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Årsbudsjett og økonomiplanvedtak 

Drifts- og investeringsbudsjettet for 2019 – 2022 

1. Kommunestyret vedtar de overordnede føringene og styringssignaler som beskrevet i kapittel 
Rådmannens føringer.

2. Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for 2019 – 2022 med de endringer som fremgår 
av vedtaket vedtas i samsvar med hovedoversikter presentert i kapittel Budsjettrammer 2019 –
2022 med kommentarer.

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

4. Investeringer i nye anleggsmidler i 2019 er budsjettert med totalt 110.622.000 kroner. 
Med de endringer som fremgår av vedtaket blir investeringsplan med finansiering godkjent, jf. 
kapittel Investeringsbudsjett 2019 – 2022, Budsjettskjema 2B. Det er budsjettert med et egenka-
pitalinnskudd til KLP på 4.800.000 kroner i 2019.

5. Det gis fullmakt til låneopptak for investeringer på inntil 111.069.000 kroner til finansiering av in-
vesteringsprosjekter i 2019, herav utgjør nye investeringsprosjekter 75.797.000 kroner, og rebud-
sjetterte, ikke belånte prosjekter fra 2018 35.272.000 kroner.

6. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 45.000.000 kroner i form av startlån, som videreformidles til 
aktuelle lånesøkere.

7. Det gis fullmakt til å benytte inntil 1.500.000 kroner av disposisjonsfond til utredninger av struktu-
relle grep for optimalisering av driften.

Kommuneskatt 

8. Den kommunale skatteøren for personlige skatteytere settes til 11,55 % i 2019. Dersom stortinget
vedtar endring i den kommunale skatteøren, endres kommunens satser tilsvarende.

Eiendomsskatt 

9. I medhold av Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt i Stange kommu-
ne. Eiendomsskatten skal skrives ut etter utskrivningsalternativ a) «faste eigedomar i heile kom-
munen» Jf. Eiendomsskatteloven §3. Det skrives også ut eiendomsskatt på det særskilte skatte-
grunnlaget redusert med 1/7 i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). (Det
særskilte grunnlaget er differansen mellom eiendomsskattetakstene for 2018 og 2019 for eien-
dommer som tidligere var verk og bruk). Eiendomsskattesatsen er 3,9 promille. Bunnfradrag er 0
kroner. Fritak for eiendomsskatt følger av § 14 i kommunens vedtekter og eiendomsskatteloven §
5 og 7,

se vedlegg. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, 20. mai og 20. november. Eiendomsskat-
tevedtektene, se vedlegg. Vedlegg: eiendomsskattevedtektene og liste over eiendommer som fri-
tas iht. vedtektenes § 14, Jf. eiendomsskatteloven §§ 5 og 7.

Utbytte og overføring 

10. Det er forutsatt utbytte fra Stange Energi på 10.000.000 kroner, og overføring fra Stange kommu-
nale boligforetak på 3.200.000 kroner.
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DRIFT: 

Budsjettområde Tiltak Kostnad/økt 
ramme 2019 

Årlig 
2020 - 2022

Helse- og Omsorg 

Rammeøkning  

Rammeøkning 2019 for styrking 
innen: 

 Helsetjenester i hjemmet
 Rehabilitering (koordinator)
 Aktivitørtjeneste
 Koordinert samarbeid med fri-

villige

3.000.000,- 3.000.000,-

Oppvekst 

Barnehage 

Opprettholde driften ved Nordstad 
Barnehage 

Jfr egen sak frmsk 139/18  
Anslag merkostnader (FDV og lønn) 
2 avdelinger ved Nedre Tømte 
(Helårsvirkning fra 2020: 2.500.000,-) 
Dekkes av Felles reserve (rådm) 

750.000,- 2.500.000,- 

Rådmannen 

Utviklingsarbeid 

Utviklingsarbeid / EU-prosjekter. 
Samarbeidsprosjekt med Hamar kom-
mune.  
Under forutsetning av tilsvarende ved-
tak i (Felles koordinator) 
Hamar kommune. 
Evalueres etter 3 år. 
2019: 250.000,- 
(Helårsvirkning fra 2020: 400.000,-) 

250.000,-  400.000,-

Stange kommunale 
Boligforetak 

Redusere overføring (Utbytte)
Fra 7,0 mill til 3,2 mill kroner.  

3.800.000,- 3.800.000,-

TOTALT 7.800.000,- 9.700.000,-

Finansiering Salderes over disposisjonsfond 7.100.000,- 7.200.000,-

Felles reserve (Nordstad bh) 700.000,- 2.500.000,-
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Endring i investeringsbudsjettet gir følgende konsekvenser i økonomiplanperioden: 

2019 2020 2021 2022 

Renteutgifter     0 208.000 988.000 3.254.000

Avdrag 0 118.000 748.000 2.462.000

Sum finanskostnader 0 326.000 1.736.000 5.716.000

0

FDV nye Stange u-skole 

(nto)  

0 0 800.000 800.000

FDV, Basseng, Ottestad 0 0 833.000 2.000.000

Sum økte FDV-
kostnader 

0 0 1.633.000 2.800.000

Totalt 326.000 3.369.000 8.516.000

Dekkes over disposisjonsfond 

Virksomhet for integrering 

Flyktningetjenestens organisering under kultur bør vurderes. En sammensatt integreringsprosess må 
understøttes av en optimal organisering av tjenesten. Med utfordringer som krever tjenester fra 
mange av kommunens virksomheter, bør opprettelsen av en egen virksomhet for integrering vurderes.  

Kommunestyret ber rådmannen utrede en sak om å skille ut og vurdere å opprette en egen virksom-
het for integrering, og komme tilbake til kommunestyret med en sak. 

Forskerfabrikken 

Forskerfabrikken ble grunnlagt i 2002 av biokjemiker Hanne S. Finstad. Målet var å jobbe med det hun 
virkelig brant for: å motivere barn og unge til å satse på real- og teknologifag. Forskerfabrikkens mål er 
at det skal bli like naturlig for barn at de driver med forskning på fritiden som med andre fritidsaktivite-
ter. I dag holder Forskerfabrikken kurs i hele Norge. 

Sommerskolen kostet i 2014 ca 2.900 kroner per barn for en uke (5 dager)... det var noe søskenra-
batt. Noen kommuner i regionen støttet deltakelse i sommerskolene slik at foreldre da "kun" måtte 
betale 1.500 kroner. (altså halv pris). Flere unger i Stange hadde ikke råd til å delta på dette tilbudet. 
Det er beklagelig. Det er god fremtidig investering i å støtte deltakelsen til Forskerspirer i Forskerfab-
rikkens sommerskole.  

Forskerfabrikken er en flott måte å inspirere unger på 4-5.trinn til å lære mer om naturfag, forskning og 
innovasjon. Kr 35000 bevilges for 2019 til sommerkurs for unge i Stange i regi av Forskerfabrikken. 
Tiltaket dekkes av rådmannens reserve. 

Barnetrygd 

Den vedtatte økning i barnetrygd (Stortingets Budsjett 2019) skal ikke beregnes som inntekt ved be-
regning av sosial stønad, eller påvirke beregningen av stønadens omfang. 

Rådmannen legger fram for Kommunestyret en oversikt over hvilke skjønnsmessige betraktninger 
som er førende for stønad til økonomisk vanskeligstilte familier, og hvordan dette i framtiden kan or-
ganiseres uten at barnetrygd legges til familiens inntektsgrunnlag. 

Utredningen legges fram for kommunestyret senest mai/juni 2019. 
Stange kommune – Årsbudsjett og økonomiplan 2019 – 2022  
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Investeringstiltak i Stange Kommune for Økonomiplanperioden 2019 – 2022  

Rådmannen har etter vedtak i Kommunestyret lagt fram oversikt over investeringstiltak i Stange 
Kommune for Økonomiplanperioden 2019 – 2022.  

Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til denne oversikten i budsjettet på 
side 64 og 65, samt inndelingen i investeringsprosjektene i forskjellige kategorier, budsjettet side 49  - 
51. Rådmannen «svarer» med dette opp kommunestyrets vedtak om å etablere en investeringsover-
sikt for store prosjekter i Stange Kommune i de kommende årene.

Kommunestyret støtter rådmannens prosjekter knyttet til Kategori 1, med forprosjekter som starter i 
2019 og som har Hovedprosjekt/utførelse i 2021. 

Svømmehall i Ottestad 

«Svømmehall i Ottestad», som rådmannen har plassert i Kategori 3, med forprosjekt i 2021 og pro-
sjektering i 2022 flyttes opp til Kategori 1. Det vil si at «Svømmehall i Ottestad» får samme forløp som 
de andre prosjekter i Kategori 1. Det vil si forprosjektering og prosjektering i 2019 og 2020 og Hoved-
prosjekt/utførelse i 2021.  

Nye Stange Ungdomsskole 

Nye Stange Ungdomsskole ligger også i Kategori 3.  

AP, PP og SV vil også løfte dette prosjektet fram på tidslinja. Her ser en for seg at kommunestyret så 
tidlig som mulig i 2019 får seg forelagt utredningen knyttet til plassering ved Stange Videregående 
skole. Vi oppfatter situasjonen slik at Kommunestyret i prinsippet har sluttet seg til en slik plassering, 
men trenger en gjennomgang og utredning av de forhold som må avklares knyttet til en slik plassering.  
Deretter legger vi til grunn at en i 2020 kommer i gang med et forprosjekt og i 2021 med prosjektering. 
Det innebærer at starten på Hovedprosjektet/utførelse kommer i 2022. 

I praksis vil det si at også dette prosjektet løftes inn i Kategori 1, og med en tidsangivelse om at ny 
ungdomsskole skal stå ferdig i løpet av neste kommunestyreperiode.  

Etterbruk av Romedal ungdomsskole 

Parallelt med at vi i 2019 får den endelige konklusjon om plassering av ny ungdomsskole (til erstatning 
for Romedal og Stange Ungdomsskole), så utredes etterbruk av Romedal Ungdomsskole. Dette vil i 
neste omgang kunne berøre Solvin skole fordi et alternativ for etterbruken vil være å flytte driften ved 
nåværende Solvin skole til tidligere Romedal Ungdomsskole. 

Breidablikk skole 

Breidablikk skole legges inn med utredning om hva som skal gjøres (2 millioner kroner i 2020), videre 
forprosjekt i 2021 og prosjektering/anskaffelse i 2022 og med start på Hovedprosjekt utførelse i 2023 

Utover det over nevnte støttes rådmannens forslag til investeringsplan for perioden 2019 – 2022. 
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Faglige ressurser, - kapasitet 
AP, PP og SV vil også peke på den betydelige plan- og prosess -utfordring det innebærer å legge til 
grunn et så ambisiøst investeringsprogram. Dette krever en gjennomgang av de planressurser som 
kommunen har til disposisjon innenfor de gitte budsjettrammer.   

