonale e-
helseløsninger 

18 71 71 

Nytt prøvegjennomføringssystem i 
grunnskolen 

-12 -46 -46 

Regelendring ny opplæringslov 5 19 19 

Regelendring arbeidsavklaringspenger 
for reduksjon øk. sosialstønad 

-100 -353 -353 

Helårseffekt redusert barnehagesats 
2022 

400,4 1 542 1 542 

Helårseffekt  12 timers gratis SFO 1. 
trinn 2022 

795 3 065 3 065 

Helårseffekt barnekoordinator 83 326 326 

Helårseffekt felles dagsats for 
tiltakspenger 2022 

18 64 64 

Helårseffekt lovbestemmelse om at 
barnetrygd ikke skal hensyntas ved 
beregning av sosialhjelp 2022 

387 1 365 1 365 

Helårseffekt økning veiledende satser 
for sosialhjelp 

69 243 243 

Krav til synstolkning iht WAD 
direktivet, bevilges kun for 2023 

13 49 0 

Sum endringer 2 962,90 10 322 11 324 
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I rammeberegningen er det det ikke kompensert for: 

 Deflator i beregning av tilskudd til private barnehager er økt fra 2,5 % til 5,3 %. Merkostnaden 
for Stange kommune er beregnet til 3,3 mill. kroner 

 5 % økning på arbeidsgiveravgift ved årslønn på 750.000 kroner. Merkostnad som følge av dette 
anslås å utgjør om lag 2,0 mill. kroner for Stange kommune. Ordningen er opplyst å være 
midlertidig 

Skatteøren 2023 
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom stat, kommune og fylkeskommunen. 
Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skatteørene for kommuner og 
fylkeskommuner.  

Det foreslås at den kommunale skatteøren for 2023 økes med 0,2 prosentpoeng til 11,15 %. 
Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter i 2023.  

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2023 bygger blant annet på 0,8 % sysselsettingsvekst i 
norsk økonomi, og 4,2 % lønnsvekst fra 2022 til 2023.  

Lønn- og prisstigning 
Lønns- og prisstigning i budsjettforslaget for virksomheter og staber er lagt inn med satser i tråd med 
regjeringens forslag til statsbudsjett: 

Utgifter:  

Lønn og 
sosiale 
utgifter 

4,20 % 

Kjøp av varer 
og tjenester 

3,70 % 

Overføringer 3,10 % 

  

Inntekter:  

Salgsinntekter 3,10 % 

Refusjon fra 
Staten 

3,10 % 

 

For å kunne dekke opp lønnsoppgjøret og pensjonskostnader 2023, er det avsatt en reserve på 38,0 mill. 
kroner til lønnsjusteringer, hvor 2,1 mill. kroner er tiltenkt 5 % økning i arbeidsgiveravgift for de som får 
en lønn over 750.000 kroner. På pensjonsreserven er det avsatt 10,0 mill. kroner, og på felles reserve er 
det avsatt 5,5 mill. kroner hvor 1,5 mill. kroner er knyttet til usikkerhet rundt finansieringen av 
barnevernsreformen. 
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Inntektsgrunnlaget 
Nedenfor er de mest sentrale budsjettforutsetningene trukket fram, samt budsjettmessige 
konsekvenser av statlige rammeoverføringer og øvrige endringer av rammenivået fra 2022 til 2023. Alle 
kommentarer i forhold til de sentrale utgifts- og inntektsposter er basert på RNB (revidert 
nasjonalbudsjett) for 2022, samt regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2023. 

Frie inntekter 

Skatt og 
rammetilskudd 

Budsjettforslag 2023 1 499 325 800 

 Opprinnelig  budsjett 
2022 

     1 378 881 000 

 

I fastsetting av de frie inntektene er det benyttet regjeringens forutsetninger i forslag til statsbudsjett 
for 2023. Fra 2023 og ut økonomiplanperioden er det lagt inn en forventet inntektsvekst i frie inntekter 
på 1,0 %. De frie inntektene består av skatt og rammetilskudd. Dette er midler som kommunen fritt kan 
disponere uten andre bindinger fra staten enn det som følger av lover og forskrifter. Dette systemet går 
også under betegnelsen inntektssystemet. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å oppnå 
en fordeling av tilskuddene slik at de bidrar til å sette kommunene i stand til å yte et likeverdig 
tjenestetilbud til sine innbyggere. For å nå dette målet, tas det ved fordeling av rammetilskuddet hensyn 
til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnadsdrivere og ulikheter i skatteinntektene. I tillegg gis det 
skjønnstilskudd for å korrigere for forhold som ikke ivaretas godt nok i inntektssystemet. Stange 
kommune er i kommende planperiode ikke tilgodesett med ordinære skjønnsmidler. Inntektssystemet 
inneholder også parametre som utelukkende er begrunnet med regionalpolitiske målsetninger. 
Utgiftsutjevningen i inntektssystemet har som formål å kompensere for demografiske, geografiske og 
sosiale forhold som gir strukturelle kostnadsforskjeller som kommunen i liten grad kan påvirke. 

Vertskommunetilskuddet 
Vertskommunetilskuddet knyttet til HVPU-reformen (Helsevern for psykisk utviklingshemmede) fra 1994 
er beregnet til 22,3 mill. kroner.  

Ressurskrevende tjenester  
I regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn at innslagspunktet i 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester øker med 56.000 kroner til 
1.526.000 kroner som tilsvarer en anslått lønnsvekst på 3,8 %. Kompensasjonsgraden er foreslått 
uendret på 80 % for kostnader over innslagspunktet. Ordningen gjelder for tjenestemottakere i alderen 
16 til 67 år. Fra 2024 er inntektsanslaget ikke korrigert for evt. tjenestemottakere som fyller 67 år.  

Stange kommune søker refusjon for omlag 40 personer i denne ordningen. Med bakgrunn i færre antall 
timer tjenesteyting reduseres tilskuddet til om lag 73,6 mill. kroner per år. Som følge av bruk av 
ekstraordinær tilbakeføring fra KLP vil inntekten reduseres ytterligere i 2023, hvor det er beregnet at 
tilskuddet vil utgjøre om lag 61,6 mill. kroner. For de øvrige årene er tilskudd til særlig ressurskrevende 
tjenester budsjettert med en inntekt på 73,6 mill. kroner. Anslagene er beheftet med usikkerhet. 

Integreringstilskudd 
Integreringstilskuddet er i prinsippet frie midler. Stange kommune har imidlertid betraktet midlene som 
øremerket sitt formål. De midlene som ikke har vært benyttet til flyktningtjenester det enkelte år, er 
avsatt til disposisjonsfond. Dette gjør at kommunen per 01.01.22 har om lag 16,8 mill. kroner på fond 
øremerket integreringstiltak. Fondet er en buffer som gir rom for omstilling ved endring av antall 
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flyktninger. I kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2023 - 2026 er denne ordningen 
modifisert. Det legges opp til at integreringsfondet skal utgjør om lag 20,0 mill. kroner. Som følge av 
dette avsettes det 18,3 av ubenyttede integreringsmidler til integreringsfond i 2023, 22,0 mill. kroner 
benyttes til direkte finansiering av integreringsarbeid. Dvs. at 39,5 mill. kroner av integreringstilskuddet 
benyttes som en fri inntekt i 2023. 

Kommunen budsjetterer med et integreringstilskudd på 79,8 mill. kroner i 2023. Anslaget er beheftet 
med usikkerhet.  

Investeringskompensasjoner 
Investeringskompensasjonen for helse- og omsorgssentrene og omsorgsboligprosjekter er lagt inn. 
Dette knytter seg til de tidligere byggeprosjektene ved Ottestad helse- og mestringssenter og Ottestad 
bo- og servicesenter. Kompensasjonen dekker deler av rente- og avdragsutgiftene for disse 
investeringene for økonomiplanperioden. Samlet utgjør investeringskompensasjonene som vist 
nedenfor:  

Investeringskomp. 2023 2024 2025 2026 

Tall i mill. kroner 2,1 2,1 2,1 2,1 
 

Lokale føringer 

Pensjoner  
KLP's prognose for pensjonskostnader for planperioden 2023 - 2026 er for Stange kommune på om lag 
samme nivå i 2023 i forhold til anslaget i økonomiplanen for 2022 - 2025. Som følge av forventet økning 
i lønnsmassen, samt konsekvensene av det nasjonale og internasjonale finansmarkedet øker 
pensjonskostnadene i planperioden fra 128,1 mill. kroner i 2023 til 162,1mill. kroner i 2026. 
Premieavviket er estimert til om lag 103,3 mill. kroner, som skal inntektsføres i 2023 og utgiftsføres med 
1/7-del de påfølgende år. Dette er prognose ut fra normal bruk av premiefond.  

KLP hadde i 2021 en ekstraordinær tilbakeføring til kommunenes premiefond. Årsaken til dette var 
endringer i pensjonsreglene som gjør deler av premiereserven frigis og overføres premiefondet. For 
Stanges del utgjorde denne tilbakeføringen om lag 98,7 mill. kroner. Premiereserve er innbetalt premie 
avsatt til finansiering av fremtidige pensjonsforpliktelser. 

Midler på premiefond kan kun benyttes til å redusere innbetalinger av pensjonspremie. Det som 
regnskapsføres i kommunens driftsregnskap er en årlig pensjonskostnad bestående av netto 
pensjonskostnad, administrasjonskostnader og en avskrivning av tidligere års 
premieavvik. Premieavviket er forskjell mellom netto pensjonskostnad inklusiv administrasjonskostnad 
og årets innbetaling. Hvert år oppstår et premieavvik som avskrives over 7 år. 

For å redusere pensjonskostnadenes belastning i kommunens driftsramme har kommunedirektøren 
gjort beregning av effekter ved å benytte den ekstraordinære tilbakeføring fra KLP. Alternativene som er 
vurdert er å benytte 1/7 årlig, benytte hele tilbakeføringen i 2023, eller å benytte hele tilbakeføringen i 
2024. Beregningene viser at ved å benytte hele tilbakeføringen i 2023 vil gi størst økonomisk effekt i 
salderingen av økonomiplanperioden 2023 – 2026. 

Om kommunen bruker hele premiefondet ved innbetaling av premie i 2023 sammenlignet med normal 
bruk av premiefond, vil dette øke samlet pensjonskostnad med om lag 1,9 mill. kroner i 2023. I 2024 vil 
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kommunen få en redusert samlet pensjonskostnad på om lag 12,5 mill. kroner, og vil redusere med 
ytterligere 0,6 mill i 2025. Redusert pensjonskostnad anslås å utgjøre om lag 13,4 mill. kroner i 2026. 

Det kommunen bruker av premiefond vil også påvirke tilskudd til særlig ressurskrevende tjenester. Ved 
å bruke hele premiefondet, viser beregninger at tilskudd til særlig ressurskrevende tjenester vil bli om 
lag 12,0 mill. kroner lavere enn om vi bruker som normalt av fondet. Med bakgrunn i økningen i den 
økonomiske utfordringen tilrår kommunedirektøren at den ekstraordinære tilbakeføringen til 
premiefondet i sin helhet benyttes for å redusere pensjonskostnaden fra 2024 og ut planperioden.  

Prognosen bygger på en forventet årlig lønnsvekst på 4,45 % og inntektsføring i bruk av premiefond på 
om lag 6,0 mill. kroner. I 2022 vil bruk av premiefond for Stange kommune utgjøre 42,0 mill. kroner. 
Med bakgrunn i dette er den usikkerheten KLP's prognose bygger på, og bruken av premiefond i Stange 
kommune i gjennomsnitt de siste 4 år, er det budsjettert med en pensjonsreserve på 10,0 mill. kroner 
fra hvert år i planperioden.  Anslaget er beheftet med usikkerhet.   

Fra de foreliggende tall fra SPK (statens pensjonskasse) og KLP (kommunal landspensjonskasse) er det 
utarbeidet prognose for pensjonskostnaden i 2023. De økonomiske forutsetningene som er lagt til grunn 
fra departementet ved beregning av pensjonskostnadene er en diskonteringsrente på 3,5 %, Lønns- og 
G-regulering på 2,48 %, og en forventet avkastning på 3,5 %. Årlig vekst i pensjonsreguleringen utgjør 
1,71 %. Forholdstallet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er satt til 1,0 (forholdet 
mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst).  

I Økonomiplanens følgeskriv fra KLP datert 03.10.2022, er det gitt anslag på pensjonsinnbetalinger, 
pensjonskostnader og premieavvik i årene framover. De langsiktige forutsetningene som er lagt til grunn 
er slik: 

Økonomiske forutsetninger i 
% 

2023 2024 2025 2026 

Årlig avkastning 4,00 4,00 4,00 4,00 

Diskonteringsrente 3,50 3,50 3,50 3,50 

Årlig lønnsvekst 2,48 2,48 2,48 2,48 

Årlig vekst i 1G 2,48 2,48 2,48 2,48 

Årlig vekst i 
pensjonsregulering 

1,71 1,71 1,71 1,71 

Forholdstallet fra KMD, 
pensjonskostnad 

1,00 1,00 1,00 1,00 

 

  

Det er benyttet disse anslagene ved beregning av pensjonskostnadene i kommunens økonomiplan. I 
pensjonsreserven er det lagt inn med følgende beløp: 

Pensjonsreserve 2023 2024 2025 2026 

Tall i mill. kroner 10,0 10,0 10,0 10,0 
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Eiendomsskatt  
I sak 59/22 vedtok kommunestyret å gå over til skatteetatens formuesgrunnlag som grunnlag for 
beregning av eiendomsskatt. I vedtaket står det: «I 2023 legges det til grunn en promillesats som holder 
eiendomsskatten på dagens nivå». Kommunedirektøren foreslår en utskriving av eiendomsskatt 
for eiendommer bebygget med boliger, våningshus på gårdsbruk og fritidsboliger stipulert til 3,2 
promille. Ifølge eiendomsskatteloven må promillesatsen på boliger og fritidsboliger/våningshus være 
den samme.  

Det tas forbehold om at eiendomsskattesatsene kan bli justert i nytt vedtak før utskriving av skatten for 
2023 for å sikre kommunestyrets vedtak om en nominell videreføring av kommunens 
eiendomsskatteinntekt for 2022.  

Eiendomsskatten på fritidsboliger vil bli redusert i 2023 da takstgrunnlaget ikke endres på grunn av 
endringene i takseringsform for boliger. Det foreslås å retaksere fritidsboliger og næringseiendommer 
mv. Dette utgjøre en økt inntekt på om lag 5,0 mill. kroner fra og med 2025. 

Kommunedirektøren legger til grunn at næringseiendommer og energianlegg som ikke er påvirket av 
endring av takseringsform, kan vurderes uavhengig av de andre kategoriene eiendommer. På bakgrunn 
av dette foreslås det at eiendomsskattetaksten på disse eiendommene økes fra dagens 4,9 til 5,9 
promille som er høyeste tillatte sats i Stange kommune. Dette utgjør økt inntekt på omlag 2,0 mill. 
kroner fra og med 2023. 

Videre foreslår kommunedirektøren å øke eiendomsskattesatsen med 0,5 promillepoeng i 2024 og 
ytterligere omlag 0,5 promillepoeng i 2025 slik at maks sats på 4,0 promille oppnås i 2025. Dette utgjør 
en økt inntekt på om lag 10,0 mill. kroner i 2024 og ytterligere om lag 10,0 mill. kroner i 2025. 

Eiendomsskatten for perioden 2023 - 2026 budsjetteres slik:  

Eiendomsskatt 2023 2024 2025 2026 

Tall i mill. 
kroner 

           61,4  72,8 89,1 90,9 

 

Veksten i 2023 gjenspeiler i sin helhet forventet økning i eiendomsmasse til beskatning (tilvekst). Økt 
inntekt på bakgrunn av tilvekst videreføres i hele perioden. For 2025 og 2026 er også konsekvensen av 
retaksering av eiendomsskattegrunnlaget for fritidsboliger og næringseiendommer innarbeidet.  

Budsjettforslag - drift 
 
Budsjettforslag drift beskriver foreslåtte tiltak og konsekvenser for økonomiplanen 

I budsjettforslag er regjeringens forslag til statsbudsjett for de frie inntektene hensyntatt. I veksten i de 
frie inntekten har regjeringen lagt til grunn en økt satsning innenfor den kommunale 
tjenesteproduksjonen. Med bakgrunn i kommunens økonomiske utfordringen har kommunedirektøren 
vurdert de ulike tiltakene, hvor det kun er de tiltakene som det ikke er mulig å finne rom for innenfor 
eksisterende ramme som er tilgodesett med midler. Av de tilgodesette tiltakene er det gjort en 
vurdering av beløpets størrelse. Dette gjør at enkelte av tiltakene kun delvis er innarbeidet i 
virksomhetenes rammer, mens andre tiltak er innarbeidet i henhold til regjeringens forventninger. 
Oversikt over Stanges andel av regjeringens begrunnelser for økning i de frie inntektene er presentert i 
kapittelet Nasjonale og lokale føringer. 
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Utviklingen av netto driftsresultat for 2022 i forhold til det budsjetterte knyttes i all hovedsak til forhold 
som er utenfor kommunens styringsmulighet. Det samlede resultatet for virksomheter og staber var 
et mindreforbruk på 10,8 mill. kroner, som i stor grad var knyttet til helse- og mestring og 
kommunedirektøren med kommuneadvokat og staber. 

Driftstiltak som ikke er innarbeidet i rammen 

 
Kommunen har gjennomført et svært omfattende omstillingsarbeid de siste årene for å tilpasse 
kommunens driftsnivå til inntektsrammen. Etter framskriving av inntektsrammen basert på regjeringens 
framleggelse av forslag til statsbudsjett for 2023 fremkommer det et ytterligere behov for 
rammereduserende tiltak for å tilpasse utgiftsrammen til tilgjengelig inntektsramme. Kommunens 
inntektsramme er ikke tilstrekkelig til å møte dagens driftsnivå samt regjeringens forventning til satsning 
i kommunal sektor. Dette gjør at det i kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 
2023 - 2026 kun er innarbeidet tiltak som kommunen selv ikke kan påvirke da de er hjemlet i lov eller 
forskrift. Dette gjelder både av forventningene fra regjeringens forslag til statsbudsjett og fra meldte 
behov fra virksomheter og staber.   

Følgende meldte tiltak er ikke innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 
2023 - 2026: 

Ønskede tiltak 2023 2024 2025 2026 

Økt drift 
korttidsplasser - 
Ottestad helse 
og 
mestringssenter 

1 361 1 361 1 361 1 361 

SLT Koordinator 
- Barn og 
familie 

600 600 600 600 

Betalte 
spisepauser - 
Ottestad helse 
og 
mestringssenter 

1 732 1 732 1 732 1 732 

Innføring av 
betalte 
spisepauser - 
Stange helse og 
omsorgssenter 

4 639 4 639 4 639 4 639 

Økt 
tomgangsleie - 
tilrettelagt 
tjenester 

300 300 300 300 

Helsesykepleier 
- Barn og 
familie 

800 800 800 800 
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Fra regjeringen føringer for vekst i kommunens frie inntekter er følgende tiltak delvis eller ikke 
innarbeidet: 

Ønskede tiltak jf. 
forslag til statsbudsjett 
2023 
Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-
2026 

2023 2024 2025 2026 

Regelendring 
arbeidsavklaringspenger 
- Helse og mestring 

-353 -353 -353 -353 

Felles dagsats for 
tiltakspenger - Helse og 
mestring 

64 64 64 64 

Ikke hensynta 
barnetrygd ved 
beregning av sosialhjelp 
- Helse og mestring 

1 365 1 365 1 365 1 365 

Veiledende satser for 
sosialhjelp - Helse og 
mestring 

243 243 243 243 

Barnekoordinator - 
Helse og mestring 

326 326 326 326 

E-helseløsning - Helse 
og mestring 

71 71 71 71 

 

Finans 

 
All virksomhet i Stange Energi AS er nå avviklet. Selskapet er nå et holdingselskap som forvalter aksjer i 
Innlandet Energi Holding AS. Innlandet Energi Holding AS eier aksjer i Eidsiva Energi AS samt en 
aksjepost i Kraftriket AS, på vegne av Stange kommune som eier. Tidligere utbyttekrav fra Stange Energi 
AS på 10,0 mill. kroner, samt rente av ansvarlig lån på 6,25 mill. kroner er derfor tatt ut av 
økonomiplanen. I stedet er det innarbeidet en utbytteforventning fra holdingselskapet Stange Energi AS 
på 12,5 mill. kroner i 2023, økende til 13,5 mill. kroner i 2026. Utbytteforventningen er basert på 
estimert utbytte fra Innlandet Energi Holding AS/Eidsiva Energi AS, og fra Kraftriket AS. 
Utbytteforventningen er beheftet med usikkerhet.  

De samlede renteutgiftene for investeringslån og startlån er budsjettert med 74,4 mill. kroner i 
2023, økende til 97,3 mill. kroner i 2026. Avdrag på investeringslån er budsjettert med 65,1 mill. kroner i 
2023, økende til 83,3 mill. kroner i 2026, og er beregnet å være innenfor regelen om minste 
gjeldsavdrag/minimumsavdrag. For 2023 er det budsjettert med et låneopptak på investeringslån inntil 
287,2 mill. kroner.  
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Det legges opp til et låneopptak for startlån i Husbanken med inntil 80,0 mill. kroner hvert år i 
planperioden. Startlånene videreformidles til aktuelle lånesøkere i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter, samt Stange kommune sine retningslinjer for startlån og tilskudd. Avdrag på formidlingslån 
budsjetteres i investeringsbudsjettet. 

Rente- og avdragberegninger i planperioden 2023 til 2026 baserer seg på eksisterende låneportefølje 
samt budsjettert låneopptak i økonomiplanperioden. Stange kommune vil i økonomiplanperioden være 
sårbar ovenfor eventuelle renteøkninger.  

Ved utgangen av 2023 forventes låneporteføljen til kommunen å være på totalt 2.169,0 mill. kroner. 
Herav utgjør 421,3 mill. kroner startlån og 1.839,4 mill. kroner investeringslån. Stange kommunale 
boligforetak vil ha en langsiktig gjeld på 133,4 mill. kroner. Stange kommune sin samlede gjeld utgjør 
2.314,5 mill. kroner ved utgangen av 2023. 

Det er gjennomført en stresstest av låneporteføljen for å se hvor mye renteøkning med henholdsvis 1 
prosentpoeng og 2 prosentpoeng utgjør i økt rentebelastning. Ved økning på ett prosentpoeng vil økte 
renteutgifter i perioden utgjøre totalt 41,0 mill. kroner i planperioden.  Dersom renten øker med 2 
prosentpoeng vil økningen utgjøre 91,9 mill. kroner o økonomiplanperioden. For å redusere sårbarheten 
for viste svingninger har kommunen bundet en del av gjeldsporteføljen i fastrente.  

Stange kommune inkl. Stange kommunale boligforetak benytter seg per dags dato av fire långivere. 
Fordelingen mellom de ulike aktørene i forhold til portefølje per 31.12.2022 vises i diagrammet 
nedenfor.  

  

Restgjeld fordelt per lånegiver: 

 

Lånegiver Gjeld Andel i % 

KommunalBanken 1 197 289 000 59,28 % 

KLP 454 192 000 22,49 % 

Husbanken 357 938 000 17,72 % 

KLP kommunekreditt 10 400 000 0,51 % 
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Den største långiveren er Kommunalbanken som har en andel av låneporteføljen på 59,28 %. Nest størst 
er KLP med 22,49 %. De siste årene er det kun Kommunalbanken og KLP som har gitt tilbud når 
kommunen har hatt låneforespørsel til finansiering av investeringer. 

Ved utgangen av 2022 har kommunen to rentebytteavtaler, swapper, fordelt på 
følgende finansinstitusjoner; Nordea (2018 - 2028) og Swedbank (2018 - 2025). Begge motpartene for 
derivater har hver en andel på 50,0 %. Motparter vises i diagrammet nedenfor.  

Utestående pålydende beløp for derivater per motpart: 

 

Stange kommune inkl. stange kommunale boligforetak har 7 løpende lån som er knyttet til fastrente ved 
utgangen av 2022, med to til fem års løpetid og gjennomsnittlig rentesats på totalt 2,69 %, og utgjør 
totalt 806,7 mill. kroner, som tilsvarer 48,54 % av porteføljen, inkludert nytt låneopptak i 2022. Andel 
lån bundet til fastrenteavtale er i henhold til vedtatt finansreglementet. Inklusive derivater er andel 
bundet i fastrente 60,57 %. 

Fastrenteavtaler Beløp Varighet 

Kommunalbanken 121 500 000 29.12.2023 

KLP 74 620 000 17.11.2025 

KLP 202 561 333 12.06.2023 

Kommunalbanken 26 460 000 02.11.2026 

Kommunalbanken 105 141 600 18.08.2023 

Kommunalbanken 70 000 000 28.10.2025 

Kommunalbanken 206 375 000 28.10.2027 
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Sum fastrenteavtaler 806 657 933  

   

Derivater Beløp Varighet 

Swedbank 100 000 000 15.03.2025 

Nordea 100 000 000 15.03.2028 

Sum derivater 200 000 000  

 

  

  

Låneportefølje 
Stange 
kommune - inkl. 
startlån 

2023 2024 2025 2026 

Lån pr 01.01. 1 880 904 2 169 005 2 358 398 2 484 616 

Nye låneopptak 
investeringer 

289 894 201 967 151 382 117 920 

Nye låneopptak 
startlån 

80 000 80 000 80 000 80 000 

Avdrag startlån -16 679 -19 341 -22 014 -24 676 

Avdrag -62 918 -71 703 -82 000 -82 423 

Avdrag nye lån 
inv.lån 

-2 196 -1 530 -1 150 -921 

Lån 31.12. 2 169 005 2 358 398 2 484 616 2 574 516 
 

Låneporteføljen som er knyttet til flytende rente har en kombinasjon av NIBOR 3 måneder med en 
margin på 0,6 % og p.t. rente. Tabellen nedenfor viser forventet utvikling av styringsrenten (NIBOR), jf. 
Norges Bank, i økonomiplanperioden. 
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Finans - Boligforetaket 

Stange kommunale boligforetak har følgende lån ved inngangen til 2023: 

Investeringslån  Beløp 

Kommunalbanken, 3 mnd Nibor, 
flytende rente      50 339 000 

Kommunalbanken, 3 mnd Nibor, 
flytende rente                    8 176 000 

KLP/Kommunekreditt, 3 mnd Nibor, 
flytende rente              10 400 000 

Kommunalbanken, fast rente                     70 000 000 

Sum investeringslån                  138 915 000 
 

  

Boligforetakets fondsavsetninger per 31.12.2022: 

Fondsavsetninger Beløp 

Disposisjonsfond 13 780 472 

Ubundet investeringsfond 10 844 461 

Rentefond 300 193 

Sum 24 925 126 
 

  

Krav til årlig overføring til Stange kommune: 

Felles  Budsjettforslag 2023                -5 700 000 

 Rev. Budsjett 2022                  -5 700 000 
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Reserver og fond 

 

Felles reserver 

Felles reserver er midler avsatt til uforutsette hendelser gjennom året, samt lønns- og pensjons-oppgjør. 

Lønnsreserven på 38,0 mill. kroner skal dekke virkningen av lønnsoppgjøret i 2023, årskonsekvens av de 
forhandlinger som var i brudd for 2022 og 2023, samt 5 % økning i arbeidsgiveravgift for lønn over 
750.000 kroner. I tillegg er det i potten avsatt midler til sosiale kostnader for samtlige lønnsoppgjør.  

Det er avsatt 10,0 mill. kroner til pensjonsreserve. Videre er det avsatt 4,0 mill. kroner for å møte 
uforutsette hendelser, samt 1,5 mill. kroner grunnet uavklarte forhold rundt barnevernreformen. 

Budsjettforslag  - Felles reserver                 

Lønnsreserve 38 001 000 

Økte pensjonskostnader 10 000 000 

Reserver barnevernsreformen 1 500 000 

Diverse reserve 4 000 000 

Felles reserve - sum 53 501 000 
 

Disposisjonsfond 

Disposisjonfond Beløp 

Saldo alle disposisjonsfond 31.12.2021 357 655 768 

Saldo disposisjonsfond som er dedikert formål av k-styret -                                  59 929 111 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond fra tidligere vedtatte 
saker 

-                                  35 200 000 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond i 2022 (inkl. 
økonomiplan 2022-2025) 

-                                  55 750 000 

Netto bruk av disp.fond i øk.planperioden 2023-2026 -                                  92 336 000 

Forventet premieavvik  31.12.2022 -                                182 610 874 

Saldo "fritt" disposisjonsfond, hvor midler ikke er bundet opp -                           68 170 217 

  

Saldo 206 776 657 
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Det frie disposisjonsfondet forventes ved utgangen av 2022 å være negativt med -45.065.543 kroner. 
Med endringene som er opplistet i ovenstående tabell vil det i økonomiplanperioden ikke være 
tilstrekkelig til å kunne dekke det akkumulerte premieavviket. 

År 
Beregnet saldo 

ved inngang i år 
Netto 

avsetning 
Beregnet saldo 

ved utgang av år 

2022 297 726 657 -172 105 091 125 621 566 

2023 125 621 566 -44 184 705 81 436 861 

2024 81 436 861 -47 204 705 34 232 156 

2025 34 232 156 -2 702 705 31 529 451 

2026 31 529 451 -11 784 705 19 744 746 
 

Tabellen over viser hvordan det frie disposisjonsfondet utvikler seg i økonomiplanperioden 2023 - 2026. 
I henhold til handlingsregel 7a skal sum disposisjonsfond dekke kommunens akkumulerte premieavvik. 

Ubundet investeringsfond 

Ubundet investeringsfond   

Saldo alle ubundet investeringsfond 31.12.2021 52 040 813 

Saldo disposisjonsfond som er dedikert formål av k-styret -307 178 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond fra tidligere vedtatte saker -30 046 000 

Netto avsetning til eller bruk av ubundet investeringsfond i 2022 -4 162 600 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond i kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025 0 

Saldo ubundet investeringsfond, hvor midler ikke er bundet opp per 31.12.2022 17 525 035 
 

Ved utgangen av 2021 var saldo på fritt ubundet investeringsfond 51,7 mill. kroner. Netto avsetning til 
eller bruk av ubundet investeringsfond jf. tidligere vedtatte saker, samt kommunedirektørens 
budsjettforslag vil føre til at fondet i løpet av økonomiplanperioden tømmes. Dette vil være i henhold til 
framlagte investeringsplan, se budsjettforslag - investering. 

 I økonomiplanperioden vil det ubundede investeringsfondet ha en utvikling som vist nedenfor.  
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År 

Beregnet 
saldo ved 
inngang i 

år 

Bruk Avsetning 

Beregnet 
saldo ved 
utgang av 

år 

2021    51 734 

2022 51 734 39 668 20 390 32 456 

2023 32 456 29 536 - 2 920 

2024 2 920 920 - 2 000 

2025 2 000 - 4 505 6 505 

2026 6 505 4 505 7 917 9 917 
 

  

Økonomiske handlingsregler 

 
Kommuneloven fremhever betydningen av langsiktighet i forvaltning av de økonomiske rammene. Som 
styringsverktøy skal kommunene bruke måltall. Måltallene skal være lokale handlingsregler som skal 
skape bevissthet og åpenhet om den reelle økonomisk situasjon. Det er fritt opp til den enkelte 
kommune å definere hvilke handlingsregler de ønsker å ha. 

Stange kommune etablerte handlingsregler allerede i 2010. Disse har bidratt positivt i det administrative 
arbeidet med økonomistyring, og i den politiske debatten rundt økonomiske disposisjoner. 
Handlingsreglene har ført til at Stange kommune har opparbeidet midler på disposisjonsfond. 
Disposisjonsfondet gir kommunen et handlingsrom i forhold til å delfinansiere nødvendige investeringer, 
samt å være en buffer for dårligere økonomiske tider. 

Stange kommunes budsjett og økonomiplan 2023 – 2026 bygger på kommunelovens bestemmelser. 

Kommunestyret vedtok i K-sak 97/19 handlingsregler, i tillegg ble det vedtatt endring for 
handlingsreglene jf. K-sak 70/21 for den kommunale økonomien. Nedenfor presenteres prinsipper for 
budsjettering samt målsetting og ambisjon om forventede resultater på handlingsreglene for forslag til 
budsjett og økonomiplan for 2021 - 2024. 

Prinsipp 1: Frie inntekter, lønns-, pris- og pensjonsforutsetninger  
Frie inntekter; skatt og rammetilskudd, holdes innen rammen av de statlige forutsetningene. Lønns-, 
pris- og pensjonsforutsetningene holdes innen rammen av de statlige forutsetningene. 

Kommunaldirektøren har benyttet de statlige forutsetninger i sitt budsjettforslag. 

  

https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13319120197-1-1998230
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13321084692-1-2394957
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Finansielle nøkkeltall 

Nøkkeltall 2: Resultatgrad 
Stange kommunes økonomiske drift legges opp med en ambisjon om at netto driftsresultat skal utgjøre 
0,70 % av driftsinntektene. 

I økonomiplanperioden viser budsjett 2023 en resultatgrad på -2,5 %. Utover i økonomiplanperioden, 
2024 - 2026 forbedres netto driftsresultat noe, og vil ved utgangen av planperioden være negativ med 
17,6 mill. kroner. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan har et netto driftsresultat på -0,9 % i 
2026.  

Nøkkeltall 3:  Investeringsutgift 
Nøkkeltallet viser brutto investeringsutgift i bygg og anlegg, minus investeringer i selvkostområder i 
prosent av brutto driftsinntekter. Gjennomsnittlig prosentandel over en tidsperiode på 8 år skal ikke 
overstige 15 %. 

Tabellen viser at brutto investeringsutgifter i forhold til kommunens driftsinntekter blir 18 % i 2023. 
Gjennomsnitt for de neste 8 årene er 6,5 %. 

