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Budsjettvedtak 
 
Kommunestyretes budsjettvedtak 

Drifts- og investeringsbudsjettet for 2022 – 2025 

1. Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for 2022 – 2025 med de endringer som fremgår 
av herværende vedtak vedtas i samsvar med hovedoversikter presentert i kapittel benevnt 
vedlegg, økonomisk oversikt drift § 5-6 , bevilgningsoversikt drift § 5-4 første og annet ledd, og 
bevilgningsoverskt investering § 5-5 første og annet ledd. 

2. Økonomiplanen er saldert ved netto bruk av disposisjonsfond med 38.518.943 kroner i 2022, 
42.766.743 kroner i 2023, 47.814.743 kroner i 2024, og 21.848.143 kroner i 2025. 

3. Rammereduksjon på 8.607.000 kroner i 2022, 22.703.000 kroner i 2023, 38.848.000 i 2024 og 
48.648.000 kroner i 2025, fordeles etter strukturelle endringer og gjennom optimalisering av 
driften. 

4. 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. 

5. Investeringer i varige driftsmidler i 2022 er budsjettert med totalt 304.705.000 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 4.500.000 kroner og et 
tilskudd til kirkelig fellesråd på 425.000 kroner i 2022. 

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til låneopptak for varige driftsmidler jf. kommunelovens § 14-
15 første ledd på inntil 206.378.690 kroner til finansiering av investeringer i anleggsmidler i 
2022. Det vises til bevilgningsoversikt investering § 5-5 første og annet ledd. 

7. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 65.000.000 kroner i form av startlån, som videreformidles 
til aktuelle lånesøkere. 

8. Næringsutvalget disponerer konsesjonsavgiftsfondet som finansiering av næringsfondet i 
økonomiplanperioden. 

9. Det er forutsatt utbytte fra Stange Energi på 10.000.000 kroner, og overføring fra Stange 
kommunale boligforetak på 5.700.000 kroner.  

Kommuneskatt 

1. Den kommunale skattøren for personlige skatteytere settes til 10,95 % i 2022. Dersom Stortinget 
vedtar endring i den kommunale skatteøren, endres kommunens satser tilsvarende. 

Eiendomsskatt, kommunestyrets budsjettvedtak for 2022 

En nærmere redegjørelse for budsjettvedtakets punkter om eiendomsskatt følger i 
vedlegg: Eiendomsskatt, forklaring til kommunedirektørens forslag til vedtak, punkt 9-15. 

1. I medhold av Eiendomsskatteloven (esktl) §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt i Stange 
kommune i 2022.  

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 fire syvendedeler 2022 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første 
ledd første pkt.) 

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2021/stange/5d550d83-774b-4e3a-b10c-b539827c6e75/bm-2021-budsjett_2021_og_%C3%B8konomiplan_2021-2024_/#/generic/summary/appdx?scrollTo=t-49
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3. Generell skattesats settes til 4,9 promille (esktl § 13) Kommunestyret vedtar en differensiering 
av eiendomsskattesatsene (eskl. § 12a).  For eiendommer bebygget med boliger eller 
fritidsboliger settes skattesatsen til 4,0 promille. Eiendomsskattesats på det særskilte 
skattegrunnlaget er 3,9 promille (overgangsregelen til esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt.) 

4. Bunnfradrag settes til 0 kroner. 
5. 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 2021, jf. vedlagt 
liste. Kommunedirektøren gis fullmakt til å supplere listen over eiendommer, i henhold til 
kommunens vedtekter § 14.  

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

over faste eiendommer i Stange kommune (se vedlegg). 

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 K-sak 

124/18. 
• Forklaring til vedtak. 

Innledning 
 
Oppfølging av kommunen omstillingsarbeid   

I vedtaket i K-sak 141/19 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 fra 
18.12.2019 ga kommunestyret sin tilslutning til rådmannens arbeid med omstilling for å oppnå balanse i 
kommunens drift i løpet av økonomiplanperioden. Oppfølging av bestillingen har blitt fulgt opp slik:   

• Kommunestyret vedtok i  K-sak 20/20 Plan for fremdrift og prosess for budsjett og økonomiplan 
2021-2024. 

• Det ble utarbeidet kunnskapsgrunnlaget for omstillingsarbeidet. Dette dannet grunnlag for 
vedtak i kommunestyret i K-sak 67/20 Mandat for utredning av omstilling i 
økonomiplanperioden 2020-2023 hvor det en tolvpunkts liste over utredninger 
kommunedirektøren skulle utrede. 

• Kommunestyret vedtok i K-sak 99/20 Status omstilling – mandat og videre framdrift.  
• Kommunestyret vedtok i K-sak 4/21 Status omstilling - fremtidig skole- og barnehagestruktur i 

Stange - justert framdriftsplan for arbeidet med framtidig skole- og barnehagestruktur med 
høringsfrist 15.09.2021. 

• Formannskapet og kommunestyre fikk i mai 2021 informasjon om at framdriften i det øvrige 
omstillingsarbeidet også måtte justeres grunnet stort arbeidspress i en pågående pandemi, og 
at kommunedirektøren skulle legge fram sak om omstilling og skolestruktur i september 2021. 

• Til tross for at omstillingsarbeidet ble noe forskjøvet ble følgende saker behandlet i juni 
kommunestyret: K-sak 55/21 barnevernstjenesten skulle opprettes som egen virksomhet og K-
sak 53/21 utredning av den todelte organisering av eiendomsforvaltning. 

• Kommunedirektøren la fram sin innstilling til omstillingstiltak og barnehage- og skolestruktur 
27.09.2021 i DUT sak  21/21 

• Kommunestyre vedtok i K-sak 76/21 «Omstilling 2020-2024, justert framdrift» følgende:  
o For å sikre gode og helhetlige vurderinger og for å gi nødvendig med tid til de politiske 

drøftinger før beslutninger skal tas, flyttes sluttbehandlingen av omstillingsarbeidet i 

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2021/stange/5d550d83-774b-4e3a-b10c-b539827c6e75/bm-2021-budsjett_2021_og_%C3%B8konomiplan_2021-2024_/#/generic/summary/appdx?scrollTo=t-54
https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2021/stange/5d550d83-774b-4e3a-b10c-b539827c6e75/bm-2021-budsjett_2021_og_%C3%B8konomiplan_2021-2024_/#/generic/summary/appdx?scrollTo=t-44
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200103744
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200103744
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200105828
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200109533
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200108655
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200108652
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200111394
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200111399
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200111399
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200113061
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200113566
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faste utvalg, formannskap og kommunestyre til januar 2022. Kommunedirektøren bes 
komme tilbake til kommunestyret med forslag til ny framdriftsplan i tråd med dette. 

Som en konsekvens av at politiske behandling av sak om omstilling og strukturendringer vil skje i 
januar/februar 2022 fører dette til at effektuering av tiltak forskyves. Det er lagt opp til at budsjett- og 
økonomiplanen for 2022 - 2025 revideres første halvår 2022.   

Budsjett - og økonomiplan   

• Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan offentliggjøres 17.11.2021.  
• Formannskapet vedtar sin innstilling til budsjett og økonomiplan 01.12.2021. Formannskapets 

innstilling legges ut til offentlig høring i tråd med kommunelovens bestemmelser. 
• Råd og utvalg gir sine uttalelser i perioden november og desember. 
• Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan 15.12.2021. Forslag til betalingssatser for 

2022 behandles i egne saker. 
• Stange kommunale boligforetaks budsjett og økonomiplan for 2022 - 2025 vil bli framlagt som 

egen sak. 

Stange kommune publiserer årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 som et fullverdig elektronisk 
dokument. Kommunedirektøren håper brukerne av dokumentet vil oppleve at det er enkelt å finne den 
informasjonen man ønsker. De folkevalgte får utarbeide sine alternative budsjettforslag i det samme 
verktøyet. Leserveiledningen er presentert i eget kapittel Slik leser du budsjettet. 

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 den vedtatte og forventede kvaliteten på tjenestetilbudet ivaretas best 
mulig. Dette for å sikre de viktigste velferdstjenestene til våre innbyggere, og for at Stange kommune 
skal utvikle seg i tråd med kommunens ambisjoner.  

Budsjettet er kommunens handlingsplan. Det viser de økonomiske konsekvensene av aktivitetene for 
budsjettåret, med anskaffelse og anvendelse av ressurser. Budsjettet er også et viktig kontroll- og 
oppfølgingsverktøy i kommunens økonomistyring. Kommunens økonomiske handlingsrom har over år 
vært krevende. Dette har mellom annet sammenheng med økende etterspørsel etter tjenester og 
begrensninger i inntekter. På inntektssiden er det tidligere innstramminger i eiendomsskatten og 
underfinansiering av oppgaver ved innlemming av statlige tilskudd i rammetilskuddet som utfordrer 
kommuneøkonomien. Tjenesteytingen som har vært finansiert av øremerkede tilskudd må dermed 
finansieres av kommunenes frie inntekter. Til tross for at forlag til statsbudsjett gir en økning i 
kommunens frie inntekter er det ikke nok til å kompensere for økte utgifter. Det betyr at det i revidering 
av budsjett- og økonomiplan i 2022 må kommunens økte driftsutgifter reduseres utover tiltak som er 
foreslått i sak om omstilling. I framskriving av rammer øker kostnadene mer enn inntektsveksten. Dette 
gjør at den økonomiske utfordringen som ble beskrevet i økonomiplanen for 2021 - 2024 øker fra om lag 
50,0 mill. kroner til om lag 70,0 mill. Dette skyldes at store deler av veksten i de frie inntektene er fulgt 
av nye, eller endrede oppgaver. Samtidig øker behov for ressurskrevende tjenester i, rentenivået, og 
pensjonskostnadene mer enn det rammene er godskrevet for.    

Kommunedirektøren foreslår en utskriving av eiendomsskatt for eiendommer bebygget med boliger 
eller fritidsboliger med 4,0 promille som er den høyeste tillatte satsen i 2022. Eiendomsskatt for 
næringseiendommer foreslås uendret med 4,9 promille.  

Når det gjelder investeringer har kommunedirektøren lagt til grunn at det er nødvendig at store 
anskaffelser planlegges med et lengre perspektiv enn fire år for å skape større forutsigbarhet og gode 
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prosesser knyttet til prioriteringer. Fra økonomiplan 2021 - 2024 ble det derfor lagt opp til en 8-årig 
investeringsplan. Kommunen står ovenfor flere store investeringsprosjekter som følge av behov 
begrunnet i blant annet befolkningsvekst og omstilling. Det er særlig innen oppvekstsektoren en finner 
betydelige behov for investeringer i nær fremtid. Dette er bakgrunnen for at kommunedirektøren legger 
fram en såvidt ambisiøs investeringsplan som vises med tidslinje på åtte år, det vil si fire år utover 
planperioden. Investeringsplan 2022 - 2029 er en ren framskriving av inneværende års investeringsplan. 
Enkeltprosjekter er imidlertid justert noe i forhold til effektueringstidspunkt. Det bemerkes at vedtak 
som fattes i denne saken likevel kun omfatter økonomiplanperioden på fire år.  

Kommunedirektørens forslag til investeringsplan vil gi en økt belastning i kommunens driftsbudsjett ved 
at renter og avdrag øker som følge av høyere låneopptak. Det er innarbeidet justeringer av praksis med 
forlengelse av avdragstiden for investeringslån for å redusere belastningen i driftsbudsjettet. Minste 
gjeldsavdrag er stipulert å være innenfor gjeldene lovverk. 

Av større investeringer kan nevnes: 

• Svømmehall med terapibasseng i Ottestad 
• Stange Nye ungdomsskole ved Stangehallen 
• Hoberg skole byggetrinn 2 

Nedenfor redegjøres det  for noen særskilte forhold som både kan, og vil utfordre kommunens 
økonomiske bærekraft både på kort og lengre sikt.  

Strømpriser 
Gjennom 2021 er det erfart en betydelig økning i strømpriser i Norge og prognosert totalkostnad for 
strøm til Stange kommune ut 2021 er 18,6 mill. kroner. I budsjettet- og økonomiplanen er det lagt til 
grunn nasjonale prognose utarbeidet av kraftbørsen som tilsier at forventet strømutgifter for 
kommunen er 18,0 mill. kroner årlig. Det er på bakgrunn av dette lagt inn en styrking med 4,4 millioner 
kroner årlig. Det er knyttet stor usikkerhet til om framskrevet prognose tar høyde for svingninger i 
markedet, og kommunedirektøren understreker at en ytterligere økning av strømutgiftene vil utfordre 
den økonomiske situasjonen.    

Prisutvikling byggevarer  
Det har i 2021 vært en uvanlig stor prisøkning på byggevarer og andre innsatsfaktorer til 
investeringsprosjekter. Det er ikke tatt høyde for slike merkostnader i investeringsplanen for 2022 - 
2025, da det er vanskelig å anslå hvor vidt og i hvilken grad dette vil påvirke totaløkonomien i de enkelte 
prosjektene. Dette kan føre til at økte kostnader utover det som er lagt inn i investeringsplanen.   

Interkommunale samarbeid 
Høsten 2019 trådet ny kommunelov i kraft, Lov 22. juni 2018 nr. 83 (kommuneloven). I følge loven er 
det ikke lengre anledning til å bruke §27-samarbeid som samarbeidsform. Det betyr at disse må være 
omdannet til en annen og lovlig samarbeidsmodell innen høsten 2023. For Stange kommune gjelder 
dette Hedmark IKT (HIKT), Hedmarken Brannvesen og Hedmarken Interkommunale legevakt.  Arbeidet 
med å gjennomgå de eksisterende §27-samarbeid har startet. Hamar kommune har stilt krav om en 
reforhandling av modeller for kostnadsfordelingen mellom samarbeidskommunene. Det er for tidlig å 
anslå hvordan endringer i modellene vil slå ut økonomisk for Stange kommune før arbeidet er sluttført, 
men det er sannsynlig at dette kan føre til økte kostnader. Det er også aktuelt, som en del av 
omstillingsarbeidet, å vurdere finansiering- og kostnadsfordelingsmodellene i de andre interkommunale 
samarbeidene.    

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2018-06-22-83
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Miljø og klima  
Handlingsplan for klima og energi ble vedtatt i kommunestyret 20.10.2021. I budsjettet for 2021 
opprettet kommunestyret en rådgiverstilling som i særlig grad skal arbeide med implementering av 
planen med fokus på bærekraft forankret i FNs bærekraftsmål. I budsjett 2021 ble det lagt opp til et 
foreløpig klimabudsjett. Dette vil oppdateres og utvikles videre i 2022 i tråd med endelig vedtatt plan og 
de vedtakspunktene som ellers ble vedtatt i saken.  

Det er et stadig økende fokus på klimaproblematikken og behovet for tiltak på alle nivåer. 
Kommunedirektøren ser viktigheten av å øke fokuset på tiltak også i Stange kommune. Vi står foran 
store utfordringer, og det vil være viktig at handlingsplanen for klima og energi implementeres effektivt. 
Det er også slik at Stange kommune står i en stor omstillingsprosess hvor behovet for å redusere driften 
står sentralt. I videre arbeid med implementering av klimaplanen og utarbeidelse av klimabudsjett, vil 
kommunedirektøren derfor foreslå at det i forbindelse med revidering av budsjett- og økonomiplan i 
første omgang fokusere på tiltak som gir størst mulig effekt uten å kreve store økonomiske ressurser. 

Ressurskrevende tjenester  
Høsten 2021 har det kommet til enkeltsaker i forhold til innbyggere med sammensatte diagnoser, særlig 
knyttet til samtidig rus og psykisk lidelse, som krever at omfattende tiltak iverksettes. Dette utløser 
store kostnader. Tiltakene som iverksettes vil kvalifisere for refusjon for særlig ressurskrevende helse- 
og omsorgstjenester. Kommunedirektøren vil påpeke nødvendigheten av at det er satt inn tiltak for å 
ivareta enkeltinnbyggere, ansatte og innbyggere i Stange kommune generelt. Det er en utfordring 
knyttet til å skaffe tilstrekkelig antall ansatte med rett kompetanse for å sikre forsvarlig helsehjelp til 
disse innbyggerne. Det medfører at kommunen også må kjøpe tjenester fra private tilbydere som 
genererer meget store kostnader.  

Nasjonalt er det et kjent utfordringsbilde at enkeltinnbyggere med rus/psykisk lidelse i senere tid har 
begått alvorlige voldshandlinger uten av hverken helsevesenet eller politi har hatt nødvendige 
virkemidler for å forebygge hendelsene. I Stange kommuner ser vi også et økt behov for tjenester for 
innbyggere med denne type sammensatte diagnoser. Når psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten 
bygges ned, medfører det at svært syke innbyggere bosettes i kommunen med de utfordringer det 
medfører. Fra 2009 til 2018 har gjennomsnittlig liggetid i psykisk helsevern gått ned fra henholdsvis 27 
til 18 liggedøgn. Dette tilsvarer en reduksjon på i overkant av 30 prosent. Det er et stort behov for 
høyere døgnkapasitet i spesialisthelsetjenesten for å kunne møte utfordringene knyttet til de sykeste 
med samtidig rus og psykisk lidelse. I statsbudsjettet foreslås en økt grunnfinansiering av sykehusene 
med totalt 350 mill. kroner for å legge til rette for blant annet økt behandling innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Under forutsetning av at spesialisthelsetjenesten tar større ansvar 
for gruppen av pasienter som er for syke til at kommunene kan gi dem et forsvarlig tilbud alene vil dette 
kunne avlaste kommunene noe. Det foreslås videre ytterligere 40 mill. kroner til etablering av flere 
tverrfaglige og oppsøkende ACT- og FACT-team (modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige 
tjenester) for barn, unge og voksne med langvarige og sammensatte behov. Dette er faglig sett gode 
grep som vil lette trykket på spesialisthelsetjenesten, men slik kommunedirektøren vurderer det vil 
dette innebære sannsynlige ekstrakostnader for kommunen. Etter at teamene er etablert, ligger det ikke 
ekstra midler til drift i årene som kommer. Tiltaket vil da kunne gå på bekostning av andre tilbud i 
kommunene på sikt. Utviklingen som er beskrevet er svært krevende for kommunene både faglig og 
økonomisk. Det er helt nødvendig at det settes et ytterligere nasjonalt fokus på denne utfordringen, 
etterfulgt av tiltak, slik at kommunene gis rammer for å kunne yte forsvarlige tjenester.  

Ungdom med sammensatte utfordringer  
I Stange ser vi en utvikling at flere i ungdomsgruppen 13-25 år har behov som utløser rettigheter etter 
både Barnevernloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. Disse unge innbyggerne har behov for 
sammensatte tjenester i heldøgns omsorgstilbud med tilrettelagt bolig og personell med rett 
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kompetanse. Det vil være svært omfattende og kostnadskrevende å bygge dette i egen kommune. Våre 
nabokommuner viser til samme utviklingstrekk. Det er derfor tatt initiativ til å drøfte muligheter for å 
etablere en felles boenhet i samarbeid mellom Stange, Hamar, Løten og Ringsaker. Gjennom å inngå i 
et interkommunalt samarbeid er mulighetene for å kunne etablere mer ressurseffektive tjenester med 
robuste kompetansemiljø. Primo 2022 vil samarbeidskommunene gjøre en grundig kartlegging av 
behovet for et slik forsterket tjenestetilbud og se på mulighet for etablering i økonomiplanperioden. Det 
kan også være andre områder/målgrupper det kan være aktuelt å inngå interkommunalt samarbeid om 
tjenestetilbud til. Kommunedirektøren vurderer at det i første omgang vil være riktig å konsentrere 
samarbeidet om omtalt målgruppe.  

Fastleger  
Fastlegeordningen er under stort press over hele landet. I følge Kommunens Sentralforbund har 
fastlegene fått større arbeidsmengde per pasient og leger i dag ønsker seg en annen arbeidshverdag enn 
før. Kommunedirektøren har startet arbeid med 8.2-forhandlinger med kommunal tilleggsfinansiering 
for å rekruttere og beholde fastleger i kommunen. Det forventes at kommunens kostnader knyttet til 
fastlegeordningen vil øke med noen mill. kroner om kommunens fem legesentre går inn på 8.2-avtaler 
med kommunal tilleggsfinansiering. Siden forhandlingene ikke er sluttført er det ikke lagt forslag til tiltak 
i forslag til budsjett – og økonomiplan. Dette vil derfor inngå i arbeidet med å revidere budsjett- og 
økonomiplanen, og vil øke kommunens behov for ytterligere økonomisk nedtak for å finne plass til tiltak 
som sikrer økt stabilitet av fastleger.   

Oppvekst  
I forslag til statsbudsjettet er det lagt opp til at finansieringen av pedagog- og bemanningsnorm i 
barnehage skal styrkes. Rammetilskuddet skal økes, slik at andelen barnehagelærere kan økes ut fra et 
mål om at 50 % ansatte i barnehager skal være barnehagelærere. Foreløpig har ikke 
kommunedirektøren godt nok grunnlag for å vurdere om finansieringen av bemanningsnormen er 
tilstrekkelig.   

Det er en økning i kostnadsdekningen hos barnevernstjenesten. Disse kostnadene er ikke tilført rammen 
i sin helhet, og de forsterker det økonomisk utfordringbildet i form av at de øremerkede statlige midlene 
ikke dekker opp de faktiske økte utgiftene til Stange kommune.  
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Administrativ organisering 
 
Her kan du lese om hvordan Stange kommune er organisert og hvilke justeringer som er gjeldene fra 
2022 

 

  

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.  

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. Virksomhetslederne har utstrakt delegert myndighet 
og stort handlingsrom for utvikling og drift av sine virksomheter. Rammene for delegert myndighet 
innebærer en frihet som lederne skal bestrebe seg på å utnytte til det beste for brukerne, kommunen og 
de tilsatte. Ved å plassere myndighet ut i tjenestene tas avgjørelser nærmest mulig brukeren, av den 
som har best innsikt i brukerens situasjon. Målet med en slik organisering er å myndiggjøre ledere og 
tilsatte i tjenesteproduksjonen, gi utfordringer og ansvar, og legge et grunnlag for et inspirerende 
arbeidsmiljø. Det er igangsatt arbeid med å revidere det administrative delgeringsreglementet med 
hensyn til tydeliggjøring av roller, ansvar og oppgaver. Dette er det gjort nærmere greie for i kapittelet 
under lederollen.    
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Justeringer av den administrative organisering  
I kommunedirektørens innstilling Omstilling 2020 - 2024 er det også omtalt endringer som er knyttet til 
organisatoriske endringer mellom nivåer og oppgaver som er flyttet internt i organisasjonen. Dette er 
endringer som ligger innenfor kommunedirektørens fullmakt, og trenger således ikke politiske vedtak 
for å effektuere. Nedenfor presenteres de endringene av denne kategorien som blir gjennomført fra 
01.01.2022. Kommunedirektørens innstilling med rapport som skal behandles i kommunestyret på 
nyåret 2022 finner du her DUT-sak 21/21. Nedenfor presenteres justeringene på et overordnet nivå:    

Staber 
Stab digitalisering og utvikling er innlemmet i stab for samfunnsutvikling. Bakgrunnen for dette er blant 
annet at digitalisering griper i stor grad inn i arbeidslivet, privatlivet og samfunnet vårt. Det er derfor 
viktig å koble digitalisering tettere opp til kommunens overordnede samfunnsoppdrag. Stange 
kommune er i vekst og utvikling, og det er mange og omfattende utviklingsprosjekter som krever en 
sterkere overordnet koordinering og framdrift på tvers, for at vi skal lykkes enda bedre i å nå 
kommunens mål. For bedre å møte kommunens mange oppdrag innenfor samfunnsutvikling, vil 
kommunedirektøren samle flere stillinger som har virksomhetsovergripende oppgaver innenfor 
samfunnsutvikling i en stab. Kommunedirektøren vil med dette også sette fokus på klima og miljø, det 
grønne skiftet og FNs bærekraftsmål i videre samfunnsutvikling. Dette er områder som er i utvikling og 
krever tett samarbeid og koordinering mellom klimaplanen, miljøarbeidet og næringsutvikling. Videre er 
spisskompetanse innenfor overordnet samfunnsplanlegging, kommunikasjon og omdømmebygging 
samlet for å sette kommunen best mulig i stand til å utvikle og iverksette viktige utviklingsprosjekt.  

HR og Informasjonsavdelingen har endret navn til Stab for HR og service. Politisk sekretariat er 
organisert sammen med servicesenteret (arkiv, sentralbord og fronttjenesten). Politisk sekretariat og 
servicesenteret har flere overlappende funksjoner. Ved å samle fagkompetansen vil man kunne benytte 
kompetansen på en mer effektiv måte. Overordnet beredskapsarbeid er en helt sentral funksjon også i 
årene som kommer og som krever betydelig ressursinnsats. Det er derfor foretatt en omdisponering av 
personell innenfor stab for HR og service for å ivareta dette, uten at det  er tilført nye ressurser.  

Øvrige endringer av benevnelser 

• Endring av betegnelse økonomiavdelingen til stab for økonomi  
• Endring av betegnelse HR og Informasjonsavdelingen til stab for HR og service 
• Stab for digitalisering og utvikling innlemmes i stab for samfunnsutvikling underlagt 

kommunalsjef for samfunnsutvikling 
• Kommunalsjef for helse og omsorg endres til kommunalsjef for helse og mestring 
• Ottestad helse og omsorgssenter endres til Ottestad helse og mestringssenter 
• Virksomhet tjenesteenhet endres til forvaltningsenhet 
• Kultur og fritid endres til kultur 

Organisatoriske endringer - flytting av avdelinger og/eller oppgaver 
Virksomhet (56) tjenesteenheten avvikles. Vedtak innenfor helse og mestringsområdet rendyrkes som 
en forvaltningsoppgave, og oppgaven legges direkte under kommunalsjef for helse og mestring og 
benevnes forvaltningsenhet. Øvrige oppgaver som har vært lagt til virksomheten tjenesteenheten 
fordeles slik: 

• Ressursenheten legges direkte under kommunalsjef for helse og mestring 
• Systemansvar GAT legges i stab til kommunalsjef for helse og mestring 
• Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) overføres til helsetjenester i hjemmet 
• Frivillighetskoordinator overføres til kultur 

https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200113061
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Virksomhet (52) Helse og rehabilitering avvikles. Oppgavene fordeles til kommunalsjef og andre 
virksomheter. Oppgavene fordeles slik: 

• Administrasjonsressurs, annet forebyggende helsearbeid, ergoterapitjeneste, 
fysioterapitjeneste, aktivitørtjeneste innenfor institusjon, hjelpemiddellager og frisklivstiltak 
legges til Ottestad helse og mestringssenter 

• Aktivitetstilbud/servicetjenester til eldre  og personer med funksjonsnedsettelse, demensteam 
og helsetilbud fengsler legges til helsetjenester i hjemmet 

• Oppfølging av legetjenester, legevakt og turnuskandidater legges til forvaltningsenheten 

Fra virksomhet (63) helsetjenester i hjemmet flyttes oppgaver slik: 

• Mestringsteam flyttes til virksomhet for tilrettelagte tjenester 
• Hverdagsrehabilitering flyttes til Ottestad helse og mestringssenter 

Lederrolle 
 
Her kan du lese mer om hvilke forventinger som er lagt til lederollen og hvilke utviklingsarbeid som skal 
iverksettes 

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. Ledelse handler i stor grad om å styre samspillet mellom mennesker for å 
oppnå resultater som innfrir kommunens mål. 