Vi er av den oppfatning at prosjektstyring og prosjektledelse i hovedsak må være en del av kommu-
nens egen portefølje og legger til grunn at rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en 
eventuell vurdering å styrke rammen for prosjektstyringsressurser for å gjennomføre et så ambisiøst 
investeringsprogram.  En ber videre om at det vurderes om det for enkeltstående prosjekter, for eks. 
Svømmehall i Ottestad eller andre prosjekter, kan organiseres som et eget prosjekt, der en leier inn 
for en begrenset periode prosjektstyring og prosjektledelseskompetanse.  

Egenandel ved praktisk bistand i hjemmet 
På bakgrunn av en henvendelse fra noen pårørende til psykisk utviklingshemmede (over 16 år) der de 
har pekt på at for denne gruppa representerer den relativt sett store utgiften til «egenandelen ved 
praktisk bistand i hjemmet», en økonomisk utfordring tatt deres lave inntektsnivå i betraktning.  

Ordningen med egenandel knyttet til psykisk utviklingshemmede ble innført for noen år tilbake, slik at 
denne gruppa ble behandlet likt med andre grupper som betaler egenandeler for «praktisk bistand i 
hjemmet». I dag er ordningen slik at egenandelen er gradert etter inntekt for alle grupper som mottar 
praktisk bistand i hjemmet. 

En ber om at rådmannen går gjennom ordningen med egenandeler knyttet til «praktisk bistand i 
hjemmet», og kommer tilbake med en vurdering av hvorvidt det er grunnlag for å differensiere etter 
andre kriterier enn inntekt alene knyttet til denne ordningen. 

Etablering av BUA 
BUA er et nasjonalt nettverk som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer 
varierte aktiviteter. Stange kommune etablerer lokal BUA i 2019. 

Det legges fram for kommunestyret en sak om organisering og omfang av ordningen. Det skal spesielt 
vurderes om ordningen kan skal knyttes til ungdomsskolene eller fritidsklubber, hvor ungdom kan ta 
aktiv del i organiseringen av virksomheten. 

Saken legges fram i mai/juni 2019. 

Bemanningsnorm 
Stange kommune kompenserer ekstrakostnadene knyttet til bemanningsnormen i barnehagene i tråd 
med Stortingets budsjettvedtak. 

Aktivitetskort 
Sosial ulikhet øker blant barn og unge i Stange på grunn av økonomiske forskjeller.  

En konsekvens av dette er at mange barn ikke deltar i kultur- og fritidsaktiviteter.  

Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak for driftsutvalget som grunnlag for å vurdere mulig-
heter og utfordringer knyttet til et kommunalt aktivitetskort som bidrar til å senke terskelen for barns 
egen deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter.  

Saken legges fram for driftsutvalget innen utgangen av juni 2019. 

Åpen hall 
«Åpen hall» er et fritids- og aktivitetstilbud til barn og ungdom, nabolag eller andre løst organiserte 
grupper. Tilbudet gjelder gratis adgang til kommunale bygg, fortrinnsvis med tilgang til aktivitetsledere.  

Fra andre kommuner erfarer vi at «åpen hall» utvikles i ulike varianter. Noen følger skoleruta og har 
påmelding, andre har tilbudet i forbindelse med skolefri, ferier og inneklemte fridager. De fleste be-
grenser tilbudet til barn- og/eller ungdom. 
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«Åpen hall» er et vinn-vinn prosjekt, hallen/lokalet blir brukt og fylles med liv, ungdommer kan være i 
fysisk aktivitet og få sosial kontakt med andre ungdommer. Tilbudet kan organiseres på forskjellige 
måter, for eksempel i samarbeid med andre frivillige lag og foreninger. «Åpen hall» passer derfor godt 
inn i kommunens folkehelsesatsing. 

Kommunestyret bestiller en utredning om hvordan «åpen hall» kan organiseres i Stange kommune. 
Utredningen må inneholde forslag til aktuelle steder, aldersgruppe(r) og om tiltaket kan organiseres i 
samarbeid med frivillige. Saken legges fram for kommunestyret i mai/juni 2019 

Solcelleanlegg på nye kommunale bygg 

Vi rystes av alvoret i rapporter om framtidige klimaendringer. Vi synes det er vanskelig å se hvordan vi 
gjennom kommunepolitikken kan ta de nødvendige grepene for å redusere risiko for alvorlige klima-
endringer. Stange er et lite sted i verden. De færreste menneskene på jorda vet at Stange finnes. Men 
Stange er vårt sted. Det er her vi lever våre liv, og det er her vi kan bidra. En kan, med en viss rett, 
hevde at det ikke spiller noen rolle hva vi gjør i den store sammenhengen. 

Men Verden består av tusenvis av slike små steder som Stange. Når alle slike små steder bidrar, er 
det håp. Hvis ikke, ser det dårlig ut. Derfor er det også i den store sammenhengen viktig at vi bidrar 
med det vi kan, også i Stange – som kommune og som enkeltmennesker. 

Vi vil foreslå et bidrag som greit lar seg gjennomføre og som virker positivt i det store klimaregnskapet. 
Strøm fra solceller er ren energi. Vi samhandler med hele Europa på energimarkedet, som dessverre 
fortsatt produserer energi ved forbrenning av fossile energikilder. Vi vet at dette må vi arbeide oss bort 
ifra hvis vi skal nå helt nødvendige klimamål. Vi mener derfor det er riktig å bygge solcelleanlegg på 
alle nye kommunale bygg over en viss størrelse selv om kortsiktige økonomiske vurderinger taler imot. 
Det representerer en forholdsvis liten kostnad i et byggeprosjekt. Det betaler seg godt over tid, og det 
representerer ingen estetisk forringelse eller naturødeleggelse.  

Ved alle nybygg over en gitt størrelse i Stange kommunes regi skal det bygges hensiktsmessig solcel-
leanlegg dersom ikke spesielle grunner taler imot. 

Klimabudsjett 

Kommunestyret ber Rådmannen om å påbegynne arbeidet med utarbeidelse av et klimabudsjett med 
klimaregnskap for Stange kommune i 2019. Klimabudsjettet ses i sammenheng med handlingsplanen 
for klima og energi. 
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Konsekvenser av kommunestyrets vedtak 
Netto driftsresultat utgjør, etter kommunestyrets endringer, for 2019 et underskudd på 7,0 mill. kroner. 
Dvs. -0,4 %. Fylkesmannens norm, og kommunens handlingsregel, forutsetter et netto driftsresultat på 
1,75 - 2,0 %, som betyr at Stange har et netto driftsresultat for 2019 som er 39,4 mill. kroner for lavt 
for å nå normkravet. I hele økonomiplanperioden viser netto driftsresultat underskudd. Underskuddene 
i planperioden er dekket opp med midler fra disposisjonsfond. Rådmannen er av den oppfatning at 
fortsatt arbeid med kostnadsreduksjon og/eller effektivisering utover de grepene som allerede er ved-
tatt er nødvendig for å møte situasjonen. 

Etter kommunestyrets endringer vedrørende investeringer vil renteutgiftene samlet sett være budsjet-
tert med 32,4 mill. kroner i 2019. Avdrag på investeringslån er budsjettert med 45,4 mill. kroner i 2019, 
økende til 58,6 mill. kroner i 2022. 

Økonomiske handlingsregler – budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 – etter korrigering 

Regel Tekst

Mål for plan-
perioden 
2019- 2022 2019 2020 2021 2022 Kommentar

1 Resultatgrad 2,0 % -0,4 % -2,8 % -2,7 % -2,4 % Driftsresultat i % av 
driftsinntekene

2 Frie inntekter; skatt og 
rammetilskudd

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Holdes innen rammen av de 
statlige forutsetningene

3 Lønns-, pris- og 
pensjonsforut-setninger

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Holdes innen rammen av de 
statlige forutsetningene

4 Egenkapitalgrad 10,0 % Egenkapital i % av totalkapital

5 Disponering av overskudd 2/3 avsettes til 
EK eller 
nedbetaling av 
gjeld

66,6 % disponeres til styrking 
av EK eller nedbetaling av gjeld

1/3 disponeres 
til evt. nye tiltak

33,3 % disponeres evt. til nye 
tiltak

6 Netto låneportefølje Maks 55 % av 
driftsinntektene

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

7 Egenkapitaldekning - 
investeringer

Minimum 25% 31,5 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % Momskompensasjon regnes 
som EK-dekning

8 Investeringsutgifter Maks 15% 6,8 % 15,5 % 11,6 % 16,2 % Brutto investeringsutgifter i % 
av driftsinntektene

9 Disposisjonsfond Måltall min. 1 Minimum dekke akkumulert 
premieavvik ved årets slutt

Endringer i budsjettdokumentet 

Alle vedtatte endringer i K-sak 124/18, Årsbudsjett 2019 – økonomiplan 2019-2022 er innarbeidet i 
alle budsjettskjema og hovedoversikter i dette dokumentet. Teksten for øvrig er som i rådmannens 
budsjettforslag.  
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Rådmannens kommentarer 

Regnskap 2017 

Stange kommunes regnskap for 2017 ble avsluttet med et mindreforbruk på 63,9 mill. kroner. Det 
regnskapsmessige resultatet skyldes i hovedsak; 

 Høyere skatteinngang 
 Lavere pensjonskostnader 
 Lavere lønnsoppgjør 
 Mindreforbruk i virksomheter og staber 
 Lavere netto finanskostnader 

Stange kommune har i sine handlingsregler nedfelt at statlige signaler om frie inntekter, lønns-, pris-, 
deflatorvekst, og anslag på pensjon skal følges. Disse handlingsreglene er fulgt. Mindreforbruket i 
2017 knyttes i all hovedsak til forhold som er utenfor kommunens styringsmulighet. Når de statlige 
signalene om inntekter og utgifter framstår med avvik i den størrelsesorden vi har sett de senere åre-
ne, blir det vanskelig å få lagt et riktig og godt driftsnivå på den kommunale tjenesteytingen. Like fullt 
mener rådmannen at det er riktig, og viktig, å følge de statlige signalene som gis på frie inntekter, 
pensjon og lønns- og prisvekst.  