Nøkkeltall 4: Egenkapitaldekning – investeringer 
Minimum 25 % av finansieringen av investeringer skal dekkes av egenkapital (merverdiavgift, fond eller 
driftsmidler). 

Momskompensasjon på investeringer anses som egne midler i finansieringen av investeringene. 
Egenkapitaldekningen på investeringer utgjør i 2023 25,0 %. Dette er merverdiavgift av 
investeringsutgifter, salgsinntekter og bruk av investeringsfond. I 2023 og 2024 benyttes også 
disposisjonsfond som finansiering av investeringer via overføring fra drift. 

Nøkkeltall 5: Netto låneportefølje 
Netto låneportefølje skal maks utgjøre 55,0 % av driftsinntektene. 

Langsiktig gjeld eksklusive pensjoner, utlån og ubrukte lånemidler, skal ikke overstige 55,0 % av 
driftsinntektene ved utgangen av økonomiplanperioden 2021 – 2024. 

Det er i budsjettet for 2023 foreslått å ta opp lån til investeringsprosjekter i størrelsesorden 287,2 mill. 
kroner. Låneopptaket skal finansiere nye investeringsprosjekter i henhold til foreslått investeringsplan. I 
tillegg kommer startlån fra Husbanken på 80,0 mill. kroner. Samlet låneopptak i 2023 blir inntil 347,4 
mill. kroner. Langsiktig gjeld knyttet til investeringer er beregnet å utgjøre 1.747,7 mill. kroner ved 
utgangen av 2023. Andre foreløpige ukjente faktorer fra balansen, som pensjoner, utlån og ubrukte 
lånemidler, gjør det vanskelig å stipulere hva denne indikatoren blir i økonomiplanperioden.  

Nøkkeltall 6: Egenkapitalgrad 
Egenkapitalen i forhold til totalkapitalen skal minimum utgjøre 10,0 % ved utgangen av 
økonomiplanperioden 2021 – 2024. Ved utgangen av 2021 var egenkapitalgraden 23,5 %. 

Regel 7: Disposisjonsfond 
a) Det samlede disposisjonsfond skal minimum dekke akkumulert premieavvik ved årets slutt. Måltall 
minimum 1. 
b) Det samlede disposisjonsfondet bør utgjøre minimum 15,0 % av brutto driftsinntekter. 
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Beregnet saldo, jf. politiske vedtak gjennom 2022, viser at kommunen har frie disposisjonsfondsmidler 
på 125.621.566 kroner per 31.12.2022. I kommunedirektørens budsjettforslag er det foreslått en netto 
bruk av disposisjonsfond i planperioden på 105.876.820.Prognoser viser at akkumulert premieavvik vil 
være 182,6 mill. kroner ved utgangen av 2022. Ordningen omfatter KLP (Kommunal landspensjonskasse) 
og SPK (Statens Pensjonskasse). Disposisjonsfondet utgjør 7,4 % av driftsinntektene i 2023, 4,8 % i 2024, 
4,6 % i 2025 for så å være 4,0 % i 2026. 

Økonomiske handlingsregler – budsjett og økonomiplan 2021 – 2024 (kommunaldirektørens forslag) 

Budsjetterings- og 
disponeringsprinsipper 

Mål 2023 2024 2025 2026 Kommentar 

Frie inntekter; skatt og 
rammetilskudd 

Følger statlige 
forutsetninger 

Følger statlige 
forutsetninger 

  

Holdes innen 
rammen av de 
statlige 
forutsetningene 

Lønns-, pris- og 
pensjonsforutsetninger 

Følger statlige 
forutsetninger 

Følger statlige 
forutsetninger 

  

Holdes innen 
rammen av de 
statlige 
forutsetningene 

       

Finansielle nøkkeltall       

Netto driftsresultat i 
prosent av brutto 
driftsinntekter 

0,70 % 
-2,5 

% 
-1,1 

% 
-0,2 

% 
-0,9 

% 

Resultatgraden skal 
utgjøre 1,75 % av 
driftsinntektene 

Brutto 
investeringsutgifter i 
prosent av brutto 
driftsinntekter 

Maks 15% 
18,0 

% 
9,3 % 

6,4 
% 

6,0 
% 

Brutto 
investeringsutgift i 
bygg og anlegg, 
minus investeringer 
i selvkostområder i 
% av brutto 
driftsinntekter. 
Gjennomsnittlig 
prosentandel over 
en tidsperiode på 8 
år skal ikke overstige 
15 %. 

Egenfinansiering av 
investeringene i 
prosent av totale 
brutto investeringer 

Minimum 25% 
25,0 

% 
24,9 

% 
25,1 

% 
25,1 

% 

Momskompensasjon 
regnes som EK-
dekning 
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Netto lånegjeld i 
prosent av brutto 
driftsinntekter 

Maks 55 % av 
driftsinntektene 

    

Langsiktig gjeld eksl. 
pensjonskostnader, 
utlån og ubrukte 
lånemidler skal ikke 
overstige 
driftsinntektene 

Egenkapitalgrad 10,0 %     Egenkapital i % av 
totalkapital 

Disposisjonsfondet       

Disposisjonsfond Måltall min. 1     

Minimum dekke 
akkumulert 
premieavvik ved 
årets slutt 

Disposisjonsfond i 
prosent av brutto 
driftsinntekter 

15,0 % 7,4 % 4,8 % 
4,6 

% 
4,0 

% 

Indikatoren kan si 
noe om hvor stor 
økonomisk buffer 
kommunekonsernet 
har for sin løpende 
drift. 

 

  

Saldering og økonomisk utfordring i planperioden 

 
Her kan du lese om kommunedirektørens forlag til saldering av budsjett og økonomiplan 

Kommuneloven krever at budsjett og økonomiplan skal være realistisk og saldert. Som signalisert ved 
behandlingen av Rapportering per 1. tertial og revidert budsjett og økonomiplan 2022 - 2025 er det 
behov for videre omstilling utover allerede igangsatte og effektuerte omstillingstiltak. For å møte 
arbeidet med videre omstilling foreslår kommunedirektøren å saldere ved bruk av disposisjonsfond. I 
løpet av 2023 må imidlertid kommunestyret ta stilling til videre arbeid for å tilpasse driften til 
inntektsramme. Tilgjengelige midler på disposisjonsfond gir mulighet for å gjennomføre nødvendige 
prosesser i 2023 for å få til realistiske og forsvarlige omstillingstiltak. Økning av inntektsanslagene for de 
frie inntektene, utover det som ligger til grunn i forslag til statsbudsjettet, er etter kommunedirektøren 
sitt syn ikke forsvarlig. Konsekvensen av å gjøre dette kan gi ytterligere utfordringer og mindre 
handlingsrom i kommende budsjetter.  

Kommunestyret behandlet Rapportering per 1. tertial 2022 og revidert budsjett og økonomiplan 2022 - 
2025 i K-sak 46/22, hvor alle politisk behandlede omstillingsrapporter ble effektuert med 
rammereduksjoner. De fremskrevne inntektsrammene i denne rapporten baserer seg på forslag til 
statsbudsjett for 2023.  
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Tall i hele 1000 2022 2023 2024 2025 

Økonomisk 
utfordring 2022 - 
2025 fra vedtatt 
øk.plan - netto 
driftsresultat 

39 775 34 310 23 727 9 379 

Reversert 
rammereduksjon 

8 607 22 703 38 848 48 648 

Økonomisk 
utfordring etter 
reversert 
rammereduksjon 

48 382 57 013 62 575 58 027 

     

Sum økning frie 
inntekter 

-34 710 -20 473 -20 303 -19 371 

Økte 
utfordringer per 
1. tertial 2022 

35 998 57 648 62 008 62 798 

Nye oppgaver jf. 
RNB 

6 612 5 285 5 285 5 285 

Effektuerte 
innsparinger 

-14 869 -27 971 -37 848 -47 608 

Sum endringer -6 969 14 489 9 142 1 104 

Revidert 
utfordringsbilde 
08.06.2022 

41 413 71 502 71 720 59 133 

 

I RNB var økningen i de frie inntektene ikke tilstrekkelig til å møte regjeringens forventede 
oppgaveøkning, samt økte kostnader til strøm og renter mv. Den økonomiske utfordringen økte til tross 
for effektuering av omstillingsarbeidene i planperioden, som vist i tabellen ovenfor. 

I regjeringens forslag til statsbudsjett er kommunens inntektsramme fremskrevet med et noe høyere 
inntektsanslag enn lagt til grunn i RNB. Sammen med inntektsveksten følger forventet oppgaveøkning 
som også er høyere enn lagt til grunn i RNB. Dette er nærmere beskrevet i kapittelet Nasjonale og lokale 
føringer. I framskrivingen av inntektsrammen for 2023 er det ikke tatt utgangspunkt i reell pris- og 
deflatorvekst for 2022. Beregnet pris- og deflator for 2023 er heller ikke tilstrekkelig til å dekke anslått 
utgiftsbehov for kjøp av varer og tjenester. Dette skyldes i stor grad beregnede strømkostnad, men 
rentekostnader, økte lisenskostnader med videre er også elementer hvor prisene øker mer enn det som 
er lagt til grunn i regjeringens forslag til statsbudsjett. Kommunene får ingen strømkompensasjon. Som 
følge av forventet økning i lønnsmassen, samt konsekvensene av det nasjonale og internasjonale 
finansmarkedet, øker pensjonskostnadene i planperioden fra 125,5 mill. kroner i 2023 til 159,2 mill. 
kroner i 2026 ved å ta inn bruk av hele premiefondet. 

I tillegg er det i regjeringens forslag til statsbudsjett ikke gitt kompensasjon for at deflator tilskudd til 
private barnehager økte fra 2,5 % til 5,3 % i 2022. Denne økningen utgjør 3,3 mill. kroner i tilskudd til 
private barnehager i Stange kommune i 2023. Videre er det ikke kompenser for 5 % økt 
arbeidsgiveravgift for lønn over 750.000 kroner. Dette tiltaket er beregnet å utgjøre 2,1 mill. kroner.  
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Konsekvenser av statsbudsjettet og øvrige innarbeidede tiltak 

Tall i hele 1000 2023 2024 2025 2026 

Økonomisk 
utfordring etter 1. 
tertial  og revidert 
budsjett og 
økonomiplan 2022-
2025 

71 502 71 720 59 133 59 133 

Endring frie 
inntekter 

-82 471 
-102 
989 

-102 
773 

-101 
174 

Eiendomsskatt -3 600 -14 400 -30 200 -32 000 

Økte utfordringer 
per 2. tertial 2022 

39 020 34 061 32 927 38 193 

Endring 
konsesjonsinntekter 

-3 437 -3 437 -3 437 -3 437 

Redusert avsetning 
integreringsfond 

-42 283 -30 474 -20 371 -25 637 

Netto endringer 
finans 

-1 620 -215 -536 6 186 

Netto endring 
driftskostnader 

51 227 37 278 32 198 32 198 

Endring 
pensjonskostnader 

-1 876 7 762 19 386 31 786 

Kommunedirektøren 
med staber 

1930 1130 1830 280 

Samfunnsutvikling 14 279 15 479 9 725 5 941 

Oppvekst 8 400 9 000 8 800 8 800 

Helse og mestring -2 649 -2 649 -2 649 -2 649 

Sum endringer -23 080 -49 454 -55 100 -41 513 

Revidert 
utfordringsbilde 
2023-2026 

48 421 22 266 4 033 17 620 

 

I kommunedirektørens forslag til saldert økonomiplan er følgende lagt til grunn: 

 1 % vekst i de frie inntekten fra 2024 til 2026. Inntektsveksten følges ikke av tilsvarende 
rammeøkning i driften. Det vil si den er å regne som en effektiviseringsgevinst på 1 % 
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 Eiendomsskattesatsen økes med 0,5 promillepoeng i 2024 og ytterligere omlag 0,5 
promillepoeng i 2025 slik at maks sats på 4,0 promille oppnås i 2025. Dette utgjør en økt inntekt 
på om lag 10 mill. kroner i 2024 og ytterligere om lag 10 mill. kroner i 2025 

 Eiendomsskattetaksten på næringseiendommer og energianlegg som ikke er påvirket av 
takseringsform økes fra dagens 4,9 til 5,9 promille som er høyeste tillatte sats i Stange 
kommune. Dette utgjør økt inntekt på omlag 2 mill. kroner fra og med 2023 

 Den ekstraordinære tilbakeføringen på 98,7 mill. kroner fra KLP i 2021 benyttes i sin helhet i 
2023 for å redusere pensjonskostnadene fra 2024 og ut planperioden 

 Kommunedirektøren legger til grunn at integreringsmidler er frie inntekter, og har i forslaget 
lagt til grunn å benytte 39,5 mill. kroner av integreringstilskuddet som en fri inntekt i 2023, 46,0 
mill. kroner i 2024, 33,7 mill. kroner i 2025, og 20,7 mill. kroner i 2026. Det er viktig at fondet 
ikke tappes for å kunne ha handlingsrom til uforutsette hendelser. Det legges derfor opp til at 
integreringsfondet skal utgjør om lag 20,0 mill. kroner ved utgangen av hvert år i planperioden 

 Enkelte investeringer er forskjøvet noe, og bevilgninger til løpende investeringsprosjekter er 
vurdert i forhold til rebudsjettering fra 2022 til 2023 

 Inntekter fra salg av tomter benyttes til finansiering av investeringer det enkelte år. Det betyr at 
det ikke avsettes midler til ubundet investeringsfond i planperioden 

Kommunedirektøren har i sin saldering lagt til grunn føringene i statsbudsjettet som er beskrevet i 
kapitlet Nasjonale og lokale føringer.  

Som følge av statsbudsjettet og innarbeidede tiltak, er netto driftsresultat forbedret med 23,1 mill. 
kroner i 2023, 49,5 mill. kroner, 55,1 mill. kroner i 2025 og 41,5 mill. kroner i 2026 i forhold til revidert 
økonomiplan 2022 - 2025. Årsaken til at netto driftsresultat forverrer seg i 2026 skyldes flere forhold, 
hvor de mest utslagsgivende er økt pensjonskostnad, redusert bruk av integreringsmidler i drift som 
skyldes at prognose for integreringsinntekter går ned, samt at promillen på eiendomsskatt utskrives 
med samme promille i 2026 som i 2025.  

Bruk av disposisjonsfond 

Forslag til budsjett- og økonomiplan er saldert ved bruk av disposisjonsfond slik:   

Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

2023 2024 2025 2026 

Overføring til investering 2 000 000 31 176 000 4 907 000 402 000 

Avsetninger til bundne driftsfond 400 000 400 000 400 000 400 000 

Bruk av bundne driftsfond -6 636 000 -6 636 000 -6 636 000 -6 636 000 

Avsetninger til disposisjonsfond 18 276 054 12 676 000 12 676 000 12 676 000 

Bruk av disposisjonsfond -62 460 759 -59 880 705 -15 378 705 -24 460 705 

Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

-48 420 705 -22 264 705 -4 031 705 -17 618 705 
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I kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023 - 2026 er det lagt opp til netto bruk 
av disposisjonsfond med 44,2 mill. kroner i 2023, 47,2 mill. kroner i 2024, 2,7 mill. kroner i 2025 og 11,8 
mill. kroner i 2026 for saldering av driftsbudsjettet. I tillegg er det i finansieringsplan for investeringer i 
perioden 2023 - 2026 er det lagt opp til bruk av disposisjonsfond hvert år. Andel bruk av 
disposisjonsfond til finansiering av investeringer vises i tabellen over på linjen overføring til investering. 
Endringen av bruk av fond kan det det leses mer om under kapittelet Budsjettforslag - drift, reserver og 
fond. 

Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026 inneholder også pågående tiltak som er innarbeidet i budsjettet, 
men som ikke fult ut er effektuert 

Dette gjelder: 

Effektiviseringstiltak 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 2026 

Smart bestilling -4 500 000 -9 000 000 -9 000 000 -9 000 000 

K-sak 10/22 - merkantil -1 150 600 -1 026 600 -2 198 000 -2 198 000 

K-sak 10/22 - Helse og 
mestring - Oppgavefordeling 
og forløpsorganisering 

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

K-sak 10/22 -Forebyggende 
tiltak i alle enheter 

-1 851 000 -1 851 000 -1 851 000 -1 851 000 

K-sak 10/22 - skole og 
barnehage 

-242 000 0 -5 300 000 -5 300 000 

K-sak 10/22 Strukturelle 
endringer i TT 

-2 500 000 -3 700 000 -7 000 000 -7 000 000 

Sum ikke effektuerte tiltak -11 243 600 -16 577 600 -26 349 000 -26 349 000 
 

 

Av forhold som i årene framover vil kunne utfordre kommunens økonomiske situasjon 

nevnes: 

 Økt tjenestebehov hos eksisterende og nye brukere 

 Ikke fullfinansiert fastlegeordning 

 Kostnadsvekst innen helse og omsorg som følge av demografi og oppgaveforflytning fra stat til 
kommune 

 Sårbar for ytterligere renteøkning 
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Budsjettforslag - investering 
 
Kapittelet viser en oversikt og beskrivelser over planlagte investeringsprosjekter som går ut over 
planperioden. Investeringsplanen har en tidshorisont på 8 år. 

Kommunens budsjett- og regnskapssystem inndeles i drift og investering. I drift vises kommunens 
løpende utgifter og inntekter knyttet til tjenesteproduksjon og tilhørende støtteaktivitet. Investering 
viser anskaffelser av eiendeler og anlegg til varig eie og bruk, som for eksempel infrastruktur i form av 
vei, vann og avløp, bygg for tjenesteproduksjon som skoler, barnehager, helse- og omsorgsentre, 
opparbeidelse av tomter for næring og boligbygging. 

Investeringsplanen gir en samlet oversikt over hele kommunes investeringsportefølje. Oversikten 
inneholder mindre investeringsprosjekter som i stor grad er av løpende karakter, slik som veg, vann og 
avløp, og tilskudd til Stange kirkelige fellesråd. Oversikten inneholder også større anskaffelser som skal, 
eller vil bli vedtatt av kommunestyret i henhold til vedtatt prosedyre for gjennomføring av 
bygginvesteringer, jf. K-sak 14/19. Når det gjelder de store anskaffelsene er det slik at 
investeringsbudsjettet i seg selv ikke gir vedtak for gjennomføring, men viser prioritering, fremdrift og 
finansiering av prosjektene. For de store anskaffelsene er hensikten med investeringsbudsjettet å bidra 
til å gi oversikt over helheten i investeringsporteføljen. 

Investeringsplanen vises med tidslinje på åtte år, det vil si fire år utover planperioden. 
Kommunedirektøren mener det er nødvendig at store anskaffelser planlegges med et lengre perspektiv 
enn fire år for å skape forutsigbarhet og gode prosesser. Det bemerkes imidlertid at vedtak som fattes i 
denne saken likevel kun omfatter økonomiplanperioden på fire år. For de store anskaffelsene vil det 
kreve vedtak utover økonomiplanen for å gå videre til hovedprosjekt, jf. K-sak 14/19. 

I tillegg til allerede vedtatte investeringsprosjekter står kommunen også ovenfor andre 
investeringsprosjekter som følge av behov begrunnet i blant annet befolkningsvekst og endring av 
struktur innenfor tjenester for funksjonshemmede. Det er særlig innen oppvekstsektoren en finner 
betydelige behov for investeringer i nær fremtid.  

Med bakgrunn i kommunens økonomiske utfordringene er kommunedirektørens forslag til 
Investeringsbudsjettet 2023 - 2026 justert i forhold til tidspunkt for iverksetting av tiltak. For løpende 
investeringsprosjekter er bevilgningen i økonomiplanperioden sett i sammenheng med 
rebudsjetteringer av investeringer. Dette for å redusere rente- og avdragsbelastningen i kommunens 
driftsbudsjett. 

I K-sak 73/18 ble det vedtatt en prioritering av byggeprosjekter basert på ulike kategorier. Kategoriene 
er gjengitt i beskrivelser av prosjektene nedenfor. I investeringsbudsjettet er hvert enkelt prosjekt angitt 
med fargekoder for å vise faseinndeling, jf. K-sak 14/19. Grad av usikkerhet forbundet med 
kostnadsestimatene har sammenheng med hvilke fase prosjektet er i, og hvor langt fram i tidslinjen 
prosjektet er plassert. 

Uro i verdensmarkedene skaper usikkerhet knyttet til tilgjengelighet og prisutvikling på innsatsfaktorer 
til bygg- og anleggsprosjekter. 

  

https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13319035360-1-1635409
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13319035360-1-1635409
https://stange.innsynsportal.no/motekalender/motedag/133103742
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13319035360-1-1635409
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Tabell: Investeringsplan for perioden 2023-2026 

Kategori 1 

Høyt fokus på gjennomføring. 

Stange sentrumsplan 
Stange sentrumsplan er delt i fire investeringsprosjekter. Disse omtales nedenfor. 

98326 Omsorgsboliger Stangebyen 
Det er utviklet et mulighetsstudie i samarbeid med Coop Innlandet som omfattet kjøp av tomt på 
«takflaten» over Samvirkelaget i Stange sentrum, samt bygging av omkring 33 omsorgsboliger på plan 2 
og 3 over forretningslokalene. Prosjektet ble behandlet i K-sak 77/20, hvor mulighetsstudiet ble 
godkjent og det ble vedtatt kjøp av tomt, samt bestilt forprosjekt. Dette er et prosjekt som kvalifiserer til 
Husbanktilskudd og som vil generere leieinntekter, og således være selvfinansierende når det er 
ferdigstilt. Prosjektet inngår derfor ikke i grunnlaget for vurdering av handlingsregelen. I byggeperioden, 
inntil leilighetene er ferdigstilt for utleie, vil kapitalkostnaden belaste driftsbudsjettet. Coop Innlandet 
hadde opprinnelig planlagt å gjennomføre sin del av prosjektet slik at kommunes tomt på “takflaten” var 
byggeklar til 2024. Coop har besluttet å utsette prosjektet i 2-3 år. Kommunens prosjektet er derfor 
forskjøvet tilsvarende i kommunens investeringsbudsjett. 

97751 Gatebruksplan  
Det er i bestemmelser for sentrumsplan knyttet krav om gatebruksplan for vegene i sentrum av Stange. 
Planen skal bidra til en helhetlig funksjon når det gjelder ferdsel og bruk av sentrum, samt legge til rette 
for et levende sentrum hvor folk skal trives og oppleve trygg ferdsel som brukere. Det er foreløpig ikke 
foreslått midler til øvrige sentrumsgater i Stange sentrum. Private byggeprosjekter i sentrum de 
nærmeste årene vil aktualisere ytterligere oppgraderinger og løft knyttet til ferdselsårer i sentrum, både 
for gående, syklende og kjørende.  

97520 Lekeplass/møteplass 
I K-sak 15/19 punkt 4 ble det lagt til grunn at lekeplass og kultur- og aktivitetshus på Tingvold skulle sees 
i sammenheng. I påvente av en avklaring for Tingvold har lekeplassen blitt satt på vent. Med bakgrunn i 
vedtaket som ble fattet i K-sak 78/20 om utredning av offentlig-privat samarbeid (OPS), legges det til 

https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13320098770-1-2171422
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13319035362-1-1635408
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13320098772-1-2171421
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grunn at lekeplassen kan bygges uavhengig av Tingvold-prosjektet, og være et eget anlegg som inngår i 
utviklingen av Stangebyen. 

98519 Tingvold – utvikling kulturhus 
I K-sak 20/22 la kommunedirektøren frem en utredning av OPS (offentlig og privat samarbeid) på 
Tingvold. Kommunestyret vedtok å ikke gå videre med OPS. Videre vedtok kommunestyret at tilbudet på 
Tingvold skulle videreføres som idag, men med noen mindre investeringer som skulle innarbeides i 
økonomiplanen. Som en oppfølging av vedtakspunkt 3 i samme sak, fremla kommunedirektøren en egen 
sak om bygningsmessige behov i Stangebyen (K-sak 60/22). I denne saken vedtok kommunestyret at 
Tingvold skulle utredes for mulig avhending. Med bakgrunn i sistnevnte sak er det derfor valgt å se bort 
ifra planlagte bevilgninger til nødvendige investeringer, slik det var foreslått i K-sak 20/22. Utfallet av 
saken om utredning av Tingvold for mulig avhending, vil avgjøre om midler til å finansiere nødvendige 
tiltak vil bli lagt inn i fremtidig økonomiplan. 

Åkersvika hageby 
Åkersvika hageby er delt i sju investeringsprosjekter. Disse omtales nedenfor. 

98524 Åkersvika hageby - planprosess 
Områderegulering for Åkersvika hageby ble sluttbehandlet av kommunestyret i K-sak 103/21. Det pågår 
for tiden prosjektering av ny infrastruktur for området (eget prosjekt) samt markedsarbeid og 
klargjøring til salgsstart. 

97755/97320 Åkersvika hageby - veg og VA 
Det må bygges ny infrastruktur i form av veg, vann og avløpsanlegg. Eksisterende infrastruktur har ikke 
en standard som gjør det mulig å bygge videre på, men vil måtte gjennomgå en større utskifting. Det 
pågår prosjektering av infrastruktur og det er satt av midler for oppstart med bygging av  vann-, avløp- 
og vegtiltakene i 2023. 

97800 Åkersvika hageby - avfallssug 
I tråd med regulering, konsept og kvalitetshåndboka for Åkersvika Hageby planlegges det med tanke på 
å etablere avfallssug i området. Dette vil innbefatte sentral for avfallsmottak og nedgravd 
ledningsinfrastruktur som gjør at tjenesten leveres overfor abonnentene via innkastluker på strategiske 
punkt i planområdet. Kostnadene er basert på kalkyler gjort på et mulighetsstudienivå.  

98523 Åkershagan - sanering eksisterende bygningsmasse 
Det meste av eksisterende bygningsmasse på Åkershagan må saneres for å kunne realisere Åkersvika 
hageby. I investeringsbudsjettet avsettes midler for sanering av bygningsmassen slik at dette følger 
prosjektets utvikling. Det er gjort kostnadsoverslag på mulighetsstudienivå, basert på erfaringstall 
(kvadratmeterpris), hvor antall bygg og kvadratmeter er grovt beregnet. 

98268 Relokalisering av vedbasen 
I K-sak 49/22 vedtok kommunestyret at vedbasen skulle relokaliseres til et område lenger sør-øst på 
Åkershagan, for å legge til rette for fremtidig boligutvikling. Prosjektet er opprettet for å sette igang 
arbeidet med planlegging og etablering av ny vedbase på nytt område. Prosjekteringsarbeidet er i 
oppstartsfasen og vil pågå inn i 2023. Det er kun lagt inn midler til utredning i investeringsbudsjettet. 

98277 Tiltak eksist. bebyggelse Åkershagan 
Investeringsprosjektet omfatter bygningsrelaterte tiltak knyttet til eksisterende bebyggelse på 
Åkershagan som i fremtiden skal bevares innenfor boligområdet Åkersvika hageby. 

Andre prosjekter i kategori 1 

https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13322038170-1-2530753
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13322127279-1-2679021
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13322038170-1-2530753
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13321146065-1-2463646
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13322111214-1-2652769
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98218 Hoberg skole - byggetrinn 1 
Prosjektet ble overtatt fra totalentreprenør 01.12.2020 og tatt i bruk ved skolestart januar 2021. Seks 
måneders prøvedriftfase er gjennomført, og prosjektet er nå inne i garantifasen.  

98283 Hoberg skole - byggetrinn 2 
Kommunestyret vedtok i K-sak 13/21 å gå til gjennomføring av byggetrinn 2 på Hoberg skole. 
Konkurransegrunnlaget ble kunngjort i november 2021 med tilbudsfrist i januar 2022. Stange kommune 
mottok tre tilbud innen tilbudsfristens utløp. Det ble inngått kontrakt med tildelt entreprenør i februar 
2022. Fysiske bygningsarbeider startet opp i mai 2022 og pågår nå for fullt uten avvik på framdrift, 
økonomi og kvalitet. Slik vi ser situasjonen nå, forventes byggetrinn 2 ferdigstilt i 2024.  

98260 Ottestad svømmehall  
Kommunestyret vedtok i K-sak 96/19 å gå til gjennomføring av prosjektet Ottestad svømmehall. 
Utførelsesfasen kom i gang i første kvartal 2021. Byggearbeidene er i skrivende stund i avslutningsfasen, 
og planlagt overtagelse av anlegget er 7. november 2022.  

98278 Nye Stange ungdomsskole 
Gjennomføring av hovedprosjekt ble vedtatt av kommunestyret i K-sak 41/20. Det ble inngått kontrakt 
med entreprenør i oktober 2021. De fysiske byggearbeidene ble påbegynt i januar 2022. Det kan 
rapporteres at byggearbeidene pågår for fullt uten avvik på økonomi og kvalitet. Prosjektet ble forsinket 
som følge av tvistesaken knyttet til anskaffelsen i 2021, og slik vi ser situasjonen nå anslås det at 
prosjektet ferdigstilles til skolestart høsten 2024. 

98287 Trafikksikringstiltak - Nye Stange ungdomsskole 
I forbindelse med oppføringen av nye Stange ungdomsskole legges det opp til sambruk av parkering, 
kiss-and-ride, bussavvikling, med videre sammen med Stange videregående skole og Stangehallen. Nye 
vurderinger knyttet til trafikksikkerhet medfører økt omfang i arbeidene knyttet til dette området og at 
man etablerer en ny bussvei på sørsiden av Stangehallen. Prosjektet er opprettet for å finansierer 
trafikksikringstiltak knyttet til dette området. 

Kategori 2 

Investeringsprosjekter som kan bli skjøvet ut i tid til fordel for prosjekter i kategori 1. 

VA prosjekter (vann og avløp) – samlepost for flere rehabiliterings- og utskiftingsprosjekter for 
kommunale vann og avløpsanlegg 
Kommunens ledningsanlegg rehabiliteres med mål om å kunne etterleve vedtatte overordnede 
målsettinger satt i Felles Kommunedelplan VA. Overordnede mål innebærer leveranse av god og sikker 
vannleveranse til innbyggerne. Avløp skal transporteres og renses uten at det oppstår skadelige utslipp 
til Mjøsa og andre vannforekomster. Kommunen skal gjennomsnittlig skifte ut 1 % av ledningsanlegget 
per år. Dette ut fra et teoretisk anslag på 100 års levetid på ledningsanleggene. 

Kommunen har cirka 40 pumpestasjoner (avløp) med byggeår fra 1970-tallet. Disse har vesentlig kortere 
levetid enn ledningene som følge av mer avansert og mekanisk oppbygning i et korroderende miljø som 
medfører stor materialslitasje. Av større rehabiliteringsprosjekter vil det blant annet i 2023 bli gjort 
forsterking av vannforsyningen fra Stange i retning Romedal. Dette også med tanke på en generell 
aktivitetsøkning i området Stange Næringspark.   

Det vil i 2023 bli satt igang utrulling av digitale vannmålere som vil gi kommunen bedre mulighet for å ta 
ned lekkasjeandelen på vannledningsnettet. Dette vil samtidig kunne gi innbyggere bedre forutsetninger 
for å ha kontroll og oppfølging av eget vannforbruk. 

https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13321034326-1-2280636
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13319120195-1-1998233
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13320066404-1-2118472
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Trykksone Stange Sentrum VL 
Prosjektet innebærer å etablere en lokal trykksone for Stange Sentrum. Dette gjøres ved at det blir 
etablert en trykkøkningsstasjon innerst i Kongsvegen, nord for Stange Barneskole. Denne stasjonen vil 
pumpe vann fra Hias' overføringsledning inn mot Stange Sentrum, for på den måten å oppnå bedre 
vanntrykk og mengde på levert vann inn mot sentrum. Etableringen av flere boenheter i Stange 
Sentrum, og bygging av høyere bygninger, gjør dagens leveranse fra Grønstad Høydebasseng knapp. 
Prosjektet har ikke kommet fullt i gang, da mye av utførelsen har avhengigheter inn mot Bane Nors 
arbeid med dobbeltspor. 

97314 Pumpestasjoner avløp 
Det er behov for kontinuerlig utskifting avløpspumpestasjoner i kommunen. Blant kommunens cirka. 40 
stasjoner er flere av de som ble etablert på 1970-tallet ferdig nedskrevet og driftes vesentlig utover 
normert levetid. Det er satt av midler til utskifting av to stasjoner i 2023. 

98279 Nye Romedal barneskole 
I K-sak 82/19 vedtok kommunestyret at framtidig barneskole for Solvin krets skulle legges til 
eiendommen/bygningsmassen til nåværende Romedal ungdomsskole. Når Stange og Romedal 
ungdomsskoler samlokaliseres til nye Stange ungdomsskole, frigjøres bygningsmassen ved Romedal 
ungdomsskole, slik at ombygging til barneskole kan gå igang. Som del av utredningen knyttet til 
Framtidig skole- og barnehagestruktur i Stange kommune (K-sak 11/22) fremla kommunedirektøren et 
mulighetsstudie for videreutvikling av Romedal ungdomsskole til barneskole. Beløpene som er lagt inn i 
investeringsbudsjettet baserer seg på alternativ A i mulighetsstudien, det vil si ombygging og utvidelse 
til fullverdig 1-parallell barneskole. I investeringsbudsjettet legges det opp til oppstart av forprosjekt i 
2025, med påfølgende gjennomføring av hovedprosjekt i 2026 og 2027. Plassering i tidslinjen er basert 
på nødvendige prioriteringer for å styre den totale investeringsbelastningen i økonomiplanperioden.  

98284 Stange skole – utvidelse 
Det ble i 2020 utarbeidet en mulighetsstudie for utvidelse av Stange skole til en fullverdig 3-parallell 
skole. Mulighetsstudien ble behandlet iK-sak 100/20, hvor det ble vedtatt å ta saken til orientering. 
Mulighetsstudien ble fremlagt på nytt til formannskapet den 2. november 2022 i F-sak 113/22, hvor det 
ble fattet enstemmig vedtak om å gå videre med prosjektet. Saken går videre til behandling i 
kommunestyret. Indeksregulert kalkyle fra forprosjektet er innarbeidet i investeringsbudsjettet og det 
legges opp til gjennomføring av forprosjekt og anskaffelsesprosess i 2023, med påfølgende 
gjennomføring av hovedprosjekt i 2024 og 2025. 