Lederne møter mange krav og forventninger i sin hverdag. Mange strekker seg langt for å kunne levere i 
tråd med krav og forventninger og flere ledere gir utrykk for at de står i en tidsklemme. I pågående 
omstillingsarbeid har det vært lagt til grunn at ledelsen skal være tett på sine ansatte og sørger for å 
dele informasjon, legge til rette for involvering og har en lav terskel for å drøfte tanker og bekymringer 
rundt de pågående prosesser. Denne målsettingen har det ikke vært mulig å levere fullt ut på, på 
bakgrunn av pågående pandemi. 

Det er viktigere enn noen gang, slik kommunedirektøren ser det, å ta vare på ledere samt å lykkes i å 
rekruttere de beste. Mange ledere gir klart utrykk for at det er stor slitasje knyttet til egen rolle og de 
ansatte. Det å satse på ledere er utvilsomt en god investering, og planlagt lederutvikling som skulle 
starte i 2021 må gis prioritet for oppstart i 2022. 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. Den viktigste oppgaven på kort sikt vil være å revidere og videreutvikle det 
administrative delegeringsreglementet.  Når det administrative delegeringsreglement er ferdigstilt i mai 
2022 skal det utarbeides gjennomgående beskrivelser for nivået under virksomhetsledere for å 
tydeliggjøre oppgaver, ansvar og gjensidige forventinger. 

Kommunedirektøren erfarer at det for enkelte lederstillinger er utforende å få gode kvalifiserte søkere. 
Konkurransedyktig lønn er et av flere viktige både for å beholde og rekruttere nye.  
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Kompetanseutvikling 
 
Beskrivelse av kommunens behov for å rekruttere, beholde og utvikle kompetente medarbeidere 

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, både i dag og i 
framtida. Kravet til omstilling, fleksibilitet og evne til raskere endring er økende i samfunnet og får 
betydning for kommunens framtid. Parallelt med økning i forandringskrav og forandringstakt ser vi 
større behov for nytenkning og kreativitet i utviklingen av kommunens tjenester, samfunnsutvikling og 
roller, kombinert med mer involvering av ansatte.  

Ledere og medarbeidere blir utfordret både i forhold til nye faglige kompetansekrav, mestre endringer 
som følge av lovgivning, teknologiutvikling, organisasjonsendringer og nye arbeidsformer. Det er viktig å 
sette sammen kompetanse på tvers av både staber og virksomheter avhengig av hvilke temaer som skal 
gis prioritet. Hvordan midlertidige team organiseres vil variere med bakgrunn i tema og behov for 
kompetanse i de respektive utviklingsprosjektene. Dette innbefatter at det legges større vekt på å løse 
oppgaver gjennom prosjektorganisering. Kommunedirektøren mener dette skal være en 
gjennomgående arbeidsmetodikk. 

For noen sektorer innføres nasjonale reformer med statlige kompetansemidler. Eksempel på dette er 
endrede kompetansekrav for undervisningspersonell og barnevernsansatte. For barnehagesektoren er 
det også mulig å søke om statlige kompetansemidler gjennom ordningen – Regional ordning for 
kompetanseutvikling i barnehagene. Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere 
og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis. 
(Læreplanverket) 

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. 
Lærerspesialistene skal ta et særlig ansvar for faglig ledelse og utvikling på skolen eller i samarbeid 
mellom skoler. Videreutdanning og lærerspesialistutdanning finansieres gjennom statlige ordninger i 
tillegg til kommunale egenandeler. Skoleledere tilbys videreutdanning innenfor den samme statlige 
ordningen gjennom rektorutdanningen og innenfor ulike avgrensede områder. Skolene skal arbeide 
kontinuerlig og systematisk sikre at alle elevene opplever et trygt og godt skolemiljø. Dette er arbeid 
som krever oppdatert kompetanse, kontinuerlig oppmerksomhet, trening, praksis og refleksjon. 

Innenfor helse og mestring er det avsatt statlige generelle kompetansemidler og ikke til spesifikk 
kompetanseheving. I motsetning til undervisningspersonell og barnehageansatte, dekker tilskuddene til 
helse og mestringsansatte kun utgifter til pensumlitteratur, semesteravgift, eksamensavgift ol. Det er en 
utfordring at statlige tilskudd ikke kan finansiere vikar ved studiepermisjon eller lønn for praksisopphold 
for ansatte i helse- og mestring. For å motivere flere ansatte til å gjennomføre nødvendig etter- og 
videreutdanning må det avsettes midler i budsjettet til dette.  

Det vil særlig bli utfordrende å rekruttere tilstrekkelig med sykepleiere og vernepleiere. Det er 
nødvendig å legge til rette for at ansatte kan ta bachelorutdanning ved å gi permisjoner og dekke noen 
studieutgifter. 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 også. Helse og mestring, og oppvekst 
har utarbeidet egne kommunedelplaner som beskriver kompetansebehovet. Disse må revideres og det 
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må lages årlige handlingsplaner med prioriterte tiltak som synliggjøres i budsjettet. Tilsvarende plan og 
prioritering må gjøres for samfunnsutvikling, staber og merkantile funksjoner. 

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 2020 har gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt 
fra 74,3 % til 83,4 %, dette er en 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 
 
Her kan du lese mer om hvordan det arbeides med oppfølging av sykefravær/økt nærvær 

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.  

Ny IA-avtale med ulike bransjeprogram 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 i mange virksomheter 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, reduksjon av stillingsstørrelse eller 
gradert uførepensjon. 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13466480-1570710018/Filer/Stange/PDF/Planer/Arbeidsgiverpolitikk.pdf
https://pub.framsikt.net/2019/stange/mr-201912-%C3%A5rsrapport_2019/#/generic/summary/introduction/927dff5e-faa5-4b49-a8fe-b3a7b276bb83-cn?scrollto=t-87
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Arbeidet med å operasjonalisere de overordnede IA mål ble påbegynt høsten 2019, men har stoppet 
opp under pandemien. Sammen med NAV arbeidslivssenter, NAV sykefraværssenter, BHT vil dette 
arbeidet gjenopptas. Tillitsvalgte og verneombud vil også være sentrale samarbeidspartnere. For å vite 
mer om årsaker til fravær i de ulike sektorene blir det viktig å se på spesifikke eksponeringsfaktorer. I 
helse og mestring kan dette eks. være emosjonelle belastninger like mye som et fysisk tungt arbeid. 
Arbeidsmiljøutvalget vil få ansvar for å drøfte sektorvise arbeidsmiljøutfordringer og  foreslå tiltak. 

I 2020 og 2021 har også pandemien hatt en påvirkning på sykefraværstallene. Smitteverntiltak som har 
medført enten omlegging av arbeidsoppgaver på kort varsel eller ekstra oppgaver, har gitt en 
økt arbeidsbelastning på mange ansatte. Noe fravær skyldes også en anmodning om å holde seg 
hjemme ved luftveissymptomer og karantene ved lokale smitteutbrudd. Det totale sykefraværet for 
kommunen var i 2019 8,8 %, 9,4 % i 2020 og så langt i 2021 9,4 %. 

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.  

 

Driftsramme for 2022 viser driftsrammen til de ulike tjenesteområdene i kommunen. Ved å klikke på et 
tjenesteområde, vil underliggende virksomheter med tilhørende ramme bli synlig. Det er viktig å være 
oppmerksom på at tjenestene også har egne inntekter (egenbetalinger, gebyrer mv.) som finansierer 
større eller mindre deler av driften. Disse inntektene fremkommer ikke i denne oversikten, men under 
hvert enkelt tjenesteområde. 

Investeringer i 2022 viser den samlede investeringsrammen for 2022, og hvordan rammen fordeler seg 
på tjenesteområdene i kommunen. Fra de ulike tjenesteområdene, kan en se tilhørende 
investeringsprosjekter. Ved å klikke på det enkelte prosjekt vil en få opp utfyllende informasjon om 
prosjektet i form investeringsbeløp i alle de fire økonomiplanårene.  

Endring driftsbudsjett gir oversikt over nye og omdisponerte midler i 2022, sammenlignet med vedtatt 
budsjett 2021 og hvordan disse foreslås anvendt. Klikk på virksomhetene og bli kjent med de nye 
tiltakene i økonomiplanperioden. Hvert tiltak innehar en kort begrunnelse og oversikt over hvilke år 
tiltaket realiseres.   

Utvalgte nøkkeltall 
Her finner du de viktigste økonomiske hovedtallene for 2022. 



Økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 16 av 138 

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.  

MENY  

 

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

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

Organisasjon og medarbeidere presenterer blant annet organisasjonskartet, mål og styringssystem og 
kompetanseutvikling av arbeidskraften.  
  

Strategiske føringer gir rede for føringer og pålegg fra staten, jf. regjeringens forslag til statsbudsjett for 
2022.   

Covid-19 pandemien informerer om håndteringen av pandemien. 

Gebyrlisten gjør rede for gebyrsatsene for 2022.  

  

 

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 

Status omstillingsarbeid tar for seg prosess og involvering i omstillingsarbeidet og hvordan dette er 
arbeidet med.  
 
Økonomiske handlingsregler er styringsverktøy for å planlegge og styre kommuneøkonomien. Nederst 
i kapitlet presenteres handlingsreglene i tabellformat, med mål og forventede resultater i 
økonomiplanperioden.  
 
Budsjettforslag – drift innleder med en kort oppsummering av regnskapsåret 2020. Deretter 
presenteres premissene som ligger til grunn for forslaget til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. I 
kapitlet finnes også særskilte kommentarer knyttet til enkelte av tjenesteområdene. Videre omtales 
forventede finansutgifter/-inntekter og informasjon om avsetninger og bruk av fond.  
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Budsjettforslag – investering presenterer planlagte investeringsprosjekter. Investeringsplanen har en 
tidshorisont på 8 år. Tabellen "Plan for inv. prosjekter 2022-2025" gir en oversikt over igangsatte og 
planlagte investeringsprosjekter for tidsperioden 2022-2029.  

Klimabudsjett - klimaplanen ble behandlet politisk i oktober 2021. Tiltak fra denne vil bli innarbeidet i 
revideringen av økonomiplan 2022 - 2025 våren 2022. 

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 2022 - 
2025 presentert. 

Kommunedirektørens overordnede fokus er at kommunens ressurser skal utnyttes på en effektiv måte 
og gjenspeile de politiske føringer som er vedtatt. Samtidig skal tjenestene som tilbys kommunens 
innbyggere tilfredsstille den standard som er fastsatt gjennom nasjonale mål, retningslinjer og 
kommunale vedtak.  

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. 

Visjon og verdisett for Stange kommune  
 
Visjon 

Sammen om vekst og utvikling 

Verdier 

Stange kommunes organisasjon skal kjennetegnes av: 

• Åpenhet 
• Trygghet 
• Mangfold 

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 
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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: 

Planer under arbeid Forventet slutt-
behandling 

Områdeplan for Åkersvika hageby Tidlig 2021 

Områdeplan for Tangen sentrum Andre halvdel 2022 

Kommunedelplan for boligpolitikk Første halvdel 2021 

Kommunedelplan for 
kulturminner Faseinndelt rullering 

Handlingsplan for klima og energi Første halvdel 2021 

Strategisk næringsplan - rullering Årsskiftet 2020/2021 

Kommunikasjons-strategi Årsskiftet 2020/2021 

Beredskapsplan (revisjon) 2021 
  

Overordnet ROS-analyse 2021 

Interkommunal avfallsplan 2021 

Handlingsplan for folkehelse 2021 
 

Videre foreslår planstrategien følgende planarbeider for perioden 2021- 2025: 

Plan Forventet fremdrift 

Kommuneplan  

Samfunnsdel - rullering Rulleres i løpet av 
planperioden 

Arealdel – rullering  

Kommunedelplaner areal  

Kommunedelplan Tangen Inngår i videre 
rullering av KPA 

https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200108653
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200108653
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Kommunedelplan Ottestad Inngår i videre 
rullering av KPA 

Områdereguleringsplaner  

Områdeplan for infrastruktur 
Stange øst Oppstart i 2021 

Kommunedelplaner tema  

Kommunedelplan oppvekst Oppstart i 2021 

Kommunedelplan helse og 
omsorg Oppstart i 2021 

Kulturplan Oppstart i 2021 

Miljøplan Oppstart i 2021 

Strategier og handlingsplaner  

Arbeidsgiverstrategi Oppstart i 2021 

Alkoholpolitisk plan Oppstart i 2021 

Interkommunale planer  

Samordnet areal- og 
transportplan 

 

Oppfølging av vedtatte planer 
jernbane – Kleverud-Åkersvika 

 

 

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. 

Prosessen kan illustreres slik:  

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13266990-1403762547/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommuneplanens%20samfunnsdel%202014-2026/Kommuneplanens%20samfunnsdel_vedtatt%2018.6.2014.pdf
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Befolkningsprognose  
 
Folketallet i Stange kommune steg fra 21.064 innbyggere i 2020 til 21.072 i 2021, en folketilvekst på 8 
personer eller 0,04 %. Hittil i 2021 har folkeveksten vært negativ. De siste fire rullerende kvartaler har 
Stange hatt en folketilvekst på 6 personer, tilsvarende 0,03 %. De seneste års sterke befolkningsvekst ser 
ut til å flate ut noe. Dette er i tråd med Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser. Folketilveksten i Stange 
kommune forklares primært med innenlands innflytting, fødselsoverskudd og innvandring. Stange har 
som én av få Innlandskommuner et lite men relativt stabilt fødselsoverskudd. 

Det legges til grunn at den store byggeaktiviteten framover som nå planlegges vil føre til økt 
befolkningsvekst i kommende år. 
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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. 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.  

  

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13266990-1403762547/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommuneplanens%20samfunnsdel%202014-2026/Kommuneplanens%20samfunnsdel_vedtatt%2018.6.2014.pdf
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Grafen over viser fremskrevet befolkningsvekst i Stange kommune i perioden 2020-2050 ved to 
alternativer. SSB sitt hovedalternativ (MMMM), og kommunens egen vedtatte vekstmålsetning (1,2 % 
årlig). 

Det bør påpekes at kommunens vekstmålsetning ligger over SSB sitt såkalte høyalternativ, høy nasjonal 
vekst.  

 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

0 - åringer 210 202 211 218 219 214 

Barnehage (1-5 år) 1 172 1 124 1 132 1 169 1 203 1 191 

Grunnskole (6-15 
år) 2 402 2 552 2 470 2 416 2 465 2 539 

Videregående (16-
19 år) 1 007 890 1 015 987 933 951 

Voksne (20-66 år) 12 601 12 853 12 997 13 062 12 982 12 960 

Eldre (67-79 år) 2 677 3 053 3 128 3 347 3 578  3 669 

Eldre (80-89 år) 802 946 1 294 1 530 1 660 1 780 

Eldre (90 år og 
eldre) 193 198 211 283 424 514 

Total 21 064 21 818 22 458 23 012 23 464 23 818 
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SSBs befolkningsfremskrivning viser en vekst på om lag 3.000 innbyggere de neste 25 årene. Dette 
tilsvarer en vekst på om lag 14 %, eller 0,6 % årlig. SSB har ved fremskrivninger i flere år spådd en 
utflating av Stange kommunes befolkningsvekst. Fremskrivningen utført i 2020 er nedjustert ytterligere i 
forhold til 2018- og 2016-fremskrivningene. SSBs beregninger tar imidlertid ikke hensyn til investeringen 
i infrastruktur på veg og bane, som påvirker tilflytningen til området. 

Fremskrevet alderssammensetning speiler en utvikling som har vært kjent i flere tiår, nemlig økende 
levealder og dermed økende snittalder. Tabellen over viser alderssammensetningen i 2020 og 
fremskrivningen mot 2045. 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 innbyggergruppen 80 år og eldre vil mer enn dobles fram til 2045. Den 
prosentvise veksten er illustrert i grafen under.  

 

Covid-19 pandemien 
 
For Stange kommune har pandemiperioden vært utfordrende. Fokuset har vært å sikre best mulig 
tjenester til våre innbyggere, parallelt med å ha beredskap som har sikret og trygget våre innbyggere. 
Kommunedirektørens krisestab har vært i beredskap hele siden mars 2020 og frem til september 2021. 
Kommunen har fulgt nasjonal prioriteringsrekkefølge knyttet til vaksinasjon, og ved utgangen av 
september ble massevaksinasjon avsluttet. Personell fra Stange kommune, sammen med pensjonert 
helsepersonell, har forestått vaksineringen i Stangehallen. Frivillige har også gjort en stor og viktig 
innsats knyttet til vaksinasjon. Deres bidrag er et viktig supplement i kommunens beredskap. 

Oppgaver som har vært løst i interkommunalt samarbeid knyttet til smittesporing og testing forsetter, 
men er nedskalert etter endringer i TISK-strategien (testing, isolering, smittespring og karantene). 
Kommunedirektøren vil påpeke at håndtering av pandemien har ført til at flere drifts- og 
utviklingsoppgaver har blitt nedprioritert. Parallelt med dette har det pågått et omfattende 
omstillingsarbeid i hele organisasjonen. I sum har dette ført til et betydelig arbeidspress som ikke er 
bærekraftig over lengre tid. Kommunedirektøren vil rette en særlig takk til alle tilsatte for den store 
innsatsen og pågangsmotet som er utvist i en krevende tid. Det er utvist en stor fleksibilitet blant våre 
tilsatte i forhold til å bli omdisponert internt og til regionalt samarbeid innenfor smittesporing og 
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testasjon. Samarbeidet med samfunnsmedisinsk enhet har vært svært godt under hele pandemien, og 
måten regionen har organisert dette arbeidet på er en av flere suksessfaktorer som har gjort at vi har 
klart å håndtere situasjonen så bra. 

Fra september åpnet samfunnet opp igjen og regjeringen beskriver overgangen slik; “en normal hverdag 
med økt beredskap”. En økt beredskap for kommunen innebærer at det fremdeles må være kapasitet og 
bemanning til smittesporing, vaksinering og generelt bruke tid på å overvåke smitteutviklingen slik at 
nødvendig målretta tiltak kan settes inn for å håndtere økt smitte i befolkingen. Smittesituasjonen er 
sterkt økende i Norge i disse dager og flere kommuner iverksetter tildels inngripende tiltak for å få 
kontroll på situasjonen. Presset på helsetjenestene og sykehuset er økende, og regjeringen har i 
november iverksatt flere nasjonale tiltak for å få ned smitten. Kommunedirektøren legger til grunn at 
merarbeid knyttet til pågående pandemi vil følge oss inn i 2022 med de økte oppgavene det vil 
medføre.   

En egen arbeidsgruppe kartlegger kommunens merutgifter og inntektsbortfall i forbindelse med 
pandemien for 2021. Arbeidsgruppen skal lever sin rapport i april 2022, og kompensasjon for 2021 skal 
bygge på arbeidsgruppens sluttrapport. Kommunedirektøren vil understreker at prinsippet som 
Regjeringen har lagt til grunn om at kommunene skal kompenseres for direkte merutgifter i 2021 også 
må følges opp i 2022. I Stange kommune har de økonomiske konsekvensene i hovedsak dreid seg om 
følgende forhold:  

• Behov for ekstrahjelp og vikarer  
• Bemanning til teststasjon  
• Bemanning til økt smittesporing  
• Vaksinering  
• Reduserte SFO-inntekter grunnet at flere har sagt opp eller redusert sine SFO-plasser etter 

utbruddet av covid-19.  
• Økte skysskostnader grunnet kohortinndeling 

Det er ennå uklart i hvilken grad og på hvilken måte pandemien har påvirket samfunnet i tiden som 
kommer. For enkelte grupper har livskvalitet blitt forringet i løpet av året som har gått på grunn av 
mange smitteverntiltak. Smitteverntiltak har hatt betydning for alle folks frihet og autonomi, men for 
enkelte grupper kan det ha medført konsekvenser for den psykiske helsen, læringsmiljøet og risikoen for 
at vold og overgrep har økt. Det vil være særlig viktig å rette fokuset på hvordan situasjonen har påvirket 
barn og unge på kort og lang sikt. Det er viktig å få kartlagt dette samlet, slik at nødvendige tiltak kan 
iverksettes i tiden som kommer. 

Det er særlig tre mønstre kommunedirektøren observerer har tiltatt i omfang siden mars 2020 innen 
oppvekstomnråde. Dette er:  

• Økning i antall bekymringsmeldinger til barnevernet. 
• Økning i antall henvisninger knyttet til psykisk uhelse. 
• Økning i enkeltelever med atferdsutfordringer. 

Det har derfor gjennom pandemien vært rettet et særskilt fokus på å iverksette tiltak rundt de mest 
sårbare elevene.  

I videre arbeid vil det være vesentlig å erverve seg et godt kunnskapsgrunnlag som gjør at en setter inn 
de rette tiltakene i tiden fremover. I dette ligger det at det må analyseres hva som skyldes pandemi og 
hva som skyldes andre forhold. 
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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. 

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 2021 en ramme på 3,0 mill. kroner. Blant tiltakene som er 
utført i 2021 kan følgende eksempler nevnes: utskifting av heis i bankbygget på Stange, en rekke mindre 
tilretteleggingstiltak på skoler og barnehager, oppgradering av uteområdet på Breidablikk skole for å 
tilrettelegge for bevegelseshemmede og utskifting av ytterdører på Rådhuset.  

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

KOSTRA-analyse 
 
Informasjonen som ligger til grunn for KOSTRA bygger på kommunenes rapportering av regnskaper og 
lovpålagt tjenesterapportering. Tjenesterapporteringen hentes fra ulike fagsystemer som IPLOS-
rapportering (pleie og omsorg), GSI (skole inkludert kulturskole), BASIL (årsmelding barnehager) i tillegg 
til manuell rapportering av tjenesteproduksjon som oversendes SSB via digitale skjemaer. I fremstilling 
av nøkkeltall og statistikker knyttes KOSTRA-informasjonen opp mot eksterne kilder som Folkeregisteret, 
SSB (befolkning, levekår, bosetting, arbeidsmarked med mer), NAV, A-ordningen (sysselsetting/årsverk), 
Matrikkelen (areal og eiendommer), Vegdirektoratet, Fastlegeregisteret, KPR (Kommunalt pasient- og 
brukerregister) og Husbanken. 

En KOSTRA-analyse:  

• Sier mye om ressursbruk 
• Sier noe om produktivitet 
• Sier mindre om kvalitet 
• Sier lite om etterspørsel 

Kvaliteten på innrapporterte data har stor betydning for KOSTRA-dataene som publiseres hos SSB. 
 

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20015066628-1-1185900


Økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 26 av 138 

KOSTRA grupperer kommuner etter kommunestørrelse (antall innbyggere), utgiftsbehov og 
inntektsnivå. Statistisk sentralbyrå har i 2020 igjen foretatt en endring i kostragruppene som et resultat 
av kommunereformen som har pågått fra 2014 - 2020, hvor antall kommuner er redusert fra 428 til 356. 
Som følge av denne endringen er Stange kommune plassert i KOSTRA-gruppe 09. KOSTRA-gruppe 
09 består av kommuner med 20.000 til 29.999 innbyggere, og omfatter 27 kommuner. KOSTRA-gruppe 
09 og landet uten Oslo er i dette kapitlet benyttet som sammenligningsgrupper.  
 
Analyse av KOSTRA-tallene for 2020 er presentert i K-sak 71/21.  
 
I analysen brukes begrepet prioritering. Prioritering henspeiler til andel økonomisk ramme benyttet til 
tjenesteområder i forhold til teknisk beregnet utgiftsbehov og målgruppe. I KOSTRA-analysen er det 
gjort følgende funn for prioriteringer i Stange kommune: 

• Barnehagetjenesten - Stange kommune har omtrent samme utgiftsbehov som 
landsgjennomsnittet. Kommunens utgiftsnivå ligger lavere enn KOSTRA-gruppe 09. 
Dekningsgraden er høy med 95,2 % av andel barn i aldersgruppen 1 - 5 år med barnehageplass. 
Antall barn per årsverk er på linje med snittet for landet og KOSTRA-gruppe 09, og 
andel barnehagelærer i prosent av grunnbemanningen er høyere enn landssnittet og KOSTRA-
gruppe 09. 

• Grunnskolen - En stor andel av elevene i Stangeskolen går i private skoler. Utgiftsbehovet til 
Stange kommune er lavere enn landssnittet. Netto driftsutgift til grunnskole per innbygger 6 - 15 
år, korrigert for elever i privatskoler viser at Stange har en høyere ressursbruk enn snittet for 
landet og KOSTRA-gruppe 09. Størrelsen er imidlertid noe lavere i 2020 enn den var i 2019. 
Gjennomsnittlig elevtall per skole er lav, og gruppestørrelsene er lavere enn for KOSTRA-gruppe 
09 og snittet for landet. Også andel elever som får spesialundervisning er lavere enn 
sammenligningsgrunnlaget.  

• Kultur - Stange bruker mindre midler på kulturområdet enn KOSTRA-gruppe 09 og landssnittet. 
Det er særlig idrettsbygg og idrettsanlegg som har lav prioritering. Dette skyldes i stor grad den 
organisasjonsformen som er valgt for idrettsanlegg i Stange, hvor idrettslagene eier sine anlegg 
selv, samt at Stangehallen ikke er organisert innenfor kommunes ansvarsstruktur. 

• NAV/Sosial - I følge data for sosialtjenesten har Stange et lavere utgiftsbehov enn landssnittet. I 
Stange er netto driftsutgift til sosialtjenesten pr. innbygger 18 - 66 år redusert noe fra 2019 til 
2020, men størrelsen er fortsatt høyere enn snittet for landet og KOSTRA-gruppe 09. 
Stønadslengden i Stange er høyere enn i sammenligningsutvalget, mens andel 
sosialhjelpsmottakere er redusert fra 2019 til 2020 og er nå noe lavere enn 
sammenligningsutvalget. 

• Administrasjon og styring - Utgiftsbehovet til administrasjon, styring og fellesutgifter er noe 
lavere enn landssnittet. Netto utgift til området er lavere enn KOSTRA-gruppe 09 og snittet for 
landet. Stange bruker mer på politisk styring enn sammenligningsutvalget.  

• Pleie og omsorg - Pleie og omsorgstjenesten i Stange har et høyere utgiftsbehov enn 
landssnittet. Kommunen har lavere netto utgift per innbygger enn snittet for landet. 
Prioriteringen er redusert fra 2019 til 2020. Profilen viser satsning på hjemmebaserte tjenester. 
Stange har en høyere andel brukere i hjemmetjenesten i aldersgruppen 0 - 66 år enn 
sammenligningsutvalget og en noe lavere andel for de som er 80 år og eldre. Samtidig brukes en 
større andel av rammen til tjenester til hjemmeboende enn både KOSTRA-gruppe 09 og snittet 
for landet. Utgift per plass i institusjon er lavere enn sammenligningsutvalget. 