Budsjett 2019 – økonomiplan 2019 - 2022 

Som tidligere år bygger økonomiplanen for Stange kommune for 2019 – 2022 på tidligere vedtatt øko-
nomiplan, politiske vedtak fra 2018 med økonomisk konsekvens, og regjeringens forslag til statsbud-
sjett for 2019. Økonomiplanen for 2019 – 2022 er utfordrende.  

Rådmannens budsjettforslag fremlegges i henhold til kommunestyrets behandling av Rådmannens 
budsjettforslag 1 – juni 2018, hvor 2019 er lagt frem med netto driftsresultat på 70.000 kroner. Råd-
mannen mener dette er forsvarlig ut ifra at kommunen de senere årene har lagt seg opp et ikke ubety-
delig disposisjonsfond. Fra 2020 og ut økonomiplanperioden viser netto driftsresultat underskudd. 
Underskuddene i 2020 - 2022 er dekket opp med midler fra disposisjonsfond. Rådmannen er av den 
oppfatning at fortsatt arbeid med effektivisering utover de grepene som allerede er vedtatt, er nødven-
dig for å møte situasjonen. 

Kommunens behov for økning av utgifts- og aktivitetsnivå er større enn inntektsveksten. Ved budsjett-
behandlingen for 2018 ble det lagt klare føringer på at eventuelt nye, eller økning av oppgaver, måtte 
gå på bekostning av eksisterende aktivitet. Denne situasjonen er tilsvarende for 2019 – 2022. I framti-
dige budsjettbehandlinger vil det, ved siden av generelle effektiviseringstiltak, være nødvendig å drøf-
te strukturelle grep.  

De statlige inntektsforutsetningene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er ikke store nok til å 
dekke dagens aktivitetsnivå og forventninger til nye oppgaver i kommunal sektor, ei heller i Stange 
kommune. Dette gjør at vi har en situasjon hvor vi ikke har dekning for all eksisterende aktivitet, i til-
legg til de nye oppgavene regjeringen forutsetter utført i sitt forslag til statsbudsjett. Det er viktig at 
arbeidet med bedre og mer effektiv bruk av ressursene fortsetter. Rådmannen ber om fullmakt til å 
benytte inntil 1,5 mill. kroner av disposisjonsfond til utredninger av strukturelle grep og ressursbespa-
rende tiltak for hhv. 2019 og 2020. 

Følgende nye og utvidede oppgaver er varslet i regjeringens forslag til statsbudsjett: 

 Tidlig innsats i skole 
 Forebyggende tiltak for barn, unge og familier som inkluderer opptrappingsplanen for rusfeltet, 

skole- og helsestasjonstjeneste samt barnevern 
 Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 
 Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert be-

handling av rusavhengige 
 Norm for lærertetthet i grunnskolen 
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Rådmannen har avsatt midler til disse tiltakene i de virksomheter som er ansvarlig for utførelsen av 
oppgavene. Budsjettet er saldert gjennom en rammereduksjon på 2,0 % i virksomheter og staber. Med 
bakgrunn i store økonomiske utfordringer de siste årene har Helsetjenester i hjemmet, Ottestad helse- 
og omsorgssenter og Stange helse- og omsorgssenter ikke vært gjenstand for denne reduksjonen. 
Det er heller ikke gjennomført generell rammereduksjon i Kultur og fritid. Rådmannen ønsker å skjer-
me lokalt kulturliv. Videre utgjør flyktningetjenesten ca. 29 % av Kultur og fritid sin ramme. Denne akti-
viteten dekkes av egne statlige overføringer. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan bygger 
for øvrig på følgende forutsetninger: 

 Frie inntekter er lagt inn med 1,0 % årlig vekst i perioden som følge av forventet økning i inn-
byggertall 

 Utgiftsrammene er justert for forventet lønns- og prisvekst i 2019 i henhold til de signaler som 
er gitt i statsbudsjettet, med en prisvekst på 2,0 %, en lønnsvekst på 3,25 %, og deflator på 
2,8 %. Økonomiplanen legges frem i faste 2019-priser 

 Utgiftsrammen er ikke justert for antatt befolkningsvekst. Det betyr at det i de fremskrevne 
rammene til virksomheter og staber er forutsatt en effektiviseringsgevinst på 1,0 % per år 

 Investeringsplanen er oppdatert i henhold til vedtatte investeringsplan 
 Rammene er justert for politiske vedtak av økonomisk karakter behandlet i løpet av 2018 
 I salderingen er det gjennomført 2,0 % rammereduksjon i virksomheter og staber med unntak 

av Helsetjenester i hjemmet, Helse- og omsorgssentrene og Kultur og fritid 

Rådmannens budsjettforslag bygger, som tidligere år, på de forutsetningene og anslagene som ligger 
i regjeringens forslag til statsbudsjett, Jf. Stange kommunes vedtatte handlingsregel 2, om frie inntek-
ter. Realveksten i kommunesektorens frie inntekter er beregnet til 0,4 %. Veksten er regnet fra anslått 
inntektsnivå i 2018 slik det fremgår av revidert nasjonalbudsjett 2018. 

Regjeringen understreker at kommunene har et selvstendig ansvar for pensjon, som er en del av 
lønns- og avtalevilkårene i kommunesektoren, og at kommunene selv må finne midler til eventuell 
vekst utover det som dekkes av den kommunale deflatoren. 

Fra 2020 har regjeringen varslet en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % på eiendomsskattegrunnla-
get for bolig- og fritidseiendommer. Dette er beregnet å utgjøre en reduksjon på eiendomsskatten i 
Stange kommune på om lag 20,0 mill. kroner hvert år i planperioden. Tiltaket er innarbeidet i kommu-
nens økonomiplanen i henhold til regjeringens forslag.  

Terskelverdien for tilskudd for ressurskrevende tjenester heves med 50.000 kroner ut over stipulert 
lønnsvekst for 2019. Konsekvensen av tiltaket er innarbeidet i budsjettforslaget. Endringen er foreslått 
gjeldende fra 2018, og vil utfordre balansen i 2018-regnskapet.  

I budsjettforslaget for 2019, og planperioden 2019 – 2022, legger rådmannen frem et budsjett i teknisk 
balanse. Rammene til enhetene er korrigert for: 

 Prisvekst med 2,0 % 
 Deflator med 2,8 % 
 Konsekvenser av tiltak foreslått i 1. og 2. tertial, samt øvrige tiltak av varig karakter kommune-

styret i løpet av 2018 har bevilget midler til 
 Tiltak bevilget i tidligere planperioder  
 Konsekvensen av årets lønnsoppgjør  
 Generell rammereduksjon på 2,0 % av netto driftsramme 

Midler til lønnsoppgjøret for 2019 er avsatt til felles reserve, og fordeles på virksomheter og staber når 
konsekvensen er kjent.  

Netto driftsresultat er presset, og utgjør for 2019 70.000 kroner. Det vil si at resultatgraden er 0,0 %. 
Fylkesmannens norm, og kommunens handlingsregel, forutsetter et netto driftsresultat på 1,75 - 2,0 
%, som betyr at Stange har et netto driftsresultat for 2019 som er 32,4 mill. kroner for lavt for å nå 
egen handlingsregel. Rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 viderefører 
dagens drift på et godt, men nøkternt nivå. Følgende tiltak ønskes trukket fram: 
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 I regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt opp til en reduksjon av eiendomsskattegrunn-
laget for bolig- og fritidsboliger med 30 % fra 2020. I økonomiplanen er eiendomsskatt redu-
sert i henhold til regjeringens forslag 

 Innfasing av læringsbrett i grunnskolen er godt i gang  
 Virksomhetene i helse og omsorg skal være innovative og ved fremtidig organisering av tje-

nestene skal velferdsteknologiske løsninger søkes. Teknologien gir verdi når den bistår til å 
dekke behov, etablere nye tjenester og skaper bedre arbeidsprosesser. Velferdsteknologiske 
løsninger vil kunne bidra til at kommunen kan håndtere økende etterspørsel etter tjenester og 
at det kan arbeides mer effektivt med eksisterende ressurser. 

 Rammen til Stange helse- og omsorgssenter er styrket med 5,0 mill. kroner, og Helsetjenester 
i hjemmet er styrket med 2,0 mill. kroner. Med bakgrunn i de store utfordringen pleie- og om-
sorgssektoren har, vil området følges nøye 

 Videreføring av Sentrumsplanen for Stange blir viktig. Heri inngår omsorgsboliger, gatebruks-
plan, lekeplass/møteplass og utvikling av Tingvold som kulturhus 

 Hagebyen har vært på planleggingsbordet i lang tid. Området er et stort og viktig utviklings-
prosjekt for nye boligområdet i Stange kommune. Det forventes at vi i løpet av 2019 vi se de 
første synlige grepene i området for klargjøring av boligarealer.  

 I 2019 står kommunen foran planprosesser som vil bli avgjørende for kommunes videre utvik-
ling. Følgende arealplaner er sentrale: Sentrumsplan for Stange sentrum, Kommuneplanens 
arealdel, reguleringsplan for dobbeltspor jernbane Sørli-Åkersvika, samt Hagebyen. Det er en 
ambisjon om at de første fysiske tiltakene i Hagebyen vil igangsettes i løpet av 2019. Sentrale 
temaplaner som vektlegges i 2019 i tråd med vedtatt planstrategi er: 

o Kommunedelplan for boligpolitikk, og  
o Handlingsplan for klima og miljø 

 Satsingen på kultur- og aktivitetstilbud videreføres, som ledd i omdømmebygging og folkehel-
se, og som en strategi for å øke attraktivitet, bolyst, og befolkningsvekst. Levende lokalsam-
funn åpner for muligheter for at både innbyggere og tilflyttere kan få gode opplevelser og tryg-
ge nettverk. Et godt kulturtilbud er også et viktig fundament for næringsutvikling 

Når det gjelder tiltak som er lagt inn i økonomiplanen, vises det til tiltaksoversiktene som er presentert 
under kommunalsjefenes satsningsområder. Rådmannen ber kommunestyret vektlegge utviklingen i 
økonomiplanperioden. 

I økonomiplanperioden synes det i hovedsak å være fire muligheter for å styrke budsjettet: 

1. Fortsatt fokus på effektivisering (digitalisering av interne- og eksterne tjenester) 
2. Reduksjon av tjenestetilbudet 
3. I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det føringer for endring av utregning av eiendoms-

skatt. Etter stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019 vil disse justeringene være en-
delig avklart. Rådmannen vil evt. komme tilbake til dette når stortingets vedtak foreligger. 