98334 Nye bofellesskap TT 
Med bakgrunn i den pågående omstillingsprosessen og K-sak 48/22 er det opprettet et nytt prosjekt 
som tar opp i seg investeringstiltak knyttet til strukturelle endringer i virksomheten Tilrettelagte 
tjenester (TT). Det er kun lagt inn midler til utredninger i investeringsbudsjettet. 

Kategori 3 

Oppgaver som ut fra en helhetsvurdering kan settes ut i tid på grunn av økonomiske rammer eller 
kapasitet. 

98200 Breidablikk skole  
I K-sak 11/22 Framtidig skole- og barnehagestruktur i Stange kommune vedtok kommunestyret å 
opprettholde dagens skolestruktur. Dette medfører behov for tiltak ved Breidablikk skole. Gjennom 
utredningsarbeidet for skolestruktur er det på mulighetsstudienivå gjort nye vurderinger av 
kostnadsbildet for en eventuell ny 1-parallell barneskole. Totalrammen er innarbeidet i 
investeringsbudsjettet, men ligger noen år frem i tidslinjen.  

https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13319104604-1-1972494
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13322024415-1-2507982
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/1315250-1654161659/Stange%20kommune/FILER%20OG%20DOKUMENTER/Skole/Skolestruktur-dokumenter/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13320112516-1-2193686
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13322130584-1-2685798
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13322111212-1-2652771
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13322024415-1-2507982
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Kategori 4 

I denne kategori ligger prosjekter og oppgaver som kommer, men som ikke er fastsatt i tid. 

98215 Uteområde Ottestad ungdomsskole 
Prosjektet omfatter bearbeidelse av uteområdet mellom Ottestad ungdomsskole, Ottestadhallen og nye 
Ottestad svømmehall. Ingen av de nevnte prosjekter har omfattet dette området, og det er behov for å 
oppgradering med hensyn til bussavvikling, parkering og skolens uteområde. Prosjektet er plassert i 
tidslinjen med hensyn til at prosjektet Ottestad svømmehall først skal ferdigstilles. Det planlegges 
oppstart prosjektering i 2023 med påfølgende gjennomføring i 2024. 

98329 Hedmarken helseberedskapssenter  
Forprosjekt for ny interkommunal legevakt samlokalisert med ambulansetjenesten (SIHF) og 
tannhelsetjenesten (IF) på Drengestua ble behandlet i K-sak 19/20. Stange kommunestyre fattet vedtak 
om videre anskaffelse og gjennomføring av hovedprosjekt. Løten, Hamar og Ringsaker kommuner, samt 
Innlandet fylkeskommune valgte imidlertid å ikke gå videre med prosjektet. Prosjektet er derfor 
avsluttet og Stange kommune planlegger å innlemme foreslått tomt inn i prosjektet Åkersvika hageby. 
Det er etablert en midlertidig interkommunal legevakt på Åkershagan med leieavtale frem til 31.12. 
2025. Med bakgrunn i at et nytt investeringsprosjekt vil presse seg frem i lys av behovet for å etablere 
en permanent løsning, har kommunedirektøren besluttet å beholde 30 mill. kroner i 
investeringsbudsjettet som et anslag på Stange kommunes andel i en fremtidig ny interkommunal 
legevakt. 

Kategori 5 

Ulike prosjekter som har årlige vedtatte investeringsrammer fordelt med faste årlige summer gjennom 
hele økonomiplanperioden. 

98330 Brannsikringstiltak eksisterende bygg 
Det er gjennomført kartlegging av brannsikkerhetsnivået i kommunale bygg eldre enn 1985. Som en 
oppfølging av kartleggingen avsettes det midler i investeringsbudsjettet i 2023 og videre fremover for å 
finansiere branntekniske tiltak. 

99100 Utstyrsanskaffelser IKT 
Digitaliseringsprosjekter som er identifiserte. Alle prosjektene er ikke definert i forhold til tid. 

 Ny løsning for produksjonskjøkkenet (eiendom, 2023)  

 Stange.no - ny nettløsning for næringslivet i Stange kommune (samfunn, 2023) 

 Ny sak- og arkivløsning (ferdigstilles i 2024) 

 Smart bestilling, optimalisering av innkjøpsprosessen 

 Koble på nasjonale digitale felleskomponenter etter hvert som de blir klare  

 Velferdsteknologi, løpende utvikling 

 Informasjonssikkerhet, løpende 

 Sikker sak, oppvekst (oppvekst, 2023) 

 Nytt barnevernsystem (2023) 

 Innbyggerdialog - program med flere prosjekter under seg, løpende utvikling 

 Internkommunikasjon (Stab HR, 2023-2024) 

https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13320036625-1-2070330
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Økonomiske handlingsregler 

I handlingsreglene settes det måltall for å sikre en målrettet og bevisst styring av 
kommunens økonomiske utvikling. Det anses som viktig å besørge at kommunen har et forsvarlig godt 
økonomisk fundament, slik at den evner å takle endringer i statlige bevilgninger og forutsetninger, samt 
uforutsette oppgaver, på en best mulig måte. 

Når handlingsregel 4, brutto investeringsutgift i prosent av brutto driftsinntekter, beregnes er 
selvkostområdene ikke inkludert. Dette fordi disse investeringene ikke belaster kommunens 
driftsramme, men dekkes i sin helhet av gebyrberegningen slik lovverket krever. 

Kommunen kan også ha investeringer som etter ferdigstillelse helt eller delvis dekkes av inntekter fra 
andre i form av for eksempel husleie. I forslag til investeringsplan er det lagt inn ett prosjekt som faller 
innenfor denne kategorien. Dette gjelder omsorgsboliger. Når dette prosjektet ferdigstilles vil hele eller 
deler av rente- og avdragsbelastningen for disse investeringene dekkes av leieinntekter. Leieinntekter 
for de aktuelle prosjektene vil tidligst mottas i 2029. Disse driftsinntektene er ikke hensyntatt hverken i 
driftsinntektene eller ved beregning av handlingsreglene.  

Stange kommune har siden 2010 hatt økonomiske handlingsregler som styrende for sitt 
budsjettarbeid. Etableringen av økonomiske handlingsregler har bidratt positivt i det administrative 
arbeidet med økonomistyring, og i den politiske debatten rundt økonomiske disposisjoner. 
Handlingsreglene ble sist behandlet av kommunestyret i november 2019, K-sak 97/19 og revidert i K-sak 
70/21. Med bakgrunn i det store investeringsbehovet kommunen har, mener kommunedirektøren at 
investeringsporteføljen bør kunne ses over en tidsperiode som strekker seg utover det enkelte 
budsjettår, og utover planperioden. Dette for å skape forutsigbarhet. Når det gjelder investeringer er 
det særskilt handlingsreglene nummer 3, 4 og 5 som er viktige. Disse er som følger: 

3. Brutto investeringsutgift, eksklusiv selvkostområder og startlån, skal maks utgjøre 15,0 % 
av  driftsinntektene 

4. Minimum 25,0 % av investeringsutgiften skal dekkes av egenkapital 

5. Netto låneportefølje skal maks utgjøre 55,0 % av driftsinntektene 

Kommunedirektørens forslag til investeringsplan gir følgende resultat for handlingsreglene: 

Handlingsregel Måltall 
202

3 
202

4 
202

5 
202

6 
202

7 
202

8 
202

9 
203

0 
Gj.snit
t 8 år 

3 Brutto 
investeringsutgifter 
i prosent av brutto 
driftsinntekter 

Maks 
15% 

18,0 
% 

9,3 
% 

6,4 
% 

6,0 
% 

5,7 
% 

6,9 
% 

1,3 
% 

-1,7 
% 

6,5 % 

4 Egenfinansiering 
av investeringene i 
prosent av totale 
brutto  investeringe
r 

Minimu
m 25% 

25,0 
% 

24,9 
% 

25,1 
% 

25,1 
% 

25,1 
% 

25,0 
% 

24,1 
% 

23,9 
% 

 

 

https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13319120197-1-1998230
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13321110449-1-2405720
https://stange.innsynsportal.no/application/getMoteDokument?dokid=13321110449-1-2405720
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Tabellen viser at handlingsregel 4 er marginalt utenfor målsettingen i 2024, men innenfor i de andre 
årene i økonomiplanperioden. Forslag til investeringsplan innebærer at handlingsregel 3, 
investeringsutgift i forhold til sum driftsinntekter, overskrides i 2023 . Innenfor en periode på 8 år er 
investeringsomfanget innenfor handlingsregelen. Det anmerkes at driftsinntektene for perioden 2026 - 
2029 er lagt på anslått nivå i 2025. Prognose for utvikling i handlingsregel 6, netto lånegjeld i prosent av 
brutto driftsinntekter kan ikke beregnes da det ikke foreligger prognoser for utvikling av premieavviket, 
utlån eller ubrukte lånemidler.  

Kommunedirektørens forslag til investeringsplanen vil blant annet: 

 Medføre at handlingsregel nr. 3 brutto investeringsutgift i prosent av brutto driftsinntekter 
overskrides i 2023, men er innenfor resterende år i økonomiplanperioden. 

 Medføre at egenfinansiering av investeringene er på om lag 25 % i hele planperioden. 

 Medføre konsekvenser for handlingsregel 5. 

Finansiering og påvirkning av driftsutgiftene i økonomiplanperioden 

Fremlagte investeringsplan gir følgende belastning i driftsbudsjettet: 

Renter 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Iht KBN 58 422 72 610 74 893 75 303 75 753 78 835 79 894 77 508 

Iht Framsikt 57 083 69 086 72 497 73 616 73 616 73 616 73 616 73 616 

Endring 1 339 3 524 2 396 1 687 2 137 5 219 6 278 3 892 

         

Avdrag 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Iht KBN 65 114 73 232 78 972 83 344 87 068 90 900 93 756 93 944 

Iht Framsikt 64 881 72 474 77 161 82 145 82 145 82 145 82 145 82 145 

Endring 233 758 1 811 1 199 4 923 8 755 11 611 11 799 

         

Netto 
endring 

1 572 4 282 4 207 2 886 7 060 13 974 17 889 15 692 

 

Tabell: Endring i renter og avdrag etter foreslåtte investeringsplan. 

I beregning av renter og avdrag er det lagt til grunn at lånenes avdragstid er 33 år for i størst mulig grad 
å redusere rente og avdragsbelastningen i driftsbudsjettet. Renten som er lagt til grunn i beregningen 
varierer mellom årene, og 3,56 % i 2023, 4,0 % i 2024, 3,91 % i 20525 og 3,83 i 2026. I beregning av 
lånets løpetid er det viktig å sikre at avdragstakten er i henhold til Kommunelovens (KL) bestemmelser 
om minste gjeldsavdrag, jf. KL § 14-18. Minste gjeldsavdrag beregnes ved sum gjeld og vektet 
avskrivningstid for kommunens anlegg. Kommuneloven pålegger kommunal sektor å dekomponere 
investeringsobjektene sine. Dette gir kortere avskrivningstid for byggene enn den beregningen som ble 
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lagt til grunn ved gammel kommunelov. Anslag på minste gjeldsavdrag er beregnet og er innenfor i 
planperioden.  

Kommunedirektørens forslag til investeringsplan vil først gi en økt belastning for renter og avdrag i 
kommunens driftsbudsjett i 2024 med 4,3 mill. kroner til 2,9 mill. kroner i 2026. Beregningen baserer 
seg på investeringsprosjekter og anslåtte investeringskostnad som vist i tabellen ovenfor. Det er 
imidlertid særdeles viktig å være klar over hvor stor påvirkning endring i rentemarkedet har å si. I 
forbindelse med investeringsbudsjettet er det derfor gjennomført en stresstest. I denne testen er renten 
økt med henholdsvis ett prosentpoeng og to prosentpoeng.  

Renter 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Iht KBN 58 422 72 610 74 893 75 303 75 753 78 835 79 894 77 508 

Iht Framsikt 64 898 82 438 86 442 88 445 90 188 95 841 96 969 94 046 

Endring ved 
1 % økt 
rente 

6 476 9 828 11 549 13 142 14 435 17 006 17 075 16 538 

         

Renter 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Iht KBN 58 422 72 610 74 893 75 303 75 753 78 835 79 894 77 508 

Iht Framsikt 72 630 95 120 
101 
026 

104 
352 

106 
942 

115 
294 

116 
356 

112 
685 

Endring ved 
2 % økt 
rente 

14 208 22 510 26 133 29 049 31 189 36 459 36 462 35 177 

 

Tabell: Endring i renter ved stresstest med økt rente på henholdsvis ett og to prosentpoeng. 

Ved en økning på 1 prosentpoeng rente vil renteutgiften øke med 6,5 mill. kroner i 2023 og det vil 
utgjøre 13,1 mill. kroner i 2026. Dersom den øker med to prosentpoeng vil økningen være henholdsvis 
14,2 mill. kroner i 2023 og 29,0 mill. kroner i 2026. 

Tidligere har inntekter ved tomtesalg i sin helhet blitt avsatt til ubundet investeringsfond. I 
kommunedirektørens forslag til investeringsplan er ikke dette prinsippet videreført. Midlene benyttes 
hovedsakelig til finansiering av investeringer samme år som de inntektsføres. For 2023 og 2024 er det 
lagt opp til en årlig inntekt på 6,0 mill. kroner, og fra og med 2025 en årlig inntekt på 30,0 mill. kroner 
som følge av tomtesalg. 

I hele planperioden vil det bli brukt både ubundet investeringsfond og det generelle disposisjonsfond for 
å finansiere investeringene. For årene 2024 og 2025 vil det ubundede investeringsfondet være tømt, og 
finansiering av egenkapitalen må gjøres ved bruk av det generelle disposisjonsfondet.  

Oppsummert foreslås investeringsplan med følgende finansiering: 
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 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Investeringer i varige 
driftsmidler 

382 492 262 456 189 306 150 260 207 149 219 649 80 649 68 149 

Tilskudd til andres 
investeringer 

425 425 425 425 425 425 425 425 

Investeringer i aksjer og 
andeler i selskaper 

4 600 4 700 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 

Sum investeringsutgifter 387 517 267 581 194 531 155 485 212 374 224 874 85 874 73 374 

Kompensasjon for 
merverdiavgift 

-62 793 -32 096 -21 831 -15 482 -37 287 -39 537 -14 517 -12 267 

Tilskudd fra andre 0 0 0 0 0 -10 500 -37 500 0 

Salg av varige driftsmidler -6 000 -6 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Bruk av lån 
-287 
188 

-197 
408 

-142 
298 

-113 
013 

-145 
087 

-144 
837 

-3 857 -31 107 

Sum investeringsinntekter 
-355 
981 

-235 
504 

-194 
129 

-158 
495 

-212 
374 

-224 
874 

-85 874 -73 374 

Overføring fra drift -2 000 -31 176 -4 907 -402 0 0 0 0 

Avsetninger til bundne 
investeringsfond 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne 
investeringsfond 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Avsetninger til ubundet 
investeringsfond 

0 0 4 505 7 917 0 0 0 0 

Bruk av ubundet 
investeringsfond 

-29 536 -901 0 -4 505 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og 
netto avsetninger 

-31 536 -32 077 -402 3 010 0 0 0 0 

Fremført til inndekning i 
senere år (udekket) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabell: Finansiering av foreslått investeringsplan 

For oversikt over disposisjonsfond, se kapittel Reserver og fond under Budsjettforslag - drift. Dette vil ha 
negativ effekt på netto driftsresultat og det vil utfordre handlingsregel 7a hvor disposisjonsfondet 
minimum skal dekke akkumulert premieavvik. Akkumulert Premieavvik per 31.12.22 er beregnet å være 
182,6 mill. kroner. Handlingsregel 4, egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto 
investeringer innfris i planperioden.  

  

  



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 66 av 177 

Gebyrliste 
 

GEBYRER HELSE OG MESTRING 

 

Praktisk bistand i hjemmet 

 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

2-3 G 
(betalingssats 
per måned) 

 770,00 794,00 24,00 3,12% 
 

 

3-4 G 
(betalingssats 
per måned) 

Kr 1 217,00 1 255,00 38,00 3,12% 
 

 

4-5 G 
(betalingssats 
per måned) 

Kr 1 695,00 1 748,00 53,00 3,13% 
 

 

Enkeltoppdrag 
hjemmehjelp 

Kroner per 
time 

316,00 326,00 10,00 3,16% 
 

 

Netto inntekt 
inntil 2 G 
(betalingssats 
per måned) 

Kr 215,00 222,00 7,00 3,26% 
 

 

Over 5 G 
(betalingssats 
per måned) 

Kr 2 155,00 2 224,00 69,00 3,20% 
 

 

Trygghetsalarm Kroner per 
måned 

256,00 264,00 8,00 3,13% 
 

 

Varm mat Kroner per 
porsjon 

95,00 99,00 4,00 4,21% 
 

 

 

Institusjonsopphold 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Dag- eller 
nattopphold i 
institusjon 

Kr 100,00 100,00 0,00 0,00% 
 

 

Kortidsopphold 
i institusjon 

Kroner per 
døgn 

180,00 180,00 0,00 0,00% 
 

 

 

Dagsenter 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Dagtilbud i 
hjemmet 

Kr 162 167 5 3% 
 

 

Frokost Kr 30 31 1 3% 
 

 

Middag Kr 95,00 99,00 4,00 4,21% 
 

 

Samlet sum 
per gang  

Kr 287 297 10 3% 
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Dagrehabilitering 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Krykker Kr 220 250 30 14% 
 

 

Lunsj  Kroner per 
porsjon 

40 42 2 5% 
 

 

Støttehåndtak Kr 110,00 0,00 -110,00 -100,00% 
 

 

 

Omsorgsleiligheter 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

1 leilighet 
(større enn 
de andre) 

Kr 6 250,00 6 469,00 219,00 3,50% 
 

 

9 leiligheter Kr 5 859,00 6 064,00 205,00 3,50% 
 

 

Matpakke 1 Kr 95,00 99,00 4,00 4,21% 
 

 

Matpakke 2 Kr 148,00 154,00 6,00 4,05% 
 

 

Tekstilpakke kr 1 084 1 122 38 4% 
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ANDRE GEBYRER 
 

Stange kulturskole betalingssatser 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Trendpil Merknad 

Gruppeaktiviteter  Kroner 
per år 

2 210 2 290 80 4% 
 

* I tråd med 
vedtaket i 
omstillingssaken 
KS 10/22 
innføres det 
dobbel betaling 
for de over 19 
år. 

Instrumentleie/materialavgift 
kunst* 

Kroner 
per år 

450 470 20 4% 
 

* I tråd med 
vedtaket i 
omstillingssaken 
KS 10/22 
innføres det 
materialavgift 
på 
kunstverksted. 

Instrumentundervisning Kroner 
per år 

3 030 3 140 110 4% 
 

I tråd med 
vedtaket i 
omstillingssaken 
KS 10/22 
innføres dobbel 
betaling for de 
over 19 år. 

Kor Kroner 
per år 

1 110 1 150 40 4% 
 

I tråd med 
vedtaket i 
omstillingssaken 
KS 10/22 
innføres dobbel 
betaling for de 
over 19 år. 

Salg til korps Kroner 
per 
time 

185 190 5 3% 
 

 

 

Landbruksforvaltning 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Delingssaker etter 
jordloven 

kr 2 000 2 000 0 0% 
 

 

Diverse 
konsulenttjenester 
landbruk 

kr 655 678 23 4% 
 

 

Gjødselsplaner kr 520 538 18 3% 
 

 

Konsesjonssaker 
landbruk 

kr 5 000 5 000 0 0% 
 

 

 

Stange musikkverksted 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

Deltakeravgift Kroner per 
år 

885 915 30 3% 
 

 

Deltakeravgift   885 0 -885 -100% 
 

 

Studioleie for 
andre enn 
skoleelver 

Kroner per 
time 

185 190 5 3% 
 

 

Studioleie for 
skoleelever 

Kroner per 
time 

65 65 0 0% 
 

 

Studioleie pr. 
time for 
skoleelever 

 65 0 -65 -100% 
 

 

 

Ungdomshuset 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Renhold av 
utleiestedene pr 
gang 

 410 425 15 4% 
 

 

Utleie 
kommersielle/private 
formål 

Kroner 
per dag 

1 210 1 255 45 4% 
 

 

 

Leie av PA-anlegg / lysutstyr 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Trendpil Merknad 

Lag og foreninger i Stange 
kommune 

Kroner 
per dag 

540 560 20 4% 
 

 

Privatpersoner/kommersielle 
formål 

Kroner 
per dag 

1 085 1 125 40 4% 
 

 

 

Stange bibliotek  
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Leie av Grevskapet 
- 
Billettarrangement 

Kroner per 
dag 

2 470 2 560 90 4% 
 

 

Leie av Grevskapet 
- Ikke 
billettarrangement 

Kroner per 
dag 

1 500 1 555 55 4% 
 

 

Leie av Grevskapet 
- ikke 
billettarrangement. 
0-3 timer  

 490 510 20 4% 
 

 

Leie Grevskapet - 
Billettarrangement. 
0-3 timer 

 820 850 30 4% 
 

 

Leie møterom i 
2.etg. 0-3 timer. 

 340 350 10 3% 
 

 

Møterom i 2.etg.  Kroner per 
dag 

665 690 25 4% 
 

 

Tillegg for kjøkken 
(ved leie av 
Grevskapet) 

Kroner per 
leie 

340 350 10 3% 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

Tillegg for søndag 
(ved leie av 
Grevskapet) 

Kroner per 
leie 

525 540 15 3% 
 

 

 

Gravfesteavgift 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Gravfesteavgift Kroner per 
grav per år 

350 370 20 6% 
 

 

 

Fellingsavgift hjortevilt 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Elg, kalv Kr 340 340 0 0% 
 

 

Elg, voksen Kr 580 580 0 0% 
 

 

Hjort, kalv Kr 270 270 0 0% 
 

 

Hjort, 
voksen 

Kr 450 450 0 0% 
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GEBYRER OPPVEKST 
 

Barnehager betalingssatser 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

- 2 dager per 
uke 

      % av hel 
plass 

- 3 dager per 
uke 

      % av hel 
plass 

- 4 dager per 
uke 

      % av hel 
plass 

Heldagsplass Kr 3 315,00 3 050,00 -265,00 -7,99% 
 

Inntil 9 
timer per 
dag. 5 
dager i 
uken.  

Ved delte 
plasser 

      % av hel 
plass 

 

SFO betalingssatser 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

1.trinn, 1 
dag per uke 

Kr Gratis Gratis     

1.trinn, 2 
dager per 
uke 

Kr Gratis Gratis     

1.trinn, 3 
dager per 
uke 

Kr 249,00 258,00 9,00 3,61% 
 

 

1.trinn, 4 
dager per 
uke 

Kr 907,00 940,00 33,00 3,64% 
 

 

1.trinn, 5 
dager per 
uke 

Kr 1 495,00 1 550,00 55,00 3,68% 
 

 

1.trinn, 50 
% flexibel 

Kr Gratis Gratis     

2-4 trinn, 1 
dag per uke 

Kr 959,00 994,00 35,00 3,65% 
 

 

2-4 trinn, 2 
dager per 
uke 

Kr 1 601,00 1 660,00 59,00 3,69% 
 

 

2-4 trinn, 3 
dager per 
uke 

Kr 2 241,00 2 324,00 83,00 3,70% 
 

 

2-4 trinn, 4 
dager per 
uke 

Kr 2 720,00 2 821,00 101,00 3,71% 
 

 

2-4 trinn, 5 
dager per 
uke 

Kr 3 203,00 3 322,00 119,00 3,72% 
 

 

2-4 trinn, 50 
% flexibel 

Kr 1 922,00 1 993,00 71,00 3,69% 
 

 

Enkeltdager 
- 
ettermiddag 

Kr 120 124 4 3% 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

Enkeltdager 
- hel dag 

Kr 182 189 7 4% 
 

 

Enkeltdager 
- morgen 

Kr 64 66 2 3% 
 

 

Kostpenger 
1 dag per 
uke 

Kr 45 47 2 4% 
 

 

Kostpenger 
2 dager per 
uke 

Kr 75 78 3 4% 
 

 

Kostpenger 
3 dager per 
uke 

Kr 104 109 5 5% 
 

 

Kostpenger 
4 dager per 
uke 

Kr 125 131 6 5% 
 

 

Kostpenger 
5 dager per 
uke 

Kr 150 157 7 5% 
 

 

Kostpenger 
50 % 
flexibel 

Kr 90 94 4 4% 
 

 

Kostpenger 
kun 12t 
gratis 

Kr 104 109 5 5% 
 

 

 

Barn og familie 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Ungdomskontaktene 
- aktivitetsgrupper 

Kr 820 850 30 4% 
 

 

Ungdomskontaktene 
- Ferietilbud 

Kr 845 875 30 4% 
 

 

Ungdomskontaktene 
- lavotur 

Kr 210 210 0 0% 
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SELVKOSTGEBYRER 
 

Vann (ekskl. mva.) 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

- Alle øvrige bygg, 
per m2 BRA 

Kr 200,00 100,00 -100,00 -50,00% 
 

 

- Fast 
abonnementsgebyr 

Kr 439,00 549,00 110,00 25,06% 
 

 

- Fritidsbolig per 
enhet 

Kr 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 
 

 

- Gebyr for ikke 
innrapportert 
vannforbruk 

Kr 850,00 850,00 0,00 0,00% 
 

 

- 
Hagevanningsmåler, 
bimåler og 
frossen/defekt 
vannmåler 

Kr 800,00 800,00 0,00 0,00% 
 

 

- Landbruksbygg og 
industribygg - 20 % 
av m2 BRA  

Kr 200,00 100,00 -100,00 -50,00% 
 

 

- Liten boenhet 
under 70 m2 BRA 

Kr 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 
 

 

- Stor boenhet over 
70 m2 BRA 

Kr 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00% 
 

 

- Variabelt 
forbruksgebyr 

Kr 23,14 28,93 5,79 25,02% 
 

 

Tilknytningsgebyr        

Årsgebyr for vann        

 

Avløpsgebyrer (ekskl. mva.) 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

- Alle øvrige bygg, 
per m2 BRA 

Kr 200,00 200,00 0,00 0,00% 
 

 

- Fast 
abonnementsgebyr 

Kr 719,00 971,00 252,00 35,05% 
 

 

- Fritidsbolig per 
enhet 

Kr 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00% 
 

 

- Landbruksbygg og 
industribygg - 20 % 
av m2 BRA 

Kr 200,00 200,00 0,00 0,00% 
 

 

- Liten boenhet 
under 70 m2 BRA 

Kr 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00% 
 

 

- Stor boenhet over 
70 m2 BRA 

Kr 19 200,00 19 200,00 0,00 0,00% 
 

 

- Variabelt 
forbruksgebyr 

Kr 37,53 50,68 13,15 35,04% 
 

 

Gebyr for 
saksbehandling av 
utslippstillatelse, 
private 
avløpsanlegg 

Kr 6 200 6 500 300 5% 
 

 

Tilknytningsgebyr        

Årsgebyr for avløp        
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Renovasjonsgebyrer (ekskl. mva.) 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

- Boliger med WC 
tilknyttet 
slamavskiller 

Kr 1 544,00 1 652,00 108,00 6,99% 
 

 

- Boliger uten WC 
tilknyttet 
slamavskiller 

Kr 773,00 827,00 54,00 6,99% 
 

 

- 
Fritidseiendommer 

Kr 773,00 827,00 54,00 6,99% 
 

 

- Minirenseanlegg Kr 1 544,00 1 652,00 108,00 6,99% 
 

 

- Tømming av tett 
tank per kbm 

Kr 282,00 302,00 20,00 7,09% 
 

 

370 liter beholder Kr 8 463,00 8 463,00 0,00 0,00% 
 

 

770 liter beholder Kr 15 359,00 15 359,00 0,00 0,00% 
 

 

Ekstra sekk (per 
stk) 

Kr 55,00 55,00 0,00 0,00% 
 

 

Fradrag for 
godkjent 
egenbehandling av 
matavfall per 
boenhet 

Kr 1 190,00 1 190,00 0,00 0,00% 
 

 

Fritidsbolig, 
tilknyttet 
kommunal 
ordning, årsgebyr 

Kr 1 389,00 1 389,00 0,00 0,00% 
 

 

Gebyrer for 
septikrenovasjon 

       

Henting av 
dunk/sekk på 
eiendom per 
meter 

Kr 43,00 43,00 0,00 0,00% 
 

 

Lav sats per 
boenhet 80 liter 

Kr 2 227,00 2 227,00 0,00 0,00% 
 

 

Levering i klare 
sekker (per sekk) 

Kr 56,00 64,00 8,00 14,29% 
 

 

Mellomsats per 
boenhet 140 liter 

Kr 3 341,00 3 341,00 0,00 0,00% 
 

 

Stor sats per 
boenhet 240 liter 

Kr 4 655,00 4 655,00 0,00 0,00% 
 

 

Øvrig leveranse 
(synlig avfall) per 
m3 

Kr 280,00 320,00 40,00 14,29% 
 

 

 

Feie- og tilsynsgebyrer (ekskl. mva.) 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Ett pipeløp 
Feiing hvert 
2. år og 
tilsyn hvert 
4. år 

 558 575    Ett pipeløp: 
To pipeløp: 
Tre 
pipeløp: 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

Ett pipeløp; 
Feiing hver 
6. år, tilsyn 
hvert 6. år 

 279 0 -279 -100% 
 

 

Ett pipeløp; 
Feiing hvert 
4. år og 
tilsyn hvert 
4. år 

 419 431    Ett pipeløp: 
To pipeløp: 
Tre 
pipeløp: 

Ett pipeløp; 
Feiing hvert 
8. år, tilsyn 
hvert 8. år 

 209 0 -209 -100% 
 

 

Ett pipeløp; 
Årlig feiing 
og tilsyn 
hvert 4. år 

 837 863    Ett pipeløp:  
To pipeløp:  
Tre 
pipeløp:  

 

GEBYR FOR AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Gebyr for 
ambulerende 
skjenkebevilling 

Kr 390,00 400,00 10,00 2,56% 
 

 

 

GEBYRER BYGGESAK, OPPMÅLING OG EIERSEKSJONERING  
 

Tiltaksplaner for forurenset grunn 2023 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Tiltaksklasse 1 - 
tiltak av liten 
vanskelighetsgrad 

Kr 9 500 9 850 350 4% 
 

 

Tiltaksklasse 2 - 
tiltak av middels 
vanskelighetsgrad 

Kr 19 250 19 960 710 4% 
 

 

Tiltaksklasse 3 - 
tiltak av stor 
vanskelighetsgrad 

Kr 38 000 39 400 1 400 4% 
 

 

 

Gebyr for seksjonering etter Lov om eierseksjoner 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

2 seksjoner Kr  8 360 8 670 310 4% 
 

Gebyr for 
oppmåling av 
uteareal på 
eierseksjon 
kommer i 
tillegg, se 
gebyrregulativ 
for 
matrikkelloven 
pkt. 1.4 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

Fra 2 
seksjoner 
og oppover 
tillegges 
pr. seksjon 

Kr 440 460 20 5% 
 

Gebyr for 
oppmåling av 
uteareal på 
eierseksjon 
kommer i 
tillegg, se 
gebyrregulativ 
for 
matrikkelloven 
pkt. 1.4 

 

Gebyr for reseksjonering etter Lov om eierseksjoner 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Fast beløp Kr 8 360 8 670 310 4% 
 

 

Tillegg 
medgått tid 
utover 5 
timer 
faktureres 
pr time 

Kr 880 920 40 5% 
 

 

 

Felles for seksjonering og reseksjonering 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Tillegg for 
befaring 
faktureres (for 
reseksjonering 
som beregnes 
etter medgått 
tid beregnes 
ikke tiden som 
benyttes til 
befaring) 

Kr 4 670 4 850 180 4% 
 

 

 

Reguleringsplan 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Oppstartsmøte Kr 7 210 7 480 270 4% 
 

 

 

Forespørsel om regulering Pbl § 12-8, første ledd 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Fastsettelse av 
planprogram Pbl. 
§ 12–9 

Kr 11 950 12 400 450 4% 
 

 

Fremleggelse med 
politisk 
forhåndsvurdering 

Kr 3 050 3 170 120 4% 
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Detaljregulering uten konsekvensutredning Pbl.§ 12-3, andre ledd 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Planareal 
10 – 15 
dekar 

Kr 83 700 86 800 3 100 4% 
 

 

Planareal 
15 – 20 
dekar 

Kr 86 020 89 210 3 190 4% 
 

 

Planareal 5 
– 10 dekar 

Kr 57 460 59 590 2 130 4% 
 

 

Planareal 
mindre enn 
5 dekar 

Kr 40 290 41 790 1 500 4% 
 

 

Planareal 
over 100 
dekar, 
tillegg pr 
påbegynt 
dekar 

Kr 240 250 10 4% 
 

 

Planareal 
over 20 
dekar, 
tillegg pr 
påbegynt 
dekar 

Kr 980 1 020 40 4% 
 

 

Planareal 
over 50 
dekar, 
tillegg pr 
påbegynt 
dekar 

Kr 490 510 20 4% 
 

 

 

Detaljregulering med konsekvensutredning Pbl.§ 12-3, tredje ledd 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Planareal 
10 – 15 
dekar 

Kr 124 960 129 590 4 630 4% 
 

 

Planareal 
15 – 20 
dekar 

Kr 130 090 134 910 4 820 4% 
 

 

Planareal 5 
– 10 dekar 

Kr 86 020 89 210 3 190 4% 
 

 

Planareal 
mindre enn 
5 dekar 

Kr 57 790 59 930 2 140 4% 
 

 

Planareal 
over 100 
dekar, 
tillegg pr 
påbegynt 
dekar 

Kr 290 310 20 7% 
 

 

Planareal 
over 20 
dekar, 
tillegg pr 

Kr 970 1 010 40 4% 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

påbegynt 
dekar 

Planareal 
over 50 
dekar, 
tillegg pr 
påbegynt 
dekar 

Kr 510 530 20 4% 
 

 

 

Endring av reguleringsplan 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Endring av 
reguleringsplan, 
pbl.§ 12-14, 
andre og tredje 
ledd:, delegert 
administrativ 
behandling 

Kr 25 750 26 710 960 4% 
 

 

Endring av 
reguleringsplan, 
pbl.§ 12-14, 
andre og tredje 
ledd:, politisk 
sluttbehandling 

Kr 30 900 32 050 1 150 4% 
 

 

 

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Areal fra 0 – 
250 m2 

Kr 12 030 12 640 610 5% 
 

 

Areal fra 2001 
– 10000 m2: 
Økning 
pr.påbegynt 
daa 

Kr 2 270 2 390 120 5% 
 

 

Areal fra 251 – 
2000 m2 

Kr 24 040 25 250 1 210 5% 
 

 

For arealer 
over 20 daa 
betales etter 
medgått tid. 
Minstepris 

Kr 53 540 56 220 2 680 5% 
 

 

For 
landbruksareal 
og areal til 
allmennyttige 
formål betales 
det etter 
anvendt tid, 
minstepris. 
Timepris iht. 
pkt. 8. 