• Kommunehelse - Utgiftsbehovet for kommunehelsetjenesten er omtrent på samme nivå som 
for landsgjennomsnittet. I Stange er ressursbruken høy innenfor alle deltjenestene under 
kommunehelse, spesielt innenfor forebyggende tiltak.  

• Barnevern - Stange har et utgiftsbehov som er under landssnittet for barnevern. Samlet sett 
er prioriteringen i forhold til innbyggere 0-17 år noe under KOSTRA-gruppe 09 og snittet for 

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20021110451-1-2405719
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landet. Det benyttes mer midler enn sammenligningsgrunnlaget til barn som ikke er plassert 
og mindre til barn som er plassert.  

• Eiendom - Totalt har netto driftsutgift for den kommunale eiendomsdriften lavere prioritering i 
Stange enn KOSTRA-gruppe 09 og landssnittet. Etter KOSTRA-analysen som ble gjennomført i 
2020 er regnskapet korrigert for feil bruk av funksjoner. Dette gjør at Stange nå har et 
utgiftsnivå på forvaltning av eiendom per innbygger som ligger noe over KOSTRA-gruppe 09, 
men under snittet for landet.  

Oppsummert viser KOSTRA-analysen at det særlig innenfor Oppvekst og Helse Stange kommune har en 
høyere prioritering, det vil si bruk av økonomiske midler, enn referansegruppen (Kostra-gruppe 09).  

Nedenfor vises og kommenteres kort kommunens rammeområder fra KOSTRA-analysen:  

i kroner Stange 
2019 

Stange 
2020 Ringsaker Ringerike Elverum Horten 

KOSTRA-
gruppe 

09 

Landet 
uten 
Oslo 

Prioritet         

Brutto 
driftsutgifter 
til 
administrasjon 
og styring i kr. 
pr. innb (B) *) 
**) 

6 620 5 887 4 564 4 398 6 650 3 938 5 390 5 637 

Netto 
driftsutgifter 
per innbygger 
(120) 
administrasjon 
(B) *) **) 

3350 2 936 3 107 3 314 3 101 2 650 3 431 3 775 

 

Netto driftsutgift gjenspeiler ressursbruk og økonomisk prioritet. I 2020 brukte Stange kommune 2.963 
kroner per innbygger i netto driftsutgift til administrasjon. Dette er en reduksjon på 414 kroner fra 2019. 
Kun Horten kommune brukte mindre enn Stange på dette parameteret. 
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Stang

e 
2019 

Stang
e 

2020 

Ringsak
er 

Ringerik
e 

Elveru
m 

Horte
n 

KOSTR
A-

gruppe 
09 

Lande
t uten 

Oslo 

Prioritet         

Musikk- og 
kulturskoler netto 
driftsutgifter beløp pr 
innb (kr) *) 

332 295 230 210 243 189 284 320 

Netto driftsutgifter for 
kultursektoren per 
innbygger i kroner *) 

1 734 1 751 2 324 1 783 2 177 2 130 2 249 2 529 

Fysisk planlegging, 
kulturminner, natur, 
nærmiljø, kommune 
netto driftsutgifter på 
funksjon/tjenesteområ
de beløp per 
innbygger (kr) *) 

611 546 820 853 364 881 687 798 

Dekningsgrad         

Utgifter til vedlikehold 
av kommunale veier 
og gater av totale nto. 
dr.utg. til kommunale 
veier og gater 
(prosent) 

19,6 
% 

19,2 
% 13,5 % 64,4 % 10,1 % 32,0 

% 27,0 % 25,3 
% 

Produktivitet         

Herav energikostnader 
til kommunale 
kulturbygg per 
kvadratmeter, konsern 
*) 

123 76 111 46 91 75 91 80 

 

Kultur og fritid 
Netto driftsutgift til kultursektoren i Stange utgjør 1.751 kroner per innbygger, 498 kroner mindre enn 
KOSTRA-gruppe 09. Stange kommune har lavest utgiftsnivå til kultursektoren per innbygger i 
sammenligningsutvalget. 

Plan 
Stange har en samlet lavere prioritering på tjenesteområdene fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø, sammenlignet med KOSTRA-gruppe 09 og landsgjennomsnittet. Kun Elverum har et lavere 
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utgiftsnivå i sammenligningsutvalget. I 2019 og 2020 hadde planavdelingen mindre forbruk av 
konsulenttjenester, samt i perioder vakante arealplanleggerstillinger som bidro til at utgiftene ble 
mindre.  

Klima og energi 
Energikostnad per kvadratmeter er avhengig av strømprisen. 2020 var et år med lave strømpriser, som 
bidrar til større reduksjon i energikostnad per kvadratmeter sammenlignet med 2019, enn hva den 
reelle nedgangen i energiforbruket tilsier. Energikostnader til kommunale kulturbygg er redusert med 
85 kroner per kvadratmeter siden 2017. Prosjektet Energiledelse som startet høsten 2018, bidrar 
positivt til denne utviklingen, gjennom standard temperatur i bygg samt investeringer i energisparende 
tiltak. 

Samferdsel 
Andel utgift til vedlikehold av kommunale veger og gater er betydelig lavere i forhold til KOSTRA-gruppe 
09 og landet uten Oslo. 
  

 Stange 
2019 

Stange 
2020 Ringsaker Ringerike Elverum Horten KOSTRA-

gruppe 09 
Landet uten 

Oslo 

Prioritet         

Netto driftsutgifter, pleie og 
omsorg pr. innbygger 67 år 
og over (B) *) **) 

129 034 116 111 107 252 110 935 113 268 99 056 114 461 122 292 

Netto driftsutg til 
forebygging, helsestasjons- 
og skolehelsetj. pr. innb 0-5 
år (B) *) **) 

13 761 14 480 12 540 15 256 10 829 16 219 11 615 11 461 

Produktivitet         

Netto utgift per plass i 
institusjon, korrigert for 
utleie 

1 119 576 1 137 527 939 361 1 273 933 1 083 
716 1 114 707 1 083 797 1 091 191 

Dekningsgrad         

Andel innbyggere 80 år og 
over som er beboere på 
institusjon 

11,0 % 9,4 % 11,5 % 8,9 % 11,5 % 9,4 % 9,9 % 11,2 % 

Gjennomsnittlig 
stønadslengde for mottakere 
med sosialhjelp som 
hovedinntekt  (måneder) 

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

 

Pleie og omsorg 
Stange kommune hadde en økende ressursbruk og prioritering til pleie og omsorg i perioden 2017- 
2019, men utgiftsnivået ble redusert fra 2019 til 2020. Indikatoren, netto driftsutgifter til pleie og 
omsorg per innbygger 67 år og over, gjenspeiler dette. Kun landet uten Oslo har et høyere utgiftsnivå.  

Omdisponering av ressurser til blant annet covid-19 relaterte oppgaver, lavere aktivitet og at 
Tilrettelagte tjenester ved utgangen av 2020 hadde et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner, bidrar til å 
forklare reduksjonen i ressursbruk i 2020. 
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Tallene bekrefter at kommunen har en tydelig hjemmebasert tjenesteprofil. Det er viktig å presisere at 
helsetjenester i hjemmet også omfatter tilrettelagte tjenester.  
 
Kommunehelse 
Stange har det høyeste utgiftsnivået per innbygger 0-5 år til forebyggende, helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. Utgiftsnivået har økt med 7.096 kroner i perioden 2017 - 2020. Dette gjenspeiler at 
kommunehelsetjenesten i Stange kommune har høy prioritet. 
 
Sosiale tjenester 
Utgiftsbehovet til sosiale tjenester i Stange er 96,0 %. Dette er 4 prosentpoeng lavere enn for 
landsgjennomsnittet. Utgiftsbehovet økte med 2,8 prosentpoeng fra 2019.  
Kun Horten har lengre stønadslengde i sammenligningsutvalget. 

 Stange 
2019 

Stange 
2020 Ringsaker Ringerike Elverum Horten 

KOSTRA-
gruppe 

09 

Landet 
uten 
Oslo 

 Prioritet          

Netto driftsutgifter til 
grunnskole (202), per 
innbygger 6-15 år (B) *) 
**) 

92 352 90 172 106 580 87 892 93 563 97 580 91 431 93 032 

Netto driftsutgifter per 
innbygger 1-5 år i kroner, 
barnehager (B) *) **) 

166 702 170 940 182 591 178 118 174 611 176 366 172 625 170 385 

Netto driftsutgifter per 
innbygger 0-17 år, 
barnevernstjenesten *) 
**) 

9 328 10 056 10 834 10 765 8 064 9 675 10 247 10 695 

Produktivitet          

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 1.-
10.årstrinn (B) 

12,90 13,40 11,50 14,70 13,80 13,10 13,20 12,80 

Dekningsgrad         

1-5 år  andel barn i 
barnehage i forhold til 
innbyggere (prosent) 

95,1 % 95,2 % 92,3 % 93,8 % 93,3 % 93,3 % 94,2 % 92,9 % 

 

Grunnskole 
Utgiftsbehovet til grunnskole i Stange er lavere enn KOSTRA-gruppe 09 og landsgjennomsnittet. 
Kommunen har lavere økonomisk prioritering til tjenesteområdet, målt mot sammenligningsutvalget. 
Kun Ringsaker har en lavere økonomisk prioritering per innbygger i grunnskolealder.  

Den viktigste utgiftsdriveren i grunnskolen er pedagog og personalressursen, både i kraft av antall elever 
per pedagog og i kraft av utdannings- og lønnsnivå på personalet. Stange kommune har 12 skoler med 
gjennomsnittlig 166 elever per skole. Gjennomsnittlig gruppestørrelse, som er en beregning av forholdet 
mellom elevtimer og lærertimer, indikerer at Ringerike og Elverum har større gruppestørrelser i 
gjennomsnitt. 

Barnehage 
Viktige utgiftsdrivere i barnehage er antall plasser multiplisert med utgift per plass. Små barnehager gir 
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høyere utgifter per plass. Utgiftsnivået til Stange kommune er det laveste utgiftsnivået per innbygger 1-
5 år i sammenligningsutvalget. Kun landet uten Oslo har et lavere utgiftsnivå. Stange har en høy andel 
barn 1-5 år med barnehageplass.  

Barnevern 
Netto driftsutgifter per innbygger i aldersgruppen 0-17 år, som indikerer prioritet og ressursbruk, økte i 
perioden fra 2019 til 2020, og ligger på nivå med KOSTRA-gruppe 09.  

Barneverntjenesten har grunnet økt aktivitet og antall plasseringer ett merforbruk til lønn fosterhjem på 
1,4 mill. kroner. Noe av merforbruket dekkes gjennom refusjonsordningen. Økt aktivitet viser seg også 
ved merforbruk til konsulentbistand, og kjøp av tiltak fra staten.  

Kommunebarometer 
Kommunebarometeret er Kommunal Rapport sin rangering av kommuner og tjenesteområder basert på 
et utplukk av nøkkeltall innenfor de ulike sektorområdene. Stange kommune har de siste årene på 
samlet rangering hatt følgende utvikling i sammenlignbar serie de siste 5 årene: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Rangering justert 
for økonomiske 
forutsetninger 

53 37 31 11 8 

 

Stange kommune har hatt en svært positiv utvikling i rangeringen i Kommunebarometeret de siste 5 – 7 
årene. Kommunen har meget gode skår innenfor flere av tjenesteområdene, samtidig som det er 
områder hvor potensialet til bedre resultater klart er til stede. Det er viktig å huske at 
Kommunebarometeret gir en god indikasjon på egen utvikling innenfor de områdene Kommunal 
Rapport har lagt til grunn for rangeringen. Det kan således være områder som ikke er belyst, eller hvor 
andre aktører ville valgt en annen vekting, andre parameter eller annet. Likevel; Stange kommune har, 
til tross for lite økonomisk handlingsrom, hatt en svært positiv utvikling innenfor flere tjenesteområder 
de siste årene. Kommunedirektøren er meget godt fornøyd med at Stange kommune er rangert som 
nummer 8 av landets kommuner, og er et insitament til å forsette det gode arbeide som gjøres.  

Mål og internkontroll  
 
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.   

Internkontroll 
Kommuneloven slår fast at kommunedirektøren er ansvarlig for kommunens internkontroll og skal 
rapportere til kommunestyret om resultatet fra internkontrollen og revisjoner minst en gang i 
året. Internkontroll skal både bidra til at vedtatt politikk blir gjennomført og at tjenestene utføres 
forsvarlig og i tråd med lov og forskrifter. I henhold til bestemmelsene i kommuneloven er det å sikre 
systematisk internkontroll  avhengig av planlegging, oppfølging og gjennomføring. Kommunedirektøren 
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har derfor fokus på å forbedre og videreutvikle internkontrollsystemet, slik at internkontrollen skal virke 
inn i en helhet med fokus på å iverksette vedtatt politikk, sikre bærekraftig ressursbruk, men 
også  og levere tjenester av god kvalitet. I dette ligger det at internkontroll vil være et kontinuerlig 
arbeid. Som en del av internkontrollen benytter Stange kommune det elektroniske kvalitetssystemet, 
EQS.  EQS-systemet inneholder tilgang til relevante myndighetskrav (lover og forskrifter), kommunens 
overordnede styringsdokumenter, samt overordnede interne prosedyrer og rutiner. Systemet ivaretar 
også krav til dokumentstyring, som sikrer kontinuerlig revidering av interne styringsdokumenter, 
prosedyrer og fagspesifikke rutiner. EQS-systemet legger til rette for å utvikle, iverksette, kontrollere, 
evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette 
opp og forebygge overtredelse av myndighetskrav og interne prosedyrer.  

Ut over EQS bruker Stange kommune ytterligere to programmer for internkontroll. IK-bygg 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 andre aktiviteter og regler som attestasjon og anvisning på all betaling 
av fakturaer, internrevisjoner, avklarte rapporteringer og møter i linja, 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. 

Gjennom bedrekommune.no har kommunen valgt å benytte medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR. 
Dette gjør det mulig å sammenligne seg med andre kommuner i landet. Undersøkelsen gjennomføres 
hvert andre år, og i 2020 ble det gjennomført en ny måling. De ti faktorene måler medarbeidernes 
oppfatninger av viktige forhold på arbeidsplassen. Dette gjelder blant annet: 

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

Brukerundersøkelser  
Innenfor de tre kommunalsjefområdene gjennomføres det ulike brukerundersøkelser. 

Helse og mestring gjennomfører hvert femte år bruker- og pårørendeundersøkelser i regi av 
bedrekommune.no. Undersøkelsen skulle vært gjennomført i 2020 og 2021, men dette ble utsatt 
grunnet covid-19. Det er et mål at det gjennomføres brukerundersøkelser i løpet av 2022. Målet med 
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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. 
Dette er et viktig ledd i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene. 

Innenfor oppvekst gjennomføres det årlige brukerundersøkelser i form av Elevundersøkelsen. Rapporter 
gjøres tilgjengelig gjennom Tilstandsrapport for grunnskolen i Stange som behandles av kommunestyret. 

Når det gjelder samfunnsutvikling vil det gjennomføres en brukerundersøkelse i 2022 som fokuserer på 
byggesak. Resultatet vil danne grunnlag for videre utviklingsarbeid på området. Andre områder innen 
samfunnsutvikling er i hovedsak spesielle, og vil ikke være like relevante for direkte 
brukerundersøkelser. Det er imidlertid noen andre områder som også vil bli vurdert for 
brukerundersøkelser i 2022. 

Innenfor innbyggerdialog vil det gjennomføres en nettbasert brukerundersøkelse som belyser tilfredshet 
med kundebehandling, saksbehandling og brukervennlighet på våre hjemmesider. I forbindelse med at 
det utarbeides ny kommunal nettside, vil det legges opp til brukermedvirkning, samt testing av nettsider 
for innbyggere i ulike livsfaser. 

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 2020-2023. For å se hvordan kommunedirektørens forslag 
påvirker handlingsreglene, se kapitel om handlingsregler under budsjettforslag drift.  

  

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020046105-2-2093849
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200113063
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Reg
el Tekst 

Mål for 
plan-
perioden 
2021- 2024 

2020 2021 2022 2023 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 
møtekomme 
behovene 
som 
befolkningsve
kst og 
omstilling 
utløser. 

4 
Egenfinansier
ing av 
investeringen

Minimum 
25% 

    Momskompen
sasjon regnes 
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e i prosent av 
totale brutto 
investeringer 

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. 

 

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 2022 

I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett var målsettingen å legge til rette for en politikk som 
skaper muligheter for alle. Regjeringen ville møte fremtidens utfordringer ved å skape mer og inkludere 
flere. Hovedprioriteringene til budsjettforslaget for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 
var: 
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• Levende lokaldemokrati 
• Sterkere distrikter 
• Modernisering av Norge 
• Trygge og gode boforhold 

Støre-regjeringens (heretter omtalt som regjeringen) målsettinger presentert i Prop. 1 S Tillegg 1 er: 

• Økonomisk vekst som bidrar til arbeid til alle 
• Mer rettferdig fordeling som reduserer de sosiale og geografiske forskjellene 
• En sterk velferdsstat med gode tjenester uavhengig av folks lommebok og bosted 

Regjeringen vil legge vekt på rettferdig fordeling og vil styrke hele landet. Målet om å ta hele landet i 
bruk vil være gjennomgående i regjeringens prioriteringer og avgjørelser. Videre foreslås det å styrke 
kommunenes økonomi.  

Regjeringen foreslår å øke realveksten i kommunesektorens frie inntekter med 2,5 mrd. kroner ut over 
den veksten som lå i Solberg-regjeringens forslag på om lag 2,0 mrd. kroner. Dvs. samlet en vekst på om 
lag 4,5 mrd. kroner. Dette tilsvarer en vekst på 1,0 % fra 2021, hvorav 3,6 mrd. kroner fordeles til 
kommunene. Satsningen fra Solberg-regjeringen hvor 100,0 mill. kroner ble begrunnet med å legge til 
rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen, samt 100,0 mill. kroner av veksten begrunnet med 
tiltak for barn og unges psykiske helse er videreført i Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett. Ved 
beregningen av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst 
(deflator) i kommunal tjenesteyting på 2,5 %.  

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi har anslått merutgiftene 
for kommunesektoren i 2022 til om lag 1,2 mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen. Om 
lag 0,9 mrd. kroner av dette skal finansieres innenfor veksten i frie inntekter. I regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2022 er det videre anslått en vekst i kommunesektorens samlede pensjonskostnader 
på 0,4 mill. kroner. Departementet har lagt til grunn at sektoren samlet sett tilfører premiefond 23,0 
mill. kroner i 2021. 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. I beregningen av handlingsrommet er det lagt inn en 
effektiviseringsgevinst på 0,5 %. Kommunesektorens økte handlingsrom fremkom slik: 
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 Mrd. Kroner 

Vekst i frie inntekter 4,5 

- Merkostnader til demografi -0,9 

- Merkostnader til pensjon -0,4 

- Satsninger innenfor veksten i de 
frie inntektene -0,2 

= Økt handlingsrom før 
effektiviseringsgevinst 3,0 

+ Effektiviseringsgevinst 0,5 % 1,5 

Økt handlingsrom med 
effektiviseringsgevinst på 0,5 % 4,5 

 

I Solberg-regjeringens forslag til statbudsjett var det lagt til grunn at innslagspunktet i 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester skulle øke med 50.000 
kroner mer en anslått lønnsvekst til 1.520.000 kroner. Dette ville gi om lag 300 mill. kroner i økte 
kostnader for kommunene. Støre-regjeringen foreslår å øke innslagspunktet for dette tilskuddet med 
kun forventet lønnsvekst til 1.470.000 kroner. Kompensasjonsgraden er foreslått uendret på 80 % for 
kostnader over innslagspunktet. Ordningen gjelder for brukere i alderen 16 til 67 år. Nedjusteringen av 
innslagspunktet gir Stange kommune en økning i denne inntekten på om lag 1,5 mill. kroner. I løpet av 
planperioden vil inntil 2 brukere av ordningen i Stange kommune fylle 67 år som innebærer at Stange 
kommune må finansiere tjenestetilbudet til disse innenfor de frie inntektene.   

Regjeringens beregninger tar hensyn til kommunenes kostnader til økt grunnbemanning og flere 
pedagoger i barnehager som følge av barnehagereformen.  

I forlag til statsbudsjett fra regjeringen Solberg er det foreslått å styrke allmennlegetjenesten med 300 
millioner kroner i 2022, og med 1,6 milliarder fram mot 2024. I tilleggsummer til statsbudsjettet 2022 
regjeringen styrkes fastlegeordningen med ytterligere 100 millioner kroner. Styrkingen av 
allmennlegetjenesten dreier seg om å øke basistilskuddet, øke refusjonstakstene og gjøre ALIS-
ordningen (AllmennLege I Spesialisering) mer attraktiv. ALIS er midler kommunene må søke. Tilskuddet 
dekker 80 % av legenes kostnader knyttet til spesialisering, mens kommunen må dekke de siste 20 
%. Stange kommune søker ALIS-tilskudd for åtte leger i 2022. Økt tilskudd til legevakt kommer ikke 
Stange til gode. 

Pris- og lønnsvekst (deflator) for kommunesektoren for 2022 er anslått til 2,5 %. Lønnsveksten i 
kommunene anslås til 3,2 %. For Stange kommune er virksomhetenes ramme godskrevet med pris- og 
lønnsvekst  på 5,4 mill. kroner i 2022. I tillegg er det avsatt 46,1 mill. kroner til lønnsoppgjør 2022 og 
pensjonsreserve. 

Følgende kostnadselementer er ikke fullt ut dekket inn av deflatoren, og må dekkes av veksten i frie 
inntekter: 

• Pensjonskostnader utover deflator 
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• Demografikostnader 

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: 

Regjeringens føringer i 
forslag til statsbudsjett 

Forslag til 
statsbudsjett 
i mill. kroner 

Konsekvens 
for Stange i 
2022 i hele 

1.000 

Konsekvens 
for Stange i 
2023 i hele 

1.000 

Tolkeloven 20,7 83 83 

Barnevernsreformen 1 310,0 2 768 2 768 

Øremerkede 
tilskudd,  barnevern 655,0 1 511 1 511 

Tidligere øremerkede 
stillinger barnevern 841,1 3 031 3 031 

Kompetansekrav barnevern 52,5 189 189 

Redusert makspris i 
barnehager 314,9 1 233 2 713 

Kapitaltilskudd Private 
barnehager -265,7 -1 040 -1 040 

Redusert pensjonssatser 
private barnehager -375,8 -1 471 -1 471 

Økonomisk tilsyn private 
barnehager -5,0 -20 -20 

Nasjonal e-helse løsninger 322,0 1 261 1 261 

Rusreform 100,0 372 372 

Felles dagsats for 
tiltakspenger 69,0 257 257 

Barnekoordinator 100,0 392 705 

RH immunisering, 
overføring av oppgaver fra 
spesialisthelsetjenesten 

1,0 4 4 

Basistilskudd fastleger 77,1 302 302 

Basisttilskudd fra 2022 51,0 200 200 
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Inntektsgradert 
foreldrebetaling SFO 3. og 
4.trinn 

35,9 136 136 

Barn og unges psykiske 
helse, lavterskel 75,0 294 294 

Grunnbemanning 
barnehager 100,0 392 392 

Universell utforming IKT 34,0 136 136 

Sum endringer 3 512,7 10 027 11 820 
 

I regjeringens tilleggsnummer fremkommer veksten i de frie inntektene: 

Tilleggsnummer til statsbudsjett 2022 
- frie inntekter og oppgaveendringer 

Konsekvens for 
Stange i 2022 i 

hele 1.000 

Konsekvens 
for Stange i 
2023 i hele 

1.001 

Økt rammetilskudd 2 mrd. kroner 
fordelt etter kostnadsnøkkel i 
utgiftsutjevningen 

7 992 7 992 

Redusert rammetilskudd som følge av 
økt skatteanslag -9 806 -9 806 

Økt inntektsutjevning 1 523 1 523 

Økt skatt på inntekt og formue 7 781 7 782 

Redusert makspris i barnehage 1 233 2 713 

Redusert pensjonspåslag private 
barnehager -661 -661 

Ekstra naturfagtime innføres ikke -377 -904 

RHh immunisering, overføring av 
oppgave fra speialisthelsetjenesten 4 4 

Økt rammetilskudd grunnskole 
500.000 kroner per skole 6 500 6 500 

Redusert rammetilskudd som følge av 
nytt tilskudd per grunnskole -4 870 -4 870 

Sum 9 319 10 272 
 

Samlet har tilleggsnummeret en samlet positiv økonomisk vekst for Stange kommune på 9,3 mill. kroner 
i 2022. Veksten begrunnes i kompensasjon for redusert makspris for barnehageopphold med 
virkningstidspunkt 01.08.2022 med til sammen 1,2 mill. kroner. Pensjonspåslaget for private barnehager 
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reduseres ytterligere, og rammen reduseres med 0,7 mill. kroner i tillegg til opprinnelig forslag med 
reduksjon på 0,8 mill. kroner. Ekstra naturfagtime innføres ikke, og rammen reduseres i forhold til 
opprinnelig forslag til statsbudsjett med 0,4 mill. kroner som følge av dette. Det legges inn en økning på 
0,5 mill. kroner per grunnskole i kommunen. Tiltaket finansieres ved en reduksjon i rammetilskuddet. 
Nettoeffekt for Stange kommune på dette parameteret er rammeøkning på 1,6 mill. kroner. 

Skatteøren 2022 
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 2022 nedjusteres med 1,2 prosentpoeng til 10,95 %. 
Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter i 2022.  

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2022 bygger blant annet på 1,4 % sysselsettingsvekst i 
norsk økonomi, og 3,0 % lønnsvekst fra 2021 til 2022.  

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 3,20 % 

Kjøp av varer og tjenester 1,60 % 

Overføringer 2,50 % 

  

Inntekter: 
 

Salgsinntekter 2,50 % 

Refusjon fra Staten 2,50 % 
 

For å kunne dekke opp lønnsoppgjøret og pensjonskostnader 2022, er det avsatt en reserve på 46,2 mill. 
kroner til lønnsjusteringer og 16,0 mill. kroner til pensjonskostnader. Reserve til fri disposisjon utgjør 
14,2 mill. kroner, hvorav 0,2 mill. kroner er knyttet til regjeringens satsningsområder.  

Pensjoner  
KLP's prognose for pensjonskostnader for planperioden 2022 - 2025 viser en kostnadsvekst for Stange 
kommune på om lag 23,0 mill. kroner. Prognosen bygger på en forventet årlig lønnsvekst på 3,5 % og 
inntektsføring i bruk av ordinært premiefond på om lag 5,0 mill. kroner. De siste 4 årene har bruk av 
ordinært premiefond for Stange kommune utgjort om lag 15,5 mill. kroner. Med bakgrunn i dette er den 
usikkerheten KLP's prognose bygger på, samt den bruken av ordinært premiefond Stange kommune 
faktisk har hatt i gjennomsnitt de siste 4 år, er pensjonsreseven lagt inn med en vekst i planperioden på 
7,0 mill. kroner fra 2022 - 2025. Det vil si at pensjonsreserven i 2025 er avsatt med 23,0 mill. kroner. 
Anslaget er beheftet med usikkerhet.   
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Fra de foreliggende tall fra SPK (statens pensjonskasse) og KLP (kommunal landspensjonskasse) er det 
utarbeidet prognose for pensjonskostnaden i 2022. De økonomiske forutsetningene som er lagt til grunn 
fra departementet ved beregning av pensjonskostnadene er en diskonteringsrente på 3,0 %, Lønns- og 
G-regulering på 1,98 %, og en forventet avkastning på 3,5 %. Årlig vekst i pensjonsreguleringen utgjør 
1,22 %. Forholdstallet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er satt til 1,0 (forholdet 
mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst).  