4. Strukturelle tiltak 
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Budsjettforslaget for Stange kommune 
Rådmannens budsjettforslag bygger på kommunestyrets vedtak til budsjett 2018, og økonomiplan 
2018 – 2021. Økonomiplanen er korrigert for kommunestyrets endringer av varig økonomisk konse-
kvens gjennom 2018, samt de endringer som ligger i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. 

Det er en utfordrende oppgave å tilpasse utgiftsnivået i forhold til de signaler regjeringen har gitt om 
inntektsnivå og ønskede satsningsområder, samtidig som eksisterende drift i kommunen videreføres i 
henhold til kommunestyrets forventninger. I rådmannens budsjettforslag er de føringer som ligger i 
regjeringens forslag til statsbudsjett hensyntatt, både i forhold til reduksjon av inntektsnivå og i forhold 
til økt satsning innen rusfeltet, habilitering og rehabilitering, frivilligsentraler med videre. Samtlige om-
råder er redusert eller tilført midler i henhold til Stange kommunes beregnede andel, med unntak av 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

I salderingen av budsjettet er det lagt inn ekstra midler til helsestasjon- og skolehelsetjenesten, men 
ikke i det omfang som ligger til grunn i regjeringens satsning. Bakgrunnen for dette er at Barn- og fa-
milie har meldt et lavere behov enn det regjeringen har lagt inn i sine beregninger. Dette kan ha sam-
menheng med det tjenestetilbudet vi har gjennom Stangehjelpa. 

I 2016 og 2017 ble det avsatt midler til gjennomgang av Tilrettelagte tjenester for å kartlegge mulighe-
ter for optimalisering av driften. Rapport for gjennomgangen ble politisk behandlet i 2018. Virksomhe-
ten har igangsatt tiltak som ser ut til å ha snudd utviklingen. Fra et forventet merforbruk i 2018 på 17,0 
mill. kroner, anslås merforbruket i 2019 å kunne bli 10,0 mill. kroner. Rådmannen ønsker å se utvikling 
på effekten av allerede igangsatte endringer, samt en noe mer ferdig utarbeidet plan for virksomheten 
før rammen justeres. Rådmannen kommer tilbake til dette i 1. tertial. 

For å kunne innfri kommunestyrets vedtak i sak 40/18 budsjettforslag 1 2019 - økonomiplan 2019 – 
2022, er rammer til virksomheter og staber redusert med 2,0 %. I salderingen er Stange helse- og 
omsorgssenter, Ottestad helse- og omsorgssenter, Helsetjenester i hjemmet, samt Kultur og fritid 
skjermet. 
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Statlige forutsetninger 
I sitt forslag til statsbudsjett mener regjeringen å legge opp til å føre en politikk som skaper muligheter 
for alle. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider for å fornye, forenkle og forbedre of-
fentlig sektor hvor det er rettet et spesielt søkelys på blant annet; 

 Levende lokaldemokrati 
 En enklere hverdag 
 Trygge og gode boforhold 

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019 
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 på 1,9 mrd. 
kroner. Videre har regjeringen lagt til grunn en realvekst i frie inntekter på 2,6 mrd. kroner, hvorav 1,7 
mrd. kroner for kommunene må ses i sammenheng med økte utgifter knyttet til befolkningsutviklingen 
(demografi) og pensjon. Dette tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Det tekniske beregningsutvalget for 
kommunal og fylkeskommunal økonomi har anslått merutgiftene for kommunesektoren i 2019 til om 
lag 1,3 mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen. 1,0 mrd. kroner av dette må finansie-
res innenfor veksten i frie inntekter. I forslag til statsbudsjett 2019 blir veksten i kommunesektorens 
samlede pensjonskostnader for 2018 anslått til 700 mill. kroner, utover det som dekkes av den kom-
munale deflatoren. De økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene.  

Frie inntekter 
Av veksten i frie inntekter til kommunene skal følgende satsinger dekkes: 

 200 mill. kroner til opptrappingsplanen på rusfeltet 
 200 mill. kroner begrunnes med tidlig innsats i skolen 
 100 mill. kroner til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 

For kommunene er hele handlingsrommet innenfor veksten i frie inntekter disponert på demografi, 
pensjon og regjeringens satsinger. 

Regjeringen ønsker å synliggjøre effektiviseringspotensialet som ligger i kommunesektoren. Dersom 
kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,2 mrd. 
kroner i 2019 som kan brukes til styrking av tjenestene, i tillegg til det som følger av inntektsveksten. 

Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2019 er anslått til 2,8 %. Lønnsveksten i kommunene 
anslås til 3,25 %. 

Følgende kostnadselementer er ikke fullt ut dekket av deflatoren, og må følgelig delvis også dekkes av 
veksten i de frie inntektene: 

 Rentekostnader 
 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. 

Dersom pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, fanges ikke dette opp 
av budsjettdeflatoren 

 Demografikostnader  

Skattøren 2019 

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskom-
muner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og 
fylkeskommuner. 

Det foreslås at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25 prosentpoeng til 11,55 %. 
Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter i 2019. 
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Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2018 bygger blant annet på 1,3 % sysselsettings-
vekst i norsk økonomi, og 3,25 % lønnsvekst fra 2018 til 2019. 

Innlemminger og endringer i rammetilskuddet 

Psykologer i kommunene 

Fra 01.01.2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det har vært en solid 
økning i rekruttering av psykologer i kommunene i 2013 - 2018. Dette har medført flere lavterskeltil-
bud, bedre forebyggende helsearbeid, mer samarbeid med andre kommunale tjenester og med spe-
sialisthelsetjenesten. Det foreslås å øke bevilgningen med 50 mill. kroner til rekruttering av psykologer 
i kommunene, tilsvarende 125 nye psykologer. 

Fastleger i kommunene  

Det settes av 25 mill. kroner til styrking av rekruttering og stabilitet til allmennlegetjenesten, til sammen 
39 mill. kroner i 2019. Det skal kunne gis tilskudd både til nyopprettede avtalehjemler, faste stillinger 
og eksisterende hjemler/stillinger hvor det er rekrutteringsutfordringer. 

Dagaktivitetstilbud innbyggere med demenssykdom 

Regjeringen foreslår 50 mill. kroner for å legge til rette for opprettelse av 450 nye plasser i dagaktivi-
tetstilbud for demente, inkludert forhøyet tilskuddssats for 2019. Som følge av stortingets vedtak 463 
(2017 - 2018) har regjeringen hevet tilskuddssatsen fra 30 % til 50 % ved opprettelse av plasser i 
2019. Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til 
hjemmeboende personer med demens gjøres gjeldene fra 01.01.2020. 

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 

For 2019 foreslår regjeringen 130 mill. kroner og en tilsagnsramme på 2,612 mrd. kroner for å legge til 
rette for om lag 1.500 heldøgns omsorgsplasser. 50 % av tilsagnsrammen skal i 2019 gå til ren netto 
tilvekst. Gjennom budsjettene for 2014 - 2018 er den statlige tilskuddsordningen forbedret og regje-
ringen har lagt til rette for flere søknader om tilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Aktiviteten i ord-
ningen har økt, og antallet plasser med innvilget tilskudd per år er i snitt om lag dobbelt sammenlignet 
med årene før 2014. 

Utskrivningsklare pasienter fra rus- og psykisk helsevern 

Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spe-
sialisert rusbehandling) i 2019. Det foreslås derfor å flytte 185 mill. kroner fra regionale helseforetak til 
kommunerammen. Når kommunene får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter også for disse 
fagområdene, likestilles psykisk helse og rus med somatikk. Betalingsplikten gjelder oppholdskommu-
nen. 

Opptrappingsplan for rusfeltet 

Det foreslås 281 mill. kroner til opptrappingsplanen for rusfeltet, hvorav 200 mill. kroner gjennom styr-
king av kommunenes frie inntekter og 81 mill. kroner gjennom tverrdepartemental oppfølging av opp-
trappingsplanen. 

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 

Regjeringen foreslår 100 mill. kroner til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som en del 
av kommunenes frie inntekter. Med dette har regjeringen fulgt opp målsettingen om 300 mill. kroner i 
stimuleringsmidler til opptrappingsplanen i perioden 2017 - 2019. 

Barnehage 

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3-, 4-, og 5-åringer til også å 
omfatte 2-åringer. Forslaget vil gi familier med lav inntekt et rimeligere barnehagetilbud og bidra til økt 
barnehagebruk for familier med lav inntekt, og bedre integreringen og språkopplæringen blant minori-
tetsspråklige barn. Rammetilskuddet økes i den forbindelse med 45,7 mill. kroner i 2019. 
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I tillegg foreslår regjeringen ca. 10 mill. kroner til opprettelse av nye studieplasser for barnehagelære-
re. Dette vil bidra til økt tilgang på barnehagelærere. 

Maksimal foreldrebetaling øker med 50 kroner per måned fra 01.08.2019. Som følge av dette reduse-
res rammetilskuddet til kommunene med 65,8 mill. kroner i 2019. 

Skole (lærernorm) 

Siden 2005 er det bevilget øremerkede midler som har sikret flere lærere i grunnskolen. Høsten 2018 
ble lærernormen i grunnskolen innført, og det ble bevilget totalt 1,4 mrd. kroner i 2018. I 2019 foreslår 
regjeringen å videreføre den øremerkede bevilgningen til flere lærerårsverk med 1,468 mrd. kroner. I 
tillegg er 200 mrd. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med en særskilt 
satsing på tidlig innsats i skolen, som blant annet benyttes til flere lærerårsverk ved opptrapping av 
lærernormen i 2019. 

Både de 200 mill. kroner av veksten i frie inntekter og om lag 1 mrd. kroner av den øremerkede be-
vilgningen vil bli fordelt til kommunene etter grunnskolenøkkelen. Dette gjør det mulig å øke lærertett-
heten også i kommuner som allerede oppfyller kravet i lærernormen. 

Korreksjonssaker 

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller regel-
endringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie 
inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene kommer i tillegg 
til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker. Saker som er aktuelle for kommunene: 

Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet 

 Boligsosialt kompetansetilskudd, 15,6 mill. kroner 
 Tilskudd til boligsosialt arbeid, 8,9 mill. kroner 
 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -5,6 mill. kroner 

Korreksjoner  
 Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 01.08.2018, helårseffekt, 47,1 mill. kro-

ner Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 01.08.2019, 47,7 
mill. kroner 

 Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned fra januar 2018, helårseffekt,       
-21,9 mill. kroner 

 Økt foreldrebetaling i barnehage med 50 kroner per måned fra 01.08.2019, -65,8 mill. kroner  
 Skjønnstilskudd, engangsbevilgning i 2018 til retaksering i forbindelse med endring i eien-

domsskatt, -74,5 mill. kroner 
 Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spe-

sialiserte behandling av rusavhengighet, 185 mill. kroner 
 Takstoppgjør for allmennleger i 2018, helårseffekt, 100 mill. kroner 
 Statlig og private skoler, økning i elevtall, -103 mill. kroner 

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester 

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen en moderat endring av ordningen i 
2019. Innslagspunktet justeres med forventet lønnsvekst, pluss 50.000 kroner utover dette. Det nye 
innslagspunktet blir da 1.320.000 kroner. Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %. 