Kr 0 12 000 12 000 0% 
 

 

Punktfeste Kr 12 030 12 640 610 5% 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

Punktfeste, 
uten merking 
og måling i 
marka 

Kr 6 620 6 960 340 5% 
 

 

Ved samtidig 
oppmåling av 
minst 6 
tilgrensende 
tomter som er 
rekvirert av 
samme 
rekvirent, 
gis10% 
reduksjon i 
gebyret. 

% 10 10 0 0% 
 

 

Økning pr. 
påbegynt daa 
over 10 daa 

Kr 1 150 1 210 60 5% 
 

 

 

1.2 Oppretting av grunneiendom og festegrunn som tilleggsareal 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Areal fra 0 – 
250 m2 

Kr 6 840 7 100 260 4% 
 

 

Areal fra 
10001 – 20000 
m2 – tillegg 
pr. påbegynt 
daa 

Kr 1 150 1 200 50 4% 
 

 

Areal fra 2001 
– 10000 m2 – 
tillegg pr. 
påbegynt daa 

Kr 2 270 2 360 90 4% 
 

 

Areal fra 251 – 
500 m2 

Kr 9 920 10 290 370 4% 
 

 

Areal fra 501 – 
2000 m2 – 
tillegg pr. 
påbegynt 100 
m2 

Kr 950 990 40 4% 
 

 

For arealer 
over 20 daa 
betales det 
etter anvendt 
tid. Minstepris 

Kr 53 540 55 530 1 990 4% 
 

 

For 
landbruksareal 
og areal til 
allmennyttige 
formål der 
arealet er 
større enn 500 
m2 betales 
det etter 
anvendt tid, 
minstepris. 
Timepris iht. 
pkt. 8. 

Kr 9 920 10 290 370 4% 
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1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Areal fra 0 – 250 m2 Kr 12 060 12 510 450 4% 
 

Markarbeid 
som 
eventuelt 
kommer i 
tillegg 
faktureres 
etter 
medgått 
tid. 

Areal fra 2001 – 
10000 m2: Økning pr. 
påbegynt daa 

Kr 2 280 2 370 90 4% 
 

Markarbeid 
som 
eventuelt 
kommer i 
tillegg 
faktureres 
etter 
medgått 
tid. 

Areal fra 251 – 2000 
m2 

Kr 23 990 24 880 890 4% 
 

Markarbeid 
som 
eventuelt 
kommer i 
tillegg 
faktureres 
etter 
medgått 
tid. 

For arealer over 20 
daa betales etter 
medgått tid. 
Minstepris 

Kr 53 540 55 530 1 990 4% 
 

Markarbeid 
som 
eventuelt 
kommer i 
tillegg 
faktureres 
etter 
medgått 
tid. 

Oppmålingsforretning 
uten oppmåling og 
merking av grense 
(ml §§ 6b og 34 
tredjeledd) 

Kr 6 620 6 870 250 4% 
 

Markarbeid 
som 
eventuelt 
kommer i 
tillegg 
faktureres 
etter 
medgått 
tid. 

Økning pr. påbegynt 
daa over 10 daa 

Kr 1 150 1 200 50 4% 
 

Markarbeid 
som 
eventuelt 
kommer i 
tillegg 
faktureres 
etter 
medgått 
tid. 
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1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Areal fra 0 – 
50 m2 

Kr 6 840 7 100 260 4% 
 

Der hvor 
oppretting kan 
gjennomføres 
uten markarbeid 
(kontorforretning) 
faktureres65% av 
gebyret 

Areal fra 
2001 m2 – 
økning pr. 
påbegynt 
daa 

Kr 1 000 1 040 40 4% 
 

Der hvor 
oppretting kan 
gjennomføres 
uten markarbeid 
(kontorforretning) 
faktureres65% av 
gebyret 

Areal fra 251 
– 2000 m2 

Kr 12 980 13 470 490 4% 
 

Der hvor 
oppretting kan 
gjennomføres 
uten markarbeid 
(kontorforretning) 
faktureres65% av 
gebyret 

Areal fra 51 
– 250 m2 

Kr 9 920 10 290 370 4% 
 

Der hvor 
oppretting kan 
gjennomføres 
uten markarbeid 
(kontorforretning) 
faktureres65% av 
gebyret 

Det gis 10% 
reduksjon 
ved samtidig 
oppretting 
av minst 6 
tilgrensende 
seksjonsareal 

% 10 10 0 0% 
 

 

 

1.5 Oppretting av anleggseiendom 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Volum fra 0 
– 2000 m3 

Kr 25 760 26 720 960 4% 
 

 

Volum fra 
2001 m3 – 
økning pr. 
påbegynt 
1000 m3 

Kr 1 380 1 440 60 4% 
 

 

 

1.6 Registrering av jordsameie 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Gebyr for 
registrering 
av 
eksisterende 

 Medgått tid Medgått tid     
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

jordsameie 
faktureres 
etter 
medgått tid. 

 

2.0 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Gebyr 
betales 
som etter 
punktene 
1.1. – 1.5 

 Se 
punktene 
1.1. – 1.5 

Se 
punktene 
1.1. – 1.5 

    

 

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Gebyr for utført 
arbeid når saken 
blir trukket før 
den er fullført, 
må avvises, ikke 
lar seg 
matrikkelføre på 
grunn av 
endrede 
hjemmelsforhold 
eller av andre 
grunner ikke kan 
fullføres, settes 
til 1/3 

 1/3 av sats 
i 1.1 og 1.2 

1/3 av sats 
i 1.1 og 1.2 

    

 

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Areal fra 0 
– 250 m2 

Kr 6 840 7 100 260 4% 
 

Se 
utdypende 
beskrivelse 

Areal fra 
251 – 500 
m2 

Kr 9 920 10 290 370 4% 
 

Se 
utdypende 
beskrivelse 

 

Areal fra 0 – 250 m2 
 
Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens 
areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum 
overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen 

Areal fra 251 – 500 m2 
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Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens 
areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum 
overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen 

3.2 Anleggseiendom 

 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Volum fra 0 
– 1000 m3 

Kr 14 170 14 700 530 4% 
 

Se 
utdypende 
beskrivelse 

 

Volum fra 0 – 1000 m3 
 
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den 
maksimale grensen settes til 1000 m3 

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Areal fra 0 – 
250 m2 

Kr 6 840 7 100 260 4% 
 

Dokument 
avgift (2,5% av 
verdi på areal 
som overføres) 
og tinglysing 
gebyr skal 
viderefaktureres 
til rekvirenten. 

Areal fra 
10001 – 20000 
m2 – tillegg 
pr. påbegynt 
daa 

Kr 1 150 1 200 50 4% 
 

Dokument 
avgift (2,5% av 
verdi på areal 
som overføres) 
og tinglysing 
gebyr skal 
viderefaktureres 
til rekvirenten. 

Areal fra 2001 
– 10000 m2 – 
tillegg pr. 
påbegynt daa 

Kr 2 270 2 360 90 4% 
 

Dokument 
avgift (2,5% av 
verdi på areal 
som overføres) 
og tinglysing 
gebyr skal 
viderefaktureres 
til rekvirenten. 

Areal fra 251 – 
500 m2 

Kr 9 920 10 290 370 4% 
 

Dokument 
avgift (2,5% av 
verdi på areal 
som overføres) 
og tinglysing 
gebyr skal 
viderefaktureres 
til rekvirenten. 

Areal fra 501 – 
2000 m2 – 
tillegg pr. 
påbegynt 100 
m2 

Kr 950 990 40 4% 
 

Dokument 
avgift (2,5% av 
verdi på areal 
som overføres) 
og tinglysing 
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Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 
2023 

Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

gebyr skal 
viderefaktureres 
til rekvirenten. 

For arealer 
over 20 daa 
betales etter 
anvendt tid. 
Minstepris  

Kr 53 540 55 530 1 990 4% 
 

Dokument 
avgift (2,5% av 
verdi på areal 
som overføres) 
og tinglysing 
gebyr skal 
viderefaktureres 
til rekvirenten. 

For 
landbruksareal 
og areal til 
allmennyttige 
formål der 
arealet er 
større enn 500 
m2 betales 
det etter 
anvendt tid, 
minstepris. 
Timepris iht. 
pkt. 8. 

Kr 9 920 10 290 370 4% 
 

Dokument 
avgift (2,5% av 
verdi på areal 
som overføres) 
og tinglysing 
gebyr skal 
viderefaktureres 
til rekvirenten. 

 

Areal fra 0 – 250 m2 
 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. 

Areal fra 10001 – 20000 m2 – tillegg pr. påbegynt daa 

 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. 

Areal fra 2001 – 10000 m2 – tillegg pr. påbegynt daa 

 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. 

Areal fra 251 – 500 m2 

 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. 

Areal fra 501 – 2000 m2 – tillegg pr. påbegynt 100 m2 

 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. 

For arealer over 20 daa betales etter anvendt tid. Minstepris  
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Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. 

For landbruksareal og areal til allmennyttige formål der arealet er større enn 500 m2 betales 
det etter anvendt tid, minstepris. Timepris iht. pkt. 8. 

 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. 

4.2 Anleggseiendom 

 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Volum fra 0 – 
2000 m3 

Kr 25 830 26 790 960 4% 
 

 

Volumoverføring 
pr. nytt 
påbegynt 1000 
m3 medfører en 
økning av 
gebyret på 

Kr 1 410 1 470 60 4% 
 

 

 

Volum fra 0 – 2000 m3 
 
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være 
registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene 
for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 

Volumoverføring pr. nytt påbegynt 1000 m3 medfører en økning av gebyret på 

 
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være 
registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene 
for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 

5.0 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålingsforretning. Grensepåvisning 

 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

For inntil 2 
punkter 

Kr 3 410 3 540 130 4% 
 

 

For 
overskytende 
grensepunkter, 
pr. punkt 

Kr 850 890 40 5% 
 

 

 

6.0 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller 
klarlegging av rettigheter 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

For hvert nytt 
punkt eller 

Kr 2 590 2 690 100 4% 
 

Billigste 
alternativ 



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 86 av 177 

Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

påbegynt 50 
m 
grenselengde 

for 
rekvirent 
velges. For 
klarlegging 
av 
rettigheter 
betales 
etter 
medgått 
tid. 

For inntil 2 
punkter eller 
100 m 
grenselengde 

Kr 6 840 7 100 260 4% 
 

Billigste 
alternativ 
for 
rekvirent 
velges. For 
klarlegging 
av 
rettigheter 
betales 
etter 
medgått 
tid. 

For 
landbruksareal 
og areal til 
allmennyttige 
formål der 
arealet er 
større enn 500 
m2 betales 
det etter 
anvendt tid, 
minstepris. 
Timepris iht. 
pkt. 8. 

Kr 9 820 10 190 370 4% 
 

Billigste 
alternativ 
for 
rekvirent 
velges. For 
klarlegging 
av 
rettigheter 
betales 
etter 
medgått 
tid. 

 

7.0 Privat grenseavtale 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

For hvert 
nytt punkt 
eller 
påbegynt 
100 m 
grenselengde 

Kr 860 900 40 5% 
 

Billigste 
alternativ 
for 
rekvirent 
velges. 

For inntil 2 
punkter eller 
100 m 
grenselengde 

Kr 3 410 3 540 130 4% 
 

Billigste 
alternativ 
for 
rekvirent 
velges. 

 

8.0 Timepris 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Timepris Kr 1 300 1 350 50 4% 
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12.0 Utstedelse av matrikkelbrev 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Matrikkelbrev 
inntil 10 sider 

Kr 175 175 0 0% 
 

Endring i 
maksimalsatsene 
reguleres av 
Statens Kartverk 

Matrikkelbrev 
over 10 sider 

Kr 350 350 0 0% 
 

Endring i 
maksimalsatsene 
reguleres av 
Statens Kartverk 

 

1a Boliger 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

For mer enn en 
selvstendig 
boenhet betales 
pr. enhet f.o.m. 
enhet nr. 2 

Kr 8 800 8 800 0 0% 
 

 

Nybygg / 
hovedombygging 
pr. bruksenhet 

Kr 19 360 19 360 0 0% 
 

 

 

1b Fritidsboliger 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Inneholder 
bygget mer enn 
en selvstendig 
fritidsbolig, 
betales pr enhet 
fra og med 
enhet nr. to 50% 
av enhet nr. 1 

Kr 10 560 10 560 0 0% 
 

 

Nybygg / 
hovedombygging 

Kr 21 120 21 120 0 0% 
 

 

 

2a Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg og underbygging betales etter bruksareal, jf. 
NS 3940:2012 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

16-200 m2 Kr 120 120 0 0% 
 

 

201-600 
m2 

Kr 110 110 0 0% 
 

 

Alt over 
600 m2 

Kr 70 70 0 0% 
 

 

Inntil 15 
m2 

Kr 3 300 3 300 0 0% 
 

 

 



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 88 av 177 

2b Bruksendring 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Ved 
bruksendring 
betales 50 % 
av satsene i 
2a. Ved 
bruksendring 
uten 
ombygging 
betales 25% 
av satsene i 
2a 

Kr       

 

2c Driftsbygninger i landbruket (pbl § 20-4 b) 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

> 1000 m2 
bruksareal: 

Kr 21 120 21 120 0 0% 
 

Betales 
etter 
halvparten 
av satsene i 
2a 

Inntil 1000 
m2 
bruksareal: 

Kr 10 560 10 560 0 0% 
 

Betales 
etter 
halvparten 
av satsene i 
2a 

 

2d To- trinns søknadsbehandling 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Trendpil Merknad 

Nytt 
saksbehandlingsgebyr 
ved hver IG 

Kr 3 520 3 520 0 0% 
 

Ved 
rammetillatelse 
faktureres 100 % 
av 
byggesaksgebyret. 

 

2e Plasthaller – Drivhus – Store uisolerte lagerbygg 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

> 1000 m2 
bruksareal: 

Kr 21 120 21 120 0 0% 
 

 

Inntil 1000 
m2 
bruksareal: 

Kr 11 440 11 440 0 0% 
 

 

 

2f Endring av gitt tillatelse 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Betales 
etter 

Kr 3 300 3 300 0 0% 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

minstegebyr 
i sats 2 a 

 

3a Arealuavhengige tiltak på bolig-, fritids- og landbrukseiendommer 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Forstøtningsmurer, 
brønner, dammer 
og bassenger, 
midlertidige tiltak, 
fasadeendring, 
bygningstekniske 
installasjoner, 
gjerde, 
terrenginngrep, p-
plasser. 

Kr 2 640 2 640 0 0% 
 

 

 

3b Riving på bolig-, fritids- og landbrukseiendom 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Riving med 
befaring 

Kr 5 280 5 280 0 0% 
 

 

Riving med 
befaring og 
høring 

Kr 6 160 6 160 0 0% 
 

 

Riving uten 
befaring 

Kr 2 640 2 640 0 0% 
 

 

 

3c Arealuavhengige tiltak på annen eiendom. 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Lednings- og 
kabelanlegg, 
forstøtningsmur, 
brønner, 
dammer og 
bassenger, 
støyskjerming, 
riving, 
fasadeendring, 
bygningstekniske 
installasjoner 
(separat 
søknad), 
terrenginngrep, 
p- plasser, 
tankanlegg, 

Kr 7 480 7 480 0 0% 
 

 

 

3d Skorstein/pipe 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Skorstein/pipe Kr 880 880 0 0% 
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3e Skilt og reklame 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Masteskilt, 
mer enn 2 
skilt og 
skiltplaner 
for 
bygninger 

Kr 6 160 6 160 0 0% 
 

 

Skilt og 
reklame 

Kr 3 080 3 080 0 0% 
 

 

 

4 Dispensasjoner: 50% av satsene påløper f.o.m. forhold nr. 2 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

50% av 
satsene 
påløper 
f.o.m. 
forhold nr. 
2 

       

 

4a Dispensasjoner fra reguleringsplaner, TEK 17 og pbl. 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Administrativ 
behandling - 
med høring 

Kr 6 160 6 160 0 0% 
 

 

Administrativ 
behandling - 
uten høring 

Kr 4 400 4 400 0 0% 
 

 

 

4b Dispensasjoner fra kommune- og kommunedelplan 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Administrativ 
behandling - 
med og uten 
høring 

Kr 7 480 7 480 0 0% 
 

 

 

4c Politisk behandling 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Saksforberedelse 
til planutvalget 

Kr 10 560 10 560 0 0% 
 

 

 

5 Fradeling 
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Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 
2023 

Endring 
i kr 

Endring 
i % 

Trendpil Merknad 

a Søknad om deling av 
eiendom - selvstendig 
bruksenhet. 

Kr 4 840 4 840 0 0% 
 

For hver 
ytterlige 
parsell i 
samme 
søknad 
betales 
(jf. 5b) kr 
440 

b I henhold til detaljert 
reguleringsplan 

Kr 1 320 1 320 0 0% 
 

For hver 
ytterlige 
parsell i 
samme 
søknad 
betales 
(jf. 5b) kr 
440 

c 
Tilleggsareal/arealoverføring 

Kr 2 200 2 200 0 0% 
 

For hver 
ytterlige 
parsell i 
samme 
søknad 
betales 
(jf. 5c) Kr 
440 

 

6 Søknader som ikke kommer til utførelse eller ender med avslag. 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

a For ferdigbehandlede 
søknader som ikke 
kommer til utførelse 
betales 75 % av 
satsene for gjeldende 
behandling, unntatt 
dispensasjonsgebyret 
som betales fullt ut. 

       

b Ved fornyelse av 
tidligere godkjent 
byggesøknad, 
tilbaketrekking av 
ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse og 
reviderte søknader 
som krever ny 
behandling, betales 25 
% av gjeldende satser 
for beha 

       

 

7 Behandling av søknad om godkjenning av ansvarsrett 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Godkjenning som 
selvbygger 
(Byggesaksforskrift 
§ 6-8) 

Kr 880 880 0 0% 
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8 Frikjøp fra kravet om opparbeidelse av p-plasser. 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Frikjøp fra 
kravet om 
opparbeidelse 
av p-plasser. 

 75 321 75 321 0 0% 
 

 

 

Frikjøp fra kravet om opparbeidelse av p-plasser. 
 
Beløpet skal justeres hvert 3. år i samsvar med SSBs byggekostnadsindeks for boligblokker, jfr. sak 48/85 
i Stange formannskap.Pris pr. plass i 1985 = kr. 20000,-Sist endret 1. januar 2022 

9 Gebyr for medgått tid. 

 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

For gebyr som 
ikke går inn 
under 
gebyrtabellen, 
kan gebyr 
regnes 
ettermedgått 
tid. 
Enkeltperson 
pr. time: 

Kr 880 880 0 0% 
 

 

 

10 Andre gebyr 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Ferdigattest som 
rekvireres innen 
fastsatt frist i 
midlertidig 
brukstillatelse 
belastes ikke med 
gebyr. Hvis ikke 
settes gebyret til: 

Kr 1 320 1 320 0 0% 
 

 

For 
forhåndskonferanse 
betales en 
minstesats på kr 1 
320,-, samt kr 880,- 
per timeverk utover 
1,5 time, jf. pkt. 9 

       

Søknad om 
midlertidig 
brukstillatelse (skal 
brukes kun 
unntaksvis, se pbl. § 
21-10, 3. ledd) 

Kr 2 200 2 200 0 0% 
 

 

 

Klimabudsjett 
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Om klimabudsjett 
 

Innledning 

Stange kommune skal redusere sine klimautslipp med 50 % fra 1990-nivå innen 2030. Målet skal 
reflektere Stanges bidrag til å oppfylle Norges forpliktelser etter Parisavtalen. 

Å oppnå en slik utslippsreduksjon vil innebære behov for betydelige investeringer. Noen tiltak er 
lønnsomme på kort sikt, mens andre vil være lønnsomme i et lengre tidsperspektiv frem mot 2050. 
Andre tiltak igjen vil være lønnsomme innen vanskelig kvantifiserbare dimensjoner, for eksempel hva 
gjelder klimarisiko og omstillingsrisiko. 

I tillegg til direkte klimautslipp, utslipp som gjøres innenfor Stanges geografiske område, skal vi redusere 
våre indirekte utslipp. I Stange har vi fått utført en analyse av indirekte klimautslipp eller 
klimafotavtrykk, både for Stange-samfunnet og for Stange kommune som virksomhet. I Stange, så vel 
som resten av Norge, er klimafotavtrykket langt større enn direkte utslipp, men det er her vanskeligere å 
iverksette tiltak som har direkte påvirkning på regnskapet. Dette gjelder spesielt for klimafotavtrykket til 
Stange-befolkningen. For flere av tiltakene har vi ikke gode nok beregningsmetoder for å regne ut 
potensiell utslippsreduksjon. Rapportering på andre indikatorer enn klimagassutslipp vil sikre oppfølging 
av disse tiltakene. 

Klimastatus 

Utslippsregnskapet for Stange kommune har endret seg noe de siste ti årene. De to største kildene til 
utslipp er med god margin veitrafikk (58 %) og jordbruk (27 %). Utslippene fra veitrafikk har gått noe ned 
som følge av teknologiutvikling, men trafikkmengden øker. Noe av utslippsreduksjonen fra veitrafikk 
kommer av elektrifisering, mens noe kommer av en økende andel biodrivstoff, der utslippene knyttet til 
å produsere slikt drivstoff ikke er synlig i lokale klimaregnskap. Utslippene fra kategorien Annen mobil 
forbrenning har gått markant ned etter ferdigstilling av firefelts motorvei gjennom kommunen. Disse 
utslippene forventes å gå opp igjen ved utbygging av dobbeltsporet jernbane, dersom fossilfrie eller 
utslippsfrie byggeplasser ikke tas i bruk. Utslippene fra oppvarming har gått kraftig ned i tiårsperioden. 
Dette skyldes det nasjonale forbudet mot fossil fyringsolje. 

Siden 2011 har Stange kommune hatt en utslippsreduksjon på 7 %. Kraftige virkemidler må tas i bruk 
dersom en skal oppnå en halvering av utslippene innen 2030. 

Prioriteringer i handlings- og økonomiplanperioden 

I klimabudsjettet er det beskrevet konkrete tiltak for å kutte utslippene fra kommuneorganisasjonen. En 
samlet iverksettelse av alle tiltakene skal etter klimabudsjettet gi en 50 % reduksjon i 
klimagassutslippene innen 2030.  

Dette er andre gang Stange kommune utarbeider klimabudsjett i Framsikt. Å bryte ned, tidfeste og 
nyansere tiltakene i forhold til en referansebane og tiltaksbane, er en prosess som tar tid. Tiltakene 
Handlingsplan for klima og energi er vedtatt utført, men det er ikke bevilget midler innenfor 
økonomiplanperioden. Derfor er det ytterst få av kilmatiltakene i dette klimabudsjettet, som er ført in 
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med status "med i økonomiplan". Fremover må det utføres en prosess med prioritering og tidfesting av 
de enkelte tiltak. 

Klimastatistikk 

 

Utslipp av klimagasser per kommune 

 
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

 
 

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

  Stange Ringsaker Ringerike Elverum Horten 

Annen mobil 
forbrenning 

8 858,5 19 067,5 15 335,8 9 816,9 5 166,2 

Avfall og avløp 4 423,7 1 734,1 1 981,4 3 799,8 698,9 
Energiforsyning 0,0 296,6 872,3 502,7 101,8 
Industri, olje og gass 52,0 727,2 81,5 2 381,1 0,0 
Jordbruk 28 733,5 85 245,9 22 013,5 13 541,7 4 576,3 
Luftfart 0,0 0,0 2,5 0,1 0,0 
Oppvarming 2 913,0 5 570,2 2 595,9 2 124,0 2 209,4 
Sjøfart 0,0 0,0 0,0 0,0 36 573,2 
Veitrafikk 63 406,2 60 071,5 49 507,5 32 681,5 24 659,7 
Sum 108 387,0 172 713,1 92 390,3 64 847,8 73 985,5 

 
 

Utslipp av klimagasser per år 
 
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 
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Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

  2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Annen mobil 
forbrenning 

10 675,5 14 298,0 12 122,4 12 126,4 13 085,1 10 662,8 9 593,1 8 858,5 

Avfall og avløp 3 573,2 4 186,9 3 531,2 3 259,6 3 672,4 4 086,6 4 136,8 4 423,7 
Energiforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Industri, olje og gass 324,2 87,5 91,7 87,2 197,3 61,6 57,1 52,0 
Jordbruk 28 642,7 28 911,4 29 427,1 30 112,1 30 191,1 30 311,5 29 835,7 28 733,5 
Luftfart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Oppvarming 7 348,0 4 747,6 4 794,3 4 510,8 3 355,0 3 192,2 2 463,5 2 913,0 
Sjøfart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Veitrafikk 70 953,9 67 915,7 68 556,6 66 453,9 62 615,0 66 538,3 64 551,3 63 406,2 
Sum 121 517,5 120 146,9 118 523,2 116 549,9 113 115,8 114 852,9 110 637,5 108 387,0 

 
 
 

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

  2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stange 6,3 6,2 5,9 5,8 5,6 5,6 5,3 5,1 
Ringsaker 5,6 5,8 5,9 5,8 5,7 5,6 5,2 5,0 
Ringerike 4,0 3,7 3,5 3,6 3,3 3,3 3,2 3,0 
Elverum 3,9 3,9 3,7 3,6 3,4 3,4 3,1 3,1 
Horten 2,7 2,6 2,5 2,7 3,3 3,4 3,2 2,7 
Kostragruppe 09 11,3 11,0 10,5 9,9 9,6 9,1 8,1 7,7 
Landet uten Oslo 8,7 8,4 8,2 8,0 7,7 7,7 7,5 7,1 
Sum 42,5 41,5 40,1 39,4 38,5 38,1 35,5 33,6 

 
 

Klimatiltak med i økonomiplanen 
 

Direkte utslipp 
 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 
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Beløp i 1000 kr 

Klimatiltak Kost
nad 

2023 

Totalkos
tnad 

2023-
2026 

Langsik
tig 

økono
misk 

effekt 

Sektor Kilde Reduk
sjon 

2021 

Reduk
sjon 

2022 

Reduk
sjon 

2023 

Reduk
sjon 

2024 

Reduk
sjon 

2025 

Reduk
sjon 

2026 

Langsi
ktig 

reduks
jon 

Energieffektiv
isering for 
kommunale 
bygg og 
anlegg 

0 0 0 Energifors
yning 

Elektrisitetspro
duksjon og 
annen 
energiforsyning 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 150,0 

Innføre 
tidsstyring på 
varme/HVAC/
lys i 
kommunale 
bygg og 
anlegg 

0 0 0 Energifors
yning 

Elektrisitetspro
duksjon og 
annen 
energiforsyning 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Kutte all bruk 
av fyringsolje 
i kommunen 

0 0 0 Oppvarmi
ng 

Fossil 
oppvarming 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 760,0 890,0 

Sum 0 0 0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 760,0 2 041,0 

 
 

Beskrivelse klimatiltak 
 
Energieffektivisering for kommunale bygg og anlegg 
Redusere energiforbruket i kommunal bygningsmasse, samt vurdere muligheten for bruk av 
miljøvennlige energikilder (sol, vind, bio, etc.) i byggeprosjekter. 

Reduksjonspotensialet er 50%. 

 
Innføre tidsstyring på varme/HVAC/lys i kommunale bygg og anlegg 
Sluttføre innfasing av tidsstyring på HVAC/varme/belysning i kommunale bygg og anlegg. Tiltaket vil 
resultere i redusert energibruk i kommunal virksomhet. 

 
Kutte all bruk av fyringsolje i kommunen 
Kutte all bruk av fyringsolje i kommunen og erstatte med fornybare energikilder innen 2021. 

Kutte bruk av fyringsolje som spisslast i hele bygningsmassen i Stange kommune innen 2030. 

Tiltaket retter seg mot to utslippskilder: Fyringsolje, kommunal virksomhet (130 tonn); Fossil 
oppvarming, geografisk område (760 tonn). Reduksjonspotensialet er 100%. 
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Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner 

 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 
Beløp i 1000 kr 

Klimatiltak Kostn
ad 

2023 

Totalkost
nad 2023-

2026 

Langsikt
ig 

økonom
isk 

effekt 

Sektor Kild
e 

Reduksj
on 

2021 

Reduksj
on 

2022 

Reduksj
on 

2023 

Reduksj
on 

2024 

Reduksj
on 

2025 

Reduksj
on 

2026 

Langsik
tig 

reduksj
on 

Kimapartnernet
tverk i 
Innlandet - 
medlemskap 

0 0 0 Miljøled
else 

Ann
et 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

Sum 0 0 0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

 
 

Beskrivelse klimatiltak 
 
Kimapartnernettverk i Innlandet - medlemskap 
Delta i nettverket Klimapartnere Innlandet. 

Reduksjonspotensiale 3-6% per år av totale utslipp fra kommunens egen virksomhet (16900 tonn). 

 

Ønskede tiltak 

 

Direkte utslipp 

 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 
Beløp i 1000 kr 

Klimatiltak Kost
nad 

2023 

Totalkos
tnad 

2023-
2026 

Langsik
tig 

økono
misk 

effekt 

Sektor Kilde Reduk
sjon 

2021 

Reduk
sjon 

2022 

Reduk
sjon 

2023 

Reduk
sjon 

2024 

Reduk
sjon 

2025 

Reduk
sjon 

2026 

Langsi
ktig 

reduks
jon 

Redusere 
fossil 
energibruk 
innen 
jordbruket 

0 0 0 Annen 
mobil 
forbrenni
ng 

Dieseldrevne 
motorredskape
r 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,0 

Øke bruk av 
biodrivstoff 

0 0 0 Annen 
mobil 
forbrenni
ng 

Dieseldrevne 
motorredskape
r 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 516,0 

Sorteringsgra
d av avfall i 
egen 
virksomhet 

0 0 0 Avfall og 
avløp 

Avfallsdeponig
ass 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 

Energioppfølg
ing i alle 
kommunale 
bygg og 
anlegg 

0 0 0 Bygg Elektrisitetspro
duksjon og 
annen 
energiforsyning 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Klimavennlige 
byggemateria
ler i 
kommunale 
byggeprosjekt
er 

0 0 0 Bygg Annet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 200,0 2 200,0 
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Vurdere 
klimaeffekten 
av renovering 
kontra 
nybygg i alle 
kommunale 
byggeprosjekt
er 

0 0 0 Bygg Bygg og anlegg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Investeringsp
rogram for 
energieffektiv
isering 

0 0 0 Energifors
yning 

Elektrisitetspro
duksjon og 
annen 
energiforsyning 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 150,0 

Biogassanlegg 
og 
gjødselhåndt
ering 

0 0 0 Jordbruk Fordøyelsespro
sesser husdyr 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 106,0 

Biogassanlegg 
og 
gjødselhåndt
ering 

0 0 0 Jordbruk Gjødselhåndter
ing 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 846,0 

Klimavennlige 
matvarer i 
egen 
kantinevirkso
mhet 

0 0 0 Miljøledel
se 

Annet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,0 

Miljøstyring i 
kommunens 
virksomhet 
og 
næringslivet 

0 0 0 Miljøledel
se 

Utslipp og 
opptak av 
klimagasser 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 690,0 

Øke bruk av 
biodrivstoff 

0 0 0 Veitrafikk Personbiler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Sum 0 0 0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 200,0 9 017,0 

 
 

Beskrivelse klimatiltak 
 
Biogassanlegg og gjødselhåndtering 
Styrke biogassproduksjon som kommunens selskaper Hias og Sirkula har i dag. Reduksjonspotensialet er 
beregnet å være 18% av dagens utslippsmengde på 11700 tonn. 

 
Biogassanlegg og gjødselhåndtering 
Stimulere til mer bruk av biorest etter biogassproduksjon som gjødsel til erstatning for kunstgjødsel. 

Reduksjonspotensialet er beregnet å være en 90% reduksjon av en fraksjon av utslippene tilknyttet 
gjødsel. Den affiserte fraksjonen er 20%. "20% av utslippene tilknyttet gjødsel reduseres med 90%. 

 
Energioppfølging i alle kommunale bygg og anlegg 
Innen 2030 skal det være implementert komplett energioppfølging i alle kommunale bygg og anlegg. 
Dette skal brukes aktivt i driften og planlegging av renoveringsprosjekt. Tiltaket kan resultere i inntil 50% 
reduksjon i energibruk. 