I Økonomiplanens følgeskriv fra KLP datert 01.10.2021, 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 % 2022 2023 2024 2025 

Årlig avkastning 3,50 3,50 3,50 3,50 

Diskonteringsrente 3,00 3,00 3,00 3,00 

Årlig lønnsvekst 1,98 1,98 1,98 1,98 

Årlig vekst i 1G 1,98 1,98 1,98 1,98 

Årlig vekst i pensjonsregulering 1,22 1,22 1,22 1,22 

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 følgende reserve: 

Pensjonsreserve 2022 2023 2024 2025 

Tall i mill. kroner 16,0 17,0 20,0 23,0 
 

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. 

Om kommunen bruker hele premiefondet for innbetaling av premie i 2022, vil kommunen få en økt 
netto pensjonskostnad dette året på om lag 1,6 mill. kroner. I 2023 vil kommunen få en redusert samlet 
pensjonskostnad på om lag 9,8 mill. kroner. Dette vil gradvis bli lavere utover amortiseringsperioden 
(tilbakebetalingsperioden). 

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 10,8 mill. kroner lavere enn om vi bruker som normalt av fondet. Til tross for  at bruk av den 
ekstraordinære tilbakeføringen til premiefondet vil gi lavere pensjonskostnad fra 2023, har 
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kommunedirektøren lagt opp til at kommunen ikke skal benytte denne tilbakeføringen til premiefond i 
sin helhet i 2022. Dette på grunn av den reduserte inntekten i forhold til ressurskrevende tjenester. 
Dette vil det gjøres en ny vurdering av i forbindelse med utarbeidelser av revidert budsjett og 
økonomiplan i 2022.  

Inntektsgrunnlaget 
I etterfølgende kommentarer, er de mest sentrale budsjettforutsetningene trukket fram. 
Samt budsjettmessige konsekvenser av statlige rammeoverføringer og øvrige endringer av rammenivået 
fra 2021 til 2022. Alle kommentarer i forhold til de sentrale utgifts- og inntektsposter er basert på RNB 
(revidert nasjonalbudsjett) for 2021, Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett 2022, samt 
regjeringens tillegg til statsbudsjettet for 2022. 

Frie inntekter 

Skatt og 
rammetilskudd Budsjettforslag 2022 1 378 881 000 

 Opprinnelig  budsjett 
2021      1 321 487 000 

 

I fastsetting av de frie inntektene er det benyttet Solberg-regjeringens forutsetninger i forslag til 
statsbudsjett for 2022, samt Støre-regjeringens tilleggsmelding. Fra 2022 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. 

STANGE      

(år 2022-prisnivå i perioden 2022 - 2025) uten covid 

1000 kr 2021 2022 2023 2024 2025 

Innbyggertilskudd 521 053 549 980 556 
432 562 027 570 162 

Utgiftsutjevningen 5 136 14 069 14 355 14 566 14 610 

Overgangsordning - INGAR -795 -1 015 -842 -737 -631 

Saker særskilt fordeling 4 969 5 139 5 139 5 139 3 628 
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Ordinært skjønn 800     

Tilleggsnummer 
statsbudsjett - økt 
realvekst og 
oppgaveendringer 

 8 190 9 143 9 143 9 143 

Tilleggsnummer 
statsbudsjett - nytt 
tilskudd per kommunal 
grunnskole inkl. 
finansinngstrekk 

 1 630 1 630 1 630 1 630 

Tilleggsnummer 
statsbudsjett - redusert 
rammetilskudd som følge 
av økt skatteanslag 

 -9 806 -9 806 -9 806 -9 806 

RNB 2018 - endringer i 
rammetilskudd 

     

Sum rammetilskudd uten 
inntektsutjevning 531 164 568 187 576 

051 581 962 588 736 

Koronapandemi - 
bevilgninger gjennom 
inntektssystemet 

     

RNB - utsatt overføring 
skatteoppkreving 

     

RNB 2020 - øvrige 
endringer i rammetilskudd 

     

Netto inntektsutjevning 117 402 119 503 120 
693 121 883 123 104 

Sum rammetilskudd 648 566 687 690 696 
744 703 845 711 840 

Rammetilskudd - endring i 
% -0,85 6,03 1,32 1,02 1,14 

Skatt på formue og inntekt 576 801 585 665 591 
497 597 328 603 313 

Skatteinntekter - endring i 
% 11,13 1,54 1,00 0,99 1,00 

Andre skatteinntekter 
(eiendomsskatt) - - - - - 
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Sum skatt og 
rammetilskudd 
(avrundet) 

1 225 400 1 273 400 1 288 
200 1 301 200 1 315 200 

 (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et 
anslag) 

 

Sum - endring i % 4,5 3,9 1,2 1,0 1,1 

Ekstra skjønn tildelt av 
fylkesmannen 

     

(ufordelt skjønn fra Grønt 
Hefte - fordelt i løpet av 
året) 

     

      

Sum skatt og netto 
inntektsutjevning 694 203 705 168 712 

190 719 211 726 417 

Sum - endring i % 11,1 1,6 1,0 1,0 1,0 

Rammetilsk kr pr innb. 
(inkl. inntektsutjevning) 32 211 32 677 33 107 33 445 33 825 

Skatteinntekter kr pr innb. 27 411 27 829 28 106 28 383 28 668 

Kostnadsindeks 
(utgiftsutjevningen) 1,0202 1,0256 1,0256 1,0256 1,0253 

 

  

Eiendomsskatt  
Kommunedirektøren foreslår en utskriving av eiendomsskatt for eiendommer bebygget med boliger 
eller fritidsboliger med 4,0 promille som er den høyeste tillatte satsen i 2022. For næringseiendommer 
er den høyeste tillatte satsen i Stange kommune 5,9 promille i 2022. Kommunedirektøren foreslår å 
videreføre eiendomsskatt for næringseiendommer uendret med 4,9 promille. 

Eiendomsskatten for perioden 2022 - 2025 budsjetteres slik: 

Eiendomsskatt 2021 2022 2023 2024 2025 

Tall i mill. 
kroner 57,0 57,4 57,8 58,4 58,9 

 

  

Veksten gjenspeiler forventet endring i eiendomsmasse til beskatning. 
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Vertskommunetilskuddet 
Vertskommunetilskuddet knyttet til HVPU-reformen (Helsevern for psykisk utviklingshemmede) fra 1994 
er beregnet til 21,8 mill. kroner.  

Ressurskrevende tjenester  
Stanges tilskudd for ressurskrevende tjenester er beregnet ut fra et innslagspunkt på 1.470.000 kroner. 
Refusjonssatsen er fortsatt 80 %. Stange kommune søker refusjon for omlag 40 personer i denne 
ordningen, og det er budsjettert med 94,4 mill. kroner i tilskudd for særlig ressurskrevende helse- og 
omsorgstjenester hvert år i planperioden. Økningen i tilskuddet skyldes økt antall timer tjenesteyting i 
ordningen. Anslaget 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 er benyttet til flyktningtjenester det enkelte år, er avsatt til 
disposisjonsfond. Dette gjør at kommunen per 08.11.21 har om lag 17,5 mill. kroner på fond øremerket 
integreringstiltak. Fondet er en buffer som gir rom for omstilling ved endring av antall flyktninger. 

Kommunen budsjetterer med et integreringstilskudd på 23,8 mill. kroner i 2022. 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:  

Investeringskompensasjon 2022 2023 2024 2025 

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

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

Stange kommunes regnskap for 2020 ble avsluttet med et negativt netto driftsresultat på 1,8 mill. 
kroner, som er 47,0 mill. kroner bedre enn budsjettert. I regnskap 2019 var denne størrelsen positiv med 
8,6 mill. kroner Regnskapsmessig resultatet skyldes i hovedsak; 

• Ubrukte lønnsreserver 
• Pensjonsoppgjør med tilbakeføring fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens 

Pensjonskasse) 

Utviklingen av netto driftsresultat for 2020 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 33,1 mill. kroner, som i stor grad var knyttet til helse- og omsorg og oppvekst. 

Tiltak i budsjett og økonomiplanen 
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I budsjettforslag er hovedsakelig de føringer som ligger i regjeringens forslag til statsbudsjett hensyntatt. 
Dette gjelder i forhold til reduksjon av inntektsnivå og til innlemming av øremerkede tilskudd i 
rammetilskuddet. Det er i tillegg  innarbeidet  flere nye tiltak som det ikke har vært mulig å finne rom til 
innenfor vedtatte rammer. De nye tiltakene fører til at den økonomiske utfordringen har blitt ytterligere 
forsterket.   

Tiltak innarbeidet i budsjett og økonomiplan vises i tabellen nedenfor. Beskrivelse av tiltak og endringer i 
budsjettrammene er presentert under de respektive kommunalsjefer og kommunedirektør under 
overskriften Driftsbudsjett med endringer.  

Tiltak (tall i hele 1.000) 2 022 2 023 2 024 2 025 

Kontrollutvalget - K-sak 
49/21 57 57 57 57 

KS-kontingent - vekst 
utover deflator 63 63 63 63 

Justering trekk 
adm.gebyr 266 266 266 266 

Rammereduksjon lønn -150 -150 -150 -150 

Kommunedirektør, 
kommuneadvokat, 
staber og politiske 
organer 

236 236 236 236 

Organiseringen av 
eiendomsforvaltningen, 
jf. K-sak 53/21 

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

Prognoserte 
strømutgifter 4 400 4 400 4 400 4 400 

Forsikring 355 355 355 355 

Justering pris og 
deflator kirkelig 
fellesråd 

-565 -565 -565 -565 

Korrigering reduksjon 
per capita -300 -300 -300 -300 

Flytting økonomisk 
sosialhjelp til NAV -800 -800 -800 -800 

Rammejustering 
integreringsmidler 12 476 12 476 12 476 12 476 
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Endring 
vertskommuneandel 
Landbrukskontoret 

41 41 41 41 

Endring 
vertskommuneandel 
Hamarregionen 

31 31 31 31 

Samfunnsutvikling 6 900 6 900 6 900 6 900 

Implementere bruk 
av  E-Rom i 
bofellesskap 

216 266 266 266 

Endret behov 
ressurskrevende 
brukere 

12 800 12 800 12 800 12 800 

Flytting økonomisk 
sosialhjelp fra Kultur 800 800 800 800 

Endrede behov 
ressurskrevende 
tjenester 
Helsetjenester i 
hjemmet 

4 200 4 200 4 200 4 200 

Forsikring vekst utover 
deflator 21 21 21 21 

Legestilling, 
øyeblikkelig hjelp døgn 1 343 1 343 1 343 1 343 

Nasjonal e-helse 
løsninger 1 261 1 261 1 261 1 261 

Plattform 
velferdsteknologi 529 529 529 529 

Støtte til ALIS tilskudd 480 480 480 480 

Basistilskudd fastleger 502 502 502 502 

Rh immunisering, 
overføring av oppgave 
fra 
speialisthelsetjenesten 

4 4 4 4 

Vakanse i 
virksomhetslederstilling 
HeRe 

-1 000 0 0 0 
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Helse og mestring 21 156 22 206 22 206 22 206 

Ekstraressurser 
barnehage etter 
barnehageloven §37 

2 132 2 132 2 132 2 132 

Redusert makspris i 
barnehage 1 233 2 713 2 713 2 713 

Redusert 
kapitaltilskudd private 
barnehager 

-1 040 -1 040 -1 040 -1 040 

Redusert pensjonssats 
private barnehager -810 -810 -810 -810 

Tilsyn private 
barnehager -20 -20 -20 -20 

Ytterligere redusert 
pensjonspåslag private 
barnehager 

-661 -661 -661 -661 

Prisøkning 10. trinn 
reise til Berlin og 
konsentrasjonsleirene 

200 0 0 0 

Barnevernreformen, 
øremerket 2 768 2 768 2 768 2 768 

Kompetansekrav 
barnevern 189 189 189 189 

Tidligere øremerkede 
stillinger barnevern 3 031 3 031 3 031 3 031 

Fagfornyelse 1 500 0 0 0 

Prosjektledelse 
etablering Stange 
ungdomsskole 

400 400 0 0 

Redusert utgift 
skoleskyss -500 -700 -900 -1 100 

Elever med 
sammensatte behov 2 250 1 725 1 725 1 725 

Avslutte avtale om 
leasing på bil 
Åkershagan opplæring 
og aktivitetssenter 

-100 -100 -100 -100 
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Hensiktsmessig 
organisering av 
arbeids- og 
aktivitetstilbud til 
innbyggere med 
særskilte behov 

-3 000 0 0 0 

Oppvekst 8 269 10 323 9 723 9 523 
 

Finans 
 
Utbyttekravet fra Stange kommune til Stange Energi A/S er i henhold til vedtak i F-sak 71/12 satt til 10,0 
mill. kroner, pluss 6,25 % rente av et ansvarlig lån på 100,0 mill. kroner i hele 
planperioden. Utbyttekravet avhenger av regnskapsresultatet for 2021 for Stange Energi A/S og er 
beheftet med usikkerhet. 

De samlede renteutgiftene for investeringslån og startlån er budsjettert med 32,8 mill. kroner i 
2022 mot 23,0 mill. kroner i revidert budsjett 2021. Avdrag på investeringslån er budsjettert med 58,2 
mill. kroner i 2022, økende til 80,0 mill. kroner i 2025, og er beregnet å være innenfor regelen om 
minste gjeldsavdrag/minimumsavdrag. For 2022 er det budsjettert med et låneopptak på 
investeringslån inntil 206,4 mill. kroner.  

Det legges opp til et låneopptak for startlån i Husbanken med inntil 65,0 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 avdragsberegninger i 2022 til 2025 baserer seg på eksisterende låneportefølje samt 
budsjettert låneopptak i økonomiplanperioden. Stange kommune vil i økonomiplanperioden være 
sårbar ovenfor eventuelle renteøkninger.  

Ved utgangen av 2022 forventes låneporteføljen til kommunen å være på totalt 1.890,9 mill. kroner. 
Herav utgjør 369,3 mill. kroner startlån og 1.521,6 mill. kroner investeringslån. Stange kommunale 
boligforetak vil ha en langsiktig gjeld på 148,9 mill. kroner. Stange kommune sin samlede gjeld 
utgjør 2.039,9 mill. kroner ved utgangen av 2022. 

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 54,5 mill. kroner. Dersom renten øker med 2 prosentpoeng vil 
økningen utgjøre 102,9 mill. kroner. For å redusere sårbarheten for viste svingninger har kommunen 
bundet en del av gjeldsporteføljen i fastrente og derivater.  

Stange kommune benytter seg per dags dato av fire långivere. Fordelingen mellom de ulike aktørene i 
forhold til portefølje per 31.12.2021 vises i diagrammet nedenfor. 

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20012049307-1-702735
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Lånegiver Gjeld Andel i % 

KommunalBanken 1 029 035 210 56,05 % 

KLP 476 812 160 25,97 % 

Husbanken 319 429 457 17,40 % 

KLP 
kommunekreditt 10 800 000 0,59 % 

 

  

Den største långiveren er Kommunalbanken som har en andel av låneporteføljen på  56,05 %. Nest 
størst er KLP med 25,97 %. 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 2021 har kommunen tre rentebytteavtaler, swapper, fordelt på 
følgende finansinstitusjoner; Nordea (2011 - 2021 og 2018 - 2028) og Swedbank (2018 - 2025). Største 
motpart for derivater er Nordea med en andel på 55,56 %. Motparter vises i diagrammet nedenfor. I 
tillegg har boligforetaket en swapavtale i DNB (2017 - 2022). 

Utestående pålydende beløp for derivater per motpart: 

 

I tillegg er det 5 fastrenteavtaler ved utgangen av 2021, med tre til fem års løpetid med gjennomsnittlig 
rentesats på totalt 1,88 %. Fastrentekontraktene til Stange kommune utgjør 811,2 mill. kroner, som 
tilsvarer 55,3 % av porteføljen, inkludert nytt låneopptak i 2021. Andel lån bundet til fastrenteavtale er i 
henhold til vedtatt finansreglementet.  
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Fastrenteavtaler Beløp Varighet 

Kommunalbanken 125 550 000 29.12.2023 

KLP 77 490 000 17.11.2025 

KLP 209 927 200 12.06.2023 

Kommunalbanken 27 440 000 02.11.2026 

Kommunalbanken 110 824 930 18.08.2023 

Sum fastrenteavtaler 551 232 130  

   

Derivater Beløp Varighet 

Swedbank 100 000 000 15.03.2025 

Nordea 100 000 000 15.03.2028 

DnB 60 000 000 10.08.2022 

Sum derivater 260 000 000  
 

Låneportefølje 2022 2023 2024 2025 

Lån pr 01.01. 1 692 474 1 890 987 2 228 033 2 399 223 

Nye 
låneopptak 
investeringer 

206 379 353 619 199 217 144 230 

Nye 
låneopptak 
startlån 

65 000 65 000 65 000 65 000 

Avdrag 
startlån -14 214 -16 076 -17 956 -19 819 

Avdrag -56 671 -62 741 -73 142 -79 001 

Avdrag nye lån -1 981 -2 756 -1 929 -1 597 

Lån 31.12. 1 890 987 2 228 033 2 399 223 2 508 036 
 

Låneporteføljen har NIBOR 3 måneder med en margin på 0,7 %. Grafen 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 av 2022: 

Investeringslån  Beløp 

Kommunalbanken, 3 
mnd Nibor                  123 939 9000 

Kommunalbanken, 3 
mnd Nibor                    8 452 780 

KLP/Kommunekreditt, 
3 mnd Nibor                  10 800 000 

Husbanken, flytende 
rente                      402 297 

Sum investeringslån                  143 601 977 
 

Boligforetakets fondsavsetninger per 31.12.2020: 

Fondsavsetninger  Beløp 

Disposisjonsfond                    13 608 093 

Ubundet 
investeringsfond                  11 848 153 

Rentefond                        300 193 

Sum                  25 756 439 
 

Felles  Budsjettforslag 2022                -5 700 000 

 Rev. Budsjett 2021                  -3 200 000 
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Reserver og fond 
 

Felles reserver  Budsjettforslag 2022 

   

Lønnsreserve  30 099 920 

Økte 
pensjonskostnader 

 16 000 000 

Diverse reserve  14 161 000 

Sum  60 260 920 
 

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

Lønnsreserven på 30,1 mill. kroner skal dekke virkningen av lønnsoppgjøret i 2022, inkludert tilhørende 
sosiale kostnader. Videre skal den dekke virkningen av lønnsoppgjøret i 2021 for lokale forhandlinger i 
kapittel 4. Resultatet av lokale forhandlinger for kapittel 4 var i år klart så tett opp til frist for publisering 
av budsjett og økonomiplan 2022 - 2025 at det ikke var rom for å fordele disse midlene i virksomhetens 
rammer. Årsvirkning for 2022 av denne fordelingen vil skje så snart detaljbudsjettet for 2022 er lagt. Det 
er avsatt 16,0 mill. kroner til pensjonsreserve. Videre er det avsatt 14,2 mill. kroner for å møte 
uforutsette hendelser. 

Disposisjonsfondet 

Disposisjonfond Beløp 

Frie disposisjonsfond 31.12.2020 265 340 706 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond fra tidligere vedtatte saker -85 555 909 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond i 2021 -14 600 000 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond i kommunedirektørens forslag 
til økonomiplan 2022-2025 

-150 948 572 

Premieavvik per 31.12.2021 -168 141 100 

Saldo disposisjonsfond, hvor midler ikke er 
bundet opp -153 904 875 

 

Det frie disposisjonsfondet var ved utgangen av 2020 på 265.340.706 kroner. Med endringene som er 
opplistet i ovenstående tabell vil det i økonomiplanperioden ikke være tilstrekkelig til å kunne dekke det 
akkumulerte premieavviket.  
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År Beregnet saldo 
ved inngang i år Netto avsetning 

Beregnet 
saldo ved 

utgang av år 

2021 265 340 706 -100 155 909 165 184 797 

2022 165 184 797 -38 518 943 126 665 854 

2023 126 665 854 -42 766 743 83 899 111 

2024 83 899 111 -47 814 743 36 084 368 

2025 36 084 368 -21 848 143 14 236 225 
 

Tabellen over viser hvordan det frie disposisjonsfondet utvikler seg i økonomiplanperioden 2022 - 2025. 
I henhold til handlingsregel 7a skal sum disposisjonsfond dekke kommunens akkumulerte premieavvik. 

Ubundet investeringsfond  

Saldo fritt ubundet investeringsfond 
31.12.2020 37 629 000 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond fra tidligere vedtatte saker -8 384 000 

Netto avsetning til eller bruk av ubundet 
investeringsfond i 2021 16 205 000 

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

-45 450 000 

Saldo ubundet investeringsfond, hvor 
midler ikke er bundet opp 0 

 

Fritt ubundet investeringsfond ved utgangen av 2020 37,6 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.  
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År 

Beregnet 
saldo 

ved 
inngang i 

år 

Bruk Avsetning 
Beregnet saldo 
ved utgang av 

år 

2021 37 629 8 384 16 205 45 450 

2022 45 450 15 002 - 30 448 

2023 30 448 30 448 - - 

2024 - - - - 

2025 - - - - 
 

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

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 2022 – 2025 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. 

Finansielle nøkkeltall 

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

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20019119294-1-1996632
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200113063
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I økonomiplanperioden viser budsjett 2022 en resultatgrad på -2,2 %. Utover i økonomiplanperioden, 
2023 - 2025, går netto driftsresultat gradvis mot null. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan har 
et netto driftsresultat på -0,5 % i 2025.  

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 14,9 % i 2022. 
Gjennomsnitt for de neste 8 årene er 11,5 %. 

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 2022 24,6 %. Dette er merverdiavgift av 
investeringsutgifter, salgsinntekter og bruk av investeringsfond. Fra 2023 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 2022 foreslått å ta opp lån til investeringsprosjekter i størrelsesorden 206,4 mill. 
kroner. Låneopptaket skal finansiere nye investeringsprosjekter i henhold til foreslått investeringsplan. I 
tillegg kommer startlån fra Husbanken på 65,0 mill. kroner. Samlet låneopptak i 2022 blir inntil 271,4 
mill. kroner. Langsiktig gjeld knyttet til investeringer er beregnet å utgjøre 1.521,6 mill. kroner ved 
utgangen av 2022. 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 2020 var egenkapitalgraden 20,9 %. 

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. 

Beregnet saldo, jf. politiske vedtak gjennom 2021, viser at kommunen har frie disposisjonsfondsmidler 
på 165.184.797 kroner per 31.12.2021. I kommunedirektørens budsjettforslag er det foreslått en bruk 
av disposisjonsfond i planperioden på 150.948.572 kroner. Prognoser viser at akkumulert premieavvik vil 
være 168.141 mill. kroner ved utgangen av 2021. Ordningen omfatter KLP (Kommunal 
landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse). Disposisjonsfondet utgjør 7,0 % av driftsinntektene 
i 2022, 4,6 % i 2023, 1,9 % i 2024 for så å være 0,7 % i 2025. 

  



Økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 58 av 138 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldering 
 
Bakgrunn 

Kommuneloven legger til grunn at det skal legges fram et realistisk budsjett. I salderingen av 
økonomiplanen for 2021 - 2024 la kommunedirektøren opp til en forventet økonomisk effekt av 
strukturelle grep og tiltak. I dette lå en reduksjon i utgiftsrammen på 20,0 mill. kroner i 2022, økende til 
50,0 mill. kroner i 2024, jf. tabellen nedenfor.  
 

  

Budsjetterings- og disponeringsprinsipper Mål 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Gjennom
snitt 8 år 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 % -2,2 -1,9 -1,3 -0,5
Resultatgraden skal utgjøre 1,75 % av driftsinntektene

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter Maks 15%

14,9 % 26,6 % 16,2 % 11,5 % 5,8 % 6,1 % 8,6 % 2,5 % 11,5 %

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%
24,6 % 24,7 % 25,1 % 25,2 % 21,1 % 21,2 % 22,1 % 17,0 %

Momskompensasjon regnes som EK-dekning

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 %

7,0 % 4,6 % 1,9 % 0,7 %
Indikatoren kan si noe om hvor stor økonomisk buffer 
kommunekonsernet har for sin løpende drift. 
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Tall i hele 1000 2022 2023 2024 

Rammereduksjonen -20 000 -35 000 -50 000 
 

(Tabellforklaring: Negative tall betyr reduksjon av kostnadsnivå) 

Ambisjonen med rammereduksjonen var å oppnå et positivt driftsresultat på 11,8 mill. kroner i 2024. 
For å oppnå denne salderingen ble det igangsatt et utredningsarbeid. Utredningsarbeidet var ferdigstilt 
september 2021. Tiltakene i utredningen viste følgende innsparingspotensiale: 

Tall i hele 1.000 2022 2023 2024 2025 

Rammereduksjon i 
omstillingsrapporten -28 820 -34 050 -38 850 -48 650 

 

(Tabellforklaring: Negative tall betyr reduksjon av kostnadsnivå) 

Som tidligere omtalt vil sak om omstilling bli politisk behandlet i februar 2022.  

Konsekvenser av statsbudsjettet og øvrige innarbeidede tiltak 

Som følge av regjeringens forslag til statsbudsjettet, er beregnet inntektsramme for 2022 endret i 
forhold gjeldende budsjett og økonomiplan (2021 – 2024). Endringene er som følger:  

Tall i hele 1 000 Endring 2022 i forhold til 
økonomiplan 2021-2024 

Rammetilskudd -33 401 

Inntekts- og formuesskatt -25 233 

Eiendomsskatt - 

Endring andre inntekter -19 812 

Sum driftsinntekter -78 446 
 

(Tabellforklaring: Negativt beløp er inntekt. Det vil si at sum driftsinntekter i 2022 har økt med 78,4 mill. 
kroner i forhold til inneværende økonomiplan). 
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Utgiftsrammen er fremskrevet slik:  

Tall i hele 1 000 Endring 2022 i forhold til 
økonomiplan 2021-2024 

Økning driftsutgifter 93 979 

Økning netto finanskostnad 919 

Sum driftsutgifter 94 898 

  

Netto driftsresultat 16 451 
 

(Tabellforklaring: Positivt beløp er økt utgift. Det vil si at sum driftsutgifter i 2022 har økt med 94,9 mill. 
kroner i forhold til inneværende økonomiplan og forverring av netto driftsresultat). 