Kommunereformen  

I følge regjeringen er det særlig to forhold som gjør det nødvendig å jobbe videre med kommunesam-
menslåinger: 

 Små kommuner har for liten kapasitet og kompetanse 
 Det er behov for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling 
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Kommunereformen vil derfor fortsette. Det blir gode og langsiktige økonomiske virkemidler for kom-
muner som ønsker å slå seg sammen. Fordi småkommuner vil oppleve størst utfordringer, er det også 
de som får de sterkeste insentivene til å slå seg sammen. 
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Befolkningsutvikling 
Stange kommune hadde 2. kvartal 2018 20.688 innbyggere. Dette er en økning på 347 personer, eller 
1,7 % fra samme tidspunkt i fjor. I forhold til Hedmark fylke er Stange en av de kommunene som de 
siste årene har hatt størst befolkningsvekst. 

Stange kommune har et mål om en befolkningsvekst på 1,2 % per år. Kommuneplanens samfunnsdel 
2014 - 2026 sier noe om kommunens satsingsområder for å tilrettelegge for dette.  

 

Grafen viser befolkningsframskriving i Stange kommune i perioden 2018 - 2040. En vekst på 1,2 % 
årlig er over SSBs prognose på høy nasjonal vekst. 

SSBs framskrivning av befolkningen i Stange kommune, basert på middels befolkningsvekst, viser en 
vekst på om lag 4.000 innbyggere de neste 25 årene. Dette tilsvarer en vekst på 19,5 %. Landet for-
øvrig er forventet å ha en befolkningsvekst på 16 %. Veksten forventes å bli høyere i starten av perio-
den enn det man ser i siste del av perioden. I henhold til SSBs prognoser er det de eldre, 67 år og 
eldre, som utgjør den største befolkningsveksten med en forventet vekst på ca. 2.300. 

 2018 2023 2028 2033 2038 2043
0 - åringer 195 200 210 215 222 227
Barnehage (1-5 år) 1 196 1 076 1 136 1 185 1 208 1 234
Grunnskole (6-15 år) 2 328 2 562 2 536 2 488 2 607 2 698
Videregående (16-19 år) 1 013 974 1 052 1 098 1 019 1 083
Voksne (20-66 år) 12 378 12 779 12 982 13 297 13 482 13 576
Eldre (67-79 år) 2 545 2 938 3 079 3 232 3 426 3 595
Eldre (80-89 år) 795 881 1 217 1 457 1 635 1 758
Eldre (90 år og eldre) 196 198 189 249 375 510
Total 20 646 21 608 22 401 23 221 23 974 24 681  
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Budsjettprosessen – budsjettdokumentet 
I henhold til Stange kommunes styringssystem har rådmannen lagt opp en aktivitets- og fremdriftsplan 
for budsjett- og økonomiplanprosessen 2019 – 2022 vedtatt av kommunestyret i sak 3/18. Budsjettfor-
slag 1 2019 og økonomiplan 1 2019 – 2022 ble lagt fram til behandling i kommunestyret i juni 2018. 

Rådmannen er hele tiden opptatt av at kommunens ressurser blir utnyttet på en effektiv måte. Samti-
dig skal tjenestene som tilbys kommunens innbyggere tilfredsstille den standard som er fastsatt gjen-
nom nasjonale mål, retningslinjer og kommunale vedtak. 

Kommuneloven med tilhørende forskrifter har bestemmelser om årsbudsjettets og økonomiplanens 
form og innhold. Arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan fram til og med 2022 har vært gjen-
nomført i henhold til disse lovbestemmelsene. 

Rådmannen fremlegger et samlet utkast til årsbudsjett- og økonomiplandokument for formannskapet 
til behandling og innstilling overfor kommunestyret. Dokumentet inneholder også investeringsplaner 
for perioden 2019 – 2022. Budsjett og økonomiplan for Stange kommunale boligforetak vil bli fremlagt 
som egen sak. 

Rådmannens utkast er utarbeidet med utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2018, justert for vedtak av 
varig økonomisk karakter gjort av kommunestyret gjennom 2018. Det foreliggende tabellverk viser de 
foreslåtte nettorammer fordelt på virksomheter og staber for hele kommunens virksomhet. 
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Rådmannens føringer 
Rådmannens målsetting er å legge fram et budsjett som bygger opp under kommunens visjon; Bygd 
for muligheter, og som legger til rette for at vi som kommune kan etterleve våre verdier; åpenhet, 
trygghet og mangfold. Vår vekststrategi fram mot 2026 «Sammen om vekst og utvikling» er førende 
også for budsjettarbeidet. 

Budsjettet er kommunens handlingsplan for neste budsjettår. Det viser de økonomiske konsekvense-
ne av aktivitetene for budsjettåret, med anskaffelse og anvendelse av ressurser, samtidig som det er 
et viktig kontroll- og oppfølgingsverktøy i kommunens økonomistyring. 

Det er viktig at budsjett og økonomiplan bygger på: 

 Et realistisk inntektsnivå 
 At rammene fordeles med bakgrunn i politiske føringer 
 At rammene som fordeles gjenspeiler et realistisk nivå i forhold til de krav og forventninger 

man har til de ulike tjenestene/områdene. 

Rådmannen ser med bekymring på at kommunens behov for økning av utgifts- og aktivitetsnivå er 
større enn inntektsveksten. Dette gjør at nye oppgaver må gå på bekostning av eksisterende aktivitet i 
tjenesteleverende enheter. Skal en ny oppgave inn, må en oppgave med tilsvarende økonomisk ram-
me tas ut. Det er ønskelig å gjennomføre analyser av området og grep som kan bidra til en mer rasjo-
nell og optimal drift av kommunen. I dette ligger f.eks. optimalisering og organisering av innkjøpspro-
sessen, digitalisering av arbeidsflyt, og organisatoriske grep. Rådmannen ber om fullmakt til å benytte 
inntil 1,5 mill. kroner av disposisjonsfond til utredninger av strukturelle grep og ressursbesparende 
tiltak for hhv. 2019 og 2020. 

Stange kommune hadde i 2017 en vekst i arbeidsplasser på 2,0 %. Dette gjelder også for privat sek-
tor. Det trekkes spesielt frem at økningen i primærsektoren (jord- og skogbruk) var på 2,2 %, og for 
industri hele 7,5 %. Veksten i Stange tilsvarer 20 % av alle nye arbeidsplasser i Hedmark og Oppland i 
2017. Denne trenden ønsker rådmannen skal fortsette. 

Med Stange sin tyngde i primærsektoren er det naturlig å arbeide med utvikling av arbeidsplasser 
knyttet opp mot bioøkonomi. Den geografiske plasseringen av Stange og utviklingen av infrastruktur 
innen vei og bane gir muligheter for næringsetableringer. Stange er et knutepunkt der E6, Riksveg 3 
og fylkesveg 24 møtes. Her passerer 3.000 tunge kjøretøy daglig. Dette gir muligheter vi må utnytte. 

Stange har også etablerte og mulige fremtidige næringsarealer som ikke vil komme i konflikt med dyr-
ket mark eller bosetting. Et eksempel her er arbeidet med utviklingen av Sørli Flerbruksterminal. 

Stange hadde også en prisvekst på bolig på 9,6 % i 2017, hvilket var den tredje høyeste veksten i 
landet. Prisveksten gjør det mer attraktivt for profesjonelle utbyggere å starte opp nye prosjekter i 
Stange, hvilket vil øke antall arbeidsplasser innen bygg- og anlegg.  

Målsettingen for Stange er 1,7 % sysselsettingsvekst i privat sektor i 2019. 

Kompetanse er nøkkelen til kvalitet i tjenestene til våre innbyggere. Heltidsstillinger er en viktig forut-
setning for å anvende ansattes kompetanse best mulig og for å rekruttere og beholde kvalifisert ar-
beidskraft. Arbeidet med å øke andelen hele stillinger prioriteres. 

Samfunnsmessige endringer og reformer medfører økte forventninger til kommunenes tjenestelever-
anser innenfor stramme økonomiske rammer. Ledere og medarbeidere blir utfordret både i forhold til 
nye faglige kompetansekrav, mestre endringer som følge av lovgivning, teknologiutvikling, organisa-
sjonsendringer og nye arbeidsformer. I utfordringsbildet ligger å utvikle en fleksibel, lærende og inno-
vativ organisasjon med ledere og medarbeidere som opplever å få anvendt sin kompetanse. 

Korrigert for økonomiske rammebetingelser ble Stange rangert på en 37. plass i Kommunebaromete-
ret 2018 fra Kommunal Rapport. I rangeringen, uten at økonomiske rammebetingelser er hensyntatt, 
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er vi plassert på en 63. plass. Nøkkeltallene er langt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi, 
og samlet sett klart bedre enn gjennomsnittet for Kommune-Norge. Slik vil rådmannen at det fortsatt 
skal være i 2019. 

Tabellen viser rådmannens overordnede føringer for budsjett- og økonomiplanarbeidet i Stange kom-
mune for planperioden 2019 – 2022. De økonomiske handlingsreglene er slik kommunestyret vedtok 
de i mai 2016. 