 
Investeringsprogram for energieffektivisering 
Stange kommune skal gjennomføre investeringsprogram for energieffektivisering og energiomlegging 
for kirkebygg, kommunale bygg og anlegg. 
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Tiltaket retter seg mot utslipp fra bygg og infrastruktur, egen virksomhet (4400 tonn). Potensialet er 
anslått å være en 50% reduksjon i energibruk. 

 
Klimavennlige byggematerialer i kommunale byggeprosjekter 
Øke bruken av klimavennlige byggematerialer i byggeprosjekter i kommunen. 

Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført med bærekonstruksjon i tre, og dette skal fremgå av 
anbudsgrunnlaget. 

 
Klimavennlige matvarer i egen kantinevirksomhet 
Vurdere å innføre mer klimavennlig kosthold i kantiner tilknyttet egen virksomhet. 

Reduksjonspotnsialet er 9%. 

 
Miljøstyring i kommunens virksomhet og næringslivet 
Etablere og følge opp miljøstyring i kommunens egen virksomhet. Bidra til det samme i næringslivet 
eksempelvis gjennom tilskuddsordning til miljøsertifisering. 

Tiltaket retter seg mot total utslippsmengde for kommunens egen virksomhet. Reduksjonspotensialet 
anslås å være 10-20% årlig. 

 
Redusere fossil energibruk innen jordbruket 
Stimulere til reduksjon av fossil energibruk innen jordbruket. 

Reduksjonspotensialet er 5-10%. 

Ansvar: Landbrukskontoret (informasjonsarbeid om tilskuddsordninger) 

 
Sorteringsgrad av avfall i egen virksomhet 
Vurdere muligheten for å endre innsamlingsløsningene for avfall i Stange kommunes egen virksomhet 
for å øke sorteringsgrad og unngå kontaminering av sorteringsfraksjoner. 

Reduksjonspotensialet er 10%. 

 
Vurdere klimaeffekten av renovering kontra nybygg i alle kommunale byggeprosjekter 
I alle kommunale byggeprosjekter der nybygg vurderes, skal klimaeffekten av å renovere eller ombygge 
eksisterende bygg vurderes i forhold til klimautslippene ved nybygg. Vurderingene skal ta inn over seg 
innbygget karbon i byggematerialer (embodied karbon). 

Tiltaket retter seg mot utslippsmengde 4400 tonn (bygg og infrastruktur, egen virksomhet) i tillegg til et 
større klimafotavtrykksperspektiv. Utslippsreduksjonen vil variere fra prosjekt til prosjekt. 
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Øke bruk av biodrivstoff 
Øke bruken av biodrivstoff som erstatning for fossilt drivstoff i transport til 20 % innen 2030 (holdes til 
20 % for tunge kjøretøy og busser, men går ned til 8 % for personbiler og varebiler frem mot 2050 
grunnet elektrifisering). Det forutsettes at biodrivstoff er i henhold til EUs Bærekraftskriterier. 

Reduksjonspotensialet er anslått til 12%. 

  

Øke bruk av bærekraftssertifisert biodrivstoff, opp til 20 % innen 2030 i dieseldrevne motorredskaper. 
Utslippspotensialet er anslått til 12%. 

 

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner 

 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 
Beløp i 1000 kr 

Klimatiltak Kostn
ad 

2023 

Totalkos
tnad 

2023-
2026 

Langsik
tig 

økono
misk 

effekt 

Sektor Kilde Reduks
jon 

2021 

Reduks
jon 

2022 

Reduks
jon 

2023 

Reduks
jon 

2024 

Reduks
jon 

2025 

Reduks
jon 

2026 

Langsi
ktig 

reduks
jon 

Fossilfrie 
byggeplasser 
på 
kommunale 
byggeprosjekt
er 

0 0 0 Annen 
mobil 
forbren
ning 

Dieseldrevn
e 
motorredsk
aper 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Retningslinjer 
for utviklingen 
mot et 
lavutslippssam
funn 

0 0 0 Annet Utslipp og 
opptak av 
klimagasser 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 250,0 

Samarbeid på 
tvers av 
kommunegren
ser for 
arealplanleggi
ng 

0 0 0 Arealbr
uk 

Utslipp og 
opptak av 
klimagasser 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Innføre rutiner 
for å redusere 
matsvinn ved 
sykehjem 

0 0 0 Avfall og 
avløp 

Avfallsdepo
nigass 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Bruk av 
klimavennlige 
materialer i 
kommunale 
bygg 

0 0 0 Bygg Bygg og 
anlegg 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Reduserte 
byggesaksgeb
yrer for 
spesielt klima- 
og 
energiambisiø
se 
byggeprosjekt
er 

0 0 0 Bygg Annet 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Synliggjøre 
tilskuddsordni
nger innen 
landbruket 

0 0 0 Jordbru
k 

Jordbruksar
ealer 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Reduksjon av 
matsvinn i 

0 0 0 Miljøled
else 

Annet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
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kommunal 
virksomhet 

Alrealplanleggi
ng: Fortetting 
rundt 
definerte 
nærsentre og 
kollektivknute
punkt 

0 0 0 Veitrafik
k 

Personbiler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 960,0 

Bygging av 
sykkelhotell 

0 0 0 Veitrafik
k 

Personbiler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Forsøksordnin
g for 
kommunale 
elsykler 

0 0 0 Veitrafik
k 

Personbiler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Fortetting 
rundt 
definerte 
nærsentre og 
kollektivknute
punkt 

0 0 0 Veitrafik
k 

Personbiler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 128,0 

Kartlegging av 
jobbreisevane
r til 
kommunalt 
ansatte 

0 0 0 Veitrafik
k 

Personbiler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Oppfordre til 
bruk av sykkel 
blant 
kommunens 
ansatte 

0 0 0 Veitrafik
k 

Personbiler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Samordnet 
bolig-, areal- 
og 
transportplanl
egging 

0 0 0 Veitrafik
k 

Personbiler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 240,0 

Økt fokus på 
et effektivt 
kollektivsyste
m for 
befolkningen 

0 0 0 Veitrafik
k 

Busser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Økt utbygging 
av 
ladepunkter i 
kommunen 

0 0 0 Veitrafik
k 

Personbiler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0 

Økt utbygging 
av 
ladepunkter 
tilknyttet 
kommunal 
virksomhet 

0 0 0 Veitrafik
k 

Personbiler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

Sum 0 0 0   0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 114 590,
0 

 
 

Beskrivelse klimatiltak 
 
Alrealplanlegging: Fortetting rundt definerte nærsentre og kollektivknutepunkt 
Fortetting rundt definerte nærsentre og kollektivknutepunkt, legge til rette for effektiv og klimavennlig 
transport med parkerings- og overgangsmuligheter for elbil, sykkel og kollektiv. Integrering mellom 
næring og boligutbygging for å redusere transportbehovet. 

Tiltaket retter seg mot to utslippsområder: Reise og transport i egen virksomhet, samt veitrafikk på 
geografisk område. Reduksjonspotensialet er 48%. 
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Bruk av klimavennlige materialer i kommunale bygg 
I kommunale rehabiliteringsprosjekter eller nybygg, skal det undersøkes muligheten for å bruke 
kortreiste og klimavennlige materialer. 

Tiltaket retter seg mot utslippsmengde 4400 tonn (bygg og infrastruktur, egen virksomhet). Tiltaket kan 
resultere i 25-50% utslippsreduksjon sammenliknet med referansemateriale. Noe av dette utslippet vil 
være fotavtrykksbasert og derfor vanskelig å synliggjøre i direkte klimautslipp. 

 
Bygging av sykkelhotell 
Bygge sykkelhotell på strategiske områder i kommunen. 

Tørr og trygg mulighet for sykkelparkering er en vesentlig faktor i å stimulere innbyggere og ansatte til å 
ta sykkelen. Dette gjelder spesielt gitt økningen i bruk av el-sykler som er dyrere enn tradisjonelle 
tråsykler. Tiltaket kan derfor ha en utløsende effekt på sykkelpendling og annen sykkelbruk, men 
utslippsreduksjonen er likevel vanskelig kvantifiserbar. 

 
Forsøksordning for kommunale elsykler 
Etablere en forsøksordning for kommunale el-sykler som en utvidelse av bilpool 

 
 
Fossilfrie byggeplasser på kommunale byggeprosjekter 
Tilstrebe fossilfrie byggeplasser på kommunale byggeprosjekter. 

Utslippsreduksjonen er anslått til 50% per byggeprosjekt i byggefasen. 

 
Innføre rutiner for å redusere matsvinn ved sykehjem 
Gjennomføre et samarbeidsprosjekt med Stange sykehjem for å utrede omlegging av bestillingsrutiner, 
med hensyn til å redusere matsvinn. 

 
Kartlegging av jobbreisevaner til kommunalt ansatte 
Gjennomføre kartlegging av jobbreisevaner til kommunalt ansatte, med mål om oppfølgende og 
treffende tiltak for å øke andelen jobbreiser med kollektiv, sykkel og gange. 

 
Oppfordre til bruk av sykkel blant kommunens ansatte 
Oppfordre til bruk av sykkel for kommunens ansatte ved å øke og forbedre parkeringsmulighetene for 
sykkel på Rådhuset, og tilknyttet andre kommunale bygg. Dette kan sees i sammenheng med en 
gjennomgang av parkeringsarealer og parkeringsordninger i kommunens knutepunkter 

 
Reduksjon av matsvinn i kommunal virksomhet 
Stange kommune skal redusere matsvinn i egen virksomhet. 

Stange kommune skal kartlegge matavfallet i kommunens egen virksomhet, samt utarbeide føringer for 
hvordan redusere matsvinn. 
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Tiltaket retter seg både mot direkte og indirekte utslipp, samt miljøledelse og klimakommunikasjon. 

 
Reduserte byggesaksgebyrer for spesielt klima- og energiambisiøse byggeprosjekter 
Innføre reduserte byggesaksgebyrer for spesielt klima- og energiambisøse byggeprosjekter. 

Vurderes i årlig gebyrsak. 

Utslippsreduksjonen er vanskelig kvantifiserbar. 

 
Retningslinjer for utviklingen mot et lavutslippssamfunn 
Stange kommune skal utarbeide retningslinjer og føringer for hvordan utvikle et lavutslippssamfunn 
frem mot 2050. 

Tiltaket retter seg mot hele utslippsmengden for Stange kommune, samt klimafotavtrykk (indirekte 
klimaregnskap). 

Reduksjonspotensiale 40-50% i 2030 iht. Parisavtalen. 80-100% i 2050. 

 
Samarbeid på tvers av kommunegrenser for arealplanlegging 
Stange kommune skal legge til rette for samarbeid på tvers av kommunegrenser for å sikre optimal 
plassering av viktige funksjoner og helhetlig vurdering av transportbehov som unngår konkurranse 
mellom transportformer. 

  

 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Stange kommune skal aktivt følge og ha fokus på de statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal og transportplanlegging i relevant planlegging. 

Reduksjonspotensialet anslås til 40% av de to respektive utslippskilder.  

 
Synliggjøre tilskuddsordninger innen landbruket 
Landbrukskontoret skal fortsette å synliggjøre tilskuddsordninger som allerede eksisterer innenfor 
landbruket 

 
Økt fokus på et effektivt kollektivsystem for befolkningen 
I samråd med Innlandstrafikk skal kommunen ha økt fokus på å sikre et effektivt kollektivsystem for 
befolkningen i Stange. 

 
Økt utbygging av ladepunkter i kommunen 
Stange kommune skal ha fokus på økt utbygging av lade-punkter i kommunen, både tilknyttet 
kommunale jobbreiser og for privatpersoner. 
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Bedret ladeinfrastruktur i kommunen kan være utløsende for at lokale innbyggere kjøper seg elbil (har 
effekt på det geografiske klimaregnskapet), og for at en økende andel av gjennomgangstrafikk skjer med 
nullutslippbiler (har effekt på klimafotavtrykket). 

Tiltaket retter seg mot utslippsmengde personbiler, geografisk område (23.000 tonn) og 
reduksjonspotensialet er 48%. 

 
Økt utbygging av ladepunkter tilknyttet kommunal virksomhet 
Stange kommune skal ha fokus på økt utbygging av lade-punkter i kommunen, både tilknyttet 
kommunale jobbreiser og for privatpersoner. 

Ladepunkter tilknyttet kommunal virksomhet kan være utløsende for utslippsfrie jobbreiser for 
kommunalt ansatte, og for innkjøp av elbiler i kommunal virksomhet. 

Tiltaket retter seg mot utslippsmengde reise og transport, egen virksomhet (2000 tonn i 2019) 

 

Indirekte utslipp 

 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 
Beløp i 1000 kr 

Klimatilta
k 

Kostn
ad 

2023 

Totalkost
nad 2023-

2026 

Langsikt
ig 

økonom
isk 

effekt 

Sekt
or 

Kilde Reduksj
on 2021 

Reduksj
on 2022 

Reduksj
on 2023 

Reduksj
on 2024 

Reduksj
on 2025 

Reduksj
on 2026 

Langsik
tig 

reduksj
on 

Revidere 
avfallsplan 

0 0 0 Avfall 
og 
avløp 

Behandl
ing av 
avfall 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Felles 
innkjøpssyste
m på tvers av 
virksomheter 

0 0 0 Innkjø
p 

Annet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 380,0 

Innføre 
klimafotavtry
kk som 
standard i 
innkjøpssyste
mer 

0 0 0 Innkjø
p 

Ufordelt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Rammeverk 
for 
klimavennlig
e innkjøp i 
kommunen 

0 0 0 Innkjø
p 

Annet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 380,0 

Standardkrav 
for bruk av 
miljøsertifise
rte 
leverandører 

0 0 0 Innkjø
p 

Annet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 690,0 

Sum 0 0 0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 452,0 

 
 

Beskrivelse klimatiltak 
 
Felles innkjøpssystem på tvers av virksomheter 
Vurdere om et felles innkjøpssystem skal opprettes på tvers av virksomhetene for å sikre at 
klimavennlige innkjøp gjennomføres. 
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Tiltaket retter seg mot 16900 tonn CO2 (totalt, kommunal virksomhet), og har en potensielt svært stor 
innvirkning på klimafotavtrykk (utslipp ut over enkelt geografisk klimaregnskap). Reduksjonspotensialet 
på rent klimaregnskap er beregnet til 20-50% per innkjøp sammenliknet med et tradisjonelt innkjøp. 

 
Innføre klimafotavtrykk som standard i innkjøpssystemer 
Klimafotavtrykk som begrep skal være fullt innført og dokumentert i Stanges innkjøpssystemer innen 
2030 for å nå målet om et lavutslipssamfunn. En overgang til bruk av klimafotavtrykk kontra 
direkteutlipp gjør det mulig å synliggjøre eksternaliserte utslipp ved varer som produseres utenfor 
Stanges kommunegrenser. 

 
Rammeverk for klimavennlige innkjøp i kommunen 
Utarbeide rutiner og rammeverk for lettere å prioritere klimavennlige innkjøp i kommunen. 

Tiltaket kan resultere i 20-50% reduksjon per innkjøp. 

 
Revidere avfallsplan 
Revidere Avfallsplan tilknyttet kommunal virksomhet, etter at ny renovasjonsteknisk norm er ferdigstilt. 

Titlaket retter seg mot utslippsmengde 2100 tonn (avfall, kommunal virksomhet inkl. avløpsnett og 
innsamling av husholdningsavfall). Ettersom Stange deltar i interkommunalt samarbeid om renovasjon 
er tiltaket vanskelig kvantifiserbart. 

 
Standardkrav for bruk av miljøsertifiserte leverandører 
Innnarbeide standardkrav som sikrer at 80% av alle leverandører kommunen bruker, er miljøsertifisert 
innen 2025. 

Reduksjonspotensialet er 10-20%, og markedseffekten er potensielt stor. 

Utslipp og opptak fra skog og annen arealbruk 

 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 
Beløp i 1000 kr 

Klimatilta
k 

Kostn
ad 

2023 

Totalkost
nad 

2023-
2026 

Langsik
tig 

økono
misk 

effekt 

Sekto
r 

Kilde Reduks
jon 

2021 

Reduks
jon 

2022 

Reduks
jon 

2023 

Reduks
jon 

2024 

Reduks
jon 

2025 

Reduks
jon 

2026 

Langsik
tig 

reduks
jon 

Arealplanleg
ging: 
Ivaretagelse 
av 
karbonrike 
arealer 

0 0 0 Arealb
ruk 

Utslipp og 
opptak av 
klimagasser 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Ivaretakelse 
av 
myrarealer 

0 0 0 Arealb
ruk 

Utslipp og 
opptak av 
klimagasser 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Tiltak 
knyttet til 
skogforvaltn
ing 

0 0 0 Jordbr
uk 

Jordbruksar
ealer 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 830,0 

Sum 0 0 0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 832,0 
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Beskrivelse klimatiltak 
 
Arealplanlegging: Ivaretagelse av karbonrike arealer 
Arealplanlegging i kommunen skal så langt det lar seg gjøre, ikke føre til arealbruksendringer som gir 
redusert karbonopptak fra skog og lignende i kommunen. 

 
Ivaretakelse av myrarealer 

Det skal unngås nydyrking av myr i kommunen. Myrenes rolle i karbonopptak er nå godt kjent. 

Vurdere å restaurere drenerte myrarealer. 

Tiltaket retter seg mot utslippsmengde -89335 (netto opptak skog og arealbrukskategorier, geografisk 
område). Effekten er vanskelig kvantifiserbar. 
 

Tiltak knyttet til skogforvaltning 

Stimulere til økt plantetetthet på eksisterende skogarealer, skogplanteforedling og gjødsling av skog. 

Reduksjonspotensialet er 5-15% av utslippsmengde 12200 tonn. 

Det forutsettes at til enhver tid oppdatert kunnskap legges til grunn ved utførelse av tiltaket. 

 

Klimagassutslipp (graf) 

 
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter. Historiske utslipp er hentet fra 
Miljødirektoratet. Du ser kommunens referansebane og i tillegg effekten av klimatiltakene i den stiplede 
linjen. 
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Økonomisk utvikling i planperioden 
 

 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 

 

 
Tabell KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
KOSTRA 

2020 
KOSTRA 

2021 
Budsjett 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 
Økplan 

2025 
Økplan 

2026 

Stange Kommune 0,0 % 0,0 % -0,1 % 3,3 % -2,9 % -2,5 % -1,1 % -0,2 % -0,9 % 
Handlingsregel 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 

 

Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 
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Tabell KOSTRA 
2018 

KOSTRA 
2019 

KOSTRA 
2020 

KOSTRA 
2021 

Budsjett 
2022 

Økplan 
2023 

Økplan 
2024 

Økplan 
2025 

Økplan 
2026 

Stange 
Kommune 

0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,2 % -2,6 % -2,2 % -0,8 % 0,1 % -0,6 % 

 

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 
 

 
Tabell KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
KOSTRA 

2020 
KOSTRA 

2021 
Budsjett 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 
Økplan 

2025 
Økplan 

2026 

Stange Kommune 0,0 % 0,0 % 18,3 % 18,8 % 15,8 % 13,5 % 10,8 % 10,5 % 9,9 % 
Handlingsregel 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 

 

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 
 

 
Tabell KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
KOSTRA 

2020 
KOSTRA 

2021 
Budsjett 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 
Økplan 

2025 
Økplan 

2026 

Stange 
Kommune 

0,0 % 0,0 % 2,8 % 2,7 % 3,4 % 5,4 % 6,4 % 6,7 % 7,0 % 
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Vurdering av den økonomiske utviklingen 
 
Beløp i 1000 

  Økonomiplan 

   Budsjett 
2022 

2023 2024 2025 2026 

Sum inntekter -1 788 841 -1 917 404 -1 964 084 -1 984 309 -1 984 510 
Sum utgifter 1 805 574 1 932 365 1 930 933 1 925 152 1 932 218 

Brutto resultat 16 733 14 961 -33 151 -59 157 -52 292 
Netto finansutgifter og 
inntekter 

63 592 102 900 124 856 132 629 139 351 

Motpost avskrivinger -40 550 -69 440 -69 440 -69 440 -69 440 

Netto resultat 39 775 48 421 22 265 4 032 17 619 
Sum disponeringer eller 
dekning av netto 
driftsresultat 

-39 775 -48 421 -22 265 -4 032 -17 619 

Årsresultat 0 0 0 0 0 
Netto resultat i prosent 
av sum inntekter 

-2,2 % -2,5 % -1,1 % -0,2 % -0,9 % 
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Kommunens tjenesteområder 
 

Kommunedirektør, kommuneadvokat, staber og politiske organer 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Her er det gjort nærmere greie for ansvar og oppgaver til kommuneadvokaten og staber  

Kommuneadvokaten  

Kommuneadvokatens rolle i organisasjonen skal være den samme som rollen eksterne advokater fyller 
når de bistår eller representerer kommunedirektøren/kommunen i enkeltsaker. Kommuneadvokaten er 
derfor organisatorisk lagt som egen virksomhet direkte under kommunedirektøren for å sikre 
kommuneadvokatens faglige integritet og uavhengige rolle.  

Kommuneadvokatens hovedoppgaver er:   

 Å prosedere saker for domstolene. Mest aktuelt er saker om barnevern som prosederes for 
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker og for domstolene 

 Å gi råd og bistå organisasjonen i juridiske spørsmål, samt å engasjere ekstern juridisk bistand 
ved behov for spesialkompetanse og ved mangel på intern kapasitet 

 Å ha en koordinerende rolle i kommunes eierskapsoppfølging og ved behov bistå kommunes 
eierrepresentanter i selskaper hvor kommune har eierinteresser 

Staber  

Staber er service- og støttefunksjon for alle virksomhetene i Stange kommune, og har ansvar for å drifte 
og utvikle fellesfunksjoner. God lederstøtte til virksomhetsledere og avdelingsledere er sentral oppgaver 
som er lagt til stabenes oppgaveportefølje, og å bistå kommunedirektør og kommunalsjefer i strategisk 
arbeid.   

Det arbeides kontinuerlig med å automatisere arbeidsprosesser i staber og på tvers i organisasjonen. 
Dette for å øke kvalitet, redusere feilkilder, frigjøre tid til endrings- og omstillingsarbeid, samt opplæring 
og bistand i saker som krever høy spisskompetanse.  

I økonomiplanperioden vil stabene ha en særlig viktig oppgave med å bistå i pågående omstillingsarbeid 
og i implementeringen av de tiltakene som er vedtatt i forbindelse med omstillingsaken i 2022 i tett 
samarbeid med ledere og tillitsvalgte. 

Stab HR- og service   

Har ansvar for følgende fagområder: 

 Forebyggende arbeidsmiljø - HMS og sykefraværsarbeid 

 Arbeidsgiverpolitikk inkludert lønnsstrategi og lønnsforhandlinger  

 Endrings- og omstillingsarbeid 

 Arbeidsrettslige vurderinger og personalsaker 

 Tariff- og avtaleforvaltning 

 Bistand i rekruttering av ledere og nøkkelstillinger 
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 Kompetanseutvikling inkl. lærlingeordning 

 Informasjons-, service- og veiledningsarbeid internt og eksternt 

 Kommunal beredskapskoordinering 

 Politisk sekretariat 

 Felles postmottak og arkiv 

Bistand i pågående omstillingsarbeid er en viktig oppgave for HR avdelingen i hele 
økonomiplanperioden. Dette arbeidet er tidkrevende og kommer i tillegg til ordinære oppgaver. Det er 
derfor behov for å styrke HR avdelingen med et ekstra årsverk. Revidering av arbeidsgiverpolitikk og 
lønnspolitikk skal ferdigstilles i 2023, samt utarbeidelse av en overordnet strategisk 
kompetanseplan.  Arbeid med å redusere sykefraværet - økt nærvær - er en kontinuerlig prosess der HR, 
bedriftshelsetjenesten, NAV arbeidslivssenter og NAV samarbeider tett med virksomhetene for å sette 
inn målrettede tiltak. Innenfor beredskaskap pågår et kontinuerlig arbeid med å oppdatere 
beredskapsplaner i tråd med lokale og nasjonale forventinger. Arbeidet med å utforme en ny helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er startet opp i 2022 og skal ferdigstilles våren 2023. Staben er også 
tillagt oppgaven å koordinere arbeidet knyttet til en forbedret internkontroll og kvalitetssikring for 
kommunen. 

Viktige arbeidsoppgaver for servicesenteret og politisk sekretariat vil være å innføre nye digitale 
løsninger/tjenester og å optimalisere eksisterende systemer. Servicesenteret utfører oppgaver som er 
tydelig rettet mot innbyggere og ivaretar i tillegg en rekke saksbehandlingsoppgaver. Prosjektet 
«Innbyggertorget» videreføres i 2023 og målet er at innbyggerne skal finne alle opplysninger og booke 
møter med saksbehandlere på ett sted. Økt digitalisering omfatter innføring av digital avstemming i 
politiske utvalg.  

Stab for økonomi 

Har ansvar for følgende fagområder: 

 Lønn, kommuneregnskap, fakturering og innfordring 

 Fakturering og innfordring for Stange kirkelige fellesråd og Stange kommunale boligforetak 

 Budsjett og rapportering 

 Innkjøp 

Det er en overordnet målsetting om «én registrering én gang». I dette ligger det at det arbeides for at 
kommunens ulike fagsystemer skal kunne overføre data på tvers gjennom at manuelle arbeidsprosesser 
blir borte. Dette er et arbeid som forsetter i 2023.      

Stab for økonomi har en viktig rolle i de interkommunale prosjektene Smart bestilling som er et 
anskaffelsesprosjekt, og EvryOne hvor digitalisering av ansattinformasjon er det essensielle. Begge disse 
prosjektene gjennomføres i samarbeid med Hamar og Løten kommuner, og er tilgodesett med 
skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Innlandet. 
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Måltabell 

 
        
Hovedmål Delmål Indikator Mål  

2023 
Mål  

2024 
Mål  

2025 
Mål  

2026 
Gj.sn. 

Kostra 
gr 

01 
Bærekraftig 
økonomi på 
kort og lang 
sikt 

Egenkapitalen i 
forhold til 
totalkapitalen 
 

Egenkapital-andel      

 Følge statlige 
forutsetninger i 
budsjetteringen. 
Skatt og 
rammetilskudd, 
lønns- og 
prisjustering 
 
 
 

Deflator 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 %  

  Lønnsvekst 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 %  

  Prisvekst 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 %  

 Lansiktig gjeld ekskl. 
pensjoner skal ikke 
overstige 70 % av 
driftsinntektene 
 

Langsiktig gjeld ift. 
driftsinntekter 

55,0 
% 

55,0 
% 

55,0 
% 

55,0 
% 

 

 Minimum 25 % 
egenfinansiering av 
investeringer 
 

Egenfinansieringsandel 25,0 
% 

25,0 
% 

25,0 
% 

25,0 
% 

 

 Positivt netto 
driftsreslutat 
 

Resultatgrad/netto 
driftsresultat i % av 
driftsinntekter 

1,75 1,75 1,75 1,75  

 Samlet 
disposisjonsfond skal 
minimum dekke 
akkumulert 
premeieavvik 
 

Disposisjonsfond > 
akkumulert premieavvik 

1,00 1,00 1,00 1,00  

 Årlig brutto 
investeringer skal 
ikke overstige 15 % 
av driftsinntektene 
 

Investeringer ift. 
driftsinntekter 

15,0 
% 

15,0 
% 

15,0 
% 

15,0 
% 

 

02 Kultur for 
heltidsvalg 

Øke antall hele 
stillinger 

Andel heltidsansatte - 
kvinner 

60,0 
% 

60,0 
% 

62,0 
% 

62,0 
% 

 

  Andel heltidsansatte av 
totale årsverk 

65,0 
% 

68,0 
% 

68,0 
% 

70,0 
% 

 

  Andel heltidsansatte Menn 70,0 
% 

    

 Øke gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
 

Gj.snitt st.str for alle  
kvinner 

85,0 
% 

    

  Gj.snitt st.str for alle - Menn 87,0 
% 

    

  Gj.snitt st.str for alle 
ansatte  

86,0 
% 
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Hovedmål Delmål Indikator Mål  

2023 
Mål  

2024 
Mål  

2025 
Mål  

2026 
Gj.sn. 

Kostra 
gr 

03 
Kompetente 
medarbeidere 
på jobb 

Ansatte  skal benytte 
egenmeldinger i 
arbeidsgiverperioden 

Prosent egenmeldt fravær  2,00     

 Sykefraværet i 
virksomhetene skal 
ikke overstige 7 % jfr 
IA avtale 

Prosentvis fravær ifht. 
totale arbeidsdager 

7,0 %     

 Å få brukt sin 
kompetanse, 
engasjement og 
kreativitet i et viktig 
og meningsfylt 
arbeid 

Medarbeiderundersøkelsen, 
Faktor 4: Bruk av 
kompetanse 

4,4     

  Medarbeiderundersøkelsen, 
Faktor 9: Mestringsklima 

4,3     

04 Ledelse 
som er skodd 
for endring 

Ledelse med tydelig 
retning, mål og 
beslutsomhet i 
konstruktiv dialog 
med ansatte og 
tillitsvalgte 

Medarbeiderundersøkelsen, 
faktor 5: Mestringsorientert 
ledelse 

4,2     

Digitalisering Innføring av nye 
nettsider 

Prosjekt "Oppgradering av 
kommunens nettsider" 

     

 Porteføljestyring og 
arkitektur 
 

Forslag til prosess og 
rammeverk for 
arkitekturarbeid i 
samarbeid med HIKT 

     

 Tilknytning til 
høyhastighets-
bredbånd 
 

Nye husholdninger 
tilknyttet 

     

 
 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Vedtatt budsjett  68 670 68 670 68 670 68 670 

Sum Vedtak forrige periode -1 541 -1 587 -2 072 -2 072 
Sum Budsjettendring i år 3 958 4 761 5 246 5 246 
Sum Lønns- og prisvekst 654 654 654 654 

Konsekvensjustert budsjett 3 071 3 828 3 828 3 828 

Konsekvensjustert ramme 71 741 72 498 72 498 72 498 

Nye tiltak     
Godtgjørelse folkevalgte 280 280 280 280 
Nettbrett politikere 300 0 0 0 
Politikeropplæring 200 0 0 0 
Økte kostnader valgavvikling, jf 
kommunedirektørens budsjettforslag 2023-
2026 

300 0 700 0 

Sum Nye tiltak 1 080 280 980 280 

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 080 280 980 280 

Administrative budsjettendringer     
Ansvar 16000 flyttes til 19200 -4 344 -4 344 -4 344 -4 344 



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 114 av 177 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Ansvar 16100 flyttes til 19300 -1 898 -1 903 -1 903 -1 903 
Sum Administrative budsjettendringer -6 243 -6 248 -6 248 -6 248 

Budsjettendringer -6 243 -6 248 -6 248 -6 248 

Ramme 2023-2026 66 579 66 531 67 231 66 531 
 

Nye tiltak 
 
Godtgjørelse folkevalgte 
Godtgjøring folkevalgte er justert og etterbetalt fra 1.1.22, som en konsekvens av at 
Stortingsrepresentanters godtgjøring bel justert fra  samme tidspunkt.  

Nettbrett politikere 
Det er behov for å kjøpe inn nettbrett til folkevalgte etter kommunevalg i 2023. 

Politikeropplæring 
Det er behov for å gjennomføre opplæring for nytt kommunestyre og det må derfor avsettes egne 
midler til dette. 

Styrking av HR, jf K-sak 20/20, jf. kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
Pga merarbeid som følger av omstillingsarbeidet har KD besluttet at HR avdelingen styrkes midlertidig 
med et ekstra årsverk. Dette for å gi tilstrekkelig lederstøtte i linjen. 

Økte kostnader valgavvikling, jf kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
Økte utgifter ved gjennomføring av valg.  

I 2023 ligger det allerede 400.000 kroner som økes med 300.000 kroner til totalt 700.000 kroner. I 2025 
er det totalt lagt inn 700.000 kroner til gjennomføring av Stortingsvalg.  

Administrative budsjettendringer 

 
Ansvar 16000 flyttes til 19200 
Ansvar 16000 flyttes til 19200 

Ansvar 16100 flyttes til 19300 
Ansvar 16100 flyttes til 19300 

Politiske organer 

 

Kontrollutvalg og revisjon 

 

Kommunedirektør 

 

Stab for HR og service 
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Stab for økonomi 

 

Kommuneadvokaten 

 

Digitalisering og utvikling 

 

Samfunnsutvikling 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Samfunnsutvikling har ansvar for kommunens overordnede planlegging, primært gjennom planstrategi, 
kommuneplanens samfunnsdel og planlegging av arealbruken. Stange kommune har mål om årlig 
befolkningsvekst på 1,2 %. Det skal være fokus på god folkehelse, attraktivitet og bolyst, god forvaltning 
og en bærekraftig utvikling. 

Til kommunalsjefsområdet Samfunnsutvikling ligger kommunale eiendommer, plan/bygg/og oppmåling, 
kulturområdet inklusiv kirkene, bosetting av flyktninger, veg/vann/avløp, landbruk, informasjons- og 
kommunikasjonsstrategi, digitalisering og næringsutvikling. Samfunnsutvikling har også det 
koordinerende ansvaret for gjennomgripende tema som folkehelse, energi, miljø og klima, 
trafikksikkerhet, og annet. I tillegg har samfunnsutvikling ansvar for den administrative oppfølgingen av 
en rekke interkommunale samarbeid, foretak og selskaper. 

  

Utfordringer og strategi 

 
Folkehelse 
Stange kommunes kommuneplan – samfunnsdel legger vekt på at folkehelseperspektivet skal 
gjennomsyre alle aktiviteter og tjenester. Dette skal særlig synliggjøres gjennom 
hovedsatsningsområdene; attraktive møteplasser og et livskraftig lokalsamfunn, økt fysisk aktivitet og 
nærhet til naturen, en helsefremmende oppvekst og tilgjengelighet for alle. Kultursatsingen er sentral i 
dette. Kønnband er utviklet med et bredt spekter av aktiviteter og kulturuttrykk. Kulturområdet brukes 
også som et sentralt virkemiddel i kommunens kommunikasjonsstrategi og som en av kontaktflatene 
mot næringslivet og frivilligheten.  