Som følge av statsbudsjettet og innarbeidede tiltak, er netto driftsresultat forverret med 16,5 mill. 
kroner. Innarbeidede tiltak utover statsbudsjettet handler i hovedsak om økning i utgiftsnivå knytter seg 
til: 

• tjenestebehov innen ressurskrevende tjenester,  
• rentekostnader,  
• strømutgifter,  
• lønns- og pensjonskostnader,  

Økonomiplan 2021 – 2024 
Tabellen nedenfor viser endringen mellom de forutsetningene som er lagt til grunn i gjeldende 
økonomiplan og forslag til saldering i budsjett og økonomiplan 2022 – 2025. Kommunedirektøren har 
her lagt opp til at budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 salderes med summene angitt i omstillings-
saken. Imidlertid er et resultat av utsatt politisk behandling at det er lagt inn en tidsforskyvning i 
effektueringstidspunktet.  

I forslag til økonomiplan er det lagt opp til at rammereduksjonen for 2022 får virkning fra september og 
utgjør da 8,6 mill. kroner. For 2023 er det lagt til grunn at det ikke er realistisk med full årsvirkning, og 
mulig rammereduksjon er lagt inn med 22,7 mill. kroner. Fra og med 2024 legges det til grunn at man får 
full årseffekt, som er beregnet til 38,9 mill. kroner. Tilsvarende sum i 2025 er 48,7 mill. kroner. 
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Tall i hele 1.000 2022 2023 2024 2025 

Økonomisk utfordring 
2021 - 2024 43 324 40 085 38 206 38 206 

Herav saldering 2021 - 
2024 20 000 35 000 50 000 50 000 

Netto driftsresultat fra 
2021 - 2024 23 324 5 085 -11 794 -11 794 

     

Tall i hele 1.000 2022 2023 2024 2025 

Økonomisk utfordring 
2022 - 2025 48 382 57 013 62 575 58 027 

Herav saldering 2022 - 
2025 8 607 22 703 38 848 48 648 

Netto driftsresultat fra 
2022 - 2025 39 775 34 310 23 727 9 379 

     

Endring netto 
driftsresultat fra 
inneværende 
økonomiplan forutsatt 
omstilling 

16 451 29 225 35 521 21 173 

 

Endringen i utfordringbildet må tas med i det videre arbeidet med omstilling og må inngå i revideringen 
av budsjett og økonomiplan 2022 - 2025 i 2022. 
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I salderingen er opprinnelig rammereduksjon jf. omstillingssaken justert og fordelt slik mellom 
rammeområdene i planperioden: 

Tall i hele 1.000 2021 2022 2023 2024 

Netto avsetning til eller bruk av 
disposisjonsfond -37 492 -16 297 -8 819 213 

Herav overføring til finansiering 
av investeringer 0 0 10 594 18 442 

 

Bruk av disposisjonsfond 

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

Tall i hele 1.000 2022 2023 2024 2025 

Netto bruk av disposisjonsfond i 
drift -33 594 -28 130 -17 547 -3 198 

Netto bruk av disposisjonsfond i 
investering -4 925 -14 637 -30 268 -18 650 

Netto avsetning til eller bruk av 
disposisjonsfond -38 519 -42 767 -47 815 -21 848 

     

Overføring til finansiering av 
investeringer 4 925 14 637 30 268 18 650 

 

(Tabellforklaring: Negative tall viser bruk av disposisjonsfond). 

I kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2022 - 2025 er det lagt opp til netto bruk 
av disposisjonsfond med 38,5 mill. kroner i 2022, 42,8 mill. kroner i 2023 og 42,8 mill. kroner i 2024. I 
2025 er det budsjettert med netto en bruk av disposisjonsfond på 21,8 mill. kroner. 

I finansieringsplan for investeringer i perioden 2022 - 2025 er det lagt opp til bruk av disposisjonsfond 
hvert år. Andel bruk av disposisjonsfond til finansiering av investeringer vises i tabellen over på linjen 
netto bruk av disposisjonsfond i investering. Endringen av bruk av fond kan det det leses mer om under 
kapittelet Budsjettforslag - drift, reserver og fond. 

Budsjett og økonomiplan 2021 - 2025 inneholder også pågående tiltak som er innarbeidet i budsjettet, 
men ikke er iverksatt, eller som det kun delvis er tatt ut effekter av. 

Dette gjelder: 

• Merkantile ressurser; i økonomiplan 2020 - 2023 ble det vedtatt å redusere merkantile ressurser 
med en rammereduksjon på 3,0 mill. kroner. Av innsparingen er 1,4 mill. kroner effektuert 
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• Smart bestilling; i økonomiplan 2020 - 2023 ble det vedtatt optimalisering av innkjøpsprosessen 
gjennom det interkommunale prosjektet Smart bestilling. Det var lagt opp til en 
rammereduksjon på 1,0 mill. kroner i 2021 økende til 10,0 mill. kroner fra 2023. Prosjektet er 
forsinket og man vil tidligst kunne ta gevinstrealisering fra 2022. Innsparingspotensialet er 
beheftet med usikkerhet. 

Beskrivelse av alle endringstiltakene kan det leses nærmere om under på kommunalsjefer og 
kommunedirektørens rammeområder. 

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 omsorgssentre, 
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 omstilling. Det er 
særlig innen oppvekstsektoren en finner betydelige behov for investeringer i nær fremtid. 
Kommunedirektøren har lagt fram sin omstillingsrapport 2020 - 2024 og rapport om skolestruktur. 
Utfallet av den politiske behandlingen av disse rapportene kan påvirke hvilke og hvordan 
investeringsplanen skal videreutvikles. Det er derfor viktig at disse behandles og at investeringsplanen i 
etterkant justeres i tråd med de vedtak som fattes i disse sakene. Med bakgrunn i dette er 
kommunedirektørens forslag til Investeringsbudsjettet 2022 - 2025 hovedsakelig en framskriving av 
investeringsplanen for 2021 - 2024 med justering av effektiviseringstidspunkt for enkelte prosjekter. 

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. 

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20019017811-1-1605331
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20019017811-1-1605331
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20018085744-1-1523480
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20019017811-1-1605331
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Det har i 2021 vært en uvanlig stor prisøkning på byggevarer og andre innsatsfaktorer til 
investeringsprosjekter. Det er ikke tatt høyde for slike merkostnader i investeringsplanen for 2022 - 
2025, da det er vanskelig å anslå hvor vidt og i hvilken grad dette påvirker totaløkonomien i det enkelte 
prosjekt.   

 

Tabell 1: Investeringsplan for perioden 2022-2025 

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 handlingsreglen. I byggeperioden, 
inntil leilighetene er ferdigstilt for utleie, vil kapitalkostnaden belaste driftsbudsjettet. Plassering av 
prosjektet i tidslinjen er gjort med hensyn til at COOP først skal ferdigstille sin del av prosjektet, og 
kommunens kapasitet for gjennomføring av prosjekter. 

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020089133-1-2157227
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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. Flere private byggeprosjekter i sentrum de 
nærmeste årene vil aktualisere ytterligere oppgraderinger og løft knyttet til ferdselsårer i sentrum, både 
for kjørende, syklende og gående.  

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 
grunn at lekeplassen kan bygges uavhengig av Tingvold-prosjektet, og være et eget anlegg som inngår i 
utviklingen av Stangebyen. 

98519 Tingvold – utvikling kulturhus 
Kommunestyret har gitt kommunedirektøren i oppgave å utrede muligheten for et offentlig-privat 
samarbeid (OPS) på Tingvold. Utredningen planlegges presentert som egen sak i løpet av 2022. Som 
følge av usikkerhet knyttet til den videre utviklingen av prosjektet, er det ikke lagt inn beløp i 
investeringsbudsjettet.   

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

98524 Åkersvika hageby - planprosess 
Områderegulering for Åkersvika hageby ble 1. gangsbehandlet i planutvalget den 16. mars 2021 med 
vedtak om at planen skulle legges ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden er utløpt og det er 
lagt opp til 2. gangsbehandling i planutvalget og sluttbehandling av kommunestyret innen utgangen av 
2021. Det avsettes midler i investeringsbudsjettet for videre planlegging og markedsarbeid. 

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. Dette 
er forutsetninger som skal ivaretas tidlig i utviklingsprosessen. Det er satt av investeringsmidler til 
oppstart med de første vann-, avløp- og vegtiltakene i 2022. 

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. 

98277 Tiltak eksist. bebyggelse Åkershagan 
1. tertial 2021, K-sak 46/21 ble prosjektet vedtatt omdøpt med ny tittel og utvidet formål. 
Investeringsprosjektet omfatter bygningsrelaterte tiltak knyttet til eksisterende bebyggelse på 
Åkershagan som i fremtiden skal bevares innenfor boligområdet Åkersvika hageby. 

  

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20018096974-1-1604657
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020089126-1-2156078
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20021068765-1-2348716
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Andre prosjekter i kategori 1 

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 
Forprosjekt for Hoberg skole byggetrinn 2 ble vedtatt av kommunestyret 10.03.2021 i K-sak 13/21. Som 
oppfølging av vedtaket har det gjennom 2021 pågått utarbeidelse av anbudsunderlag samt mindre 
endringer av reguleringsplan for området. Estimert fremdrift, slik vi ser det i dag, tilsier oppstart av 
utførelsesfasen i løpet av 2022.  

98260 Ottestad svømmehall  
Den 27.11.19 vedtok kommunestyret i K-sak 96/19. detaljprosjektering, anskaffelse og gjennomføring av 
hovedprosjekt for Ottestad svømmehall. Utførelsesfasen kom i gang i første kvartal 2021. 
Byggearbeidene pågår for fullt uten avvik på framdrift, økonomi og kvalitet. Estimert fremdrift tilsier at 
prosjektet ferdigstilles innen utgangen av 2022. 

98278 Nye Stange ungdomsskole 
Forprosjekt for nye Stange ungdomsskole ble vedtatt av kommunestyret 17.06.20 i K-sak 41/20 med 
vedtak om videre anskaffelse og gjennomføring av hovedprosjekt. Arbeidet med utarbeidelse av 
anbudsunderlag ble gjennomført høsten 2020. Anskaffelsen ble kunngjort i februar 2021 med 
tilbudsfrist i april. Kommunen mottok tilbud fra seks leverandører. En tvistesak i anskaffelsen har 
medført omkring 6 mnd. forsinkelse ift. tidligere anslått fremdrift. Ny tildeling og signering av kontrakt 
med totalentreprenør ble utført i oktober 2021, og det forventes at byggearbeider starter opp i løpet av 
1. kvartal 2022. Investeringsbudsjettet legger opp til at prosjektet gjennomføres fortløpende. Estimert 
fremdrift tilsier at prosjektet ferdigstilles innen utgangen av 2023. 

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 ca. 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 2022 bli 
gjennomført utskifting av vann og avløpsledningsanlegg mellom E6 og ned mot Bakkerudfeltet 
(Sanderudområdet). Det er i dette området vann og avløpsledninger fra 60tallet som er 
kostnadskrevende å drifte. Dette relateres til høy lekkasje- og innlekkingsandel på hhv. vann og avløp.  

Trykksone Stange Sentrum VL 
Prosjektet innebærer å etablere en lokal trykksone for Stange Sentrum. Dette gjøres ved at det blir 
etablert en trykkøkningsstasjon på kommunalt areal ved Hensvold, rett nord for Stange Barneskole. 
Denne stasjonen vil pumpe vann fra Hias overføringsledning inn mot Stange Sentrum for på den måten å 

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20021024216-1-2266760
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20019109748-1-1983630
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020053295-1-2098133
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oppnå bedre vanntrykk og mengde på levert vann inn mot sentrum. Etableringen av flere boenheter i 
Stange Sentrum og hvor det bygges høyere bygninger gjør dagens leveranse fra Grønstad Høydebasseng 
knapp. 

Hellinga VA  
I forbindelse med etableringen av høyere vanntrykk i Stange Sentrum så vil det være nødvendig å skifte 
ut deler av ledningsnettet i området Hellinga (bak Siloen). Dette fordi ledningsnettet er av gammel 
årgang og ligger i det laveste området i Stange sentrum hvor vanntrykket dermed blir høyest.    

97314 Pumpestasjoner avløp 
Det er behov for kontinuerlig utskifting avløpspumpestasjoner i kommunen. Blant kommunens ca. 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 2022. 

98279 Nye Romedal barneskole 
Prosjektet er en oppfølging av at nye Stange ungdomsskole ferdigstilles. Prosjektet må sees i 
sammenheng med pågående omstillingsarbeid. Det er uavklart hvilke effekter utredning av 
skolestrukturen vil få for investeringsbehovet på RUSK/Romedal barneskole. Kommunedirektøren legger 
til grunn at disse forholdene må avklares før prosjektet iverksettes, slik at eventuelle endringer i 
forutsetninger kan innarbeides allerede fra forprosjektfasen. I forprosjektfasen vil omfanget av 
bygningsmessige tiltak avklares. Rehabilitering kontra nybygg, eller en kombinasjon av dette vil bli 
vurdert. Beløpene som ligger inne i investeringsbudsjettet representerer forutsetningene slik de er 
beskrevet i mulighetsstudien, jf. K-sak 82/19, og det er derfor heftet usikkerhet til beløpene.  

98284 Stange skole – utvidelse 
Det ble i 2020 utarbeidet en mulighetsstudie for utvidelse av Stange skole til 3-parallell skole. 
Mulighetsstudien ble behandlet iK-sak 100/20, hvor det ble vedtatt å ta saken til orientering. Som 
løsning for å avhjelpe de umiddelbare kapasitetsutfordringene ved skolen, har det i 2021 blir etablert et 
midlertidig modulbygg på skoletomta. På sikt er det lagt inn et prosjekt der skolen kan utvides 
permanent til en fullverdig 3-parallell skole. 

98503 Navneberget 4 - regulering 
Med bakgrunn i stor interesse for området Navneberget 3, er det i 2021 iverksatt reguleringsarbeider 
for å klargjøre for Navneberget 4. I samsvar kommunens arealplan, omfatter arbeidet i første omgang 
utarbeidelse av en områdereguleringsplan for en større del av området. Regulering av Navneberget 4 vil 
følge i etterkant av at områdereguleringsplanen er vedtatt. 

Kategori 3 

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

98331 Utredning for ombygging av Stange helse- og omsorgssenter 
Stange helse- og omsorgssenter (Stange H/O) ble oppført tidlig på 1980-tallet. Bygget fremstår lite 
funksjonelt etter dagens standard. Med bakgrunn i K-sak 99/17 Morgendagens helse- og 
omsorgsstruktur i Stangebyen punkt 3 er det utarbeidet en mulighetsstudie for å utrede rehabilitering 
og utvikling av senteret. Ved behandling av mulighetsstudien vil det bli fremlagt ulike forslag for hvordan 
Stange H/O kan videreutvikles. Det er derfor valgt å ikke legge inn et beløp i investeringsbudsjettet, da 
mulighetsstudiet vil vise forskjellige tilnærminger med store variasjoner i kostnader, både med hensyn 
til investeringskostnad og driftskonsekvenser. Valg av løsning etter mulighetsstudie vil påvirke når 

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20019091914-1-1951512
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020103528-1-2179534
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20017087136-1-1340776
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prosjektet kan komme til realisering. Mulighetsstudiet legger opp til en videreføring av samme antall 
sykehjemsplasser som i dag med 104 plasser. 

98200 Breidablikk skole  
I K-sak 18/17 vedrørende skolestruktur i Stange, ble det vedtatt å videreføre skolestrukturen. Dette 
medførte behov for å oppgradere Breidablikk skole. Det er uavklart hvilke effekter den pågående 
utredningen av skolestrukturen vil få for investeringsbehovet på Breidablikk skole. Kommunedirektøren 
legger til grunn at disse forholdene må avklares før prosjektet iverksettes, slik at eventuelle endringer i 
forutsetninger kan innarbeides. 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. I 2021 pågår et utvalg av nødvendige 
bygningstekniske tiltak for å heve standarden på dagens bygningsmasse.   

Kategori 4 

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

98215 Uteområde Ottestad ungdomsskole 
Uteområdet mellom Ottestad ungdomsskole og Ottestadhallen er ikke fullstendig opparbeidet. Dette 
gjøres når Ottestad svømmehall er ferdigstilt (planlagt 2022/2023). 

98329 Hedmarken helseberedskapssenter  
Forprosjekt for ny interkommunal legevakt samlokalisert med ambulansetjenesten (SIHF) og 
tannhelsetjenesten (IF) på Drengestua ble behandlet i K-sak 19/20. Kommunestyret fattet vedtak om 
videre anskaffelse og gjennomføring av hovedprosjekt. I etterkant har Innlandet fylkeskommune valgt å 
trekke seg fra prosjektet. Dersom prosjektet kommer til gjennomføring vil Stange kommunes andel i 
legevakta utgjøre i underkant av 30 mill. kroner. I tillegg til kommunens andel i legevakta, vil Stange 
kommune stå som byggherre for evt. ambulansesentral, og denne vil bli utleid til SIHF. Stange 
kommunes investeringskostnad for ambulansesentralen vil være selvfinansierende når prosjektet er 
ferdigstilt, og således ikke inngå i grunnlaget for vurdering av handlingsregelen. Kapitalkostnad under 
byggeperioden, frem til bygningen er ferdigstilt, vil likevel belaste driftsbudsjettet. Prosjektet ligger 
fortsatt inne i investeringsbudsjettet, men som følge av manglende vedtak fra samarbeidskommuner 
(Løten, Hamar og Ringsaker) og evt. leietager, er prosjektet i skrivende stund uavklart og står stille. 

97753 / 97399 Hedmarken helseberedskapssenter - veg og VA 
Det må etableres ny/oppgradert vegadkomst fra Kjonerudvegen, samt ny VA-infrastruktur knyttet til 
Hedmarken helseberedskapssenter. Eksisterende vann- og avløpsanlegg relatert til det tidligere 
fylkeseide området, er ikke bygd i henhold til VA-normen til Stange kommune, og har en dårlig teknisk 
tilstand. Ettersom det er usikkerhet knyttet til videre fremdrift på prosjektet Hedmarken 
helseberedskapssenter, jf. punkt over, er investeringsmidler for veg og VA forskjøvet til 2022. 

Utbedring av hallgulvet i Stangehallen 
Hallgulvet i Stangehallen er i en slik tilstand at det begrenser hallens bruksområder. Dette skyldes 
slitasje over tid og ujevnheter i underlaget som følge av grunnforhold. På bestilling av eierne har 
Stangehallen DA utarbeidet en utredning av mulige tiltak for å utbedre dagens hallgulv. I eiermøte med 
Innlandet fylkeskommune, Stange kommune og KLP, har Stangehallen DA fremmet forslag for utbedring 
av hallgulvet i Stangehallen. Tiltak er ikke fastsatt i tid og er å regne som et mulighetsstudie. Det må 
påregnes at Stange kommune må bidra med sin andel inn i et eventuelt prosjekt. Det er imidlertid ikke 
avsatt midler i foreliggende investeringsbudsjett, men kommunedirektøren vil komme tilbake til dette i 
2022. 

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20017012803-1-1185108
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020023451-1-2052728
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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 2021 og videre fremover for å 
finansiere branntekniske tiltak. 

99100 Utstyrsanskaffelser EDB 

Ulike digitaliseringsprosjekter som er identifiserte. Alle prosjektene er ikke definert i forhold til tid. 

• Nytt biblioteksystem (kultur, 2022) 
• Ny løsning for produksjonskjøkkenet (eiendom, 2022) 
• Nye nettsider (startet i 2021 og avsluttes i løpet av 2022) 
• Ny sak- og arkivløsning (forventes avsluttet i 2023) 
• Smart bestilling, optimalisering av innkjøpsprosessen 
• Koble på nasjonale digitale felleskomponenter etter hvert som de blir klare; digibarnevern, 

digihelsestasjon osv. 
• Velferdsteknologi, løpende utvikling 
• Informasjonssikkerhet, løpende 
• Sikker sak, oppvekst 

99115 Utbygging mobilnett 
Det er satt av 2,5 millioner kroner som skal benyttes som egenandel i utbyggingen av mobilnettet i de 
østre deler av Stange kommune. 

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 to prosjekter som faller 
innenfor denne kategorien. Dette gjelder omsorgsboliger og interkommunal legevakt. Når disse 
prosjektene ferdigstilles vil hele eller deler av rente- og avdragsbelastningen for disse investeringene 
dekkes av leieinntekter. Leieinntekter for de aktuelle prosjektene vil tidligst mottas i 2025, det vil si siste 
året i kommende økonomiplanperiode. Disse inntektene er ikke hensyntatt verken 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 
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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: 

 
 

Tabellen viser at handlingsregel 4 er marginalt utenfor målsettingen i 2022 og 2023, men innenfor i 2024 
og 2025. Forslag til investeringsplan innebærer at handlingsregel 3, investeringsutgift i forhold til sum 
driftsinntekter, overskrides i 2023 og 2024. Innenfor en periode på 8 år er investeringsomfanget 
innenfor handlingsregelen. Det anmerkes at driftsinntektene for perioden 2025 - 2028 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.  

Det vil ikke være bærekraftig for kommunens økonomi å opprettholde en slik forhøyet investeringstakt 
over tid. I kommende økonomiplanperiode gjennomføres en høyere investeringstakt enn den ytre 
rammen i handlingsregelen har satt rom for. En slik håndtering innebærer at man i kommende 
økonomiplanperioder må legge opp til tilsvarende lavere investeringsaktivitet, slik at investeringenes 
belastning på driftsbudsjettet over tid ikke blir for stor. 

Kommunedirektørens forslag til investeringsplanen vil blant annet: 

• Medføre at handlingsregel nr. 3 brutto investeringsutgift i prosent av brutto driftsinntekter 
overskrides på årsbasis og innenfor planperioden. 

• Medføre at egenfinansiering av investeringene er på om lag 25 % i hele planperioden. 
• Medføre konsekvenser for handlingsregel 5. 

  

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter Maks 15%

14,9 % 26,6 % 16,2 % 11,5 % 5,8 % 6,1 % 8,6 % 2,5 % 11,5 %
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer Minimum 25%

24,6 % 24,7 % 25,1 % 25,2 % 21,1 % 21,2 % 22,1 % 17,0 %

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20019119294-1-1996632
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200113063
https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200113063
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Finansiering og påvirkning av driftsutgiftene i økonomiplanperioden 

Fremlagte investeringsplan gir følgende belastning i driftsbudsjettet: 

  

Avdrag 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Iht KBN 58 189 65 342 74 607 80 062 83 243 83 967 87 134 90 438 

Iht Framsikt 61 514 70 354 79 169 79 169 79 169 79 169 79 169 72 569 

Differanse -3 325 -5 012 -4 562 893 4 074 4 798 7 965 17 869 

         

Renter         

Iht KBN 28 888 37 448 46 893 48 481 48 765 47 075 47 468 47 694 

Iht Framsikt 25 691 30 906 34 669 34 669 34 669 34 669 34 669 24 254 

Differanse 3 197 6 542 12 224 13 812 14 096 12 406 12 799 23 440 

         

Sum økning -128 1 530 7 662 14 705 18 171 17 204 20 764 41 309 
 

Tabell: Endring i renter og avdrag etter foreslåtte investeringsplan. 

I beregning av renter og avdrag er det lagt til grunn at lånenes løpetid er 34 år for i størst mulig grad å 
redusere rente og avdragsbelastningen i driftsbudsjettet. 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. 
Kommunelov pålegger kommunal sektor å dekomponere investeringsobjektene sine. Dette gir kortere 
avskrivningstid for byggene enn den beregningen som ble lagt til grunn ved gammel kommunelov. 
Anslag på minste gjeldsavdrag er beregnet, og menes å være ivaretatt. 

Kommunedirektørens forslag til investeringsplan vil først gi en økt belastning for renter og avdrag i 
kommunens driftsbudsjett i 2023 med 1,5 mill. kroner til 14,7 mill. kroner i 2025. 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.  
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Tall i hele 1000 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Investeringer i varige 
driftsmidler 304 705 524 492 334 956 242 305 125 259 132 259 177 259 65 259 

Tilskudd til andres 
investeringer 425 425 425 425 425 425 425 425 

Investeringer i aksjer og 
andeler i selskaper 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000 5 100 5 200 

Sum investeringsutgifter 309 630 529 517 340 081 247 530 130 584 137 684 182 784 70 884 

Kompensasjon for 
merverdiavgift -45 424 -78 313 -42 596 -37 151 -22 547 -23 807 -31 907 -11 747 

Tilskudd fra andre -23 900 -41 500 -52 000 -37 500 0 0 0 0 

Salg av varige driftsmidler -14 000 -11 000 -16 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Bruk av lån -206 379 -353 619 -199 217 -144 230 -98 038 -103 877 -140 877 -49 137 

Sum investeringsinntekter -289 703 -484 433 -309 813 -228 881 -130 584 -137 684 -182 784 -70 884 

Overføring fra drift -4 925 -14 637 -30 268 -18 650 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av ubundet investeringsfond -15 002 -30 448 0 0 0 0 0  

Dekning av tidligere års 
udekket beløp 0 0 0 0 0 0 0  

Sum overføring fra drift og 
netto avsetninger -19 927 -45 085 -30 268 -18 650 0 0 0 0 

Fremført til inndekning i 
senere år (udekket) 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Renter 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Iht KBN 28 888 37 448 46 893 48 481 48 765 47 075 47 468 47 694 

Iht Framsikt 35 672 50742 63 242 66 613 66 577 65 371 67 028 66 808 

Endring ved 
1 % økt 
rente 

6 784 13 294 16 349 18 132 17 812 18 296 19 560 19 114 

         

Renter 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Iht KBN 28 888 37 448 46 893 48 481 48 765 47 075 47 468 47 694 

Iht Framsikt 42 210 60698 78 168 83 542 84 318 83 022 85 831 85 770 

Endring ved 
2 % økt 
rente 

13 322 23 250 31 275 35 061 35 553 35 947 38 363 38 076 

 

Ved en økning på 1 prosentpoeng rente vil renteutgiften øke med 6,7 mill. kroner i 2022 og det vil 
utgjøre 18,1 mill. kroner i 2025. Dersom den øker med to prosentpoeng vil økningen være henholdsvis 
13,3 mill. kroner i 2022 og 35,0 mill. kroner i 2025. 

Tidligere har inntekter ved tomtesalg i sin helhet blitt avsatt til ubundet investeringsfond. I 
kommunedirektørens forslag til investeringsplan er dette prinsippet delvis fulgt. I finansieringsplanen er 
det er lagt opp til at salgsinntekter for tomter til dels inngår som finansiering i 2022, og dels avsettes til 
ubundet investeringsfond for å finansiere investeringer kommende år. Fra 2023 til 2025 vil 
salgsinntektene kun bli brukt til å finansiere investeringsutgiftene.  