 

Satsingsområder Mål Indikator Resultat 2017
Nasjonale 
resultater 2017

Mål 2019

Positivt netto driftsreslutat Resultatgrad/netto 
driftsresultat i % av 
driftsinntekter

3,3 % 3,8 % 2,0 %

Deflator 2,4 % 2,3 % 2,8 %

Prisvekst 2,5 % 1,8 % 2,0 %

Lønnsvekst
2,5 % 2,3 % 3,3 %

Egenkapitalen i forhold til 
totalkapitalen

Egenkapital-andel
13,9 % * 20,0 %

Avsetning til EK/ 
nedbetaling av gjeld

100,0 % * 66,7 %

Avsetning til nye tiltak
* 33,3 %

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

Langsiktig gjeld ift. drifts-
inntekter 79,0 %

*
70,0 %

Minimum 25 % egenfinansiering 
av investeringer

Egenfinansieringsandel
20,2 % * 25,0 %

Årlig brutto investeringer skal 
ikke overstige 15 % av 
driftsinntektene

Investeringer ift. 
driftsinntekter 8,7 %

*
15,0 %

Samlet disposisjonsfond skal 
minimum dekke akkumulert 
premeieavvik

Disposisjonsfond > 
akkumulert premieavvik 2,7

*
1

Øke antall hele stillinger Andel heltidsansatte fordelt 
på kjønn og totalt av 
årsverk

Totalt: 53 %, Kvinner: 41 %, Menn: 
58 %

Totalt: 51 %, 
Kvinner: 46 %, 
Menn: 67 %

Totalt: 55 %, Kvinner 
50 %, Menn 65%

Øke gj.snittelig stillingsstørrelse Gj.snitt st.str for alle 
ansatte fordelt på kjønn

Kvinner: 72,8 %, Menn: 73,7 %, 
Totalt 73 %

 Totalt for alle 
typer stillinger: 80 
%

Totalt: 80 %, Kvinner 
75 %, Menn: 75%

Sykefraværet i virksomhetene 
skal ikke overstige 7 % jfr IA 
avtale

Prosentvis fravær i fht 
totale arbeidsdager

9,73 % 9,9 % 7 %

Ansatte  skal benytte 
egenmeldinger i 
arbeidsgiverperioden

Prosent egenmeldt fravær 
1,38 % 1,4 % 2 %

Ledelse og medarbeiderskap

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

Medarbeiderundersøkelsen, 
faktor 4: Bruk av 
kompetanse og  faktor 9: 
mestringsklima

Faktor 4: 4,2.   Faktor 9:  4,1. 
(resultat 2018)

Faktor 4: 4,3  
Faktor 9: 4,1 
(resultat 2018)

Faktor 4: 4,4.  Faktor 
9: 4,3 

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

Medarbeiderundersøkelsen, 
faktor 5: Mestringsorientert 
ledelse

Faktor 5: 3,9 (resultat 2018) Faktor 5: 4,0 Faktor 5: 4,2

*) er ikke et beregnet parameter i SSBs KOSTRA-base

Bærekraftig økonomi på kort 
og lang sikt

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

Driftsoverskudd skal styrke 
egenkapitalen eller gå til 
nedbetaling av gjeld ev. til nye 
tiltak

Kultur for heltidsvalg

Sykefravær

 

Det fremlagte økonomiplanforslaget er ikke i tråd med målsetting om 2 % netto driftsresultat. For 2019 
utgjør netto driftsresultat 0 % av driftsinntektene. Selv om vi i budsjettforslaget ikke har handlingspla-
ner som innfrir denne handlingsregelen, mener rådmannen at det er viktig å opprettholde ambisjonen 
om å strekke seg mot et netto driftsresultat på 2 %. 
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Økonomiske handlingsregler 
Kommunestyret vedtok i møte 25.05.2016 handlingsregler for den kommunale økonomien. Nedenfor 
presenteres forventede resultater på handlingsreglene basert på rådmannens forslag til økonomiplan 
for 2019 – 2022. 

Regel 1: Resultatgrad 

 Stange kommunes økonomiske drift legges opp slik at netto driftsresultat utgjør minimum 2 % 
av totale driftsinntekter. 

I planperioden viser budsjett 2019 en resultatgrad på 0 %. Resten av planperioden, fra 2020 - 2022, er 
netto driftsresultat negativt. Dette skyldes reduksjon av inntekter fra eiendomsskatt, samt økning av 
netto finanskostnader (renter og avdrag) som følge av høyt investeringsnivå. 

Regel 2: Frie inntekter; skatt og rammetilskudd 

 Budsjetterte beløp skal holdes innen rammen av de statlige budsjettforutsetninger. 

Rådmannen har benyttet de statlige forutsetninger i sitt budsjettfremlegg. 

Regel 3: Lønns-, pris og pensjonsforutsetninger 

 Lønns-, pris og pensjonsforutsetninger følger statlige forutsetninger. 

Rådmannen har benyttet de statlige forutsetninger i sitt budsjettfremlegg. 

Regel 4: Egenkapitalgrad 

 Egenkapitalen i forhold til totalkapitalen skal minimum utgjøre 10 % ved utgangen av økono-
miplanperioden 2019 – 2022. Ved utgangen av 2017 var egenkapitalgraden 13,9 %. 

Regel 5: Disponering av driftsoverskudd 

Av det årlige driftsoverskudd skal; 

 2/3 avsettes til styrking av egenkapitalen, eller nedbetaling av gjeld. 
 1/3 disponeres til eventuelt nye tiltak. 

Dersom regnskapene for 2019 – 2022 viser overskudd betyr dette at 2/3 skal avsettes til egenkapita-
len eller benyttes til nedbetaling av gjeld. 

Regel 6: Netto låneportefølje 

 Langsiktig gjeld eksklusive pensjoner, utlån og ubrukte lånemidler skal ikke overstige 55 % av 
driftsinntektene ved utgangen av økonomiplanperioden 2019 – 2022. 

Det er i budsjettet for 2019 foreslått å ta opp lån til investeringsprosjekter i størrelsesorden 111,1 mill. 
kroner. Låneopptaket skal dekke rebudsjetterte investeringsprosjekter, der lån ikke ble tatt opp i 2018, 
og nye investeringsprosjektene. Låneopptak knyttet til rebudsjetterte investeringsprosjekter beløper 
seg til 35.272.000 kroner og låneopptak knyttet til nye investeringsprosjekter beløper seg til 
75.797.000 kroner. I tillegg kommer startlån fra Husbanken på 45 mill. kroner. Samlet låneopptak i 
2019 blir inntil 156,1 mill. kroner. Langsiktig gjeld knyttet til investeringer er beregnet å utgjøre 1.229,3 
mill. kroner ved utgangen av 2019. 

Regel 7: Egenkapitaldekning – investeringer 

 Minimum 25 % av finansieringen av investeringer skal dekkes av egenkapital (merverdiavgift, 
fond eller driftsmidler). 
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Momskompensasjon på investeringer anses som egne midler i finansieringen av investeringene. 
Egenkapitaldekningen på investeringer utgjør i 2019 31,5 %. Dette er merverdiavgift av investerings-
utgifter, samt bruk av midler avsatt på fond og overføringer fra drift. Resten av planperioden er kom-
munen innenfor handlingsregelen. 

Regel 8: Investeringsutgifter 

 Årlige brutto investeringer skal ikke overstige 15 % av driftsinntektene. 
 Nye prosjekters driftsutgifter og finanskostnader må kunne dekkes innenfor økonomiplanenes 

rammer. 
 Det benyttes maks 35 års avdragstid på nye lån. 

Tabellen viser at brutto investeringsutgifter i forhold til kommunens driftsinntekter blir 6,8 % om det 
bare tas hensyn til nye investeringer i 2019. Inkludert rebudsjetterte investeringer fra 2018, øker den-
ne til 18 %. I perioden 2020 – 2022 er kommunen innenfor handlingsregelen. 

Regel 9: Disposisjonsfond 

 Det samlede disposisjonsfond skal minimum dekke akkumulert premieavvik ved årets slutt. 

Disposisjonsfondsmidler viser samlet 306.739.855 kroner per 31.12.2017. Av dette er allerede midler 
disponert til enkelttiltak i drifts- og investeringsbudsjettet. Akkumulert premieavvik per 01.01.2017 ut-
gjør 84.419.598 kroner. Ordningen omfatter KLP (Kommunal Lands Pensjonskasse) og SPK (Statens 
Pensjonskasse). 

Økonomiske handlingsregler – budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 (rådmannens forslag) 

Regel Tekst

Mål for plan-
perioden 
2019- 2022 2019 2020 2021 2022 Kommentar

1 Resultatgrad 2,0 % 0,0 % -2,3 % -2,1 % -1,5 % Driftsresultat i % av 
driftsinntekene

2 Frie inntekter; skatt og 
rammetilskudd

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Holdes innen rammen av de 
statlige forutsetningene

3 Lønns-, pris- og 
pensjonsforut-setninger

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Følger statlige 
forutsetninger

Holdes innen rammen av de 
statlige forutsetningene

4 Egenkapitalgrad 10,0 % Egenkapital i % av totalkapital

5 Disponering av overskudd 2/3 avsettes til 
EK eller 
nedbetaling av 
gjeld

66,6 % disponeres til styrking 
av EK eller nedbetaling av gjeld

1/3 disponeres 
til evt. nye tiltak

33,3 % disponeres evt. til nye 
tiltak

6 Netto låneportefølje Maks 55 % av 
driftsinntektene

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

7 Egenkapitaldekning - 
investeringer

Minimum 25% 31,5 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % Momskompensasjon regnes 
som EK-dekning

8 Investeringsutgifter Maks 15% 6,8 % 14,1 % 8,4 % 6,9 % Brutto investeringsutgifter i % 
av driftsinntektene

9 Disposisjonsfond Måltall min. 1 Minimum dekke akkumulert 
premieavvik ved årets slutt  

 



Rådmannens føringer 

Stange kommune – Årsbudsjett og økonomiplan 2019 – 2022  
 

 
26 

Satsningsområder 

Satsningsområdene som beskrives i dette kapittelet bygger på allerede vedtatte planer som Kommu-
neplanens samfunnsdel, samt fagrelaterte planer som er underordnet kommuneplanen. Satsningsom-
rådene skal alle bygge opp under en overordnet målsetting om en årlig befolkningsvekst på 1,2 %, om 
en sunn kommuneøkonomi og om opplevd gode tjenester fra våre virksomheter. 

I kapittelet presenteres hvert kommunalsjefsområdes satsningsområde, og de tiltak som er lagt inn 
som fokusområder til satsningsområdene. 

Samfunnsutvikling 
Samfunnsutvikling har ansvar for kommunens overordnede planlegging, primært gjennom planstrate-
gi, 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 forvalt-
ning og en bærekraftig utvikling. 

Til kommunalsjefsområdet Samfunnsutvikling ligger kommunale eiendommer, plan-, bygg- og oppmå-
ling, kulturområdet inkludert kirkene, bosetting av flyktninger, veg-, vann- og avløp, landbruk, bered-
skap, informasjons- og kommunikasjonsstrategi, og næringsutvikling. I tillegg ligger juridisk rådgiving, 
det overordnede kommunikasjonsarbeidet og eiendomsutvikling innen området. 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. 

Rådmannens oppdrag 

De sentrale satsingsområdene/målsettingene slik de er beskrevet i kommuneplanen er bolyst og at-
traktivitet, gode oppvekstsvilkår, infrastruktur og en bærekraftig utvikling. Alle tiltak skal ha fokus på 
folkehelse. 