Det satses på attraktive møteplasser i plansaker, og folkehelseperspektivet belyses som standard i alle 
saker. I 2023 vil det være fokus på rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Miljø, klima og energi.  
Handlingsplan for klima og energi ble vedtatt i kommunestyret 20.10.2021. Det er ansatt en rådgiver 
som i særlig grad skal arbeide med implementering av planen med fokus på bærekraft forankret i FNs 
bærekraftsmål. Rådgiveren vil få en koordinerende rolle og skal bla også bidra til å styrke arbeide med 
miljøspørsmål.  
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I budsjett 2021 ble det lagt opp til et foreløpig klimabudsjett. Dette vil det jobbes videre med i 2023 i 
tråd med endelig vedtatt plan og de vedtakspunktene som ellers ble vedtatt i saken. 

Det legges opp til en gjennomgripende kartlegging av status i kommunen knyttet til FNs bærekraftsmål. 
Det er inngått en lisensavtale for tilgang på data til kartleggingen. Kostnadene for dette dekkes innen 
rammen ved at medlemskapet i Osloregionen Europakontor sies opp da kommunedirektøren ikke kan se 
at dette medlemskapet lenger i særlig grad gir kommunen merverdi.  

Pågående prosjekt som omfatter alle kommunale bygg med henblikk på å redusere energiforbruket, 
videreføres. Samtidig er det økt fokus på lokal overvannshåndtering og fordrøyning, samt viktigheten av 
åpne bekker og vassdrag. 

Næringsutvikling 
Stange kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune, og jobber med det på en rekke områder.  

Hamarregionen utvikling og reiseliv (HrU) er et interkommunalt vertskommunesamarbeid med Hamar 
og Løten kommuner, og med Stange som vertskommune. HrU vil være et sentralt virkemiddel for å 
ivareta næringsutvikling som naturlig må ses i et regionalt perspektiv. Pågående arbeid med å vurdere 
samorganiseringen mellom næringslivsutviklingen og reiselivet vil føre til endringer i organiseringen i 
2023.  

Det er fokus på å rekruttere næringsvirksomheter gjennom tomtesalg, og ved å tilrettelegge for nye 
næringsarealer. Kommunens næringsråd er aktive og støtter blant annet opp enkeltbedrifter gjennom 
næringsfondet. Fondets størrelse er knyttet til kommunens konsesjonsfond. Konsesjonsavgiftsfondet er 
basert på inntekter knyttet til kommunens fallrettigheter i Mjøsa. Normalt gir fallrettighetene mellom 
400.000 – 500.000 kroner i inntekt per år.  

Kommunen viderefører prinsippet om å bruke kultur som virkemiddel til å støtte næringslivet, både 
gjennom direkte samarbeid, og ved å skape arrangementer for å bygge omdømme og kjennskap til 
kommunen. Det er et godt samarbeid med aktører som Stange sentrumsforening, Atlungstad med flere. 

Kommunen har over tid hatt en god prisutvikling i eiendomsmarkedet. I tillegg er det de siste årene 
vedtatt flere planer som gir muligheter for satsing. Det er nå en rekke aktører som satser forskjellige 
steder i kommunen. Dette krever en tett oppfølging fra kommunens side. Etter hvert vil dette slå 
positivt ut på befolkningsveksten. 

Det skal jobbes videre med satsingen på Sørli som en flerbruksterminal, og på utviklingen av 
næringsområdet på Kolostuen som er avklart til bruk som næringsarealer i kommuneplanen. 

Infrastruktur 
Dobbeltspor jernbane representerer en stor statlig satsing i kommunen, og er ferdig planlagt fram til 
Hamar. Byggingen er startet og vil pågå i noen år framover. Dette vil føre til et vesentlig merarbeid i 
kommunen gjennom nødvendige mindre planendringer, byggesaksbehandling av de forskjellig tiltakene, 
dialog med berørte innbyggere mv.  

Store investeringer i de regionale i de regionale vann- og avløpsanleggene er gjennomført. Videre 
utbygging av bredbånd pågår i kommunen.  
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Digitalisering 

Det er store nasjonale forventninger til at kommunene skal effektivisere og utvikle tjenestetilbudet 
gjennom digital utvikling. Det pågår flere store prosjekter innenfor digitalisering og utvikling i 
kommunen. Det kan nevnes nytt sak/arkiv-løsning som skal fases inn fra 2024, velferdsteknologiske 
løsninger, digitalutvikling i skole og barnehage mm. Øvrige oppgaver er:      

 Koordinering av digitaliseringsarbeidet innad i kommunen og mot Indigo IKT  

 Bestillerfunksjon mot Indigo IKT og andre leverandører, informasjonssikkerthet og personvern 

 Rådgivning og støtte i forbindelse med digitaliserings- og utviklingsaktiviteter, og gjennomføring 
av digitaliseringsprosjekter 

 Driftsoppgaver og brukerstøtte 

Arbeidet med digital infrastruktur har over år vært et prioritert område i Stange. Kommunen har brukt 
avsatte midler kombinert med statlige tilskudd til å bygge ut mobilnettet i de østre deler av kommunen 
og langs FV 222 fra Ottestad til Tangen. Det er videre inngått samarbeid med Telenor og Romedal og 
Stange Allmenninger med ambisjon om å få til best mulig taledekning i området til bruk for turgåere, 
skogsarbeidere og digital kontroll over beitedyra. Prosjektet avsluttes i løpet av 2024. Utbygging av 
bedre taledekning langs FV 222 forventes å ferdigstilles i løpet av 2025. 

I forslaget til statsbudsjett for 2023 er det avsatt 412,7 mill. kroner til fordeling, og det vil bli søkt om 
midler for videre utbygging. Det er et mål at Stange kommune har tilnærmet dekningsprosent på 100 % 
innen 2025. Dette er i tråd med kommunes mål som ble beskrevet i kommedelplan – Samfunnsdel 2014 
- 2026 og nasjonale målsettinger.   

Kommunale tjenestebygg 
Gode tjenester er avhengig av gode tjenestebygg. Kommunen har i størrelsesorden 130.000 m2 
tjenestebygg med 450 DA tilstøtende uteareal. IK bygg er et internkontrollsystem som benyttes for å 
kartlegge og ha oversikt på byggenes tilstand til enhver tid. Stange kommune er en av de ledende 
kommunene på bruk og utvikling av IK bygg. 

Det er stor aktivitet på bygging av nye kommunale bygg. Stange kommune har et ambisiøst 
investeringsprogram, og kommunen står foran store investeringsprosjekter i 2023 og videre i 
økonomiplanen.  

Kjonerudtunet 

I økonomiplanen er det fra og med 2022 lagt inn FDV-kostnader for Kjonerudtunet på totalt 750 000 
kroner per år. Det er forventet at aktiviteter i bygget vil dekke alle driftsutgifter. Det forventes at 
aktivitetene i bygget starter opp tidlig i 2023 etter gjennomføring av bygningsmessige endringer og 
tiltak. 

Av sentrale utfordringer i samfunnsutvikling kan nevnes: 

 Store og kompliserte planprosesser og kommende investeringer i infrastruktur gjennom Stange 
kommune 

 Mange private initiativer for utvikling og bygging flere steder krever at kommunen følger opp 
både som myndighet og med bistand til koordinering og pådriver av nødvendige prosesser 

 Utvikling av det regionale samarbeidet for bedre å ivareta en god overordnet satsing på 
samfunnsutvikling i et regionalt perspektiv 

 Fokus på «det grønne skifte» og tiltak rettet mot klima og energi 
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 Kontinuerlig omdømmebygging 

Måltabell 

 
        
Hovedmål Delmål Indikator Mål  

2023 
Mål  

2024 
Mål  

2025 
Mål  

2026 
Gj.sn. 

Kostra 
gr 

Folkehelse og 
attraktivitet 

Boligbygging Antall igangsatte 200,0 200,0 200,0 200,0  

 Integrering Antall i 
jobb/utdanning etter 
introduksjonsprogram 
(%) 

62,0 % 62,0 % 62,0 % 62,0 %  

Klima Energiforbruk, 
Bygg 
 

Energiforbruk, 
kWh/m2 

160 160 160 160  

 Husholdningsavfall 
 

Andel til 
materialgjenvinning 
og ombruk 

55 55 55 55  

Næring og 
infrastruktur  

Innlekking avløp  Lekkasjeprosent 26,0 % 26,0 % 26,0 % 26,0 %  

 Lekkasjeandel 
vann 

Lekkasje m³/m/år 2,6 2,6 2,6 2,6  

 Matproduksjon       

 Sysselsetting, 
private bedrifter 

Vekst i sysselsatte i % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %  

Saksbehandling Byggesak Oversittet frist i % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  

Tjenestebygg Riktig omfang, 
bygg 
 

m2 formålsbygg pr 
innbygger 

4,4 4,4 4,4 4,4  

 Vedlikehold 
 

Utgifter, kr/m² 100 100 100 100  

Vekst Befolkningsvekst Økning i folketall i % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1.2  

 
 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Vedtatt budsjett  194 618 194 618 194 618 194 618 

Sum Vedtak forrige periode -2 125 -4 197 -5 558 -5 558 
Sum Budsjettendring i år 18 383 20 623 21 984 21 984 
Sum Lønns- og prisvekst 1 888 1 888 1 888 1 888 

Konsekvensjustert budsjett 18 146 18 314 18 314 18 314 

Konsekvensjustert ramme 212 765 212 933 212 933 212 933 

Innsparingstiltak     
Innsparing merkantil stilling -302 -726 -726 -726 
Sum Innsparingstiltak -302 -726 -726 -726 

Nye tiltak     
Bruk av bundne fond, funk. midler, jf 
kommunedirektørens budsjettforslag 2023-
2026 

-1 497 -1 497 -1 497 -1 497 

Endring vertskommune andel -1 020 -1 020 -1 020 -1 020 
Integreringsmidler - 1 miljøterapeut ukrainske 
30% 2023-2024 

211 211 0 0 

Integreringsmidler - 2 lærervikarer 2023-24 1 620 1 620 0 0 
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 2023 2024 2025 2026 
Integreringsmidler - fagarbeider 30% i tillegg til 
70% 

183 183 183 183 

Integreringsmidler - hjelpelærer ukrainsk 2023-
2024 

723 723 0 0 

Integreringsmidler - karriereveileder 2023-25 784 784 784 0 
Integreringsmidler - programrådgiver 2023-
2026 

703 703 703 703 

Integreringsmidler - programrådgiver startet i 
2022, 2023-2026 

703 703 703 703 

Justering av driftsramme FDV-kostnader for 
basseng Ottestad 

835 835 835 835 

Justering av driftsramme FDV-kostnader for nye 
Stange ungdomsskole. 

-465 335 335 335 

Korrigering av endring brannvesen, fra 1. tertial 
2022, jf. kommunedirektørens budsjettforslag 
2023-2026 

-2 500 -2 500 -2 500 -2 500 

Reiseliv, vertskommunens andel 1 142 1 142 1 142 1 142 
Retaksering av eiendommer uten skatteetatens 
formuesgrunnlag (næring, fritids- og boenheter 
på landbrukseiendommer), jf 
kommunedirektørens budsjettforslag 2023-
2026 

300 1 200 0 0 

Strøm - Stange kirkelige fellesråd, jf 
kommunedirektørens budsjettforslag 2023-
2026 

250 250 250 250 

Strømutgifter 11 000 10 500 8 500 5 500 
Varslet økt andel fra Hedmarken Brannvesen, jf 
kommunedirektørens budsjettforslag 2023-
2026 

1 097 1 097 1 097 1 097 

Økt andel med lønns- og pris vekst, beregnet 210 210 210 210 
Sum Nye tiltak 14 279 15 479 9 725 5 941 

Nye tiltak og realendringer budsjett 13 977 14 753 8 999 5 215 

Administrative budsjettendringer     
Ansvar 16000 flyttes til 19200 4 344 4 344 4 344 4 344 
Ansvar 16100 flyttes til 19300 1 898 1 903 1 903 1 903 
Sum Administrative budsjettendringer 6 243 6 248 6 248 6 248 

Budsjettendringer 6 243 6 248 6 248 6 248 

Ramme 2023-2026 232 984 233 933 228 179 224 395 
 

Innsparingstiltak 
 
Innsparing merkantil stilling 
Innsparing som følge av naturlig avgang, - virkning 5 måneder 01.08.23 - 31.12.23 

  

  

Nye tiltak 

 
Bruk av bundne fond, funk. midler, jf kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
Bruk av bundne fond, funk. midler, jf kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 

Endring vertskommune andel 
Endring vertskommune andel 
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Integreringsmidler - 1 miljøterapeut ukrainske 30% 2023-2024 
Integreringsmidler - 1 miljøterapeut ukrainske 30% 2023 

Integreringsmidler - 2 lærervikarer 2023-24 
Integreringsmidler - 2 lærervikarer 2023-24 

Integreringsmidler - fagarbeider 30% i tillegg til 70% 
Integreringsmidler - 1 miljøterapeut ukrainske 30% 2023 

Integreringsmidler - hjelpelærer ukrainsk 2023-2024 
Integreringsmidler - hjelpelærer Ukrainske 2023 

Integreringsmidler - karriereveileder 2023-25 
Integreringsmidler - karriereveileder 2023-25 

Integreringsmidler - programrådgiver 2023-2026 
Integreringsmidler - hjelpelærer Ukrainske 2023 

Integreringsmidler - programrådgiver startet i 2022, 2023-2026 
Integreringsmidler - programrådgiver startet i 2022, 2023-2026 

Justering av driftsramme FDV-kostnader for basseng Ottestad 
Justering av driftsramme FDV-kostnader for basseng Ottestad. 

Justering av driftsramme FDV-kostnader for nye Stange ungdomsskole. 
Justering av driftsramme FDV-kostnader for nye Stange ungdomsskole. 

Korrigering av endring brannvesen, fra 1. tertial 2022, jf. kommunedirektørens budsjettforslag 2023-
2026 
Korrigering av endring brannvesen, fra 1. tertial 2022, jf. kommunedirektørens budsjettforslag 2023-
2026 

Reiseliv, vertskommunens andel 
Reiseliv, vertskommunens andel 

Retaksering av eiendommer uten skatteetatens formuesgrunnlag (næring, fritids- og boenheter på 
landbrukseiendommer), jf kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
Det har gått ti år siden siste taksering. Etter regelverket ( eiendomsskatteloven) bør disse eiendommene 
retakseres for å fange opp endringer i markedssituasjonen. 

Strøm - Stange kirkelige fellesråd, jf kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
Kirkelig fellesråd har anmodet Stange kommune om å bli kompensert for økte strømpriser i budsjett 
2023. Det er fra fellesrådets side stipulert tre alternativer som varierer mye. Kommunedirektøren gjør 
derfor følgende vurdering. Stange kommune har stipulert at strømkostnadene for 2023 for egen del vil 
ligge omlag 120 % høyere enn opprinnelig budsjett 2022. Fellesrådet opplyser at opprinnelig 
strømbudsjett er på 650.000 kroner. En prognose tilsvarende kommunens vil da gi et behov for styrking 
av strømbudsjettet på 780.000 kroner, dvs et budsjett på 1,43 mill. kroner. Fellesrådet beskriver 
sparetiltak som utgjør 21% innsparing. Behov for strømbudsjett blir da på kr 1,13 mill. kroner.  

Det er innført en statlig strømstøtteordning til kirkene som for Stange kirkelige fellesråd som utgjør 
225.000 kroner. Kommunedirektøren legger til grunn at ordningen videreføres i 2023. Behov for 
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totalbudsjett blir da ca 900.000 kroner. I tillegg vil fellesrådet budsjett bli justert med deflator som for 
strømbudsjettet på 650.000 kroner vil utgjøre ca 20.000 kroner. Med disse forutsetningene vil Stange 
kirkelige fellesråd ha behov for en styrking av budsjettet med 230.000 kroner. 

Kommunedirektøren anbefaler at overføringen til Stange kirkelige fellesråd styrkes med 250.000 kroner. 

Strømutgifter 
Eiendomsavdelingen hadde ved inngangen til 2022 et strømbudsjett på 18,5 mill. kroner. Gjennom 2022 
har det så langt vært en jevn og sterk stigning i kwh-prisen. Basert på strømleverandørens årsprognose 
for 2023 basert på Nasdaz-indeksen, og hensyntatt effekten av investeringstiltak på 
energiøkonomisering, vil eiendomsavdelingen få en estimert strømutgift på 37,5 mill. kroner i 2023. 
Prognosen er usikker og vil være avhengig av utviklingen på kwh-prisen. I 1. tertial 2022 ble 
eiendomsavdelingens ramme styrket med 8,0 mill. kroner, og det bes om en økt driftsramme på 11,0 
mill. kroner for 2023. I økonomiplanperiodens påfølgende år, er prognostisert forbruk redusert per år 
med forventet oppnådd effekt av investeringstiltak på energiøkonomisering. 

Varslet økt andel fra Hedmarken Brannvesen, jf kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
Varslet økt andel fra Hedmarken Brannvesen, jf kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 

Økt andel med lønns- og pris vekst, beregnet 
Økt andel med lønns- og pris vekst, beregnet 

Administrative budsjettendringer 

 
Ansvar 16000 flyttes til 19200 
Ansvar 16000 flyttes til 19200 

Ansvar 16100 flyttes til 19300 
Ansvar 16100 flyttes til 19300 

Eiendomsavdelingen 

Planavdelingen 

Kommunalsjef samfunnsutvikling 

Kultur 

Hedmarken landbrukskontor 

Hamarregionen reiseliv og  utvikling 

Kommunalteknikk 

 

 

  



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 122 av 177 

Oppvekst 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Virksomhet for barnehager, ett oppvekstsenter, åtte barneskoler, tre ungdomsskoler, Åkershagan 
opplærings- og aktivitetssenter, barnevernet og barn og familie utgjør kommunalområdet oppvekst.  

Kommunalområdet har følgende inndeling: 

Stab oppvekst 
Stab oppvekst består av kommunalsjef oppvekst, virksomhetsleder barnehage, barnehagemyndighet 
og  4 årsverk oppvekstrådgivere. 

Barnehage 
Organisert rett under virksomhetsleder barnehage,  er det 3,4 årsverk spesialpedagoger og 1 årsverk 
migrasjonspedagog.  

Det er 10 kommunale barnehagene som ledes av barnehagestyrere. Styrere i barnehagene fungerer på 
avdelingsledernivå.  

Skoler 
Det er 12 skoler i Stange, som gjennomfører grunnskoleopplæring for 2.242 elever. Totalt antall årsverk 
ledelse, pedagoger, fagarbeidere/assistenter på skolene er 276. 

Det er 595 elever som benytter seg av SFO-tilbud ved de ulike barneskolene.  

Åkershagan oppvekst- og aktivitetssenter 
Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA) består av forsterket skoleavdeling, barne- og 
ungdomsgrupper, logopedtjeneste, voksenopplæring og arbeids- og aktivitetstilbud. Totalt er det 42 
årsverk ved virksomheten. 

Forsterket skoleavdeling er et skoletilbud for grunnskoleelever i Stange. Elevene er innskrevet ved sine 
nærskoler, men får tilbudet ved ÅOA. Fylkeskommunen kjøper plasser. Barne- og ungdomsgruppene er 
et selvstendig tilbud og ikke en del av forsterket skoleavdeling. I tillegg er det organisert et arbeids- og 
aktivitetstilbud som ivaretar et dagtilbud.  Per i dag er omtrent 60 voksne brukere av tilbudet. Når det 
gjelder ordinær grunnskoleopplæring for voksne, kjøper Stange kommune tilbudet fra andre 
kommuner.  

Logopeditjenesten i Stange er organisert under ÅOA. Dette er en ambulerende tjeneste, som gir tilbud 
både til barnehagebarn og skoleelever i Stange kommune.  

Barn og familie 
Virksomheten barn og familie består av felles administrasjon, samt Stangehjelpa og Helsestasjonen. 

Stangehjelpa er inndelt i seks forskjellige team: 

 Førskoleteam 

 Team barn og unge 

 Helsefremmende team 
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 Aktivitet og livsmestring 

 Aktivitetshuset Meieriet 

Helsestasjonstjenesten er inndelt i følgende team: 

 Skolehelsetjenesten, inkludert helsestasjon for ungdom 

 Jordmortjenesten 

 Smittevern 

 Flyktningetjenesten 

 Reisevaksinering 

Til sammen er det 43,8 årsverk i virksomheten Barn og familie.  

Barnevern 
Barnevernstjenesten er inndelt i fire team: 

 Mottak-/undersøkelsesteam 

 Tiltaksteam 

 Omsorgstteam 

 Ressursteam 

Det er til sammen 24,7 årsverk i barnevernstjenesten. Dette inkluderer også tilsynskoordinator.  

Utfordringer og strategi 

 
Det viktigste for kommunalområdet oppvekst er å sikre likeverdige tjenester med høy kvalitet i alle ledd. 
For å kunne lykkes med dette, blir det blant annet viktig med optimal organisering med hensyn til 
kompetanse og økonomi. 

For å holde kostnadene lavest mulig, vil videre kompetanseheving for ansatte, forsterket 
kompetansestyring og gjennomgang av organisering av framtidig tjenestetilbud innenfor 
oppvekstsektoren være vesentlig både i nær og fjern fremtid. 

Barnevern 
1. januar 2022 ble Barnevernreformen/oppvekstsreformen iverksatt. Reformen er en ansvarsoverføring 
fra stat til kommune, både på faglig og økonomisk plan. Målet med reformen dreier seg om tettere 
tverrfaglig samarbeid, koordinering, samt å unngå fragmentering og brudd i oppfølging av tjenester. 
Kommunen får sterke incentiver i forhold til å prioritere tidlig innsats og forebyggende tiltak. Det er 
likevel ikke alt som kan forebygges, og det vil også ta tid å utnytte det handlingsrommet reformen legger 
opp til. Kommune er i gang med arbeid knyttet oppvekstsreformen. Det er utarbeidet en forebyggende 
plan som legges til grunn for det videre arbeidet med reformen i 2023.  

For å sikre forsvarlige tjenester for særlig sårbare barn og deres familier er det viktig å arbeide med 
tiltaksutvikling, robust ledelse og forsvarlig bemanning i barneverntjenesten. Ny barnevernlov, med 
virkning fra 2023, har fokus på bedre rettsikkerhet for familier i barnevernet, og gir også sterke føringer 
for økt krav til kompetanse, krav til dokumentasjon og barnevernfaglige vurderinger. Videre har 
pandemien ført til økt behov for tiltak fra barnevernet, og denne økningen i aktivitet vil utfordre både 
kapasitet og økonomi i tiden som kommer.   

Det vurderes at følgende strategiske grep blir vesentlige i økonomiplanen:  
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 Styrke ledernivået i tjenesten for å sikre overordnet styring og struktur i tjenesten 

 Utarbeide en plan for videreutvikling av barnevernfaglig kompetanse i tråd med lovens krav 
innen januar 2031 

 Videreutvikle tiltak som i særlig grad er rettet mot de mest alvorlige sakene, dvs der barn står i 
fare for å måtte flytte i fosterhjem eller på institusjon 

 Bruk av fosterhjem i slekt og nære nettverk. Stange kommune ønsker å være førende i arbeidet 
med slektsplasseringer. 

 Sikre tilstrekkelig bemanning for å demme opp for både økt aktivitet og nye oppgaver 

 Jobbe for løsninger på lokaler som ivaretar både arbeidsmiljø- og personvernmessige hensyn i 
løpet av 2023  

 Bidra til at kommunen utarbeider og realiserer målsetninger i det forebyggende arbeidet og 
strukturer for samarbeid på tvers av instanser og virksomheter 

Barn og familie 

Utfordringsbildet for virksomheten barn og familie dreier seg i hovedsak om følgende: 

 Stangehjelpa opplever et stort trykk fra spesialisthelsetjenesten som overfører pasienter til det 
kommunale hjelpeapparatet tidligere enn før. Pasientene har omfattende og sammensatte 
behov og krever derfor tett oppfølging og behandling 

 Det forebyggende arbeidet opplever stor pågang både blant barn og unge og voksne  

 De vanligste psykiske helseplagene i befolkningen er angst, nedstemthet og begynnende 
rusproblemer  

 Antall konsultasjoner i helsestasjonstjenesten har økt de siste to årene.  Økningen dreier seg 
primært om økt behov for samarbeidsmøter og telefonkonsultasjoner.  

 Det ytres ønsker fra skolen om økt tilstedeværelse av skolehelsesykepleiere som en konsekvens 
av økt kompleksitet i arbeidet rundt enkeltelever. 

 Barselomsorgen er styrket gjennom tilskuddsmidler.  

Skole 
Innholdsmessig vurderes følgende forhold til å utfordre dagens tjenestetilbud: 

 Kvalitetssikring og implementering av igangsatt utviklingsarbeid på alle nivåer og på tvers av 
tjenesteområder i organisasjonen. 

 Manglende kompetanse i oppfølging av bekymringsfullt elevfravær. 

 Spesialundervisning og arbeid med elevenes rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø 

 Arbeid med implementering av ny læreplan, samt anskaffelse av nye læremidler 

Arbeidet rundt dette er beskrevet i årlig tilstandsrapport.  

Økonomisk og organisatorisk vurderes følgende forhold til å utfordre dagens tjenestetilbud: 

 Sikre robust skoleledelse 

 Sikre likeverdig opplæringstilbud til samtlige elever i Stangeskolen 

 Fremtidig organisering av Hamarregionen interkommunale PPT-tjeneste  

Det blir vist til utredningen om fremtidig barnehage- og skolestruktur er det pekt på flere forhold som er 
av betydning for å sikre likeverdige tjenester. I økonomiplanperioden vil det være vesentlig at punktene 
ovenfor løses.  
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Ut over dette er følgende punkter av særskilt betydning i økonomiplanen:  

 Fremtidig organisering av PP-tjenesten.   

 I løpet av 2022 er det blitt utarbeidet en administrativt finansieringsmodell for skolene i Stange. 
Finansieringsmodellen har som mål å sikre riktig dimensjonering av den økonomiske 
rammebetingelsen.  

 For å sikre at alle skolene bemannes i tråd med minstekravet i lærernorm, er det vedtatt en 
omfordeling av rammer og faktiske årsverk innenfor skole, jfr. vedtak i K-sak 58/22. Omfordeling 
av 3,4 årsverk innebærer at ressurser på skoler som per i dag ligger over lærernorm overføres til 
skoler som ikke oppfyller disse kravene. Dette vil medføre at flere skoler i Stange vil bli mer 
fådelte eller gå fra å være fulldelte til å bli fådelte. For noen skoler vil en omstilling fra fulldelt til 
sammenslåtte klasser få bygningsmessige konsekvenser. Klasserom ved eksempelvis Breidablikk 
skole er ikke store nok til å ivareta sammenslåtte klasser med utgangspunkt i dagens elevtall og 
arealnorm. Omstilling fra fulldelt til fådelt organisering i tillegg til bygningsmessige behov, vil 
også utløse behov for planlegging av den nye organiseringen. Det er viktig at man i dette 
arbeidet nyttiggjør seg av den samlede kompetansen innen fådelt pedagogikk og organisering 
som allerede finnes i Stangeskolen.  

 Det igangsettes arbeid med ambisjon om reduksjon i ikke-pedagogiske personell med inntil 10 
årsverk, jfr. vedtak i K-sak 58/22. Det er derfor behov for en kritisk gjennomgang av hvilken 
kompetanse som må til for å kunne møte enkeltelevers utfordringer på en best mulig måte så 
tidlig som mulig. I tillegg er det behov for å se nærmere på hvordan voksentetthet sett opp mot 
kompetanse benyttes i Stangeskolen i dag. For at skolene skal kunne møte elevenes 
sammensatte utfordringsbilde, samt oppfylle samfunnsmandatet sitt, trenger man rett 
kompetanse på rett plass. Det vil kunne innebære en praksisendring i forhold til dagens 
situasjon. Det er en økning i antall barn med individuelle rettigheter. Dette vil kunne utfordre 
økonomien på sikt.  

 I verbalforslag vedtatt i Kommunestyret 14.12.17 ble det avsatt en ramme på 1,7 mill. kroner 
pr/år fra og med 2019 for å sikre at tradisjonen med å reise til konsentrasjonsleirer i Polen og 
Tyskland ble videreført. Det ble utarbeidet retningslinjer slik at ordningen sikret et likeverdig 
reiseopplegg innenfor kriteriene for gratisskoleprinsippet. Ordningen ble videreført i k-sak 1/19 
og skulle evalueres i løpet av 3-års perioden i samsvar med vedtak i k-sak 24/18. 
Ungdomsskolene i Stange har evaluert ordningen og tilbakemelder positive erfaringer med 
turene. I evalueringen anbefales at ordningen videreføres. I lys av den økonomiske situasjonen 
kommunen befinner seg i, er det ikke økonomisk handlingsrom for videreføring av tiltaket. 

  

Barnehage 
For barnehage er utfordringsbildet belyst gjennom utredningen Fremtidig barnehage- og skolestruktur i 
Stange og konsekvensutredning barnehage og skole.  

Rent økonomisk er det i statsbudsjettet foreslått i senke maksprisen til kroner 3.000 per måned, mot 
dagens sats 3.050 kroner per måned. Rammetilskuddet til Stange kommune økes for å kompensere 
dette, men det legges ikke opp til at differensen fullfinansieres.  

Kommunal deflator som gjelder tilskudd til private barnehage økte fra 2,5 % til 5,3 % i 2022. Dette 
medfører en økning på tilskudd til private barnehage i Stange med 3,3 mill.  kroner i 2023. 

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen gratis barnehage for barn nummer tre i familier 
som har tre barn i barnehage samtidig. For Stange er dette kompensert for i rammeoverføring med 
77.000 kroner 
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Det er en vesentlig økning av barn med varige hjelpebehov. Dette er regulert av barnehageloven, og er 
en utfordring som er innarbeidet i denne økonomiplanen. Det er igangsatt en rekke tiltak for å hindre 
ytterligere økning av disse behovene.   

Skole og barnehage 
Både i barnehage og skole registreres det økning av antall barn og unge med hjelpebehov som reguleres 
av enkeltvedtak. Ny finansieringsmodell som fordeler midler til skolene er et vesentlig ledd for å unngå 
ytterlige kostnader på dette området. Videre vurderes det som helt vesentlig at en lykkes med å lage 
profesjonelle læringsfellesskap som lykkes med de sammensatte utfordringene rundt både enkeltbarn 
og grupper. Dette er også kommentert i skole- og barnehagestrukturutredningen.  

Måltabell 

 
        
Hovedmål Delmål Indikator Mål  

2023 
Mål  

2024 
Mål  

2025 
Mål  

2026 
Gj.sn. 

Kostra 
gr 

Barnevern        

Faglig progresjon Synlig progresjon på 
nasjonale prøver fra 5-8 
trinn Grunnskolepoeng 42 
og over 

Grunnskolepoeng, 
gjennomsnitt 

43,5 43,5 43,5 43,5 43,3 

  Nasjonale prøver 
5. trinn: Engelsk 

51,0 51,0 51,0 51,0 50,0 

  Nasjonale prøver 
5. trinn: Lesing 

51,0 51,0 51,0 51,0 0,0 

  Nasjonale prøver 
5. trinn: Regning 

51,0 51,0 51,0 51,0 0,0 

  Nasjonale prøver 
8. trinn: Engelsk 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

  Nasjonale prøver 
9. trinn: Lesing 

55 55 55 55 0 

  Nasjonale prøver 
9. trinn: Regning 

55 55 55 55 0 

God psykisk og 
fysisk helse i 
befolkningen 

Samlokalisere tilbud til 
brukere i samme 
målgruppe 

      

 Skape en innovasjons-
kultur i 
tjenesteproduksjonen 
innen barn og familie 

      

 Skape forutsigbare og 
trygge tjenester 

      

Innfri kravene i 
barnevernsloven 
med best mulig 
kvalitet 

Frister Andel 
undersøkelser 
med 
behandlingstid 
innen 3 måneder 

90,0 
% 

90,0 
% 

90,0 
% 

90,0 
% 

88,0 % 

 Kvalitet Andel barn med 
tiltak per 31.12. 
med utarbeidet 
plan 

    0,0 % 

Trivsel/tilhørighet Jeg liker å være i 
barnehagen/Inkluderende 
lek og læringsmiljø 

Elevunders. 10. 
trinn - Mobbing 
på skolen 
(prosent) 

6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 8,3 % 

  Elevunders. 10. 
trinn - Trivsel 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,1 
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Hovedmål Delmål Indikator Mål  

2023 
Mål  

2024 
Mål  

2025 
Mål  

2026 
Gj.sn. 

Kostra 
gr 

  Elevunders. 7. 
trinn - Mobbing 
på skolen 
(prosent) 

7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,2 % 

  Elevunders. 7. 
trinn - Trivsel 

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

  Kultur for læring 
4-5 åringer. Jeg 
liker å være i 
barnehagen 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

 

 
 

Kvalitet 
 
Tallet viser at det foreligger en plan for videre arbeid.  

Virkemiddel for å nå mål 

 
Alle sentral styringsdokumenter snakker om profesjonelle læringsfellesskap for å lykkes med faglig 
progresjon. I tillegg pekes det elevens individuelle rettighet i form av tilpasset opplæring.  

Stangeskolen har meget god måloppnåelse, men den vil være truet dersom en lykkes ikke med å legge 
til rette for gode profesjonelle læringsfellesskap som sammen sørger for å gi den beste tilpassede 
opplæringen til hver enkelt elev.  