For 2022 og 2023 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: 

 
Tabell: Finansiering av foreslått investeringsplan 

Økningen i rente- og avdragsbelastningen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Dette vil ha 
negativ effekt på netto driftsresultat og det vil utfordre handlingsregel 7a hvor disposisjonsfondet 
minimum skal dekke akkumulert premieavvik. Akkumulert Premieavvik per 31.12.21 er beregnet å være 
168,1 mill. kroner. Bruken av fond øker vesentlig fra tidligere vedtatte økonomiplan 2021-2024 til 2022-
2025. Årsaken er at det er forsøkt å nå handlingsregel 4, egenfinansiering av investeringene i prosent av 
totale brutto investeringer. Rentenivået har økt det siste året og det er dermed lagt opp til et lavere 
låneopptak enn ved fjorårets økonomiplan.  
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År 
Beregnet 
saldo ved 
inngang i år 

Netto 
avsetning 

Beregnet 
saldo ved 
utgang av år 

2021 265 340 706 -101 432 678 163 908 028 

2022 163 908 028 -33 593 943 130 314 085 

2023 130 314 085 -38 723 743 91 590 342 

2024 91 590 342 -35 988 743 55 601 599 

2025 55 601 599 -21 640 143 33 961 456 
 

Gebyrliste 
 

GEBYRER HELSE OG MESTRING 
 

Praktisk bistand i hjemmet 
 
Gebyr Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
 Merknad 

        
Netto inntekt 
inntil 2 G 
(betalingssats 
per måned) 

Kr 215,00 215,00 0,00 0,0 % 
 

G = 

2-3 G 
(betalingssats 
per måned) 

Kr 752,00 770,00 18,00 2,4 % 
 

 

3-4 G 
(betalingssats 
per måned) 

Kr 1188,00 1217,00 29,00 2,4 % 
 

 

4-5 G 
(betalingssats 
per måned) 

Kr 1654,00 1695,00 41,00 2,5 % 
 

 

Over 5 G 
(betalingssats 
per måned) 

Kr 2103,00 2155,00 52,00 2,5 % 
 

 

Enkeltoppdrag 
hjemmehjelp 

Kroner per 
time 

309,00 316,00 7,00 2,3 % 
 

 

Varm mat Kroner per 
porsjon 

93,00 95,00 2,00 2,2 % 
 

 

Trygghetsalarm Kroner per 
måned 

250,00 256,00 6,00 2,4 % 
 

 

 
Institusjonsopphold 
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Gebyr Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

 Merknad 

        
Dag- eller 
nattopphold i 
institusjon 

Kr 95,00 100,00 5,00 5,3 % 
 

 

Kortidsopphold 
i institusjon 

Kroner per 
døgn 

175,00 180,00 5,00 2,9 % 
 

 

 
Dagsenter 
 
Gebyr Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
 Merknad 

        
Middag Kr 93,00 95,00 2,00 2,2 % 

 
 

Frokost Kr 29,00 30,00 1,00 3,4 % 
 

 

Samlet sum 
per gang  

Kr 280,00 287,00 7,00 2,5 % 
 

 

Dagtilbud i 
hjemmet 

Kr 158 162 4 2,5 % 
 

 

 
Dagrehabilitering 
 
Gebyr Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
 Merknad 

        
Lunsj  Kroner per 

porsjon 
39,00 40,00 1,00 2,6 % 

 
 

Krykker Kr 215,00 220,00 5,00 2,3 % 
 

 

Støttehåndtak Kr 107,00 110,00 3,00 2,8 % 
 

 

 
Frisør 
 
Gebyr Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
 Merknad 

        
Kvinner        
- 
Farge/permanent 
(inkludert 
legg/klipp) 

Kr 1079,00 1105,00 26,00 2,4 % 
 

 

- Klipp Kr 420,00 430,00 10,00 2,4 % 
 

 

- Vask, klipp, legg Kr 479,00 490,00 11,00 2,3 % 
 

 

- Minicolorasjon 
(tidligere 
glansvask) 

Kr 359,00 367,00 8,00 2,2 % 
 

 

- Vask og legg 
(inkludert 
leggevann) 

Kr 300,00 307,00 7,00 2,3 % 
 

 

- Farging og 
napping av bryn 

Kr 180,00 184,00 4,00 2,2 % 
 

 

Menn        
- Klipp Kr 240,00 246,00 6,00 2,5 % 
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Gebyr Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

 Merknad 

        
- Klipp med vask Kr 264,00 270,00 6,00 2,3 % 

 
 

- Klipp av skjegg Kr 119,00 121,00 2,00 1,7 % 
 

 

 
Omsorgsleiligheter 
 
Gebyr Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
 Merknad 

        
9 leiligheter Kr 5717,00 5859,00 142,00 2,5 % 

 
 

1 leilighet 
(større enn 
de andre) 

Kr 6098,00 6250,00 152,00 2,5 % 
 

 

Matpakke 1 Kr 93,00 94,00 1,00 1,1 % 
 

 

Matpakke 2 Kr 145,00 148,00 3,00 2,1 % 
 

 

Tekstilpakke kr 1058 1084 26 2,5 % 
 

 

 
ANDRE GEBYRER 
 
Stange kulturskole betalingssatser 
 
Gebyr Enhet Sats 

2021 
Sats 

2022 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
 Merknad 

        
Instrumentundervisning Kroner 

per år 
2960,00 3030,00 70,00 2,4 % 

 
 

Gruppeaktiviteter  Kroner 
per år 

2155,00 2210,00 55,00 2,6 % 
 

 

Instrumentleie Kroner 
per år 

440,00 450,00 10,00 2,3 % 
 

 

Salg til korps Kroner 
per time 

180,00 185,00 5,00 2,8 % 
 

 

Kor Kr 1085,00 1110,00 25,00 2,3 % 
 

 

 
Landbruksforvaltning 
 
Gebyr Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
 Merknad 

        
Konsesjonssaker 
landbruk 

kr 5000 5000 0 0,0 % 
 

 

Delingssaker etter 
jordloven 

kr 2000 2000 0 0,0 % 
 

 

Gjødselsplaner kr 508 520 12 2,4 % 
 

 

Diverse 
konsulenttjenester 
landbruk 

kr 640 655 15 2,3 % 
 

 

 
GEBYRER OPPVEKST 
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Barnehager betalingssatser 
 
Gebyr Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
 Merknad 

        
Heldagsplass Kr 3230,00 3315,00 85,00 2,6 % 

 
Inntil 9 
timer per 
dag. 5 
dager i 
uken.  

Ved delte 
plasser 

       

- 2 dager per 
uke 

 50 %     % av hel 
plass 

- 3 dager per 
uke 

 70 %     % av hel 
plass 

- 4 dager per 
uke 

 85 %     % av hel 
plass 

 
SFO betalingssatser 
 
Gebyr Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
 Merknad 

        
5 dager per 
uke 

Kr 3125,00 3203,00 78,00 2,5 % 
 

 

4 dager per 
uke 

Kr 2654,00 2720,00 66,00 2,5 % 
 

 

3 dager per 
uke 

Kr 2186,00 2241,00 55,00 2,5 % 
 

 

2 dager per 
uke 

Kr 1562,00 1601,00 39,00 2,5 % 
 

 

1 dag per 
uke 

Kr 936,00 959,00 23,00 2,5 % 
 

 

 
SELVKOSTGEBYRER 
 
Vann (ekskl. mva.) 
 
Gebyr Enhet Sats 

2021 
Sats 

2022 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
 Merknad 

        
Årsgebyr for vann        
- Fast 
abonnementsgebyr 

Kr 429,00 439,00 10,00 2,3 % 
 

 

- Variabelt 
forbruksgebyr 

Kr 20,41 23,14 2,73 13,4 % 
 

 

Tilknytningsgebyr        
- Liten boenhet 
under 70 m2 BRA 

Kr 7000,00 7000,00 0,00 0,0 % 
 

 

- Stor boenhet over 
70 m2 BRA 

Kr 12000,00 12000,00 0,00 0,0 % 
 

 

- Fritidsbolig per 
enhet 

Kr 7000,00 7000,00 0,00 0,0 % 
 

 

- Alle øvrige bygg, 
per m2 BRA 

Kr 100,00 100,00 0,00 0,0 % 
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Gebyr Enhet Sats 
2021 

Sats 
2022 

Endring i 
kr 

Endring i 
% 

 Merknad 

        
- Landbruksbygg og 
industribygg - 20 % 
av m2 BRA  

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

 

- 
Hagevanningsmåler, 
bimåler og 
frossen/defekt 
vannmåler 

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

 

- Gebyr for ikke 
innrapportert 
vannforbruk 

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

 

 
Avløpsgebyrer (ekskl. mva.) 
 
Gebyr Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
 Merknad 

        
Årsgebyr for avløp        
- Fast 
abonnementsgebyr 

Kr 619,00 439,00 -180,00 -29,1 % 
 

 

- Variabelt 
forbruksgebyr 

Kr 33,17 23,14 -10,03 -30,2 % 
 

 

Tilknytningsgebyr        
- Liten boenhet 
under 70 m2 BRA 

Kr 11000,00 11000,00 0,00 0,0 % 
 

 

- Stor boenhet over 
70 m2 BRA 

Kr 19200,00 19200,00 0,00 0,0 % 
 

 

- Fritidsbolig per 
enhet 

Kr 12000,00 12000,00 0,00 0,0 % 
 

 

- Alle øvrige bygg, 
per m2 BRA 

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

 

- Landbruksbygg og 
industribygg - 20 % 
av m2 BRA 

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

 

 
Renovasjonsgebyrer (ekskl. mva.) 
 
Gebyr Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
 Merknad 

        
Lav sats per 
boenhet 80 liter 

Kr 2162,00 2227,00 65,00 3,0 % 
 

 

Mellomsats per 
boenhet 140 liter 

Kr 3243,00 3341,00 98,00 3,0 % 
 

 

Stor sats per 
boenhet 240 liter 

Kr 4519,00 4655,00 136,00 3,0 % 
 

 

370 liter beholder Kr 8216,00 8463,00 247,00 3,0 % 
 

 

770 liter beholder Kr 14911,00 15359,00 448,00 3,0 % 
 

 

Henting av 
dunk/sekk på 
eiendom per 
meter 

Kr 42,00 43,00 1,00 2,4 % 
 

 

Fradrag for 
godkjent 
egenbehandling av 

Kr 1155,00 1190,00 35,00 3,0 % 
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Gebyr Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

 Merknad 

        
matavfall per 
boenhet 
Fritidsbolig, 
tilknyttet 
kommunal 
ordning, årsgebyr 

Kr 1348,00 1389,00 41,00 3,0 % 
 

 

Ekstra sekk (per 
stk) 

Kr 50,00 55,00 5,00 10,0 % 
 

 

Levering i klare 
sekker (per sekk) 

Kr 48,00 56,00 8,00 16,7 % 
 

 

Øvrig leveranse 
(synlig avfall) per 
m3 

Kr 240,00 280,00 40,00 16,7 % 
 

 

Gebyrer for 
septikrenovasjon 

       

- Boliger med WC 
tilknyttet 
slamavskiller 

Kr 1499,00 1544,00 45,00 3,0 % 
 

 

- Boliger uten WC 
tilknyttet 
slamavskiller 

Kr 750,00 773,00 23,00 3,1 % 
 

 

- 
Fritidseiendommer 

Kr 750,00 773,00 23,00 3,1 % 
 

 

- Minirenseanlegg Kr 1499,00 1544,00 45,00 3,0 % 
 

 

- Tømming av tett 
tank per kbm 

Kr 274,00 282,00 8,00 2,9 % 
 

 

 
Feie- og tilsynsgebyrer (ekskl. mva.) 
 
Gebyr Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
 Merknad 

        
Ett pipeløp; 
Årlig feiing 
og tilsyn 
hvert 4. år 

  837    Ett pipeløp:  
To pipeløp:  
Tre 
pipeløp:  

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

  558    Ett pipeløp: 
To pipeløp: 
Tre 
pipeløp: 

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

  419    Ett pipeløp: 
To pipeløp: 
Tre 
pipeløp: 

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

 0 279 279 0,0 % 
 

 

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

 0 209 209 0,0 % 
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GEBYR FOR AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 
 
Gebyr Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
 Merknad 

        
Gebyr for 
ambulerende 
skjenkebevilling 

Kr 380,00 390,00 10,00 2,6 % 
 

 

 
Her ligger en samlet oversikt over alle de kommunale gebyrene for 2022 og utviklingen av gebyrsatsene 
fra 2021 til 2022 

Tjenestene vann avløp og renovasjon finansieres ved at abonnenten av tjenesten betaler gebyr. 
Størrelsen på gebyret som abonnenten betaler fastsettes med bakgrunn i hva tjenesten koster 
(selvkost). Selvkostgraden (forholdet mellom innkrevde gebyrer og kostnaden) skal derfor tilstrebes å 
ligge omkring 100% med mindre man benytter fond. Kommunen kan se inntektene og kostnadene i 
sammenheng over en femårsperiode. Dersom kommunen får overskudd et år skal overskuddet brukes 
til å dempe prisen på samme tjeneste i løpet av femårsperioden. 

I Stange så er prisen på vann sammensatt av en fast årlig abonnentkostnad og et årsgebyr utfra pris pr. 
m³ som brukes. Det samme gjelder for avløp, hvor det er vedtatt at produsert avløp er lik den mengden 
som er målt forbruk av vann. 

Av tabellen under framgår en prissammenstilling mellom de kommunene som er tettest på Stange. 
Kommunestørrelse med tanke på utbygd offentlig vann og avløp, og bosettingsmønster har stor 
betydning for kostnadene for tjenesten. Mange abonnenter på korte ledningsstrekk er fordelaktig, 
sammenlignet med lange ledningsstrekk med færre abonnenter.  
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Alle tall er 
inkl.mva 

        

Merk at alle priser for 
nabokommuner er 2021 

      

   2021 2021 2021 2021 2022 Endring 2021-
2022 

   Ringsaker Hamar Løten  Stange Stange kr % 

 Vann  Abb 1451,54 450,00 956,25 536,25 548,75 12,50 2,33 

  forbruk 
pr.m³ 35,30 28,50 29,68 25,51 28,93 3,41 13,38 

          

 Avløp Abb 1340,64 583,00 1110,00 773,75 898,75 125,00 16,16 

  forbruk 
pr.m³ 53,33 38,51 38,23 41,46 46,91 5,45 13,14 

          

 Renovasjon  4998,75 3470,00 4526,25 4053,75 4176,25 122,50 3,02 
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Husholdning med forbruk 
150m³ 

       

   2021 2021 2021 2021 2022 Endring 2021-
2022 

   Ringsaker Hamar Løten  Stange Stange kr % 

 Vann  Abb 1451,54 450,00 956,25 536,25 548,75 12,50 2,33 

  forbruk 5295,00 4275,00 4451,25 3826,88 4338,75 511,88 13,38 

  Samlet 6746,54 4725,00 5407,50 4363,13 4887,50 524,38 12,02 

          

 Avløp Abb 1340,64 583,00 1110,00 773,75 898,75 125,00 16,16 

  forbruk 7998,75 5776,50 5733,75 6219,38 7036,88 817,50 13,14 

  Samlet 9339,39 6359,50 6843,75 6993,13 7935,63 942,50 13,48 

          

 Renovasjon  4998,75 3470,00 4526,25 4053,75 4176,25 122,50 3,02 

          

Total vann, avløp, 
renovasjon 21084,68 14554,50 16777,50 15410,00 16999,38 1589,38 10,31 
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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. Forøvrig skal stabene bistå kommunedirektør og 
kommunalsjefer i strategisk arbeid, blant annet gjennom å utrede effektiviseringsmuligheter, sikre 
risiko- og gevinstvurderinger i forbindelse med utviklings- og investeringstiltak.  

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 blir vedtatt i forbindelse med omstillingsaken våren 2022 i 
tett samarbeid med ledere og tillitsvalgte. 

Kommunedirektøren har gjort justeringer av kommunens staber. En beskrivelsen av dette gjøres i 
kapitelet Administrativ organisering. Fra 1.1.2022 vil dagens stab for digitalisering inngå i stab for 
samfunnsutvikling lagt til kommunalsjef for samfunnsutvikling. Bakgrunnen for dette er m.a at 
digitalisering griper i stor grad inn i arbeidslivet, privatlivet og samfunnet vårt. Det er derfor viktig å 
koble digitalisering tettere opp på kommunens overordnede samfunnsoppdrag. Stange kommune er i 
vekst og utvikling, og det er mange og omfattende utviklingsprosjekter som krever en sterkere 
overordnet koordinering og framdrift på tvers for at vi skal lykkes enda bedre i å nå kommunens mål. 
For bedre å møte kommunens mange oppdrag innenfor samfunnsutvikling vil kommunedirektøren 
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samle flere stillinger som har virksomhetsovergripende oppgaver innenfor samfunnsutvikling i en stab. 
Kommunedirektøren vil med dette også sette fokus på klima og miljø, det grønne skiftet og FNs 
bærekraftsmål i videre samfunnsutvikling. Dette er områder som er i utvikling og krever tett samarbeid 
og koordinering mellom klimaplanen, miljøarbeidet og næringsutvikling. Videre er spisskompetanse 
innenfor overordnet samfunnsplanlegging, kommunikasjon og omdømmebygging samlet for å sette 
kommunen best mulig i stand til å utvikle og iverksette viktige utviklingsprosjekt.  

Stab HR- og  service   

Har ansvar for følgende fagområder: 

• Personalforvaltning 
• Forebyggende arbeidsmiljø - HMS og sykefraværsarbeid 
• Arbeidsgiverpolitikk inkludert  lønnsstrategi og lønnsforhandlinger  
• Endrings- og omstillingsarbeid 
• Bistand i rekruttering av ledere og nøkkelstillinger 
• Kompetanseutvikling  inkl. lærlingeordning 
• Informasjons-, service- og veiledningsarbeid internt og eksternt 
• Kommunal beredskapskoordinering 
• Politisk sekretariat 

Arbeidet med en digital ansettelsesprosess i samarbeid med Løten og Hamar vil ferdigstilles i 
begynnelsen av 2022.  Det jobbes parallelt med å gjøre styringsdata om ansatte, lettere tilgjengelig for 
virksomhetsledere og avdelingsledere. I 2022 skal arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk revideres, samt 
at arbeidet med med å utforme en ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) starter opp.  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.  

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 2022 og målet er at innbyggerne skal finne alle opplysninger og booke 
møter med saksbehandlere på ett sted. Økt digitalisere vil også bli vurdert i forhold til å innføre 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 
• Biladministrasjon 

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 2022.      
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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 Statforvalteren i Innlandet. 

Digitaliseringsarbeid   

Det er store nasjonale forventninger til at kommunene skal effektivisere og utvikle tjenestetilbudet 
gjennom digital transformasjon. Digitalisering spiller en viktig rolle i kommunens omstillingsarbeid, for 
eksempel når det gjelder bruk av velferdsteknologi til å effektivisere arbeidsoppgaver innen helse og 
omsorg. Pågående arbeid med ny sak/arkiv-løsning er satt i gang som et prosjekt i HIKT-samarbeidet. 
Det er Hamar, Løten og Stange som skal innføre ny sak/arkiv-løsning, men prosjektet har også fått i 
oppdrag å vurdere mulighet for etablering av en felles løsning på tvers av alle HIKT-kommunene. Etter 
konseptfasen er prosjektet nå inne i planleggingsfasen. Anskaffelsen forventes gjennomført i løpet av 
2022. 

Arbeidet med digital infrastruktur er et prioritert område kommunen arbeider aktivt med innenfor 
digitalisering. I 2021 fikk Stange kommune gjennom søknad til Hedmark Fylkeskraft tildelt 7,2 millioner 
kroner i investeringsmidler til utbygging av digital infrastruktur. Midlene skal brukes til å bygge ut 
mobilnettet i de østre deler av kommunen. I oktober 2021 ble det  satt i gang et prosjekt i samarbeid 
med Romedal og Stange Allmenninger (RASA) og Stange Energi Nett AS. Prosjektet avsluttes i løpet av 
2023. I forbindelse med forlag til statsbudsjett er det lagt inn økt investeringsramme på 100 millioner 
kroner til videre utbygging av bredbånd. Hvordan dette skal fordeles knyttet til søknadsprosesser er p.t 
ikke avklart.   

 I tillegg favner digitaliseringsarbeidet følgende oppgaver:   

• Koordinering av digitaliseringsarbeidet innad i kommunen og mot Hedmark IKT (HIKT) ut fra et 
helhetlig utviklingsperspektiv 

• Bestillerfunksjon mot HIKT og andre leverandører 
• Rådgivning og støtte i forbindelse med digitaliserings- og utviklingsaktiviteter, og gjennomføring 

av digitaliseringsprosjekter 
• Informasjonssikkerhet og personvern 
• Lokale driftsoppgaver og brukerstøtte 
• Videreutvikling av kommunens digitale infrastruktur 
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Måltabell 
 
      
Hovedmål Delmål Indikator 2019 Siste 

måling 
2020 

Mål  2022 

01 
Bærekraftig 
økonomi på 
kort og lang 
sikt 

Egenkapitalen i 
forhold til 
totalkapitalen 
 

Egenkapital-andel 20,0 
% 

10,0 %  

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

Deflator 2,8 % 3,1 % 2,5 % 

  Lønnsvekst 3,3 % 3,6 % 3,2 % 
  Prisvekst 2,0 % 2,0 % 1,6 % 
 Lansiktig gjeld ekskl. 

pensjoner skal ikke 
overstige 70 % av 
driftsinntektene 
 

Langsiktig gjeld ift. 
driftsinntekter 

70,0 
% 

55,0 % 55,0 % 

 Minimum 25 % 
egenfinansiering av 
investeringer 
 

Egenfinansieringsandel 25,0 
% 

25,0 % 25,0 % 

 Positivt netto 
driftsreslutat 
 

Resultatgrad/netto 
driftsresultat i % av 
driftsinntekter 

2,0 % 1,75 % 0,7 

 Samlet 
disposisjonsfond skal 
minimum dekke 
akkumulert 
premeieavvik 
 

Disposisjonsfond > 
akkumulert premieavvik 

1,00 1,00  

 Årlig brutto 
investeringer skal 
ikke overstige 15 % 
av driftsinntektene 
 

Investeringer ift. 
driftsinntekter 

15,0 
% 

15,0 %  

02 Kultur for 
heltidsvalg 

Øke antall hele 
stillinger 

Andel heltidsansatte - 
kvinner 

 57,0 % 60,0 % 

  Andel heltidsansatte av 
totale årsverk 

 60,0 % 65,0 % 

  Andel heltidsansatte Menn  68,0 % 70,0 % 
 Øke gj.snittlig 

stillingsstørrelse 
 

Gj.snitt st.str for alle  
kvinner 

 85,0 % 85,0 % 

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

ansatte  
 86,0 % 90,0 % 

03 
Kompetente 
medarbeidere 
på jobb 

Ansatte  skal benytte 
egenmeldinger i 
arbeidsgiverperioden 

Prosent egenmeldt fravær  2,00 1,64 2,00 
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Hovedmål Delmål Indikator 2019 Siste 

måling 
2020 

Mål  2022 

 Sykefraværet i 
virksomhetene skal 
ikke overstige 7 % jfr 
IA avtale 

Prosentvis fravær ifht. 
totale arbeidsdager 

7,0 % 9,4 % 7,0 % 

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

Medarbeiderundersøkelsen, 
Faktor 4: Bruk av 
kompetanse 

 4,3 4,4 

  Medarbeiderundersøkelsen, 
Faktor 9: Mestringsklima 

 4,1 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 4,0 4,2 

Digitalisering Innføring av nye 
nettsider 

Prosjekt "Oppgradering av 
kommunens nettsider" 

  Prosjekt 
gjennomført 

 Porteføljestyring og 
arkitektur 
 

Forslag til prosess og 
rammeverk for 
arkitekturarbeid i 
samarbeid med HIKT 

 Forslag 
levert 

 

 Tilknytning til 
høyhastighets-
bredbånd 
 

Nye husholdninger 
tilknyttet 

 350 230 

 
 
Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 
 2022 2023 2024 2025 
Vedtatt budsjett  67 612 67 612 67 612 67 612 

Sum Tekniske justeringer 186 186 186 186 
Sum Vedtak forrige periode -2 920 -3 058 -5 102 -5 102 
Sum Budsjettendring i år 3 642 4 693 5 742 5 742 
Sum Lønns- og prisvekst 342 342 342 342 

Konsekvensjustert budsjett 1 250 2 163 1 168 1 168 
Konsekvensjustert ramme 68 862 69 775 68 780 68 780 

Innsparingstiltak     
Korrigering Rammereduksjon i 
økonomiplanperioden 2022-2025 

1 282 1 693 1 933 2 418 

Rammereduksjon i økonomiplanperioden 2022-
2025 

-1 282 -1 693 -1 933 -2 418 

Rammereduksjon i økonomiplanperioden 2022-
2025 

-428 -1 127 -1 933 -2 418 

Rammereduksjon lønn -150 -150 -150 -150 
Sum Innsparingstiltak -578 -1 277 -2 083 -2 568 

Nye tiltak     
Justering trekk adm.gebyr 266 266 266 266 
Kontrollutvalget - K-sak 49/21 57 57 57 57 
KS-kontingent - vekst utover deflator 63 63 63 63 
Sum Nye tiltak 386 386 386 386 

Nye tiltak og realendringer budsjett -192 -891 -1 697 -2 182 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 
 2022 2023 2024 2025 
Ramme 2022-2025 68 670 68 884 67 083 66 598 
 

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, 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. 

I 2022 vil det etableres en stab for samfunnsutvikling som skal ha en koordinerende rolle for utvikling på 
flere områder. Staben vil også ha i oppgave å utvikle og implementere bærekraftsmålene, herunder 
oppfølging av klima- og energiplanen. Staben blir sammensatt av ressurser som i dag ligger i 
virksomhetene samt stab for digitalisering. 

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. De store plansakene det ska1 arbeides med i 2022 vil ta høyde for folkehelseperspektivet. 

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.  

I budsjett 2021 ble det lagt opp til et foreløpig klimabudsjett. Dette vil oppdateres og utvikles videre i 
2022 i tråd med endelig vedtatt plan og de vedtakspunktene som ellers ble vedtatt i saken. 
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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 
parallelt. 

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. Det er i 2021 startet et arbeid 
med å se på muligheten for å fusjonere avdeling for reiseliv i HRU med Visit Innlandet. Dette vil det 
jobbes videre med også i 2022, og kommunedirektøren anslår at dette vil komme til avklaring i løpet av 
første tertial 2022. 

I Stange vil det være 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. 

Stanges kommunale næringsfond ble revidert i 2017 som følge av etableringen av Stange Næringsråd. 

Siden 2017 har Stange Næringsutvalg (tidligere næringsråd) delt ut midler til lokale næringsvirksomheter 
i tråd med vedtektene til fondet. 

For året 2021 ble fondet tildelt 2,0 mill. kroner hvorav ca 75% er vedtatt utdelt til ulike 
næringsvirksomheter per november måned. Midlene er utdelt eller ligger som fordring gitt at 
virksomhetene gjennomfører de tiltak det er søkt om. Det gjenstår et møte i Næringsutvalget i 
desember der det antas at ytterligere midler deles ut.  

Næringsfondet har nå ca 0,5 mill. kroner igjen på fondet, og dersom næringsfondet skal videreføres må 
det tilføres midler. Kommunedirektøren finner ikke rom for å budsjettere med ytterligere midler nå, 
men anbefaler istedenfor å knytte næringsfondet til konsesjonsfondet. 