Folkehelse 

Stange kommunes kommuneplan – samfunnsdel, legger vekt på at folkehelseperspektivet skal gjen-
nomsyre alle aktiviteter og tjenester. Dette skal særlig synliggjøres gjennom hovedsatsningsområde-
ne; 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 skal 
videreutvikles i 2019, 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 folkehelseperspekti-
vet belyses som standard i alle saker. Det skal også i 2019 arbeides med store plansaker som skal 
støtte opp under folkehelseperspektivet som nytt kulturhus, dobbeltsporet jernbane, sentrumsplan 
med møteplasser og grøntstrukturer, og nye attraktive boligområder. 

Miljø, klima og energi 

Det legges opp til å få på plass en egen klima og energiplan for Stange i 2019. I tillegg følges areal-
strategien fra Kommuneplanens samfunnsdel opp gjennom alt planarbeid. Det igangsettes et prosjekt 
som skal omfatte alle kommunale bygg med henblikk på å redusere energiforbruket. Ved større vedli-
keholdsoppdrag benyttes «enøkrapport kommunale bygg» utarbeidet av Norconsult som grunnlag for 
valg av løsninger. Det er også satt i gang et arbeid for å vurdere fraksjonene i avfallshåndteringen. 

Med tanke på klimatilpasning, jobber kommunen tverrfaglig for å påvirke at utbygger planlegger både 
for utslippsreduserende tiltak og tiltak som kan redusere sårbarheten til området ved endret klima. 
Samtidig er det økt fokus på lokal overvannshåndtering og fordrøyning, samt viktigheten av åpne bek-
ker og vassdrag. 

Næringsutvikling 

I 2019 planlegges det å få på plass en sterkere samordnet regional organisasjon som i tett samarbeid 
med Hamar-, Løten- og Stange kommune sine næringssjefer, skal støtte opp om det regionale næ-
rings- og reiselivet, og bidra til økning i arbeidsplasser i regionen. I Stange vil det være fokus på å 
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rekruttere virksomheter gjennom tomtesalg, og ved å tilrettelegge for nye næringsarealer. Kommu-
nens næringsråd er aktive og støtter blant annet opp enkeltbedrifter gjennom næringsfondet. 

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, 
men også et godt samarbeid med aktører som Stange sentrumsforening, Atlungstad med flere. 

Infrastruktur 

Det er store nasjonale satsinger i Stange gjennom bygging av ny E6 og planlegging av dobbeltsporet 
jernbane. Det vil også satses stort på investeringer i det regionale vann- og avløpsrenseanlegget 
HIAS. I 2018 har det vært stort fokus på utbygging av bredbånd i kommunen. Det er særlig to aktører 
som står for utbyggingen. Dette vil bli videreført i 2018.  

Kommunale tjenestebygg 

Gode tjenester er avhengig av gode tjenestebygg. Kommunen har i størrelsesorden 100.000m2 tjenes-
tebygg med 450 DA tilstøtende uteareal. IK bygg er et internkontrollsystem som benyttes for å kart-
legge og ha oversikt på byggenes tilstand til enhver tid. Stange kommune er en av de ledende kom-
munene på bruk og utvikling av IK bygg. 

Det er stor aktivitet på bygging av nye kommunale bygg. Stange kommune har et ambisiøst investe-
ringsprogram, og kommunen står foran store investeringsprosjekter i 2018.  

Utfordringer på området 

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

 Behov for økte investeringer i det private markedet knyttet til utviklingen av knutepunkter, sen-
trumsutvikling og Hagebyen. 

 Øke interesse og investeringer for etablering av næringsvirksomhet i kommunen. 
 Utvikling av det regionale samarbeidet for bedre å ivareta en god overordnet satsing på sam-

funnsutvikling i et regionalt perspektiv. 

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

 

Organisasjonsendring 

I 2018 ble det etablert kommuneadvokat i kommunen som er organisert under samfunnsutvikling. Det 
ble ansatt advokat i stillingen, og tidligere juridisk rådgiver ble godkjent som advokatfullmektig. I tillegg 
til styrking av den juridiske rådgivingen betyr det at kommunen nå har to jurister som kan føre saker 
for kommunen. Kommuneadvokatkontoret videreutvikles i 2019. 

I løpet av første halvår 2019 vil Hamarregionen utvikling (HrU) og Hamarregionen reiseliv (HARR) bli 
slått sammen og overført Stange kommune som vertskapskommune. Den nye virksomheten vil bli lagt 
til samfunnsutvikling, og vil arbeide med oppgaver som knytter seg til regional nærings- og samfunns-
utvikling. Det vil bli ansatt leder og selskapsformen vil være vertskommunesamarbeid med folkevalgt 
nemnd.  
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Satsings-områder Mål Indikator Resultat 2017
Sammen-
ligning [1]

Mål 2019

Vekst Befolkningsvekst Øning i folketall i % 1,62 0,71 > 1,2

Boligbygging Antall igangsatte 153 > 140

Aktivt kulturliv Antall omtaler i medier 325 350

Integrering

Antall i jobb/utdanning 
etter 
introduksjonsprogram 
(%)

54,5 47 80

Sysselsetting, private 
bedrifter

Vekst i sysselsatte i % 2,0
2,7 [2]

1,7

-0,8 [3]
0,9 [4]
-1,7 [5]

Matproduksjon
Andel jordareal i bruk 
(%)

92,3 86,8 92,5

Lekkasjeandel vann Lekkasje m³/m/år 3,8 2,6 [6] 3,6

Innlekking avløp Lekkasjeprosent 32 30

Vedlikehold Utgifter, kr/m² 76 100 100

Riktig omfang, bygg
m2 formålsbygg pr 
innbygger

4,3 5,2 4,3

Energiforbruk, Bygg Energiforbruk, kWh/m2 126 110 105

Husholdningsavfall Andel til forbrenning 44,5 61[7] 38

Saksbeh. Byggesak Oversittet frist i % 0,45 0

Folkehelse og attraktivitet

Næring og Infrastruktur 

Tjenestebygg

Klima

 
[1] Uten kommentar betyr landsgjennomsnitt

[2] Hamar

[3] Ringsaker

[4] Eidsvoll

[5] Løten

[6] Fylket

[7] Fylket  

Tiltak innenfor rammen  

Tabellen nedenfor viser hvilke rammeendringer og tiltak som er innarbeidet i det foreliggende budsjet-
tet for 2019 for virksomheter under kommunalsjef samfunnsutvikling. Årskonsekvens av lønnsoppgjø-
ret for 2018, inkludert sosiale kostnader, er godskrevet den enkelte virksomhet. I tillegg er rammene 
justering for prisvekst som anslått i forslag til statsbudsjett, samt andre organisatoriske endringer ved-
tatt gjennom året 2018. 

Tiltak innenfor rammen 2019 2020 2021 2022
1. tertial 2018 209            209            209            209            
2. tertial 2018 43              -138           -138           -138           
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -1 880        -             -             -             
Paviljong Hoberg skole -             -             -600           -600           
FDV TT-boliger Gartnervegen 300            300            300            300            
Driftstilskudd til Stangehallen DA 100            100            100            100            
Tilsyn lekeapparater skoler og barnehager 100            100            100            100            
Eiendomsavdelingen -1 128        571            -29             -29             
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -175           -             -             -             
Planavdelingen -175           -             -             -             
1. tertial 2018 100            100            100            100            
Økt tilskudd frivilligsentral 49              49              49              49              
Reduserte utgifter kirker, Andre tros- og livsynssamfunn -556           -556           -556           -556           
Endring integreringstilskudd, færre flyktninger -6 000        -10 000       -14 000       -14 000       
Økt satsing på kulturarrangementer som en del av kommunens 
omdømmebygging og profileringstiltak. 100            100            100            100            
Kultur og fritid -6 307        -10 307       -14 307       -14 307       
Rammejustering Landbrukskontoret 184            184            184            184            
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -65             -             -             -             
Hedmarken landbrukskontor 119            184            184            184            
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -251           - - -
Kommunalteknikk -251           -             -             -              
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Oppvekst 
Under kommunalsjef for oppvekst ligger virksomhet for barnehager, åtte barneskoler, et oppvekstsen-
ter, tre ungdomsskoler og Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter. Kommunalsjefens stab består 
av to rådgivere som ivaretar ulike oppgaver innenfor oppvekstområdet, prosjektleder med ansvar for 
digitalisering innen oppvekst og en pedagogisk veileder. Prosjektleder, pedagogisk veileder (50 %) og 
50 % av den ene rådgiverstillingen, utgjør digitaliseringsteam. Økonomisk håndteres oppvekstsekto-
ren under ett. 

Rådmannens oppdrag 

Den overordnede målsettingen slik den er beskrevet i kommunedelplan oppvekst, er økte læringsre-
sultater og godt lærings- og oppvekstmiljø. Denne overordnede målsettingen skal ivaretas i et inklude-
rende lek- og læringsmiljø, der barnets/elevens beste alltid skal være et grunnleggende hensyn. 

Barnehage- og skolekultur 

Stangebarnehagen og Stangeskolen skal være et inkluderende lek- og læringsfellesskap med en 
grunntanke om at alle barn lærer med rett hjelp og støtte. Det betyr at vi skal ha en tydelig mål- og 
resultatoppfølging av både faglig og sosial utvikling. 

Stangeskolen har jobbet fram en standard for pedagogisk praksis, basert på prinsippene fra vurdering 
for læring, metodikken for læringsbrett 1:1 og overordnet del av læreplanen. Denne standarden ferdig-
stilles i løpet av 2018 og skal bidra til å sikre økt kvalitet i læringsarbeidet og utjevning av forskjeller 
mellom skolene våre. Standard for pedagogisk praksis i Stangebarnehagen er på planleggingsstadiet.  

Stangeskolen vil i løpet av skoleåret 2018 - 2019 ha implementert læringsbrett 1:1 som virkemiddel til 
ny pedagogisk praksis og fagfornyelse. En kartlegging gjort i Stangebarnehagen viser at det er behov 
for kompetanseheving og oppgradering av utstyr. Strategi for digitalisering innen hele oppvekstsekto-
ren ferdigstilles i løpet av 2018.  

Stangeskolen har en felles leseplan for de yngste trinnene. Denne skal revideres i tråd med metodik-
ken og didaktikken som praktiseres etter innføringen av læringsbrett 1:1. Felles leseplan skal bygges 
ut og gjelde for de eldre trinnene også. Resultater på nasjonale prøver i lesing og regning på femte-, 
åttende- og niende trinn, og grunnskolepoeng blir fulgt opp med konkrete målsettinger.  