For årene fremover vurderes det følgelig som helt avgjørende at det lages forpliktende samarbeid 
mellom faglærere på de ulike skolene, slik at miljøet blir stort nok til at faglig progresjon sikres for 
elevene.  
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Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Vedtatt budsjett  531 777 531 777 531 777 531 777 

Sum Vedtak forrige periode -4 842 -12 783 -16 772 -16 772 
Sum Budsjettendring i år 31 280 34 259 38 048 38 048 
Sum Lønns- og prisvekst 4 052 4 052 4 052 4 052 

Konsekvensjustert budsjett 30 490 25 528 25 328 25 328 

Konsekvensjustert ramme 562 267 557 305 557 105 557 105 

Innsparingstiltak     
K-sak 10/22 - Nedtak av stilling -649 -649 -649 -649 
Sum Innsparingstiltak -649 -649 -649 -649 

Nye tiltak     
12 timers gratis SFO 1.trinn, jf. forslag til 
statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

3 065 3 065 3 065 3 065 

Barnehage etter redusert sats 2022, 
helårseffekt,  jf. forslag til statsbudsjett 2023 
Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-
2026 

1 542 1 542 1 542 1 542 

Barnevernreform,  jf. forslag til statsbudsjett 
2023 Kommunedirektørens budsjettforslag 
2023-2026 

750 750 750 750 

Fordeling av prosjektledermidler til nye Stange 
ungdomsskole 

-400 0 0 0 

Gratis barnehageplass til tredje barn,  jf. forslag 
til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

77 185 185 185 

Reduksjon i maksimal foreldrebetaling, jf. 
forslag til statsbudsjett 2023 
Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-
2026 

269 269 269 269 

Redusert pensjonspåslag private barnehager,  
jf. forslag til statsbudsjett 2023 
Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-
2026 

-204 -204 -204 -204 

Sommerjobb og sommerskole for barn og unge 0 0 0 200 
Styrke tid til ledelse i etablering av nye Stange 
ungdomsskole 

200 200 0 0 

Styrke tid til ledelse i etablering av nye Stange 
ungdomsskole 

200 200 0 0 

Økt deflator 2022 med virkning i 2023, jf. 
forslag til statsbudsjett 2023 
Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-
2026 

3 300 3 300 3 300 3 300 

Økte kostnader til skoleskyss 3 300 3 500 3 700 3 700 
Sum Nye tiltak 12 099 12 807 12 607 12 807 

Nye tiltak og realendringer budsjett 11 450 12 158 11 958 12 158 

Ramme 2023-2026 573 717 569 463 569 063 569 263 
 

Innsparingstiltak 
 
K-sak 10/22 - Nedtak av stilling 
K-sak 10/22 - Nedtak av stilling 
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Nye tiltak 

 
12 timers gratis SFO 1.trinn, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens budsjettforslag 
2023-2026 
12 timers gratis SFO 1.trinn, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-
2026 

Barnehage etter redusert sats 2022, helårseffekt, jf. forslag til statsbudsjett 2023 
Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
Barnehage etter redusert sats 2022, helårseffekt,  jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

Barnevernreform, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
Det vises til Tilstandsrapport 2021. Det foreslås at midler for barnevernreformen benyttes til opprettelse 
av FFT- stilling (funksjonell familieterapi). Målet med stillingen er videreutvikling av blant annet tiltak 
som i særlig grad er rettet mot de mest alvorlige sakene. 

Flytting lønnsmidler til kommunalsjef oppvekst 
Flytting av lønnsmidler fra BAFA 51000 til kommunalsjef oppvekst 49000. Fra 01. jan -31. juli utgjør kr 
633.000 inkl sos.utg. 

Fordeling av prosjektledermidler til nye Stange ungdomsskole 
Fordeling av prosjektledermidler til nye Stange ungdomsskole 

Gratis barnehageplass til tredje barn, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 
Gratis barnehageplass til tredje barn i barnehagen samtidig,  jf. forslag til statsbudsjett 2023 
Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 

Omfordeling av rammer etter ressursfordelingsark 2023, jf kommunedirektørens forslag til budsjett 
2023-2026 
Omfordeling av rammer etter ressursfordelingsark 2023, jf kommunedirektørens forslag til budsjett 
2023-2026 

Reduksjon i maksimal foreldrebetaling, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 
Reduksjon i maksimal foreldrebetaling, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

Redusert pensjonspåslag private barnehager, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 
Redusert pensjonspåslag private barnehager,  jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

Sommerjobb og sommerskole for barn og unge 
Stange kommune ønsker å arrangere sommerskole og sommerjobb for ungdommer i 2023. Som en del 
av samskaping vil kommunen invitere frivillige lag og foreninger, næringslivet og andre eksterne aktører 
for å tilby et variert og spennende program for barn og unge bosatt i Stange.  

Sommerjobb for ungdommer 2023 handler om å skape arbeidsplasser om sommeren for unge bosatt i 
Stange i alderen 15 til 18 år. Et slikt prosjekt vil bidra til å gi unge i Stange viktig erfaring, motivasjon og 
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kjennskap til arbeidslivet, samtidig som ungdommene kan skaffe seg nettverk. Kommunen vil initiere et 
samarbeid med næringslivet i Stange, samtidig som det legges opp til at kommunen skaffer oppdrag til 
ungdommene gjennom egne enheter. 

  

Styrke tid til ledelse i etablering av nye Stange ungdomsskole 
Grunnet sammenslåing av Romedal og Stange ungdomsskole ville det være behov for å styrke skolens 
ledelse midlertidig for å sikre en god oppstart. 

Styrke tid til ledelse i etablering av nye Stange ungdomsskole 
Grunnet sammenslåing av Romedal og Stange ungdomsskole ville det være behov for å styrke skolens 
ledelse midlertidig for å sikre en god oppstart. 

Økt deflator 2022 med virkning i 2023, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 
Økt deflator 2022 med virkning i 2023, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

Økte kostnader til skoleskyss 
Fra 2021 har imidlertid kostnader til skoleskyss økt, på tross av ny finansieringsmodell fra 
fylkeskommune.  Dette har sammenheng med innskjerping fra Innlandstrafikk knyttet til kommunale 
vedtak om fri skoleskyss basert på særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Tidligere har Innlandstrafikk tatt 
noe av kostnadene knyttet til disse vedtakene. Fra og med 2021 faktureres Stange kommune for de 
faktiske kostnadene ved disse vedtakene. Dette medfører en økning i utgifter knyttet til skoleskyss. 

Tiltak utenfor rammen 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Helsesykepleier 800 800 800 800 
SLT Koordinator 600 600 600 600 

Sum 1 400 1 400 1 400 1 400 
 

Nye tiltak 
 
Helsesykepleier 
Ut i fra dagens ressurser i skolehelsetjenesten er det et merarbeid for skolehelsesykepleier å følge opp 
elever fra Innføringsklassene. Mange av elevene bærer med seg store traumer som krever tett 
oppfølging og tverrfaglig samarbeid. Mange av de har atferdsvansker som gjenspeiler seg sosialt. 
Elevtallet er økende og deres utfordringer er varierende. Vi ser at helsesykepleier kan bruke mye av 
arbeidsdagen på enkeltelever om utfordringene skal imøtekommes og følges opp.  

Barnehager 

 

Arstad skole 
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Breidablikk skole 

 

Hoberg skole 

 

Solvin skole 

 

Stange skole 

 

Espa skole og barnehage 

 

Tangen skole 

 

Vallset skole 

 

Åsbygda skole 

 

Ottestad ungdomsskole 

 

Romedal ungdomsskole 

 

Stange ungdomsskole 

 

Barnevern 

 

Kommunalsjef oppvekst 

 

Åkershagan opplær./akt.senter 

 

Barn og familie 
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Helse og mestring 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Her kan du lese mer om organisering og ansvarsområde  

Helse og mestring er sammensatt av kommunalsjefens fagutviklingsstab, forvaltningsenhet og 
ressursenhet, 5 virksomheter bestående av helse- og omsorgssentrene, helsetjenester i hjemmet, NAV, 
tilrettelagte tjenester. 

Helse- og mestring har ansvar for alle kommunale tjenester knyttet til helse, omsorg og sosiale tjenester 
til de som bor og oppholder seg i kommunen. Helse og mestring skal i økonomiplanperioden ha særlig 
fokus på mestring, kunnskapsbasert praksis og kvalitet, innovasjon og velferdsteknologi samt ledelse og 
kompetanseutvikling i tråd med strategiske perspektiv i kommunedelplanen for området. Helse og 
mestring vil snu tankesettet fra en mer passiv mottaker holdning til at morgendagens tjenester blir 
utformet gjennom aktiv deltagelse fra pasient, bruker og pårørende. 

Kompetanse er nøkkelen til kvalitet i tjenestene til innbyggerne. Heltidsstillinger er en viktig forutsetning 
for å anvende ansattes kompetanse best mulig og for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. 
Arbeidet med å øke andelen hele stillinger fortsetter. 

 De endringer som besluttes knyttet til endret oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjeneste og 
kommunehelsetjeneste krever organisasjonstilpasninger, og kontinuerlig fag- og kvalitetsutvikling er en 
forutsetning. Helse og mestring skal være et fleksibelt og robust tjenesteområde som tilstreber å 
tilpasse seg samfunnsbehov og rammer. Når organisasjonsendring/-tilpasning er hensiktsmessig for å 
sikre så gode og riktige tjenester som mulig for innbyggerne, gjennomføres disse i henhold til de 
retningslinjer som foreligger for slike prosesser. 

Utfordringer og strategi 

 
Her kan du lese nærmere om viktig  tiltak og utforinger  

Det arbeides kontinuerlig med implementering av velferdsteknologiske løsninger i alle deler av helse- og 
mestringsstjenesten. Det forventes at det bidrar til å dempe kostnadsutviklingen på området. 
Velferdsteknologi kan bidra til at innbyggere blir mer selvhjulpne og kan leve mer selvstendige liv enn de 
kan med tjenester som krever tilstedeværelse av tjenesteytere. I 2022 har samarbeidskommunene i 
HIKT anskaffet en velferdsteknologisk plattform som vil bidra til at kommunene i enda større grad vil 
kunne få gevinster ved å ta velferdsteknologiske løsninger i bruk i tiden som kommer.  

Oppgaveforskyvningen fra spesialisthelsetjeneste til kommunehelsetjeneste fortsetter, det stiller store 
krav til organisering av tjenestene og kompetanse hos ansatte. Våre ledere har en viktig og krevende 
oppgave i å sikre optimal organisering og å legge tilrette for kompetanseheving for ansatte som igjen 
sikrer kvalitet i tjenestene til innbyggerne. 

Fastlegeordningen er under press. Kommuner over hele landet, ikke bare i utkantstrøk, sliter med å 
rekruttere og beholde fastleger. Årsakene til at fastlegeordningen er under sterkt press er sammensatt. I 
Stange kommune har det vært gjennomført forhandlinger for noen av legene i 2022 knyttet til behovet 
for å beholde og rekruttere. Dette arbeidet vil holde fram i 2023. Kommunestyret vedtok i november 
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2022 Plan for legetjenesten, og denne planen danner en god ramme for det videre arbeidet. Det er 
avsatt midler i budsjettet til forhandlingene.   

Det er en bekymringsfull utvikling knyttet til tjenestebehov for innbyggere med sammensatte diagnoser 
- særlig knyttet til samtidig rus og psykisk lidelse. Spesialisthelsetjenesten bygger ned psykisk helsevern, 
og det medfør at svært syke innbyggere bosettes i kommunen med de utfordringer det medfører. 
Kommunen har utfordringer knyttet til å skaffe tilstrekkelig antall ansatte med rett kompetanse for å 
sikre forsvarlig helsehjelp til disse innbyggerne. 

Ungdom 13-18 år (øvre grense 25 år) som utløser rettigheter etter både Barnevernloven og Helse- og 
omsorgstjenesteloven utfordrer. Disse unge innbyggerne har behov for sammensatte tjenester i 
heldøgns omsorgstilbud med tilrettelagt bolig og personell med rett kompetanse.  Det er inngått et 
samarbeid mellom kommunene Stange, Hamar, Løten, Ringsaker, Gjøvik og Lillehammer med støtte fra 
statsforvalteren med mål om å etablere felles ressurseffektive tjenester med robuste kompetansemiljø. 
Samarbeidskommunene gjennomfører nå en grundig kartlegging av behovet for et slik forsterket 
tjenestetilbud. I løpet av 2023 vil det være avklart om det vil være realistisk å innarbeide i tiltak 
økonomiplanperioden.  

  

  

  

  

  

  

Måltabell 

 
        
Hovedmål Delmål Indikator Mål  2023 Mål  2024 Mål  2025 Mål  2026 Gj.sn

. 
Kost
ra gr 

Innbyggere 
som fyller 
kriteriene for 
langtidsplass i 
institusjon skal 
få dette så 
snart det lar 
seg gjøre 

Alle som får sin 
søknad om 
langtidsplass i 
institusjon 
innvilget skal ha 
plass i løpet av 0-
15 dager 

Prosentvis andel 
som får effektuert 
langtidsplass i 
institusjon innen 15 
dager 

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

Innovasjon og 
velferdsteknol
ogi brukes i 
organisasjons- 
og 
tjenesteutvikli
ng. 

Antall 
trygghetsalarmer 
øker fra 120 til 500 
i 
økomomiplanperi
oden. 
Implementering av 
sensorteknologi 
startes. 

Digitale 
trygghetsalarmer. 

500 500 500 500  
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Hovedmål Delmål Indikator Mål  2023 Mål  2024 Mål  2025 Mål  2026 Gj.sn

. 
Kost
ra gr 

  Mestringsteknologi 
- 
medikamentdispens
ere 

40     

Kunnskapsbas
ert praksis og 
kvalitet 

Pasienter og 
pårørende er 
tilfreds med 
tjenestene 

Resultater fra 
pasient- og 
pårørendeundersøk
elser. Gjennomføres 
rullerende i 
virksomhetene 
hvert 5. år 

Ingen 
undersøkelse i 

2023 

    

Personalet i 
helse og 
omsorg skal ha 
fagutdanning 
svarende til 
krav satt i 
bemanningspl
aner 

"Stange kommune 
skal ha andel med 
hhv. 
høgskoleutdannet 
og 
fagskoleutdannet 
personell på 
landssnitt" 
 
 

Kompetanseplaner i 
alle virksomheter 

Alle 
virksomheter 

har 
kompetansepl

aner 

Alle 
virksomheter 

har 
kompetansepl

aner 

Alle 
virksomheter 

har 
kompetansepl

aner 

Alle 
virksomheter 

har 
kompetansepl

aner 

 

  Prosentvis andel 
ansatte med hhv. 
høgskoleutdanning 
og videregående 
opplæring 

Høgsk. 50% 
VGO 50% 

Høgsk. 50% 
VGO 50% 

Høgsk. 50% 
VGO 50% 

Høgsk. 50% 
VGO 50% 

 

Pleie og 
omsorg 

Utgiftsnivå som 
landssnitt 

Helse- og omsorg 
nettodriftsutgiftera
ndel av totale 
utgifter (prosent) 

33,5 % 33,5 % 33,5 % 33,5 % 35,5 
% 

 
 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Vedtatt budsjett  591 348 591 348 591 348 591 348 

Sum Vedtak forrige periode -4 677 -11 540 -15 705 -15 705 
Sum Budsjettendring i år 25 660 32 421 36 586 36 586 
Sum Lønns- og prisvekst 2 244 2 244 2 244 2 244 

Konsekvensjustert budsjett 23 227 23 125 23 125 23 125 

Konsekvensjustert ramme 614 575 614 473 614 473 614 473 

Politisk vedtak     
K-sak 19/22 Oppfølging almennlegetjenesten  600 750 750 750 
K-sak 19/22Oppfølging allmennlegetjenesten 400 400 300 300 
Sum Politisk vedtak 1 000 1 150 1 050 1 050 

Innsparingstiltak     
Reduksjon botilbud i annen kommune -14 655 -14 655 -14 655 -14 655 
Andre tiltak -4 690 -4 690 -4 690 -4 690 
Sum Innsparingstiltak -19 345 -19 345 -19 345 -19 345 

Nye tiltak     
Basistilskudd fastleger,  jf. forslag til 
statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

1 886 2 829 2 829 2 829 
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 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Helsefellesskap Innlandet 118 118 118 118 
Legetjenesten 5 500 5 500 5 500 5 500 
Legevakt, jf. kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

-2 284 -2 284 -2 284 -2 284 

Multidosedispensere - evondos 513 513 513 513 
Tap av inntekter etter at plass solgt til Løten er 
avviklet 

1 370 1 370 1 370 1 370 

Økt bemanning arbeidslag 1 921 1 921 1 921 1 921 
Økt bemanning botilbud i annen kommune 1 509 1 509 1 509 1 509 
Økt bemanning ekstern tjeneste 1 715 1 715 1 715 1 715 
Andre tiltak 534 534 534 534 
Sum Nye tiltak 12 782 13 725 13 725 13 725 

Nye tiltak og realendringer budsjett -5 563 -4 470 -4 570 -4 570 

Ramme 2023-2026 609 012 610 003 609 903 609 903 
 

Politisk vedtak 
 
K-sak 19/22 Oppfølging almennlegetjenesten  
Avsatte midler til tiltak i fastlegeordningen. 

K-sak 19/22Oppfølging allmennlegetjenesten 
 
Avsatte midler til tiltak i fastlegeordningen. 

Innsparingstiltak 

 
Reduksjon botilbud i annen kommune 
Tiltaket opphører 

Nye tiltak 

 
Basistilskudd fastleger, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-
2026 
Basistilskudd fastleger,  jf. forslag til statsbudsjett 2023. Økning i statlig basistilskudd fra juni 2023. 

Flyktninger - livsopphold/boutgifter 
Økte behov grunnet krigssituasjonen i Ukraina - flere flyktninger. 

Helsefellesskap Innlandet 
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Legetjenesten 
Plan for legetjenesten i Stange kommune 2022 – 2027 er en rullering av tidligere plan. Rammeavtalen 
mellom KS og Den Norske Legeforening (ASA 4310) gir føringer for utarbeiding av plan for legetjenesten 
i kommunene. 

Plan for legetjenesten er utarbeidet for å få en helhetlig oversikt over tjenesteområdet som omfatter 
fastlegetjenesten, sykehjemslgetjenesten, helsestasjonslegetjenesten, legetjeneste i fengsel, legevakt, 
samfunnsmedisinske tjenester, legetjenester knyttet til kommunal akutt døgn (KAD), LIS1 og ALIS-
ordningen. Planen beskriver strategier og mulige tiltak for å beholde og rekruttere fastleger i Stange 
kommune 

Legevakt, jf. kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
Ramme til Legevakt er nedjustert iht. prognose fra vertskommune; Hamar kommune. 

Multidosedispensere - evondos 
Innkjøp og drift av 20 ny medisindispensere.  

Tap av inntekter etter at plass solgt til Løten er avviklet 
Stange HO har siden 2018 solgt en sykehjemsplass til Løten kommune. Denne plassen er sagt opp med 
virkning fra 01.09.2022. Dette gir Stange HO mindreinntekter på 1.6mill som bør kompenseres i 
regnskapet.   

  

Økt bemanning arbeidslag 
Etablert arbeidslag i innbyggers hjem.  

Økt bemanning botilbud i annen kommune 
Behov for økt bemanning til 1:1for bruker det kjøpes tjenester til eksternt 
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Økt bemanning ekstern tjeneste 
Behov for økt bemanning til bruker fra 1:1 til 2:1 pga sikkerhet 

Tiltak utenfor rammen 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Barnekoordinator, jf. forslag til statsbudsjett 2023 
Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 

326 326 326 326 

Betalte spisepauser 1 732 1 732 1 732 1 732 
E-helseløsning, jf. forslag til statsbudsjett 2023 
Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 

71 71 71 71 

Felles dagsats for tiltakspenger, jf. forslag til 
statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

64 64 64 64 

Ikke hensynta barnetrygd ved beregning av 
sosialhjelp, jf. forslag til statsbudsjett 2023 
Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 

1 365 1 365 1 365 1 365 

Innføring av betalte spisepauser 4 639 4 639 4 639 4 639 
Regelendring arbeidsavklaringspenger, jf. forslag til 
statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

-353 -353 -353 -353 

Veiledende satser for sosialhjelp, jf. forslag til 
statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

243 243 243 243 

Økt drift korttidsplasser 1 361 1 361 1 361 1 361 
Økt tomgangsleie 300 300 300 300 

Sum 9 748 9 748 9 748 9 748 
 

Nye tiltak 
 
Barnekoordinator, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
Barnekoordinatorfunksjonen legges til eksisterende stilling i Forvaltningsenheten. Det tilføres ikke ekstra 
ressurser for å ivareta oppgaven. 

E-helseløsning, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
E-helseløsning, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 

Felles dagsats for tiltakspenger, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens budsjettforslag 
2023-2026 
Felles dagsats for tiltakspenger, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens budsjettforslag 
2023-2026 

Ikke hensynta barnetrygd ved beregning av sosialhjelp, jf. forslag til statsbudsjett 2023 
Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
Ikke hensynta barnetrygd ved beregning av sosialhjelp, jf. forslag til statsbudsjett 2023 
Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 

Regelendring arbeidsavklaringspenger, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 
Regelendring arbeidsavklaringspenger, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 
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Veiledende satser for sosialhjelp, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 
Veiledende satser for sosialhjelp, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens budsjettforslag 
2023-2026 

Økt tomgangsleie 
Boligforetaket øker husleieprisen med 8,25 % i 2023. Dette gjelder både for leie av kontorlokaler og 
tomgangsleie (leiligheter som ikke er leid ut) for ledige leiligheter i bofellesskap. Tilrettelagte Tjenester 
(TT) betaler disse leieprisene til Boligforetaket. 

Helse og rehabilitering 

 

Tilrettelagte tjenester 

 

NAV Stange kommunal 

 

Tjenesteenheten 

 

Helsetjenester i hjemmet 

 

Ottestad helse- og mestringssenter 

 

Stange helse- og omsorgssenter 

 

Kommunalsjef for helse og mestring 

 

Felles 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Under tjenesteområde Felles budsjetteres det med felles reserver, og reserver for lønns- og 
opsjonsoppgjør. I tillegg inneholder området avskrivninger for kommunale eiendommer og anlegg, 
samt overføring fra Stange kommunale boligforetak som er budsjettert med en overføring på 5,7 mill. 
kroner.  

Det er forventet en inntekt på konsesjonsavgift på 0,4 mill. kroner, og salg av konsesjonskraft på 4,0 mill. 
kroner. 
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Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Vedtatt budsjett  48 301 48 301 48 301 48 301 

Sum Vedtak forrige periode -1 494 -2 988 12 12 
Sum Budsjettendring i år 28 706 16 839 265 5 531 
Sum Lønns- og prisvekst -20 -20 -20 -20 

Konsekvensjustert budsjett 27 192 13 831 257 5 523 

Konsekvensjustert ramme 75 493 62 132 48 558 53 824 

Innsparingstiltak     
K-sak 10/22 - Nedtak av stilling 649 649 649 649 
Andre tiltak -2 198 -2 974 -6 274 -6 274 
Sum Innsparingstiltak -1 549 -2 325 -5 625 -5 625 

Nye tiltak     
Endring avdrag 2023-2026 233 758 1 811 1 199 
Endring rentekostnader 2023-2026 1 339 3 524 2 396 1 687 
Endring utbytte eierandel Stange Energi -2 500 -2 850 -3 100 -1 160 
Felles reserve, BV, jf. kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

1 500 1 500 1 500 1 500 

Felles reserve, jf kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

-4 161 -4 161 -4 161 -4 161 

Felles reserve, jf kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

4 000 4 000 4 000 4 000 

Justering av endring integreringsmidler, 
registrert 2. tertial 2022 

-42 283 -30 474 -20 371 -25 637 

Konsjesjonsinntekt, jf kommunedirektørens 
forslag til budsjett og øk.plan 2023-2026 

-3 437 -3 437 -3 437 -3 437 

Pensjonskostnader jf. kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

-1 876 7 762 19 386 31 786 

Pensjonsreserve jf. kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

-7 000 -10 000 -13 000 -13 000 

Påslag økt arbeidsgiveravgift lønn over 750.000, 
jf. forslag til statsbudsjett 2023 
Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-
2026 

2 080 2 080 0 0 

Økt lønnsreserve iht kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 

5 821 5 821 5 821 5 821 

Sum Nye tiltak -46 284 -25 477 -9 155 -1 402 

Nye tiltak og realendringer budsjett -47 833 -27 802 -14 780 -7 027 

Ramme 2023-2026 27 660 34 330 33 778 46 797 
 

Innsparingstiltak 
 
K-sak 10/22 - Nedtak av stilling 
Nedtak av stiling 

Nye tiltak 

 
Endring avdrag 2023-2026 
Beregnet endring i avdrag på investeringslån som følge av endret lånebehov i investeringsplanen. 

Endring rentekostnader 2023-2026 
Beregnet endring i rentekostnader. 

Endring utbytte eierandel Stange Energi 
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Som følge av at all virksomhet i Stange Energi AS er avviklet er tidligere utbyttekrav fra Stange Energi på 
10,0 mill. kroner økt til 12,5 mill. kroner økende til 13,5 mill. kroner i 2026. Videre tas renter av ansvarlig 
lån på 6,25 mill. kroner ut av økonomiplanen. Utbytteforventningen er basert på Innlandet Energi 
Holding AS/Eidsiva Energi AS estimerte utbytte, med et tillegg på 1,0 mill. kroner fra Kraftriket AS. 
Utbytteforventningen er beheftet med usikkerhet.  

Felles reserve, BV, jf. kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
I regjeringens forslag til statsbudsjett er 498,0 mill. kroner av veksten i de frie inntektene begrunnet 
med barnevernsreformen. Stange kommunes andel av dette er beregnet å utgjøre om lag 2,6 mill. 
kroner. I rammen til barnevern er det som følge av reformen innarbeidet et nytt tiltak pålydende 
750.000 kroner. Beskrivelsen rundt regjeringens forventninger for dette tiltaket er noe uavklart. Som 
følge av dette tilrår kommunedirektøren at det avsettes 1,5 mill. kroner på felles reserve. 

Felles reserve, jf kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
Avsatte midler til dekning for uforutsette hendelser. 

Justering av endring integreringsmidler, registrert 2. tertial 2022 
Justering av endring integreringsmidler, registrert 2. tertial 2022. 

  

Konsjesjonsinntekt, jf kommunedirektørens forslag til budsjett og øk.plan 2023-2026 
Med bakgrunn i økningen i konsesjonskraftinntektene i 2022 økes inntektsanslaget til totalt 4,0 mill. 
kroner. 

Pensjonskostnader jf. kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
Økte pensjonskostnader i henhold prognose fra KLP og SPK.  

Pensjonsreserve jf. kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
Med bakgrunn i nytt estimat for pensjonskostnader og premieavvik nedjusteres pensjonsreserven. Se 
nærmere beskrivelse om pensjon i kapittelet om Nasjonale og lokale føringer. 

Påslag økt arbeidsgiveravgift lønn over 750.000, jf. forslag til statsbudsjett 2023 Kommunedirektørens 
budsjettforslag 2023-2026 
I hht. regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en økning på 5 % i arbeidsgiveravgiften for 
lønn over 750.000. Anslaget for Stange kommune er beregnet å gi en merkostnad på 2.080.000. 
Størrelsen er inkludert antatte kostnader til systemleverandør for å innarbeide endringen i kommunens 
lønns- og regnskapssystem. 

Økt lønnsreserve iht kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026 
I endringen av lønnsreserven er det tatt høyde for at lønnsoppgjøret inneværende år for de som var i 
brudd antas effektuert først i 2023. Det vil si at beregningen tar med seg årseffekt av årets oppgjør for 
2023, samt økonomisk konsekvens for 2022 for de som var i brudd.  

Felles 

 

Felles reserver 
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Skatt og rammetilskudd 

 

Finans 
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Vedlegg 
 

Vedlegg – Forskriftsrapporter 

 

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd 

 
Beløp i 1000 

       
 Regnskap  

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan  
2023 

Øk.plan  
2024 

Øk.plan  
2025 

Øk.plan  
2026 

Rammetilskudd -696 109 -687 690 -749 952 -770 710 -783 252 -789 273 
Inntekts- og 
formuesskatt 

-603 685 -585 665 -612 305 -615 683 -621 825 -627 966 

Eiendomsskatt -57 019 -57 430 -61 440 -72 750 -89 100 -90 900 
Andre generelle 
driftsinntekter 

-48 752 -48 096 -104 648 -105 501 -90 691 -76 930 

Sum generelle 
driftsinntekter 

-1 405 564 -1 378 881 -1 528 345 -1 564 644 -1 584 868 -1 585 069 

       

Korrigert sum 
bevilgninger 
drift, netto 

1 291 090 1 355 064 1 473 866 1 462 053 1 456 271 1 463 337 

       
Avskrivninger 66 708 40 550 69 440 69 440 69 440 69 440 
       

Sum netto 
driftsutgifter 

1 357 797 1 395 614 1 543 306 1 531 493 1 525 711 1 532 777 

Brutto 
driftsresultat 

-47 767 16 733 14 961 -33 151 -59 157 -52 292 

       
Renteinntekter -13 580 -17 400 -24 090 -26 724 -28 641 -30 147 
Utbytter -15 777 -10 000 -12 500 -12 850 -13 100 -11 160 
Gevinster og tap 
på finansielle 
omløpsmidler 

0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 26 006 32 803 74 376 91 198 95 398 97 314 
Avdrag på lån 54 400 58 189 65 114 73 232 78 972 83 344 

Netto 
finansutgifter 

51 050 63 592 102 900 124 856 132 629 139 351 

       
Motpost 
avskrivninger 

-66 708 -40 550 -69 440 -69 440 -69 440 -69 440 

       

Netto 
driftsresultat  

-63 425 39 775 48 421 22 265 4 032 17 619 

       
Disponering 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

      

Overføring til 
investering 

21 993 4 925 2 000 31 176 4 907 402 

Avsetninger til 
bundne 
driftsfond 

16 939 -1 400 400 400 400 400 
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 Regnskap  

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan  
2023 

Øk.plan  
2024 

Øk.plan  
2025 

Øk.plan  
2026 

Bruk av bundne 
driftsfond 

-14 830 -4 781 -6 636 -6 636 -6 636 -6 636 

Avsetninger til 
disposisjonsfond 

39 323 411 18 276 12 676 12 676 12 676 

Bruk av 
disposisjonsfond 

0 -38 930 -62 461 -59 881 -15 379 -24 461 

Dekning av 
tidligere års 
merforbruk i 
driftsregnskapet 

0 0 0 0 0 0 

Sum 
disponeringer 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

63 425 -39 775 -48 421 -22 265 -4 032 -17 619 

       

Fremført til 
inndekning i 
senere år 
(merforbruk) 

0 0 0 0 0 0 

 

Bevilgningsoversikt drift  § 5-4 annet ledd 
 
Beløp i 1000 

       
 Regnskap  

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Felles -81 135 -9 861 -22 820 -18 516 -16 663 -4 263 
Felles reserver 0 60 261 53 501 53 501 51 421 51 421 
Politiske organer 7 435 6 606 10 171 8 371 9 071 8 371 
Kontrollutvalg og 
revisjon 

1 980 2 385 2 480 2 480 2 480 2 480 

Skatt og 
rammetilskudd 

-82 136 -94 415 -61 632 -73 632 -73 632 -73 632 

Finans 0 0 0 0 0 0 
Kommunedirektør 8 932 7 706 6 231 7 986 7 986 7 986 
Stab for HR og 
service 

24 729 25 609 27 101 27 101 27 101 27 101 

Stab for økonomi 17 607 17 074 17 127 17 124 17 124 17 124 
Eiendomsavdelingen 112 946 99 785 125 170 125 638 123 638 120 638 
Planavdelingen 10 073 8 263 8 283 8 759 7 559 7 559 
Kommuneadvokaten 3 610 3 299 3 469 3 469 3 469 3 469 
Digitalisering og 
utvikling 

4 256 5 991 0 0 0 0 

Kommunalsjef 
samfunnsutvikling 

4 503 7 199 13 716 13 721 13 721 13 721 

Barnehager 187 348 185 076 197 155 193 421 193 421 193 421 
Arstad skole 28 677 24 807 27 256 27 256 27 256 27 256 
Breidablikk skole 11 206 11 283 10 741 10 741 10 741 10 741 
Hoberg skole 34 522 30 121 36 324 36 324 36 324 36 324 
Solvin skole 15 630 12 992 13 755 13 755 13 408 13 408 
Stange skole 31 472 29 922 35 509 35 509 35 509 35 509 
Espa skole og 
barnehage 

11 278 10 666 8 918 8 918 8 918 8 918 

Tangen skole 9 158 8 332 9 861 9 691 9 691 9 691 
Vallset skole 13 314 13 916 12 658 12 658 12 658 12 658 
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 Regnskap  

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Åsbygda skole 7 936 7 970 7 679 7 679 7 679 7 679 
Ottestad 
ungdomsskole 

22 478 21 723 24 984 24 984 24 984 24 984 

Romedal 
ungdomsskole 

17 562 17 773 18 971 18 796 18 596 18 596 

Stange 
ungdomsskole 

16 897 16 844 19 613 19 438 19 238 19 238 

Barnevern 26 917 47 490 52 265 52 265 52 265 52 265 
Kommunalsjef 
oppvekst 

28 945 30 219 34 943 34 310 34 657 34 857 

Åkershagan 
opplær./akt.senter 

27 791 24 737 25 411 25 411 25 411 25 411 

Barn og familie 67 248 37 906 37 674 38 307 38 307 38 307 
Helse og 
rehabilitering 