Stange kommune besitter et Konsesjonsavgiftsfond basert på inntekter knyttet til kommunens 
fallrettigheter i Mjøsa. Fondets størrelse er i dag på kr 5,3 mill. kroner. Normalt gir fallrettighetene 
mellom 400.000 – 500.000 kroner i inntekt per år.  

Det anbefales at midlene fra konsesjonsavgiftsfondet benyttes som finansiering av næringsfondet i 
kommende 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. Herunder kommer samarbeidet med Hamar om de store konsertene som i 2018 var A-ha. 
Denne satsingen har av forskjellige grunner vært utsatt i tre år, men kommunen vil se på muligheten for 
å gjenoppta ideen når koronasituasjonen er avklart. Det er også 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. 
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Det skal jobbes videre med satsingen på Sørli som en flerbruksterminal, og på utviklingen av 
næringsområdet på Kolostuen som nylig er avklart til bruk som næringsarealer i Departementet. 

Infrastruktur 
Det er store nasjonale satsinger i Stange. Ny E6 er ferdig bygget, og dobbeltspor jernbane er ferdig 
planlagt fram til Hamar. I gjennomføringen av jernbanen vil det bli en stor belastning på kommunen 
gjennom nødvendige mindre planendringer, byggesaksbehandling av de forskjellig tiltakene, dialog med 
berørte innbyggere mv.  

Det satses også på investeringer i de regionale vann- og avløpsrenseanleggene. Det har også vært stort 
fokus på utbygging av bredbånd i kommunen. Kommunens innsats i videre bredbåndsutbygging må 
vurderes løpende. 

Kommunale tjenestebygg 
Gode tjenester er avhengig av gode tjenestebygg. Kommunen har i størrelsesorden 110.000 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 også i 2022 og framover. 

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 er knyttet 
usikkerhet til aktivitetsnivået i 2022 da det planlegges bygningsmessige endringer og tiltak. Det er derfor 
lagt inn inntekter tilsvarende driftskostnadene. 

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. 
• Kontinuerlig omdømmebygging 

Måltabell 
 
      
Hovedmål Delmål Indikator 2019 Siste 

måling 
2020 

Mål  
2022 

Folkehelse og 
attraktivitet 

Boligbygging Antall igangsatte 92,0 115,0 150,0 

 Integrering Antall i 
jobb/utdanning etter 
introduksjonsprogram 
(%) 

50,0 
% 

70,0 % 50,0 
% 
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Hovedmål Delmål Indikator 2019 Siste 

måling 
2020 

Mål  
2022 

Klima Energiforbruk, 
Bygg 
 

Energiforbruk, 
kWh/m2 

135 120 143 

 Husholdningsavfall 
 

    

Næring og 
infrastruktur  

Innlekking avløp  Lekkasjeprosent 43,0 
% 

29,0 % 33,0 
% 

 Lekkasjeandel 
vann 

Lekkasje m³/m/år 3,1 3,2 2,6 

 Matproduksjon     
 Sysselsetting, 

private bedrifter 
Vekst i sysselsatte i % 0,1 % 1,7 % 1,7 % 

Saksbehandling Byggesak Oversittet frist i % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 
Tjenestebygg Riktig omfang, 

bygg 
 

m2 formålsbygg pr 
innbygger 

4,4 4,2 4,4 

 Vedlikehold 
 

Utgifter, kr/m² 71 85 75 

Vekst Befolkningsvekst Økning i folketall i % 0,7 % 1,2 % 1,2 % 
 
 
Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 
 2022 2023 2024 2025 
Vedtatt budsjett  183 801 183 801 183 801 183 801 

Sum Tekniske justeringer 622 622 622 622 
Sum Vedtak forrige periode -23 -2 044 -3 694 -3 694 
Sum Budsjettendring i år 2 463 4 698 6 516 6 516 
Sum Lønns- og prisvekst 799 799 799 799 

Konsekvensjustert budsjett 3 861 4 075 4 243 4 243 
Konsekvensjustert ramme 187 662 187 876 188 044 188 044 

Innsparingstiltak     
Korrigering Rammereduksjon i 
økonomiplanperioden 2022-2025 

3 584 4 728 5 393 6 754 

K-sak 53/21 Utredning av den todelte 
organiseringen av eiendomsforvaltningen i 
Stange kommune 

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

Rammereduksjon i økonomiplanperioden 2022-
2025 

-3 584 -4 728 -5 393 -6 754 

Rammereduksjon i økonomiplanperioden 2022-
2025 

-1 194 -3 153 -5 393 -6 754 

Sum Innsparingstiltak -3 694 -5 653 -7 893 -9 254 
Nye tiltak     
Endring vertskommuneandel 72 72 72 72 
Justering pris og deflator kirkelig fellesråd, jf. 
komm. dir budsjettforslag 2022-2025 

-565 -565 -565 -565 

Korrigering av ID tiltak 46855 -6 238 -6 238 -6 238 -6 238 
Korrigering reduksjon per capita 300 300 300 300 
Nytt virksomhetssystem ved Stange 
produksjonskjøkken 

450 70 70 70 

Prognoserte strømutgifter  4 400 4 400 4 400 4 400 
Rammejustering integreringsmidler 6 238 6 238 6 238 6 238 
Rammejustering integreringsmidler 6 238 6 238 6 238 6 238 
Reduksjon per capita -300 -300 -300 -300 
Reduksjon per capita -300 -300 -300 -300 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 
 2022 2023 2024 2025 

Økte priser forsikring 355 355 355 355 
Sum Nye tiltak 10 650 10 270 10 270 10 270 

Nye tiltak og realendringer budsjett 6 956 4 617 2 377 1 016 
Ramme 2022-2025 194 618 192 493 190 421 189 060 
 

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 er nylig sammenslått med stab barnehage, og består kommunalsjef oppvekst, 
virksomhetsleder barnehage. Grunnet avslutning av digitaliseringsprosjekt, samt noe annen innsparing 
er det 1,4 årsverk mindre 1.januar 2022 enn det tilfellet var 31.juli 2021.  

Barnehage 
Organisert rett under virksomhetsleder barnehage er det 3,4 årsverk spesialpedagoger og 1 årsverk 
migrasjonspedagog.  I tillegg fattes det vedtak om ekstraressurser til barn med særskilte behov. Disse 
vedtakene er omgjort til stillinger og for inneværende barnehageår beløper det seg til snaut 16 årsverk.  

Styrere i barnehagen fungerer på avdelingsledernivå. 

I de 10 kommunale barnehagene er det til sammen 35,5 avdelinger, med til sammen 713,6 
heltidsekvivalenter. Bemanningen er til sammen på 127,5 årverk.  

Skoler 
Det er 12 skoler i Stange, som gjennomfører grunnskoleopplæring for 2.171 elever. Totalt antall årsverk 
ledelse, pedagoger, fagarbeidere/assistenter på skolene er 256,57. 

Det er 528 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 for innbyggere. 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.  
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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 
• Avhengig/rus 
• 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 iverksettes Barnevernreformen. Denne reformen er en ansvarsoverføring fra stat til 
kommune, både på faglig og økonomisk plan. Kommunen får sterke incentiver for å prioritere tidlig hjelp 
og forebyggende tiltak. Det er likevel ikke alt som kan forebygges, og det vil også ta tid å utnytte det 
økonomiske handlingsrommet. 

For å sikre forsvarlige tjenester for særlig sårbare barn og deres familier er det viktig med fokus på 
tiltaksutvikling, robust ledelse og forsvarlig bemanning i barneverntjenesten. Ny barnevernlov, med 
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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 over lengre tid. 

Det vurderes at følgende strategiske grep blir vesentlige i økonomiplanperioden:  

• Sikre robust ledelse/intern organisering 
• Sikre tilstrekkelig bemanning for å demme opp for både økt aktivitet og nye oppgaver 
• Ha en plan for å imøtekomme kommende kompetansekrav 
• Jobbe for kort- og langsiktige løsninger på lokaler som ivaretar både arbeidsmiljø- og 

personvernmessige hensyn 
• Bidra til at kommunen utarbeider en god plan for det forebyggende arbeidet og strukturer for 

samarbeid på tvers av instanser 

I henhold til at barnevernstjenesten er etablert som egen virksomhet, er det overført en 
miljøarbeiderstilling til barnevernstjenesten. I tillegg vil funksjonen som tilsynskoordinatorer overføres 
fra og med 1.januar 2022.  

I henhold til statsbudsjettet for 2022, mottar Stange kommune øremerkede midler etter følgende 
modell: 

• Øremerkede midler: 2.768.000 kroner 
• Kompetansekrav barnevernstjenesten: 189.000 kroner 
• Tidligere øremerkede stillinger barnevernstjenesten: 3.031.000 kroner. 

Disse midlene skal dekke følgende: 

• Tapte refusjoner forsterkede fosterhjem. I 2021 brukte Stange kommune kroner 2.100.000 på 
oppgaven. 

• Merutgifter egenandel statlige tiltak. Beredskapshjem øker fra kroner 36.200 per måned til 
82.110 kroner per måned. Institusjonsplass øker fra 76.900 kroner per måned til 170.000 kroner 
per måned. 

For barnevernstjenesten var budsjettet for kjøp fra staten på kroner 5.200.000 kroner i 2021. Dette 
tilsvarte 2 barn i institusjon og noe bruk av foreldre-barn-senter. Det er en økning i disse behovene, noe 
som forsterker det økonomiske utfordringbildet i form av at de øremerkede statlige midlene ikke dekker 
opp de faktiske økte utgiftene til Stange kommune.   

Barn og familie 
Stangehjelpa har i 2021 hatt i overkant av 1100 saker. I tillegg har 330 brukere deltatt på ulike kurs samt 
assistert selvhjelp.  

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.  
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• De vanligste psykiske helseplagene i befolkningen er angst, nedstemthet og begynnende 
rusproblemer.  

• Antall konsultasjoner i helsestasjonstjenesten har økt det siste året. I 2021 har det vært 1300 
flere kontakter enn det var i 2019, der økningen primært dreier seg om økt antall 
samarbeidsmøter og telefonkonsultasjoner.  

• Det ytres ønsker om økt tilstedeværelse av skolehelsesykepleiere som en konsekvens av økt 
kompleksitet i arbeidet rundt enkeltelever. Det er prioritert økt tilstedeværelse, som igjen har 
ført til økt antall henvendelser fra skolen, barna selv og deres foreldre.  

• Barselomsorgen er styrket gjennom tilskuddsmidler.  
• Arbeidet rundt smittesporing har lagt beslag på mye ressurser som har gjort at enkelte oppgaver 

er blitt satt på vent. Disse må følges opp i 2022.  

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. 

• Etablere bedre rutiner for oppfølging av bekymringsfullt elevfravær. 
• Etablere profesjonelle læringsfellesskap i Stangeskolen 
• Spesialundervisning og arbeid med elevenes rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø 
• Arbeid med implementering av ny læreplan 

Arbeidet rundt dette er beskrevet i årlig tilstandsrapport.  

Økonomisk og organisatorisk vurderes følgende forhold til å utfordre dagens tjenestetilbud: 

• Sikre robust skoleledelse 
• Oppgradering av lekeområder ved barneskolene 
• Sikre likeverdig opplæringstilbud til samtlige elever i Stangeskolen 
• Behov for å bytte læreverk som en konsekvens av ny læreplan 
• Fremtidig organisering av Hamarregionen interkommunale pp-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.  

Ut over dette er følgende punkter av særskilt betydning i økonomiplan-perioden: 

• Stangeskolen har hatt en økonomisk fordelingsmodell som har vektet hver skole høyere enn 
hver elev. Det vil si at de økonomiske rammevilkårene har vært bedre for små skoler enn for 
større skoler. Det er administrativt igangsatt et arbeid med å utarbeide en ny økonomi-modell. 
Denne vil være klar i løpet av 2021. I dette ligger det at eksisterende midler vil bli omfordelt på 
et annet vis enn tidligere modell, da lærernormstall (som er behørig omtalt i utredningen 
fremtidig skole- og barnehagestruktur) vil danne utgangspunktet for bemanning.  

• Det er en økning i antall barn med individuelle rettigheter. Dette vil kunne utfordre økonomien 
på sikt.  

• Innlandet fylkeskommune har fra og med 1.januar 2023 vedtatt at de skal trekke seg ut av 
Hamarregionen interkommunale pp-tjeneste (HIPPT). De har på lik linje med Stange og Løten 
vært medeiere i Hamar sin interkommunale pp-tjeneste. I lys av dette vil det våren 2022 komme 
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en sak til politisk behandling som omhandler fremtidig organisering av pp-tjenesten.  At 
Fylkeskommunen trekker seg vil kunne medføre økte kostnader i årene fremover.  

• Nye Stange ungdomsskole skal stå klar 1.januar 2024. Stange ungdomsskole og Romedal 
ungdomsskole vil organisatorisk bli sammenslått 1.august 2022, slik at arbeidet med å slå 
sammen to kulturer og praksiser skjer i en forutsigbar prosess som opprettholder 
tjenestekvaliteten. I dette arbeidet legges det til grunn at det vil være mulig med innsparinger, 
både når det gjelder administrasjon og pedagoger/fagarbeidere. Dette vil bli innarbeidet i 
økonomiplanperioden fra og med 2023.   

Barnehage 
For barnehage er utfordringbildet belyst gjennom utredningen Fremtidig barnehage- og skolestruktur i 
Stange.   

Rent økonomisk er det i statsbudsjettet foreslått i senke maksprisen til kroner 3.050 per måned, mot 
dagens sats 3.230 kroner per måned. Rammetilskuddet til Stange kommune økes for å kompensere 
dette, men det legges ikke opp til at differensen fullfinansieres.  

Videre legges det i statsbudsjettet opp til at finansieringen av pedagog- og bemanningsnorm skal 
styrkes. Rammetilskuddet skal økes, slik at andelen barnehagelærere kan økes - ut fra et mål om at 50 
prosent ansatte i barnehager skal være barnehagelærere. Foreløpig har ikke kommunedirektøren 
kunnskap om hva dette vil bety for det økonomiske utfordringsbildet.  

Pensjonspåslaget i forhold til private barnehager reduseres fra 13 prosent til 10 prosent. Denne 
innsparingen er lagt inn som eget tiltak i økonomiplanen. For Stange er denne regelendringen relevant 
for fire private barnehager.  

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 vil være viktig å lykkes med de rette 
tiltakene for at det ikke skal bli en 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. For å unngå ytterlige kostnader, arbeider kommunedirektøren med å ferdigstille en ny 
fordelingsmodell som fordeler midler til skolene. I dette ligger det at fordelingsmodellen skal være mer 
objektiv enn dagens modell i form av at den vil bli bygget opp av statlige føringer både når det gjelder 
lærernorm og andel elever med spesialpedagogiske behov. I dette ligger det et likhetsprinsipp der 
elevene i Stangeskolen skal ha tilnærmet den samme tilgangen på lærere – uavhengig av hvilken skole 
en går på. 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 for at kostnadene 
ikke skal øke ytterligere i forhold til det som er lagt inn i økonomiplanen. Dette er også kommentert i 
skole- og barnehagestrukturutredningen.  
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Status omstillingsarbeid 
 
Skole/barnehage 

Kommunedirektøren har lagt frem sin innstilling vedrørende fremtidig barnehage- og skolestruktur. 
Politisk behandling skjer tidlig 2022. 

Barn og familie 

Kommunestyret vedtok i juni 2021 at barnevernet skulle skilles ut fra virksomheten barn og familie. Det 
er effektuert.  

Videre arbeid i forhold til omstilling vil bli håndtert gjennom omstillingsarbeidet knyttet til forebyggende 
innsats, forløpsorganisering rehabilitering, organisatorisk tilhørighet helse og rehabilitering og 
organisering TT, Høgmyr/Lille Kjonerud. Dette kommer til politisk behandling 2022. 

Barnevern 

Kommunestyret vedtok i juni 2021 at barnevernet skulle skilles ut fra virksomheten barn og familie. Det 
er effektuert. 

Måltabell 
 
      
Hovedmål Delmål Indikator 2019 Siste 

måling 
2020 

Mål  
2022 

Barnevern      
Faglig progresjon Synlig progresjon på 

nasjonale prøver fra 5-8 
trinn Grunnskolepoeng 42 
og over 

Grunnskolepoeng, 
gjennomsnitt 

42,5 43,5 43,0 

  Nasjonale prøver 
5. trinn: Engelsk 

50,0 50,0 51,0 

  Nasjonale prøver 
5. trinn: Lesing 

51,0 51,0 51,0 

  Nasjonale prøver 
5. trinn: Regning 

50,0 50,0 51,0 

  Nasjonale prøver 
8. trinn: Engelsk 

51,0 49,0 50,0 

  Nasjonale prøver 
9. trinn: Lesing 

53 56 55 

  Nasjonale prøver 
9. trinn: Regning 

52 56 55 

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 

Frister Andel 
undersøkelser 

95,0 
% 

90,0 % 90,0 
% 

https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200113061
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Hovedmål Delmål Indikator 2019 Siste 

måling 
2020 

Mål  
2022 

med best mulig 
kvalitet 

med 
behandlingstid 
innen 3 måneder 

 Kvalitet Andel barn med 
tiltak per 31.12. 
med utarbeidet 
plan 

0,0 % 0,0 %  

Trivsel/tilhørighet Jeg liker å være i 
barnehagen/Inkluderende 
lek og læringsmiljø 

Elevunders. 10. 
trinn - Mobbing 
på skolen 
(prosent) 

6,5 % 5,3 % 6,0 % 

  Elevunders. 10. 
trinn - Trivsel 

4,5 4,5 4,5 

  Elevunders. 7. 
trinn - Mobbing 
på skolen 
(prosent) 

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

  Elevunders. 7. 
trinn - Trivsel 

4,5 4,5 4,5 

  Kultur for læring 
4-5 åringer. Jeg 
liker å være i 
barnehagen 

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.  

  

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 
 2022 2023 2024 2025 
Vedtatt budsjett  518 248 518 248 518 248 518 248 

Sum Vedtak forrige periode -9 122 -16 886 -24 737 -24 737 
Sum Budsjettendring i år 16 295 23 043 29 794 29 794 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 
 2022 2023 2024 2025 

Sum Lønns- og prisvekst 2 870 2 870 2 870 2 870 
Konsekvensjustert budsjett 10 043 9 027 7 927 7 927 

Konsekvensjustert ramme 528 291 527 275 526 175 526 175 
Innsparingstiltak     
Avslutte avtale om leasing på bil ÅOA -100 -100 -100 -100 
Hensiktsmessig organisering av arbeids- og 
aktivitetstilbud til innbyggere med særskilte 
behov 

-3 000 0 0 0 

Korrigering Rammereduksjon i 
økonomiplanperioden 2022-2025 

9 981 13 161 15 015 18 804 

Merkantil Bafa, helsestasjon -563 -563 -563 -563 
Merkantil Bafa, helsestasjon -1 -1 -1 -1 
Rammereduksjon i økonomiplanperioden 2022-
2025 

-9 981 -13 161 -15 015 -18 804 

Rammereduksjon i økonomiplanperioden 2022-
2025 

-3 326 -8 774 -15 015 -18 804 

Redusert utgift skoleskyss -500 -700 -900 -1 100 
Rådgiver 30 % -196 -196 -196 -196 
Rådgiver 30 % 0 0 0 0 
Sum Innsparingstiltak -7 686 -10 334 -16 775 -20 764 

Nye tiltak     
Ekstra naturfagtime innføres ikke, jf. Tilleggsprp 
2022 

-377 -905 -905 -905 

Ekstraressurser barnehage etter 
barnehageloven §37 

2 132 2 132 2 132 2 132 

Fagfornyelse 1 500 0 0 0 
Jf. Forslag Statsbudsjett 2022, 
Barnevernsreformen øremerket 

2 768 2 768 2 768 2 768 

Jf. Forslag Statsbudsjett 2022, kapitaltilskudd 
private bhg 

-1 040 -1 040 -1 040 -1 040 

Jf. Forslag Statsbudsjett 2022, kompetansekrav 
BV 

189 189 189 189 

Jf. Forslag Statsbudsjett 2022, Naturfag i 
grunnskolen 

377 904 904 904 

Jf. Forslag Statsbudsjett 2022, Redusert 
pensjonssatse private bhg 

-810 -810 -810 -810 

Jf. Forslag Statsbudsjett 2022, tidligere 
øremerkede stillinger BV 

3 031 3 031 3 031 3 031 

Jf. Forslag Statsbudsjett 2022, Øk. Tilsyn private 
barnehager 

-20 -20 -20 -20 

Prisøkning 10.trinn reise til Berlin og 
konsentrasjonsleirene 

200 0 0 0 

Prosjektledelse etablering Stange 
ungdomsskole 

400 400 0 0 

Redusert makspris i barnehage, jf. Tilleggsprp 
2022 

1 233 2 713 2 713 2 713 

Redusert pensjonspåslag private barnehager, jf. 
Tilleggsprp 2022 

-661 -661 -661 -661 

Økte lønnskostnader rundt elever med 
sammensatte behov 

2 250 1 725 1 725 1 725 

Sum Nye tiltak 11 172 10 426 10 026 10 026 
Nye tiltak og realendringer budsjett 3 486 92 -6 749 -10 738 

Ramme 2022-2025 531 777 527 367 519 426 515 437 
 
Tiltak utenfor rammen 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 
 2022 2023 2024 2025 
Digitalisering i barneverntjenesten 300 300 300 300 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 
 2022 2023 2024 2025 
Hvite busser 0 1 900 1 900 1 900 
Overføring av ansvar fra stat til kommune - kjøp 
statlige  tiltak 

691 691 691 691 

Tiltaksstilling nye oppgaver jf barnevernreform 660 660 660 660 
Videreføre lønnsmidler tildelt 1. tertial 2021 250 250 250 250 
Øke grunnbemanning som konsekvens av 
barnevernreformen/endret organsiering 

1 320 1 320 1 320 1 320 

Sum 3 221 5 121 5 121 5 121 
 

Helse og mestring 
 
Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Her kan du lese mer om organisering og ansvarsområde  

Helse og mestring ledes av kommunalsjef som har ansvar for 5 fagstillinger og 6 virksomheter /stab; 
Helse- og omsorgssentrene, Helsetjenester i hjemmet, NAV, Forvaltningsenheten og 
Tilrettelagte tjenester. Til sammen er det 662 årsverk tillagt området. Det er 978 personer som er tilsatt 
i disse årsverkene. I tillegg er det  57årsverk fordelt på 77 personer i vikarpool. 

De 5 fagstillingene omfatter systemansvar for kommunenes pasientjournalsystem Gerica og 
arbeidstidsplanleggingssystemet GAT, velferdsteknologi, ulike strategiske oppgaver og fagutvikling 
innenfor helse- og mestringsområdet. Fra 2022 organiseres Forvaltningsenheten (tidligere 
Tjenesteenheten) i stab til kommunalsjef. Det samme gjelder Ressursenheten. Det blir vist til kapitlet om 
administrative organisering der det er gjort nærmere greie for interne justeringer som er gjeldene fra 
1.1.2022.   

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 omsorg 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. Fremtidens 
helse- og mestringstjenester skal utvikles sammen med pasienter, brukere og deres pårørende. Helse og 
mestring vil snu tenkning fra mottakerparadigmet til paradigmet om aktiv deltakelse og bygge opp 
under kommunedelplanens innbyggermål. 

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 videreføres. 

Helse og mestring skal være i kontinuerlig utvikling for å tilpasses innbyggernes behov for tjenester. 
Velferdsteknologi skaper både muligheter og utfordringer for morgendagens helse- og 
mestringstjenester. Tjenestene digitaliseres mer og mer og det er nødvendig at organisasjonen tar i bruk 
nye arbeidsmetoder og utvikler nødvendig kompetanse.  

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. 
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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 
mestringstjenesten. Det forventes at det bidrar til å dempe kostnadsutviklingen på området. 
Velferdsteknologiske løsninger understøtter tjenestene og demper behovet for økt bemanning. 
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 2021 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 fra 2022. 

Ved å omgjøre deltidsstillinger til heltidsstillinger bygges 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 
prioritet.  

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. 
Fastlegene har fått større arbeidsmengde per pasient og leger i dag ønsker seg en annen arbeidshverdag 
enn før, sier KS. Det er startet arbeid med 8.2-forhandlinger med kommunal tilleggsfinansiering for å 
rekruttere og beholde fastleger i kommunen. Denne utfordringen er omtalt i politiske saker gjennom 
2021. Det forventer at kommunens kostnader knyttet til fastlegeordningen vil øke med noen millioner 
kroner om våre fem legesentre går inn på 8.2-avtaler med kommunal tilleggsfinansiering. Konkret sum 
vil kommunedirektøren komme tilbake med når forhandlinger er sluttført. Dette vil inngå som revidering 
av budsjett og økonomiplan 2022-2025. 

Interkommunal legevakt er kommunens førstelinje i helseberedskap. Fra 2022 styrkes legevakten med 
avdelingssykepleier og 7 årsverk for sykepleiere for å sikre beredskap i alle døgnets timer. For Stange 
kommune er det i budsjett 2022 avsatt 6,5 mill. kroner til å dekke kommunens del av kostnad for drift av 
legevakt. Dette er ikke tilstrekkelig, og ytterligere 1,5 mill. kroner må innarbeides i revidert budsjett.   

Tilrettelagte tjenester fikk styrket sin budsjettramme vesentlig i 2021. Inn til enkeltsaker “kom til”, så 
det ut til at virksomheten ville styre innenfor tildelt budsjettramme. Også i 2022 vil enkeltsaker utløse 
stor kostnader for Stange kommune. Tiltakene vil kvalifisere for refusjon for særlig ressurskrevende 
helse- og omsorgstjenester, men refusjonen kommer først i 2023. Det synes å være en bekymringsfull 
utvikling knyttet til tjenestebehov for innbyggere med sammensatte diagnoser - særlig knyttet til 
samtidig rus og psykisk lidelse. Også nasjonalt er dette et kjent utfordringsbilde hvor enkeltinnbyggere 
med rus/psykisk lidelse i senere tid har begått alvorlige voldshandlinger, også med døden til følge, uten 
av hverken helsevesenet eller politi har hatt nødvendige virkemidler for å forebygge hendelsene. 
Psykiater Randi Rosenqvist sier at dagens lovverk ikke tar høyde for hvor psykisk syk et menneske kan 
bli. Dette bekymrer med tanke på ivaretakelse av enkelt innbyggere, våre ansatte og innbyggere i Stange 
kommune generelt. Det finnes ikke lovhjemmel for bruk av tvang i kommunale tjenester og psykisk 
helsevern bygges ned. Det medfører 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. I spesielle saker må 
kommunen kjøp tjenester fra privater tilbydere som genererer kostnader i flere millioners klassen.  
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Ungdom 13-18 år (øvre grense 25 år) som utløser rettigheter etter både Barnevernloven og Helse- og 
omsorgtjenesteloven utfordrer. Disse unge innbyggerne har behov for sammensatte tjenester i heldøgns 
omsorgstilbud med tilrettelagt bolig og personell med rett kompetanse til å takle utfordringene denne 
gruppa representerer med sine omfattende atferdsproblemer. I interkommunalt samarbeid (Stange, 
Hamar, Løten og Ringsaker) er det vurdert mulighet for etablering av en «spesialbolig» med inntil 15 
boenheter. Det er viktige at det gjennom interkommunalt samarbeid kan etableres mer ressurseffektive 
tjenester med robuste kompetansemiljø. Primo 2022 vil samarbeidskommunene gjøre en grundig 
kartlegging av behovet for et slik forsterket tjenestetilbud og se på mulighet for etablering  i 
økonomiplanperioden.  