61 205 0 0 0 0 0 

Tilrettelagte 
tjenester 

234 718 228 324 220 874 220 874 220 874 220 874 

NAV Stange 
kommunal 

44 450 44 882 45 868 45 868 45 868 45 868 

Tjenesteenheten 32 149 0 0 0 0 0 
Helsetjenester i 
hjemmet 

117 018 119 951 128 790 128 688 128 688 128 688 

Ottestad helse- og 
mestringssenter 

36 483 59 288 61 109 61 109 61 109 61 109 

Stange helse- og 
omsorgssenter 

89 600 79 835 86 742 86 742 86 742 86 742 

Kommunalsjef for 
helse og mestring 

12 111 59 069 65 631 66 724 66 624 66 624 

Kultur 60 800 60 449 64 939 64 939 62 385 61 601 
Hedmarken 
landbrukskontor 

3 371 3 380 3 480 3 480 3 480 3 480 

Hamarregionen 
reiseliv og  utvikling 

3 289 3 106 2 086 2 086 2 086 2 086 

Reiseliv 0 0 1 142 1 142 1 142 1 142 
Kommunalteknikk 6 821 12 437 14 168 14 168 14 168 14 168 

Sum bevilgninger 
drift, netto 

1 293 194 1 342 399 1 451 342 1 441 284 1 435 502 1 443 618 

       
Herav:       
Netto renteutgifter 
og -inntekter 

0 14 14 14 14 14 

Avsetninger til 
bundne driftsfond 

16 935 -1 800 0 0 0 0 

Bruk av bundne 
driftsfond 

-14 830 -4 781 -6 636 -6 636 -6 636 -6 636 

Bruk av 
disposisjonsfond 

0 -6 098 -15 902 -14 147 -14 147 -13 097 

Korrigert sum 
bevilgninger drift, 
netto 

1 291 090 1 355 064 1 473 866 1 462 053 1 456 271 1 463 337 

 

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd 
 
Beløp i 1000 
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 Regnskap  

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Investeringer i varige 
driftsmidler 

190 918 304 705 382 492 262 456 189 306 150 260 

Tilskudd til andres 
investeringer 

684 425 425 425 425 425 

Investeringer i aksjer 
og andeler i selskaper 

5 758 4 500 4 600 4 700 4 800 4 800 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 

Sum 
investeringsutgifter 

197 360 309 630 387 517 267 581 194 531 155 485 

       
Kompensasjon for 
merverdiavgift 

-27 294 -45 424 -62 793 -32 096 -21 831 -15 482 

Tilskudd fra andre -3 308 -23 900 0 0 0 0 
Salg av varige 
driftsmidler 

-21 907 -14 000 -6 000 -6 000 -30 000 -30 000 

Salg av finansielle 
anleggsmidler 

0 0 0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på 
utlån av egne midler 

0 0 0 0 0 0 

Bruk av lån -136 213 -206 379 -287 188 -197 408 -142 298 -113 013 

Sum 
investeringsinntekter 

-188 722 -289 703 -355 981 -235 504 -194 129 -158 495 

       
Videreutlån 83 775 65 000 80 000 80 000 80 000 80 000 
Bruk av lån til 
videreutlån 

-83 775 -65 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

Avdrag på lån til 
videreutlån 

22 542 14 080 16 931 19 627 22 015 24 010 

Mottatte avdrag på 
videreutlån 

-22 860 -14 080 -16 931 -19 627 -22 015 -24 010 

Netto utgifter 
videreutlån 

-318 0 0 0 0 0 

       
Overføring fra drift -21 993 -4 925 -2 000 -31 176 -4 907 -402 
Avsetninger til 
bundne 
investeringsfond 

10 555 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne 
investeringsfond 

-14 887 0 0 0 0 0 

Avsetninger til 
ubundet 
investeringsfond 

20 105 6 000 0 0 4 505 7 917 

Bruk av ubundet 
investeringsfond 

-2 100 -21 002 -29 536 -901 0 -4 505 

Dekning av tidligere 
års udekket beløp 

0 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra 
drift og netto 
avsetninger 

-8 320 -19 927 -31 536 -32 077 -402 3 010 

       

Fremført til 
inndekning i senere 
år (udekket) 

0 0 0 0 0 0 
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Bevilgningsoversikt investering § 5-5 annet ledd 
 

1. Investeringer i varige driftsmidler 
 
Beløp i 1000 

        
 Regnskap 

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Øk.plan 
Sum 

2023-
2026 

IKT 1 089 3 000 0 0 3 000 3 000 6 000 
Biladministrasjon 150 300 632 996 346 300 2 274 
Tomter 733 0 0 500 500 500 1 500 
Brannprosjektering 
1985 krav 

877 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

Breidablikk skole 4 498 0 0 0 3 000 3 000 6 000 
Ladepunkter el-biler 675 0 0 0 0 0 0 
Hedmarken 
helseberedskapssenter 

0 0 0 0 0 30 000 30 000 

Hoberg skole - 
Byggetrinn 2 

4 191 80 000 120 000 20 000 0 0 140 000 

Stange skole 6 580 0 0 0 0 0 0 
Reserve bygg og 
anlegg 

0 0 0 6 500 6 500 6 500 19 500 

Nye Romedal 
barneskole 

122 0 0 0 5 000 42 000 47 000 

Nye Stange 
ungdomsskole 

4 346 62 769 174 000 10 000 0 0 184 000 

Omsorgsboliger i 
Stangebyen 

718 3 000 0 0 0 0 0 

Ottestad flerbrukshall -259 0 0 0 0 0 0 
Ottestad svømmehall 69 397 75 776 0 0 0 0 0 
Overføring erstatning 
Stange komm. 
boligforetak sanerte 
boliger 

5 780 0 0 0 0 0 0 

Etablering av 
reservekraftforsyning i 
sentrale bygg 

6 899 0 0 0 0 0 0 

Sentrale og historiske 
kulturbygg i Stange 
kommune 

77 0 0 0 0 0 0 

Stange helse- og 
omsorgssenter rehab. 
yttervegger 

110 0 0 0 0 0 0 

Stange 
produksjonskjøkken - 
utvidelse kjøl og frys 

2 628 0 0 0 0 0 0 

Tingvold - utvikling 
kulturhus 

818 0 0 0 0 0 0 

Nedre Tømte 
barnehage 

126 0 0 0 0 0 0 

Utbygging 
Navneberget 

3 818 1 500 0 0 0 0 0 

Uteområde Ottestad 
ungdomsskole 

0 0 500 4 500 0 0 5 000 

Stange skole - 
Utvidelse 

0 0 5 000 65 000 60 000 0 130 000 

Utredning for 
ombygging av Stange 

107 0 0 0 0 0 0 
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 Regnskap 

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Øk.plan 
Sum 

2023-
2026 

helse- og 
omsorgssenter 
Hoberg skole - 
Byggetrinn 1 

2 194 0 0 0 0 0 0 

Åkersvika hageby 3 861 2 500 7 500 8 000 7 000 0 22 500 
Nye bofellesskap TT 0 0 3 000 3 000 0 0 6 000 
Åkersvika Hageby - 
avfallssug 

0 0 0 10 000 20 000 0 30 000 

Relokalisering av 
vedbasen 

0 0 1 000 0 0 0 1 000 

Kirkebygg og 
kirkegårder 

8 420 3 140 3 140 3 140 3 140 3 140 12 560 

Andre 
investeringsprosjekter 
eiendomsavdelingen 

12 259 11 220 14 220 14 220 14 220 14 220 56 880 

Seeding skulptur 729 0 0 0 0 0 0 
Gebyrområder 31 206 45 000 43 000 75 000 48 000 36 000 202 000 
Lekeplass/møteplass, 
Stange sentrum 

0 0 0 4 000 0 0 4 000 

Veger 13 493 13 500 5 500 32 600 13 600 6 600 58 300 
Gebyrområder 5 274 0 0 0 0 0 0 

Investeringer i varige 
driftsmidler  

190 918 304 705 382 492 262 456 189 306 150 260 984 514 

 

2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000 

        
 Regnskap 

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Øk.plan 
Sum 

2023-
2026 

Ottestad 
flerbrukshall 

259 0 0 0 0 0 0 

INVESTERINGER 
MASKINER/ 
KIRKER 

425 425 425 425 425 425 1 700 

Tilskudd til 
andres 
investeringer 

684 425 425 425 425 425 1 700 

 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i 1000 

        
 Regnskap 

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Øk.plan 
Sum 

2023-
2026 

Aksjer og 
andeler 

5 758 4 500 4 600 4 700 4 800 4 800 18 900 

Investeringer 
i aksjer og 
andeler i 
selskaper 

5 758 4 500 4 600 4 700 4 800 4 800 18 900 
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4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i 1000 

        
 Regnskap 

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Øk.plan 
Sum 

2023-
2026 

Investeringer 
i varige 
driftsmidler  

0 0 0 0 0 0 0 

        

Sum del 1-4 197 360 309 630 387 517 267 581 194 531 155 485 1 005 114 
 

Økonomisk oversikt drift § 5-6  
 
Beløp i 1000 

       
 Regnskap  

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Rammetilskudd -696 109 -687 690 -749 952 -770 710 -783 252 -789 273 
Inntekts- og 
formuesskatt 

-603 685 -585 665 -612 305 -615 683 -621 825 -627 966 

Eiendomsskatt -57 019 -57 430 -61 440 -72 750 -89 100 -90 900 
Andre 
skatteinntekter 

-476 -400 -400 -400 -400 -400 

Andre 
overføringer og 
tilskudd fra 
staten 

-48 276 -47 724 -104 276 -105 129 -90 319 -76 558 

Overføringer og 
tilskudd fra 
andre 

-292 783 -208 835 -180 212 -190 701 -190 701 -190 701 

Brukerbetalinger -58 903 -62 440 -61 328 -61 220 -61 220 -61 220 
Salgs- og 
leieinntekter 

-142 544 -138 657 -147 491 -147 491 -147 491 -147 491 

Sum 
driftsinntekter 

-1 899 794 -1 788 841 -1 917 404 -1 964 084 -1 984 309 -1 984 510 

       
Lønnsutgifter 944 871 930 100 986 108 974 980 965 475 963 841 
Sosiale utgifter 234 846 263 292 265 780 275 418 287 042 299 442 
Kjøp av varer og 
tjenester 

502 223 502 894 534 022 534 080 526 180 522 480 

Overføringer og 
tilskudd til andre 

103 380 68 738 77 015 77 015 77 015 77 015 

Avskrivninger 66 708 40 550 69 440 69 440 69 440 69 440 

Sum 
driftsutgifter 

1 852 027 1 805 574 1 932 365 1 930 933 1 925 152 1 932 218 

       

Brutto 
driftsresultat 

-47 767 16 733 14 961 -33 151 -59 157 -52 292 

       
Renteinntekter -13 580 -17 400 -24 090 -26 724 -28 641 -30 147 
Utbytte -15 777 -10 000 -12 500 -12 850 -13 100 -11 160 
Gevinst og tap 
på finansielle 
omløpsmidler 

0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 26 006 32 803 74 376 91 198 95 398 97 314 
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 Regnskap  

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Avdrag på lån 54 400 58 189 65 114 73 232 78 972 83 344 

Netto 
finansutgifter 

51 050 63 592 102 900 124 856 132 629 139 351 

       
Motpost 
avskrivninger 

-66 708 -40 550 -69 440 -69 440 -69 440 -69 440 

       

Netto 
driftsresultat 

-63 425 39 775 48 421 22 265 4 032 17 619 

       
Disponering 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

      

Overføring til 
investering 

21 993 4 925 2 000 31 176 4 907 402 

Avsetninger til 
bundne 
driftsfond 

16 939 -1 400 400 400 400 400 

Bruk av bundne 
driftsfond 

-14 830 -4 781 -6 636 -6 636 -6 636 -6 636 

Avsetninger til 
disposisjonsfond 

39 323 411 18 276 12 676 12 676 12 676 

Bruk av 
disposisjonsfond 

0 -38 930 -62 461 -59 881 -15 379 -24 461 

Dekning av 
tidligere års 
merforbruk 

0 0 0 0 0 0 

Sum 
disponeringer 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

63 425 -39 775 -48 421 -22 265 -4 032 -17 619 

       

Fremført til 
inndekning i 
senere år 
(merforbruk) 

0 0 0 0 0 0 

       
 

Vedtekter for skattetakster 
 

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV  

(sist endret med virkning fra 01.01.2023. vedtatt i KS-sak 59/22)  

  

Kap. I Lovhjemmel 

§ 1. Vedtektene. 
Grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt i Stange kommune er Eiendomsskattelovens § 2 og 3, samt 
forskrifter gitt i medhold av eiendomsskatteloven. 
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Kap. II Nemnder for eiendomsskatt 

§ 2. Sammensetning og valg av nemnder 
I medhold av eiendomsskatteloven §8A-3 (4) og §20 velger kommunestyret en sakkyndig takstnemnd og 
en klagenemnd for eiendomsskatt til å verdsette eiendommer i Stange kommune på bakgrunn av forslag 
fra tilsatte besiktigelsesmenn og sakkyndige. 

Sakkyndig nemnd skal bestå av 3 medlemmer med leder, nestleder og ett medlem.  I tillegg velges tre 
varamedlemmer. 

Klagenemnda for eiendomsskatt skal bestå av 3 medlemmer (leder, nestleder og ett medlem).  I tillegg 
velges 3 varamedlemmer. 

Valgperioden følger kommunevalgperioden. 

§ 3. Valgbarhet og habilitet 
Valgbare og pliktige til å motta oppnevning til medlem av de sakkyndige takstnemndene er de som er 
pliktige til å motta valg til kommunestyret. Medlem av formannskapet skal ikke være med i sakkyndige 
nemnd eller klagenemnd for eiendomsskattesaker jf eiendomsskatteloven §21. Kommunestyrets 
medlemmer kan unnslå seg valg. 

Et medlem er inhabil til å delta i taksten/verdifastsettelsen av den enkelte eiendom når: 

1. vedkommende selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen 
2. vedkommende er i slekt eller i svogerskap med en som er nevnt under nr. 1 i opp- eller 

nedstigende linje eller sidelinje inntil søsken 
3. vedkommende er eller har vært gift/samboende med eller forlovet med eier, eller har vært 

fostermor eller fosterfar til en eier 
4. vedkommende er verge for en person som er nevnt under nr. 1 
5. vedkommende er styrer eller medlem av styret for et selskap, forening, sparebank, stiftelse eller 

offentlig innretning som eier, panthaver eller leieboer til eiendommen. 

Likedan er vedkommende inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet 

til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. 

De sakkyndige nemndene avgjør selv om et medlem er inhabilt. 

§ 4. Besiktigelsesmenn og takstmenn 
Nemndene kan be eiendomsskattekontoret engasjere sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser på 
det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske, juridiske eller andre områder, når dette anses 
nødvendig. 

De sakkyndige/besiktigelsesmenn deltar ikke i selve takseringen og har ikke stemmerett. 

Habilitetsreglene under § 3. gjelder også for besiktigelsesmenn og takstmenn. 
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Kap. III Skattetaksten 

§ 5. Konferanser om retningslinjer før alminnelig taksering mv. 
Den sakkyndige nemnda trer sammen før den alminnelige taksering påbegynnes til felles drøftelse og 
fastsettelse av alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i 
vurderingen. Slike møter holdes også ellers når det finnes påkrevet.  

Møtebok fra disse møter føres av rådmannen eller den han bemyndiger. Vedtak treffes med alminnelig 
flertall, og er av rettledende art. 

§ 6. Takseringsprinsipp og taksering  
Verdsettelse gjøres etter bestemmelsene i Eiendomsskatteloven §8A-2 

Stange kommunestyre fastsetter årlig, i henhold til § 10 i eiendomsskatteloven, skattesats i prosent av 
verdien som eiendommen ble satt til etter reglene i §§ 8 A-2 til 8 A-4. 

Den sakkyndige nemnda vedtar takstene av skatteobjektene. 

§ 7. Forberedelse av taksten, varsel 
Plan, bygg og oppmålingsavdelingen fungerer som eiendomsskattekontor. Det påligger 
eiendomsskattekontoret å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for sakkyndig nemnd og 
klagenemnda for eiendomsskatt. 

Eiendomsskattekontoret tilbyr nemndene og kommunedirektøren nødvendig opplæring i regelverk og 
saksbehandling. 

Eiendomsskattekontoret utarbeider en liste over antatt skattepliktige eiendommer som sakkyndig 
nemnd inviteres til å vurdere. 

Det lages en egen liste over eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven §§5 og 7 og en egen 
liste over verk og bruk. Eiendommer som er fritatt etter §5 skal ikke takseres. Kommunedirektøren 
bestemmer om eiendommer som er fritatt etter §7 skal takseres. 

Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig informasjon om den enkelte 
eiendom. 

Eiendomsskattekontoret kan pålegge eieren å utlevere opplysninger av betydning for taksten (jf 
eiendomsskatteloven § 31) 

Det påligger sakkyndig takstnemnds leder, i samarbeid med eiendomsskattekontoret, å planlegge og 
lede arbeidet med takseringen. 

Eiendomsskattekontoret berammer takstmøtene i samråd med sakkyndig takstnemnd og befaring i 
samråd med besiktigelsesmenn og de sakkyndige. 

Før den alminnelige taksering påbegynnes, drøfter sakkyndig takstnemnd de takseringsregler som skal 
legges til grunn ved takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen. 

Sakkyndig nemnd vedtar sjablonger til bruk ved takseringen. Sjablongene skal være et hjelpemiddel for å 
komme fram til eiendommens omsetningsverdi, og skal ta høyde for at eiendommens innretning, 
bruksegenskap og lokalisering kan virke inn på verdien. 
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Sakkyndig nemnd skal foreta prøvetaksering for å fastsette prisnivået for takseringen. 

Det føres protokoll over forhandlingene i sakkyndig takstnemnd. 

Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger benyttes ved utskriving av eiendomsskatt på denne kategori 
eiendommer, vedtatt av kommunestyret 26.10.2022. Formuesgrunnlaget må benyttes slik de 
fremkommer fra Skatteetaten og iht. regelen i esktl. § 8 C-1. Boliger uten formuesgrunnlag, herunder 
våningshus, får fastsatt takst av skattetakstnemnda på samme måte som øvrige skattepliktige 
eiendommer. 

§ 8. Besiktigelse og protokollering 
Eiendommens eier varsles om at eiendommen skal takseres. Varsel gis ved offentlig kunngjøring i 
lokalavisen, i tillegg skal det informeres på kommunens internettside. Eiendomsskattekontoret 
fastsetter normalfrist for varsel om taksering. 

Eiendommene, med unntak av boligeiendommer med formuesgrunnlag, skal i alle tilfelle befares. 
Befaring kan bare unnlates der denne ikke gir noen verdi tilknyttet fastsettelsen av taksten og hvor eier 
er enig i dette. Sakkyndig nemnd i samarbeid med eiendomsskattekontoret avklarer hvilken eiendom 
eller del av denne som skal fotograferes ved befaringen, jf eiendomsskatteloven § 31(5). Ved taksering 
av verk og bruk bør fotografering alltid skje. 

I forbindelse med befaringen vurderer besiktigelsesmennene og de sakkyndige forslag til ny takst. 

Sakkyndig takstnemnd tar i forbindelse med besiktigelsen stilling til om den enkelte eiendom skal 
beskattes som verk og bruk og hvilket tilbehør og ting som skal inngå i taksten jf eiendomsskatteloven § 
4 tredje og fjerde punktum. Takstnemnda tar også stilling til om det er grunnlag for unntak fra 
eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §5 (obligatorisk fritak). 

Grunn og bygning bør takseres særskilt hvis de eies av forskjellige skatteytere. Fester av bolig- og 
fritidseiendommer skal da betraktes som eier i samsvar med tomtefesteloven. 

Det skal gis en kort begrunnelse for taksten som ikke kan være kortere enn at det blir mulig for 
skatteyter å forstå hvordan taksten er fastsatt. Begrunnelsen skal inneholde prinsippene for 
verdsettelse, samt hvilke kriterier og grunnlag som er lagt til grunn for den enkelte eiendom. 
Begrunnelsen kan gis på et skjema som viser hvilke faktiske opplysninger om eiendommen som er lagt til 
grunn og hvilke sjablonverdier som er brukt. For verk og bruk vil det ofte være behov for en grundigere 
begrunnelse. 

§ 9. Utleggelse og kunngjøring 
Det utlegges liste over samtlige verdsettelser i skatteåret til offentlig ettersyn i 4 uker. Det kunngjøres i 
lokalpressen når og hvor utleggelse skjer. Kunngjøringen skal inneholde opplysning om fristen for 
begjæring av overtakst og hvem begjæringen skal sendes til. 

Ved omtaksering i perioden mellom to alminnelige takseringer sendes gjenpart av takstprotokollen til 
eieren med angivelse av at krav om overtakst må være innkommet til kommunedirektøren innen 6 uker 
fra mottak av takstdokumentet. 

  

Kap. IV Overtakst 
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§ 10. Klage på eiendomsskatt 
Skatteyter kan klage på eiendomsskattevedtaket. Klagen må leveres inn skriftlig til 
eiendomsskattekontoret innen seks uker etter mottatt takst. Klagen over taksten kan fremmes hvert år i 
forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaga på samme grunnlag 
tidligere år. 

Leder av den sakkyndige nemnda kan avvise klager som er for sent innkommet. 

Det besluttende organ kan endre tidligere vedtak når dette omfatter mindre endringer eller oppretting 
av feil i grunnlaget. I andre saker sendes klagen til lederen i klagenemnda for eiendomsskattesaker eller 
kommunedirektøren som snarest mulig etter utløpet av fristen oversender den til lederen i 
klagenemnda 

§ 11. Klagenemnda for eiendomsskattesaker 
Klagesaker på eiendomsskatt behandles av klagenemnda for eiendomsskattesaker. Reglene i §§ 5-8 for 
den sakkyndige nemnda får tilsvarende anvendelse så langt de passer. 

Når samtlige overtakster er avsluttet, utlegges protokollen til offentlig ettersyn i 4 uker på samme sted 
som skattetakstene har vært utlagt. Lederen kunngjør utleggelsen i pressen. 

Klagenemnda fører særskilte protokoller innrettet på samme måte som den sakkyndige nemndas 
protokoller 

Klagenemnda er også klageorgan for klage på vedtak etter eiendomsskatteloven §28 

For boliger med formuesgrunnlag skal klage over verdsettelse rettes til Skatteetaten. Eier har en utvidet 
klagefrist (klageadgang): Første gang en bolig verdsettes etter eiendomsskatteloven § 8 C, er fristen for 
å klage over vedtak som får betydning for eiendomsskatten, seks uker fra skatteseddelen mottas fra 
kommunen, jf. skatteforvaltningsloven § 13-4 annet ledd annet punktum. Dersom eier får medhold i 
klagen til Skatteetaten, må eiendomsskatten rettes tilsvarende, jf. esktl § 17 fjerde ledd. 

  

Kap. V Ny verdsettelse  

§ 12. Særskilt verdsettelse  
Omtaksering av ein eigedom skal skje dersom det i tida mellom dei allmenne takseringen, ligg føre ein 
av dei følgjane grunnane: 

1. eigedommen er delt 
2. bygningar på eigedomen er rive eller øydelagt av brann eller liknande, eller 
3. det er ført opp nye bygningar eller gjort monalege forandringar på eigedomen. 

Jfr. Eiendomsskatteloven §8A-3 (5). Dette gjelder ikke boligeiendommer som årlig får ny takst basert på 
Skatteetatens formuesgrunnlag. 

Når verdien av en eiendom ved inntrådte forandringer antas å være vesentlig økt eller redusert i forhold 
til andre eiendommer, kan formannskapet så vel som den skattepliktige, forlange særskilt verdsettelse 
avholdt i tiden mellom to alminnelige eiendomstakseringer. 
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Krav om omtaksering må sendes innen 1.november til kommunedirektøren som besørger det 
videresendt til den sakkyndige nemnda. Skatteyter som krever omtaksering etter dette og førre ledd, må 
sjølv dekkje kostnadene med taksering jfr. Eiendomsskatteloven §8A-3 (6). 

Ved verdsettelse som nevnt foran kommer reglene i vedtektene om skattetakst og overskattetakst til 
tilsvarende anvendelse. Ved ny verdsettelse sendes gjenpart av protokoll til eieren med angivelse av at 
eventuelt krav om overtakst må være innkommet innen fire uker fra utsendelsen av dokumentet. 

  

Kap. VI Eiendomsskatten 

§ 13. Område for beskatning 
Eiendomsskatten skal utskrives på eiendommer innenfor de områder av kommunen som 
kommunestyret til enhver tid fastsetter og på energianlegg i hele kommunen, jfr. Eiendomsskattelovens 
§ 2,3 og 4. Det skrives også ut eiendomsskatt på det særskilte tilleggetDen sakkyndige nemnda 
fastsetter hvilke eiendommer som kommer inn under begrepet ”energianlegg”. Tvist om lovforståelse 
påklages til Stange formannskap etter at nemnda har uttalt seg.  

§ 14 Fritak for beskatning 
Unntatt fra beskatning er eiendommer som er nevnt under § 5 i eiendomsskatteloven og de 
eiendommer som kommunestyret velger å frita etter § 7 i eiendomsskatteloven.  

Fritak etter § 5 følger direkte av lovteksten og sentrale vedtekter og avgjøres administrativt. Tvist om 
lovforståelse påklages til Stange formannskap etter at den sakkyndige nemnda har uttalt seg. 

Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt jfr. § 7 i eiendomsskatteloven: 

1. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som har til formål å være til gagn for kommune eller 
stat. Dette gjelder bla eiendommer tilhørende menigheter og trossamfunn, kulturelle og 
humanitære organisasjoner. Sykehus, daghjem, behandlingshjem og tilsvarende anlegg eller 
institusjoner som drives av private organisasjoner eller av fylkeskommunen. Skoler, museer, 
idrettsanlegg, klubbhus og sportshytter tilhørende idrettslag og lignende.  

2. Bygninger som har historisk verdi. For at bygningen skal ansees å ha historisk verdi må den i 
regelen være fredet etter lov om kulturminner av 9. juni 1978. 

§ 15. Utskriving av eiendomsskatten. 
Eiendomsskattekontoret utregner eiendomsskatten og skriver ut skattelistene. Til dette bruk skal 
kontoret holde en ajourført liste (protokoll) over samtlige eiendommer, deres takster og eiere. 
Eiendommer som er fritatt etter §5 i eiendomsskatteloven skal ikke takseres. 

Eiendomsskattelisten skal inneholde alle takserte eiendommer enten de er skattepliktige eller ikke, 
oppført i nummerrekkefølge etter matrikkelen eller etter adresse. Som tillegg til listen skrives en 
særskilt fortegnelse over skattefrie eiendommer. 

Det påligger Bygg- og oppmålingsavdelingen i kommunen å innberette til eiendomsskattekontoret alle 
oppmålinger, matrikuleringer og oppdelinger av eiendommer. Likeledes plikter seksjonen ved utgangen 
av hvert kvartal å innberette til eiendomsskattekontoret alle avsluttede anmeldte byggearbeider. 

Eiendomsskatten skal så vidt mulig være utskrevet og skattesedlene utsendt innen 1. mars i Skatteåret. 
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Eiendomsskattekontoret besørger utsendelsen. Skjemaet for lister, skattesedler m.m. fastsettes av 
kommunedirektøren. 

Eiendomsskatten forfaller til betaling etter plan for kommunale avgifter. 

  

Kap. VII Forskjellige bestemmelser 

§ 16. Omkostninger og godtgjørelse til takstmennene 
Kommunestyret/formannskapet bestemmer den godtgjørelse som skal tilstås medlemmer av 
nemndene.  

Godtgjørelse utbetales av kommunen etter oppgave fra leder i nemnda og etter anvisning fra 
kommunedirektøren. 

Når begjæring om omtaksering mellom to alminnelige eiendomstakseringer fremsettes av den 
skattepliktige, skal omkostningene ved takseringen svares av ham selv. 

§ 17. Omtaksering etter krav fra kommunen 
Kommunedirektøren plikter å sørge for at det blir holdt takst straks når innberetning eller annet 
materiale viser at det er grunn for omtaksering etter eiendomsskattelovens §8A-3. (Dette gjelder ikke 
boligeiendommer som årlig får ny takst basert på Skatteetatens formuesgrunnlag) 

§ 18. Ikrafttredelse 
Disse vedtekter trer i kraft fra og med 1. januar 2005. 

Endringer av vedtektenes § 14 trer i kraft fom. 01.01.07.  

Endringer av vedtektenes § 2 og §11 vedtatt i kommunestyret sak 102/07, trer i kraft fom 01.01.08. 

Endring av vedtektene etter at Byskatteloven ble tatt inn i eiendomskatteloven med virkning fra 
01.01.2013. 

Siste endring i budsjettvedtak for 2015. 

Siste endring i budsjettvedtak for 2018. 

Siste endring i budsjettvedtaket for 2019 KS-sak 124/18 

Siste endring i kommunestyrevedtak - KS 59/22 

  

  

Eiendomsskatt - forklaring til forslag til vedtak 

 
Eiendomsskatt, forklaring til kommunedirektørens forslag til vedtak, punkt 9-16. 
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Punkt 9: I medhold av Eiendomsskatteloven (esktl) §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt i Stange 
kommune for 2023. 

Kommunestyret skal avgjøre om hvorvidt det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, jf 
eiendomsskatteloven (esktl) § 2, og må hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen beslutte 
hvorvidt og etter hvilke satser og regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende 
skatteåret, jf eiendomsskatteloven (esktl) § 10. 

Punkt 10:Eiendomsskatten skal skrives ut etter utskrivningsalternativ fastsatt i esktl § 3 bokstav a) faste 
eigedomar i heile kommunen. Det skrives også ut eiendomsskatt for det særskilte skattegrunnlaget 
redusert med fem syvendedeler i 2023 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.) 

Det legges opp til at eiendomsskatten skal skrives ut for faste eigedomar i heile kommunen, slik det også 
har vært praktisert tidligere. 

I statsbudsjett for 2018 ble det lagt opp til endringer i beskatningen av «verker og bruk» 
(produksjonsbedrifter) som i 2019 ble omklassifisert til «næringseiendommer». I eiendomsskattetaksten 
på «verker og bruk» inngikk også verdien av maskiner og utstyr. For «næringseiendommer» er ikke disse 
verdiene medregnet. Differansen mellom eiendomsskattetaksten som verker og bruk hadde i 2018 og 
eiendomsskattetaksten på de samme eiendommene taksert som næringseiendom i 2019, utgjør det 
«særskilte skattegrunnlag». Det særskilte skattegrunnlaget skal forholdsmessig nedtrappes over en 7 års 
periode, med 1/7-del hvert år, i henhold til overgangsregel til esktl §§ 3 og 4, første ledd første 
punktum.   

Budsjettvedtakets punkt 12: Generell skattesats settes til 5,9 promille (esktl §13) Kommunestyret vedtar 
en differensiering av eiendomsskattesatsene (eskl. §12 bokstav a)). For eiendommer bebygget med 
boliger eller fritidsboliger settes skattesatsen til 3,2 promille. Eiendomsskattesats på det særskilte 
skattegrunnlaget er 3,9 promille (overgangsregelen til esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt.) 

Eiendomsskatt på næringseiendommer kan skrives ut med inntil 7 promille, men med en maksimal vekst 
på 1 promillepoeng per år. Det betyr at eiendomsskatten for næringseiendommer i Stange kommune 
kan utskrives med maksimalt 5,9 promille i 2023. Kommunedirektøren foreslår at eiendomsskatt for 
næringseiendommer skrives ut med en sats på 5,9 promille, som i henhold til esktl § 13 vil være den 
generelle skattesatsen. En økning i utskrivning av eiendomsskatt for næringseiendommer fra 4,9 til 5,9 
promille vil gi ca 2 mill. kroner i økte eiendomsskatteinntekter. 

Promillesatsen for det «særskilte skattegrunnlaget» skal, i henhold til overgangsregelen til esktl. §§ 3 og 
4, første ledd siste pkt, stå fast på 3, 9 promille i hele 7-årsperioden. 

Budsjettvedtakets punkt 13: Bunnfradrag settes til 0 kroner. 

Kommunestyret kan fastsette bunnfradrag i takstgrunnlaget for alle boliger og fritidsboliger. 
Bunnfradraget gir et fradrag i eiendomsskatten for eiere av fritidsboliger og boliger, og vil redusere 
kommunes inntekter fra eiendomsskatt tilsvarende. I Stange kommune har det ikke vært bunnfradrag i 
eiendomsskatten siden 2008. Kommunedirektøren foreslår at bunnfradraget fortsatt settes til 0 kroner. 

Budsjettvedtakets punkt 14: Fritak for eiendomsskatt videreføres for lag og foreninger og for bygg med 
historisk verdi, jf esktl § 7 bokstav a) og b) og Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Stange 
kommune § 14. Fritak videreføres for alle eiendommer som fikk fritak for 2022, jfr vedlagt liste. 



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 157 av 177 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å supplere listen over eiendommer, i henhold til kommunens 
vedtekter § 14.  

Eiendomsskatteloven § 7 gir kommunen rettslig grunnlag til å unnta visse eiendommer helt eller delvis 
for eiendomsskatt, i tillegg til eiendommer som etter esktl § 5 skal fritas. I Vedtekter for skattetakster 
over faste eiendommer i Stange kommune (vedlagt) § 14 framgår hvilke eiendommer som det er valgt å 
frita i Stange. Dette er: a) eiendommer til stiftelser eller institusjoner som har til formål å være til gagn 
for kommune eller stat og b) bygninger som har historisk verdi, og i reglen skal være fredet etter lov om 
kulturminner. Kommunedirektørens liste over eiendommer som er fritatt med grunnlag i esktl § 7 og 
vedtektenes §14, følger vedlagt. Det foreslås at kommunedirektøren gis fullmakt til å supplere listen 
med eiendommer som oppfyller vilkårene i esktl § 7 og vedtektenes § 14.  

Budsjettvedtakets punkt 15: Eiendomsskatten skal faktureres i to terminer (esktl. § 25). 

Eiendomsskatt må faktureres i minimum to terminer, jf esktl § 25. Det foreslås å videreføre gjeldene 
praksis og fortsatt fakturere eiendomsskatt i to terminer. 

Budsjettvedtakets punkt 16: Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen 
Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Stange kommune (er vedlagt). 

Eiendommer, fritak etter § 7 
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