Det kan også være andre områder/målgrupper det kan være aktuelt å inngå interkommunalt samarbeid 
om tjenestetilbud til. Kommunedirektøren vurderer allikevel at det i første omgang vil være riktig å 
konsentrere samarbeidet om omtalte målgruppe.  

  

  

  

Måltabell 
 
      
Hovedmål Delmål Indikator 2019 Siste måling 

2020 
Mål  2022 

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 % 

Innovasjon og 
velferdsteknologi 
brukes i 
organisasjons- og 
tjenesteutvikling. 

Antall 
trygghetsalarmer øker 
fra 120 til 500 i 
økomomiplanperiode
n. Implementering av 
sensorteknologi 
startes. 

Antall analoge 
trygghetsalarmer 
reduseres. Digitale 
trygghetsalarmer tas i 
bruk. 

400 500 500 

Kunnskapsbasert 
praksis og 
kvalitet 

Pasienter og 
pårørende er tilfreds 
med tjenestene 

Resultater fra pasient- 
og 
pårørendeundersøkelse
r. Gjennomføres 
rullerende i 
virksomhetene hvert 5. 
år 

Bruker og 
pårørende-

undersøkelse 
gjennomføres i 

2020 

Bruker og 
pårørende-

undersøkelse 
gjennomføres i 

2020 

Buker og 
pårørendeundersøkels
e gjennomføres i 2022 

Personalet i helse 
og omsorg skal 
ha fagutdanning 
svarende til krav 
satt i 
bemanningsplane
r 

"Stange kommune 
skal ha andel med 
hhv. 
høgskoleutdannet og 
fagskoleutdannet 
personell på 
landssnitt" 
 
 

Kompetanseplaner i 
alle virksomheter 

Alle virksomheter 
har 

kompetanseplan
er 

Alle virksomheter 
har 

kompetanseplan
er 

Alle virksomheter har 
kompetanseplaner 

  Prosentvis andel 
ansatte med hhv. 
høgskoleutdanning og 

Høgsk. 50 %  VGO 
50 % 

Høgsk. 50 % VGO 
50 % 

Høgsk. 60% VGO 40% 
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Hovedmål Delmål Indikator 2019 Siste måling 

2020 
Mål  2022 

videregående 
opplæring 

Pleie og omsorg Innfri politisk 
målsetting 

Langtidsplasser i 
institusjon og 
bemannede 
omsorgsboliger i 
prosent av innbyggere 
80 år over 

11,0 % 15,0 % 15,0 % 

 Utgiftsnivå som 
landssnitt 

Helse- og omsorg 
nettodriftsutgifterandel 
av totale utgifter 
(prosent) 

30,0 % 31,9 % 32,5 % 

 
 
Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 
 2022 2023 2024 2025 
Vedtatt budsjett  569 643 569 643 569 643 569 643 

Sum Tekniske justeringer -808 -808 -808 -808 
Sum Vedtak forrige periode -6 424 -11 714 -17 264 -17 264 
Sum Budsjettendring i år 11 798 17 348 22 898 22 898 
Sum Lønns- og prisvekst 1 432 1 432 1 432 1 432 

Konsekvensjustert budsjett 5 998 6 258 6 258 6 258 
Konsekvensjustert ramme 575 641 575 901 575 901 575 901 

Innsparingstiltak     
Korrigering Rammereduksjon i 
økonomiplanperioden 2022-2025 

10 973 14 468 16 509 20 674 

Merkantil HiH -597 -597 -597 -597 
Rammereduksjon i økonomiplanperioden 2022-
2025 

-10 973 -14 468 -16 509 -20 674 

Rammereduksjon i økonomiplanperioden 2022-
2025 

-3 659 -9 646 -16 509 -20 674 

Vakanse i virksomhetslederstilling HeRe -1 000 0 0 0 
Sum Innsparingstiltak -5 256 -10 243 -17 106 -21 271 

Nye tiltak     
Implementere bruk av  E-Rom i bofellesskap 216 266 266 266 
Jf. Forslag Statsbudsjett 2022, Basistilskudd 
fastleger 

302 302 302 302 

Jf. Forslag Statsbudsjett 2022, Basisttilsudd fra 
2022 

200 200 200 200 

Jf. Forslag Statsbudsjett 2022, nasjonal e-helse 
løsninger 

1 261 1 261 1 261 1 261 

Korr. habiliterings- og avlastningstilbud til barn 
og unge med nedsatt funksjonsevne 

-392 -392 -392 -392 

Legestilling, øyeblikkelig hjelp døgn. 1 343 1 343 1 343 1 343 
Merkantil HiH -1 -1 -1 -1 
Plattform velferdsteknologi 529 529 529 529 
Ressurskrevende brukere  12 800 12 800 12 800 12 800 
Ressurskrevende tjenester HIH - endringer 4 200 4 200 4 200 4 200 
Rh immunisering, overføring av oppgave fra 
speialisthelsetjenesten, jf. Tilleggsprp 2022 

4 4 4 4 

Støtte til ALIS tilskudd 480 480 480 480 
Økte priser forsikring 21 21 21 21 
Sum Nye tiltak 20 963 21 013 21 013 21 013 

Nye tiltak og realendringer budsjett 15 707 10 770 3 907 -258 
Ramme 2022-2025 591 348 586 671 579 808 575 643 
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Felles 
 
Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Under tjenesteområde Felles budsjetteres det med felles reserver, og reserver for lønns- og 
penjonsoppgjør. 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 400.000 kroner, og salg av konsesjonskraft på 
540.000 kroner. 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 
 2022 2023 2024 2025 
Vedtatt budsjett  53 388 53 388 53 388 53 388 

Sum Vedtak forrige periode -17 423 -22 417 -22 411 -22 411 
Sum Budsjettendring i år -1 805 -1 805 -1 805 -1 805 
Sum Lønns- og prisvekst -13 -13 -13 -13 

Konsekvensjustert budsjett -19 241 -24 235 -24 229 -24 229 
Konsekvensjustert ramme 34 146 29 152 29 158 29 158 

Innsparingstiltak     
Forslag til statsbud. anslag lønnsvekst på 3,2 %, 
behov for økn. lønnsreserve  

7 078 7 078 7 078 7 078 

Innsparing merkantilstillinger 1 1 1 1 
Korrigering av prosjekt 19000 -4 342 -4 342 -4 342 -4 342 
Sum Innsparingstiltak 2 737 2 737 2 737 2 737 

Nye tiltak     
Endring i avdrag inv.lån i øk.plan perioden 
2022-2025 

-3 324 -5 012 -4 562 893 

Endring i renter inv.lån øk.plan 2022-2025 3 196 6 542 12 224 13 812 
Endring i renter startlån øk.plan 2022-2025 1 117 4 684 6 122 7 641 
Endring overføring fra BF jf K-sak 53/21 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 
Endring pensjonsreserve, jf. komm.dir. 
budsjettforslag 2022-2025 

6 000 7 000 10 000 13 000 

Innsparing merkantilstillinger 1 433 1 433 1 433 1 433 
Jf. Forslag Statsbudsjett 2022, tolkeloven 83 83 83 83 
Jf. Forslag Statsbudsjett 2022, Universell 
utforming IKT 

136 136 136 136 

Justering av disp.fond 16 972 9 500 25 628 25 601 
Korrigering av prosjekt 19000 4 342 4 342 4 342 4 342 
Merkantil HiH -76 -76 -76 -76 
Merkantil HiH 0 0 0 0 
Optimalisering av innkjøpsprosessen 2 000 4 500 0 0 
Overføring til investering bruk av disp. fond, jf 
komm.dir. forslag til budsjett 2022-2025 

0 -10 594 -18 442 -18 442 

Sum Nye tiltak 29 379 20 038 34 388 45 923 
Nye tiltak og realendringer budsjett 32 116 22 775 37 125 48 660 

Ramme 2022-2025 66 262 51 927 66 283 77 818 
 

Vedlegg 
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§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 
 
Beløp i 1000       
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Øk.plan  
2022 

Øk.plan  
2023 

Øk.plan  
2024 

Øk.plan  
2025 

Rammetilskudd -652 924 -664 887 -687 690 -696 744 -703 845 -711 840 
Inntekts- og 
formuesskatt 

-521 960 -554 905 -585 665 -591 497 -597 328 -603 313 

Eiendomsskatt -67 100 -57 020 -57 430 -57 840 -58 350 -58 900 
Andre generelle 
driftsinntekter 

-55 256 -44 675 -48 096 -45 353 -42 927 -44 308 

Sum generelle 
driftsinntekter 

-1 297 240 -1 321 487 -1 378 881 -1 391 434 -1 402 450 -1 418 361 

       
Korrigert sum 
bevilgninger 
drift, netto 

1 249 795 1 318 559 1 355 065 1 342 399 1 322 222 1 315 222 

       
Avskrivinger 62 114 40 550 40 550 40 550 40 550 40 550 
       
Sum netto 
driftsutgifter 

1 311 909 1 359 109 1 395 615 1 382 949 1 362 772 1 355 772 

Brutto 
driftsresultat 

14 668 37 622 16 734 -8 485 -39 678 -62 588 

       
Renteinntekter -15 767 -17 400 -17 400 -17 400 -17 400 -17 400 
Utbytter -7 199 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 
Gevinster og tap 
på finansielle 
omløpsmidler 

-8 000 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 30 017 27 225 32 802 45 403 56 748 59 855 
Avdrag på lån 50 244 55 426 58 189 65 342 74 607 80 062 
Netto 
finansutgifter 

49 293 55 251 63 591 83 345 103 955 112 517 

       
Motpost 
avskrivninger 

-62 114 -40 550 -40 550 -40 550 -40 550 -40 550 

       
Netto 
driftsresultat  

1 847 52 323 39 775 34 310 23 727 9 379 

       
Disponering 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

      

Overføring til 
investering 

5 028 0 4 925 14 637 30 268 18 650 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
bundne 
driftsfond 

-931 -5 771 -6 181 -6 181 -6 181 -6 181 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

-5 944 -46 553 -38 519 -42 767 -47 815 -21 848 

Sum 
disponeringer 
eller dekning av 

-1 847 -52 323 -39 775 -34 310 -23 727 -9 379 
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Beløp i 1000       
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Øk.plan  
2022 

Øk.plan  
2023 

Øk.plan  
2024 

Øk.plan  
2025 

netto 
driftsresultat 
       
Fremført til 
inndekning i 
senere år 
(merforbruk) 

0 0 0 0 0 0 

 

Bevilgningsoversikt drift  § 5-4 annet ledd 
 
Beløp i 1000       
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Felles -9 325 -6 781 -9 861 -12 361 -16 861 -16 861 
Felles reserver 0 62 319 60 261 61 261 64 261 67 261 
Politiske organer 6 537 7 580 6 606 7 539 6 463 6 416 
Kontrollutvalg og 
revisjon 

2 096 2 276 2 385 2 361 2 333 2 317 

Skatt og 
rammetilskudd 

-79 093 -90 000 -94 415 -94 415 -94 415 -94 415 

Finans 0 0 0 0 0 0 
Kommunedirektør 8 003 8 131 7 706 7 628 7 539 7 485 
Stab for HR og 
service 

23 710 24 969 25 609 25 249 24 952 24 772 

Stab for økonomi 18 283 16 186 17 074 16 899 16 690 16 567 
Eiendomsavdelingen 89 726 94 830 99 785 98 952 97 932 97 211 
Planavdelingen 9 061 8 430 8 263 7 734 7 638 7 579 
Kommuneadvokaten 2 071 2 386 3 299 3 265 3 227 3 204 
Digitalisering og 
utvikling 

5 317 6 084 5 991 5 943 5 879 5 837 

Kommunalsjef 
samfunnsutvikling 

4 418 5 506 7 199 7 106 7 001 6 937 

Barnehager 180 251 181 486 185 076 184 681 181 433 180 130 
Arstad skole 24 563 24 241 24 807 24 555 24 268 24 093 
Breidablikk skole 11 093 11 221 11 283 11 169 11 038 10 959 
Hoberg skole 33 151 31 157 30 121 29 816 29 466 29 254 
Solvin skole 14 771 13 567 12 992 12 860 12 709 12 618 
Stange skole 27 669 28 177 29 922 29 619 29 272 29 061 
Espa skole og 
barnehage 

10 205 10 206 10 666 10 218 10 094 10 019 

Tangen skole 9 031 8 537 8 332 8 248 8 151 8 093 
Vallset skole 12 275 14 105 13 916 13 775 13 614 13 516 
Åsbygda skole 7 861 7 779 7 970 7 889 7 797 7 740 
Ottestad 
ungdomsskole 

20 466 21 558 21 723 21 503 21 251 21 098 

Romedal 
ungdomsskole 

17 332 17 451 17 773 17 393 17 187 17 062 

Stange 
ungdomsskole 

16 318 16 816 16 844 16 671 16 473 16 352 

Barnevern 0 0 47 490 46 979 46 394 46 038 
Kommunalsjef 
oppvekst 

22 213 26 592 30 219 26 937 25 987 25 574 

Åkershagan 
opplær./akt.senter 

25 420 27 850 24 737 27 457 27 135 26 940 

Barn og familie 81 097 77 505 37 906 37 596 37 156 36 889 
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Beløp i 1000       
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Helse og 
rehabilitering 

53 432 48 764 0 0 0 0 

Tilrettelagte 
tjenester 

219 463 212 869 228 324 226 061 223 411 221 802 

NAV Stange 
kommunal 

39 974 43 407 44 882 44 428 43 907 43 591 

Tjenesteenheten 30 250 33 568 0 0 0 0 
Helsetjenester i 
hjemmet 

104 814 104 729 119 951 118 997 117 605 116 760 

Ottestad helse- og 
mestringssenter 

30 794 33 564 59 288 58 688 58 000 57 583 

Stange helse- og 
omsorgssenter 

81 561 80 153 79 835 79 027 78 101 77 539 

Kommunalsjef for 
helse og mestring 

10 635 12 589 59 069 59 471 58 785 58 369 

Kultur 55 540 56 194 60 449 59 905 59 198 58 769 
Hedmarken 
landbrukskontor 

2 820 3 470 3 380 3 380 3 380 3 380 

Hamarregionen 
reiseliv og  utvikling 

2 943 3 175 3 106 3 106 3 106 3 106 

Kommunalteknikk 12 875 12 196 12 437 12 311 12 167 12 079 
Sum bevilgninger 
drift, netto 

1 239 618 1 304 841 1 342 399 1 329 900 1 309 723 1 302 723 

       
Herav:       
Netto renteutgifter 
og -inntekter 

1 13 13 13 13 13 

Overføring til 
investering 

342 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til 
eller bruk av bundne 
driftsfond 

-1 413 -5 771 -6 581 -6 581 -6 581 -6 581 

Netto avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

-9 106 -7 960 -6 098 -5 931 -5 931 -5 931 

Korrigert sum 
bevilgninger drift, 
netto 

1 249 795 1 318 559 1 355 065 1 342 399 1 322 222 1 315 222 

 

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd 
 
Beløp i 1000       
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Investeringer i varige 
driftsmidler 

199 192 221 799 304 705 524 492 334 956 242 306 

Tilskudd til andres 
investeringer 

684 425 425 425 425 425 

Investeringer i aksjer 
og andeler i selskaper 

5 160 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 21 450 0 0 0 0 0 
Sum 
investeringsutgifter 

226 486 226 624 309 630 529 517 340 081 247 531 
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Beløp i 1000       
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Kompensasjon for 
merverdiavgift 

-29 145 -31 716 -45 424 -78 313 -42 596 -37 151 

Tilskudd fra andre -25 759 0 -23 900 -41 500 -52 000 -37 500 
Salg av varige 
driftsmidler 

-21 260 -7 600 -14 000 -11 000 -16 000 -10 000 

Salg av finansielle 
anleggsmidler 

-14 192 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på 
utlån av egne midler 

0 0 0 0 0 0 

Bruk av lån -167 410 -178 924 -206 379 -353 619 -199 217 -144 230 
Sum 
investeringsinntekter 

-257 768 -218 240 -289 703 -484 432 -309 813 -228 881 

       
Videreutlån 44 625 45 000 65 000 65 000 65 000 65 000 
Bruk av lån til 
videreutlån 

-44 625 -45 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 

Avdrag på lån til 
videreutlån 

17 937 12 000 14 080 15 630 17 820 19 760 

Mottatte avdrag på 
videreutlån 

-21 547 -12 000 -14 080 -15 630 -17 820 -19 760 

Netto utgifter 
videreutlån 

-3 611 0 0 0 0 0 

       
Overføring fra drift -5 028 0 -4 925 -14 637 -30 268 -18 650 
Netto avsetninger til 
eller bruk av bundne 
investeringsfond 

19 460 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til 
eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

20 461 -8 384 -15 002 -30 448 0 0 

Dekning av tidligere 
års udekket beløp 

0 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra 
drift og netto 
avsetninger 

34 893 -8 384 -19 927 -45 085 -30 268 -18 650 

       
Fremført til 
inndekning i senere 
år (udekket) 

0 0 0 0 0 0 

 

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 annet ledd 
 
1. Investeringer i varige driftsmidler 
 
Beløp i 1000        
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

IKT 1 791 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 
Biladministrasjon 159 1 400 300 632 996 346 2 274 
Tomter 582 0 0 0 500 500 1 000 
Brannprosjektering 
1985 krav 

921 0 3 000 5 000 5 000 5 000 18 000 

Breidablikk skole 0 0 0 0 1 000 2 000 3 000 
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Beløp i 1000        
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Ladepunkter el-biler 1 082 0 0 0 0 0 0 
Felles framtid 10 0 0 0 0 0 0 
Hedmarken 
helseberedskapssenter 

1 825 0 0 112 500 112 500 0 225 000 

Hoberg skole - 
Byggetrinn 2 

2 764 3 000 80 000 140 000 0 0 220 000 

Stange skole 0 6 000 0 0 0 0 0 
Reserve bygg og 
anlegg 

0 0 0 0 6 500 6 500 13 000 

Nye Romedal 
barneskole 

35 0 0 5 000 42 000 53 000 100 000 

Nye Stange 
ungdomsskole 

7 286 67 971 62 769 150 000 0 0 212 769 

Omsorgsboliger i 
Stangebyen 

197 0 3 000 19 000 50 000 50 000 122 000 

Ottestad flerbrukshall -259 0 0 0 0 0 0 
Ottestad svømmehall 5 701 94 208 75 776 0 0 0 75 776 
Overføring erstatning 
Stange komm. 
boligforetak sanerte 
boliger 

5 780 5 780 0 0 0 0 0 

Etablering av 
reservekraftforsyning i 
sentrale bygg 

40 0 0 0 0 0 0 

Sentrale og historiske 
kulturbygg i Stange 
kommune 

21 0 0 0 0 0 0 

Utredning Solvin skole 121 0 0 0 0 0 0 
Stange 
produksjonskjøkken - 
utvidelse kjøl og frys 

166 0 0 0 0 0 0 

Tangen samfunnshus - 
tilbygg og oppussing 

5 0 0 0 0 0 0 

Tingvold - utvikling 
kulturhus 

106 0 0 0 0 0 0 

TT-boliger Ottestad 
(Gartnervegen) 

103 0 0 0 0 0 0 

Nedre Tømte 
barnehage 

434 0 0 0 0 0 0 

Utbygging 
Navneberget 

12 153 1 500 1 500 0 0 0 1 500 

Uteområde Ottestad 
ungdomsskole 

0 0 0 500 4 500 0 5 000 

Stange skole - 
Utvidelse 

618 0 0 2 000 3 000 57 000 62 000 

Utredning for 
ombygging av Stange 
helse- og 
omsorgssenter 

462 0 0 0 0 0 0 

Hoberg skole - 
Byggetrinn 1 

80 620 0 0 0 0 0 0 

Åkersvika hageby 3 227 0 2 500 8 500 8 000 5 000 24 000 
Kirkebygg og 
kirkegårder 

8 117 3 140 3 140 3 140 3 140 3 140 12 560 

Andre 
investeringsprosjekter 
eiendomsavdelingen 

23 521 7 000 11 220 11 220 11 220 11 220 44 880 
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Beløp i 1000        
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Seeding skulptur 450 0 0 0 0 0 0 
Gebyrområder 32 351 25 800 45 000 52 000 49 000 39 000 185 000 
Lekeplass/møteplass, 
Stange sentrum 

0 0 0 4 000 0 0 4 000 

Veger 8 801 3 000 13 500 8 000 34 600 6 600 62 700 
Investeringer i varige 
driftsmidler  

199 192 221 799 304 705 524 492 334 956 242 306 1 406 459 

 

2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000        
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

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 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Aksjer og 
andeler 

5 160 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 18 600 

Investeringer 
i aksjer og 
andeler i 
selskaper  

5 160 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 18 600 

 

4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i 1000        
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-2025 
Utlån av 
egne 
midler 

0 0 0 0 0 0 0 

        
Sum del 1-
4 

205 036 226 624 309 630 529 517 340 081 247 531 1 427 359 
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Økonomisk oversikt drift § 5-6  
 
Beløp i 1000       
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Rammetilskudd -652 924 -664 887 -687 690 -696 744 -703 845 -711 840 
Inntekts- og 
formuesskatt 

-521 960 -554 905 -585 665 -591 497 -597 328 -603 313 

Eiendomsskatt -67 100 -57 020 -57 430 -57 840 -58 350 -58 900 
Andre 
skatteinntekter 

-476 -400 -400 -400 -400 -400 

Andre 
overføringer og 
tilskudd fra 
staten 

-55 531 -47 829 -51 250 -48 507 -46 081 -47 461 

Overføringer og 
tilskudd fra 
andre 

-270 462 -193 975 -203 328 -203 328 -201 817 -201 817 

Brukerbetalinger -50 337 -55 444 -55 597 -54 117 -54 117 -54 117 
Salgs- og 
leieinntekter 

-125 949 -135 392 -139 822 -140 122 -140 122 -140 122 

Sum 
driftsinntekter 

-1 744 739 -1 709 851 -1 781 181 -1 792 554 -1 802 059 -1 817 970 

       
Lønnsutgifter 910 008 875 512 910 252 899 284 880 823 871 023 
Sosiale utgifter 224 754 246 673 254 034 255 034 258 034 261 034 
Kjøp av varer og 
tjenester 

472 633 515 936 524 496 520 619 514 392 514 192 

Overføringer og 
tilskudd til andre 

89 899 68 802 68 583 68 583 68 583 68 583 

Avskrivninger 62 114 40 550 40 550 40 550 40 550 40 550 
Sum 
driftsutgifter 

1 759 407 1 747 473 1 797 914 1 784 070 1 762 382 1 755 382 

       
Brutto 
driftsresultat 

14 668 37 622 16 734 -8 485 -39 678 -62 588 

       
Renteinntekter -15 767 -17 400 -17 400 -17 400 -17 400 -17 400 
Utbytter -7 199 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 
Gevinster og tap 
på finansielle 
omløpsmidler 

-8 000 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 30 017 27 225 32 802 45 403 56 748 59 855 
Avdrag på lån 50 244 55 426 58 189 65 342 74 607 80 062 
Netto 
finansutgifter 

49 293 55 251 63 591 83 345 103 955 112 517 

       
Motpost 
avskrivninger 

-62 114 -40 550 -40 550 -40 550 -40 550 -40 550 

       
Netto 
driftsresultat 

1 847 52 323 39 775 34 310 23 727 9 379 

       
Disponering 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

      

Overføring til 
investering 

5 028 0 4 925 14 637 30 268 18 650 
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Beløp i 1000       
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
bundne 
driftsfond 

-931 -5 771 -6 181 -6 181 -6 181 -6 181 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

-5 944 -46 553 -38 519 -42 767 -47 815 -21 848 

Sum 
disponeringer 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

-1 847 -52 323 -39 775 -34 310 -23 727 -9 379 

       
Fremført til 
inndekning i 
senere år 
(merforbruk) 

0 0 0 0 0 0 
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Vedtekter for skattetakster 
 
VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV (sist endret 
med virkning fra 01.01.2019. vedtatt i K-sak 124/18) 

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. 

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 
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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. 

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 
kommunedirektøren 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 kommunedirktøren 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. 
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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. Sakkyndig nemnd skal foreta prøvetaksering for å fastsette 
prisnivået for takseringen. Det føres protokoll over forhandlingene i sakkyndig takstnemnd. 

§ 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 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 

§ 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 
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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. 

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: 

a)   eigedommen er delt 

b)   bygningar på eigedomen er rive eller øydelagt av brann eller liknande, eller 

c)   det er ført opp nye bygningar eller gjort monalege forandringar på eigedomen. 

Jf Eiendomsskatteloven § 8A-3 (5) 

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. 

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 jf. 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 
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Eiendomsskatten skal utskrives på eiendommer innenfor de områder av kommunen som 
kommunestyret til enhver tid fastsetter og på energianlegg i hele kommunen, jf. Eiendomsskattelovens 
§ 2,3 og 4. Det skrives også ut eiendomsskatt på det særskilte tillegget. Den 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 jf. § 7 i eiendomsskatteloven: 

a)    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. 

b)    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. 
Eiendomsskattekontoret besørger utsendelsen. Skjemaet for lister, skattesedler mm. fastsettes av 
kommunedirektøren. 

Eiendomsskatten forfaller til betaling etter plan for kommunale avgifter. 

Kap. VII Forskjellige bestemmelser 

§ 16. Omkostninger og godtgjørelse til takstmennene 
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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. 

§ 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 

Eiendomsskatt - forklaring til forslag til vedtak 
 
Eiendomsskatt, forklaring til kommunedirektørens forslag til vedtak, punkt 9-15. 

Punkt 9: I medhold av Eiendomsskatteloven (esktl) §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt i Stange 
kommune for 2022. 

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 fire syvendedeler i 2022 (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 
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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 11: Generell skattesats settes til 4,9 promille (esktl §13) Kommunestyret vedtar 
en differensiering av eiendomsskattesatsene (eskl. §12 bokstav a)).  For eiendommer bebygget med 
boliger eller fritidsboliger settes skattesatsen til 4,0 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 2022. Kommunedirektøren foreslår at eiendomsskatt for 
næringseiendommer videreføres uendret med 4,9 promille, som i henhold til esktl § 13 vil være den 
generelle skattesatsen. En økning i utskrivning av eiendomsskatt på næringseiendommer fra 4,9 til 
5,9 promille ville gitt en økning i eiendomsskatteinntekten på ca 2 mill. kroner. 

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 12: Bunnfradrag settes til  kr 0. 

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 kr 0. 

Budsjettvedtakets punkt 13: 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 2021, jfr vedlagt liste. 

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 14: 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. 
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Budsjettvedtakets punkt 15: Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen 
Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Stange kommune (er vedlagt) 
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