Det er nødvendig med økt oppmerksomhet med tanke på fravær i grunnskolen. Rådmannen har svart 
positivt på muligheten til å delta i et forskningsprosjekt rundt mulig tiltak for å redusere fravær. Forsk-
ningsprosjektet er knyttet opp mot en modell (IKO-modellen: Identifisering, kartlegging og oppfølging), 
som er innført i videregående skoler i Hedmark og Akershus. Stangebarnehagen fortsetter innsatsen 
rettet mot økt trivsel og språkutvikling, jamfør resultatene fra den første kartleggingen i Kultur for læ-
ring. Både Stangebarnehagen og Stangeskolen skal gjennomføre del to av kartleggingen i Kultur for 
læring høsten 2018.  

Samarbeid 

Kommunedelplan helse- og omsorg og kommunedelplan oppvekst, har mål knyttet til økt samarbeid 
på tvers av profesjoner og fagmiljøer. Team barn og unge og “Et lag rundt eleven“, er tiltak som skal 
sikre samhandling til barnets beste på tvers av fagmiljøer. Det arbeides med hvordan PP-tjenesten 
kan knyttes tettere til “Et lag rundt eleven” og samarbeid med Team barn og unge. Kommunalt for-
eldreutvalg (KFU) for Stangeskolen er aktive igjen. Oppvekst har tatt initiativ til et samarbeid for å 
komme fram til felles plan og rammer for foreldreskolen. Hedmark fylkeskommune og kommunene i 
Hedmark samarbeider både på skole- og skoleeiernivå for økt gjennomføring og for bedre resultater, i 
hele det 13-årige skoleløpet.  

Rådmannen ber om at årlig økonomisk støtte til gjennomføring av Forskerfabrikkens sommerskole på 
35.000 kroner, avvikles fra og med budsjettåret 2019. 
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Kompetanse og utvikling 

Vi legger vekt på etter- og videreutdanning innenfor basisfagene og profesjonsfaglig digital kompetan-
se for lærerne i Stangeskolen. Barnehagene retter innsatsen mot kompetanseheving innenfor språk-
utvikling/språklæring og veilederutdanning for praksislærere. 

Gjennom fylkesmannens satsing, Kultur for læring, skal lærere, ledere og barnehage/skoleeiere sam-
men videreutvikle kvaliteten på barnehager og grunnskoler gjennom å videreutvikle kollektive kulturer 
og profesjonelle læringsfellesskap. Barnehagene våre retter innsatsen inn mot at barna får utforske og 
utvikle språkforståelse og språkkompetanse. I Stangeskolen er innføring av felles pedagogisk stan-
dard og læringsbrett som verktøy, innsatsområder i Kultur for læring i perioden. 

Ringsaker, Hamar, Løten og Stange vil i løpet av 2019, sette i gang et fireårig ledelsesutviklingspro-
gram, der målet er å utvikle støttestrukturer for lærernes og ledernes profesjonelle læring og bygge 
organisasjonskultur som bidrar til økt læringsutbytte for alle.  

Ledelse 

Det forventes at ledere i oppvekstsektoren sikrer at ansatte arbeider sammen for å utvikle en praksis 
som gir det beste læringsutbyttet for barna/elevene og et godt psykososialt miljø. Våre ledere skal 
være tydelige på at alle barn og unge lærer med rett hjelp og støtte. De skal systematisk følge opp 
sosial og faglig utvikling med utgangspunkt i resultatene ved egen virksomhet. Videre skal de drive 
god og systematisk ledelse av lærernes læring. Lederutvikling skjer både gjennom ledersamtaler, 
ledersamlinger med faglig påfyll og gjennom profesjonelle læringsfelleskap som er etablert på områ-
det. 

Helsefremmende barnehager og skoler 

Trivsel, motivasjon og mestring er sentrale elementer for helsefremmende barnehager og skoler. 
Rammeplan for barnehager er tydelig på at barnehagen må gripe inn og følge opp dersom barn opp-
lever krenkelser eller mobbing. Arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser i skolen, har 
et kontinuerlig fokus i tråd med føringene i kapittel 9a i Opplæringsloven. Det er lagt inn konkrete mål 
knyttet til resultater i Kultur for læring og elevundersøkelsen. 

Et av målene for å ivareta helsefremmende barnehager og skoler, handler om tilrettelegging for fysisk 
aktivitet. Vi har hatt en oppgradering av lekeområdene i barnehagene og står nå foran det samme for 
barneskolene våre. 

Utfordringer på området: 

 Sikre et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet i alle ledd. 
 Kvalitetssikring og implementering av igangsatt utviklingsarbeid på alle nivåer i organisasjo-

nen. 
 Sikre langsiktig lederperspektiv. 
 Etablere bedre rutiner for oppfølging av bekymringsfullt elevfravær. 
 Oppgradering av lekeområdene ved barneskolene. 

Mål for 2019: 

Til nasjonale prøver er det utviklet en egen skala hvor gjennomsnittet er satt til 50. Alle prøveresultater 
blir omregnet til denne skalaen. I lesing og regning gjennomføres den samme nasjonale prøven for 8. 
og 9. trinn. Prøven er laget etter kompetansemålene på 7. trinn. På nasjonalt nivå presterer elever på 
9. trinn 3 - 4 skala-poeng bedre enn elevene på 8. trinn. Derfor vil nasjonalt snitt på 9. trinn ligge på 53 
- 54. I elevundersøkelsen registreres resultatene på en gjennomsnitts-skala fra 1 - 5, hvor 5 er best og 
1 er dårligst. Tallene for oppgitt mobbing vises som andel av elevene på henholdsvis 7. og 10. trinn. 
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Satsingsområder Mål Indikator Resultat 2017

Nasjonale 
resultater 
2017 Resultatmål 2019

Kultur for læring T1/ T2 100 %

Elevundersøkelsen 

trivsel 7 4,5 4,3 4,5

Elevundersøkelsen 

trivsel 10 4,3 4,1 4,5

Elevundersøkelsen 

mobbing 7 7,30 % 7,20 % 0

Elevundersøkelsen 

mobbing 10 4,20 % 8,30 % 0

Nasjonal prøve lesing 5 54(50) 50 54

Nasjonal prøve lesing 8 50(50) 50 50

Nasjonal prøve lesing 9 54(54) 54 55

Nasjonal prøve regning 5 52(50) 50 52

Nasjonal prøve regning 8 49(50) 50 51

Nasjonal prøve regning 9 54(54) 54 55

Grunnskolepoeng 41,2 (41,4) 41,4 43

Trivsel/tilhørighet

Jeg liker å være i barnehagen 

Inkluderende lek og 

læringsmiljø

Faglig progresjon

Synlig progresjon på 

nasjonale prøver fra 5‐8 trinn 

Grunnskolepoeng 42 og over
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Tiltak innenfor rammen  

Tabellen nedenfor viser hvilke rammeendringer og tiltak som er innarbeidet i det foreliggende budsjet-
tet for 2019 for virksomheter under kommunalsjef oppvekst. Årskonsekvens av lønnsoppgjøret for 
2018, inkludert sosiale kostnader, er godskrevet den enkelte virksomhet. I tillegg er rammene justering 
for prisvekst som anslått i forslag til statsbudsjett, samt andre organisatoriske endringer vedtatt gjen-
nom året 2018. 

Tiltak innenfor rammen 2019 2020 2021 2022
1. tertial 2018 80              80              -71             -284           
2. tertial 2018 834            834            834            834            
Justeringer ihht. statsbudsjett 2019 - foreldrebetaling og gratis 
kjernetid 20              20              20              20              
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -3 325        -             -             -             
Økt pedagognorm/bemanningsnorm 1 950         1 950         1 950         1 950         
Økt kapasitet/drift Naustet 1 160         -             -             -             
Økt tilskuddssats private barnehager 2019, utover deflator 1 300         1 300         1 300         1 300         
Barnehager 2 019         4 184         4 033         3 820         
1. tertial 2018 400            400            400            -             
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -484           -             -             -             
Arstad skole -84             400            400            -             
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -228           -             -             -             
Breidablikk skole -228           -             -             -             
1. tertial 2018 1 120         1 120         1 120         -             
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -625           -             -             -             
Hoberg skole 495            1 120         1 120         -             
1. tertial 2018 595            595            595            -             
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -311           -             -             -             
Solvin skole 284            595            595            -             
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -555           -             -             -             
Stange skole -555           -             -             -             
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -193           -             -             -             
Espa skole og barnehage -193           -             -             -             
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -200           -             -             -             
Ressurskrevende elever 410            410            410            -             
Tangen skole 210            410            410            -             
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -278           -             -             -             
Vallset skole -278           -             -             -             
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -160           -             -             -             
Åsbygda skole -160           -             -             -             
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -414           -             -             -             
Ottestad ungdomsskole -414           -             -             -             
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -386           -             -             -             
Elever med sakkyndig tilrådning -267           -640           -640           -640           
Romedal ungdomsskole -653           -640           -640           -640           
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -324           -             -             -             
Stange ungdomsskole -324           -             -             -             
1. tertial 2018 -426           -426           -426           -426           
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -592           -             -             -             
Åkershagan opplær./akt.senter -1 018        -426           -426           -426            
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Helse og omsorg 
Helse- og omsorgsområdet har ansvar for alle kommunale tjenester knyttet til helse, omsorg og sosia-
le tjenester til innbyggere i kommunen. Helse og omsorg skal i økonomiplanperioden ha særlig fokus 
på hverdagsmestring som tankesett og hverdagsrehabilitering som metode, kunnskapsbasert praksis 
og kvalitet, innovasjon og velferdsteknologi, samt ledelse og kompetanseutvikling i tråd med strategis-
ke perspektiv i kommunedelplanen helse og omsorg 2016 - 2026 «Fra mottaker til aktiv deltaker». 
Fremtidens helse- og omsorgstjenester skal utvikles sammen med pasienter, brukere og deres pårø-
rende. Vi ønsker å snu tenkning fra mottakerparadigmet til paradigmet om aktiv deltakelse og bygge 
opp under kommunedelplanens innbyggermål. 

Til kommunalsjef helse og omsorg sitt område ligger virksomhetene Barn og familie, Helse og om-
sorgssentrene, Helsetjenester i hjemmet, Helse og rehabilitering, NAV, Tjenesteenheten og Tilrette-
lagte tjenester. Det er fire rådgivere i stab, to av disse har systemansvar for kommunenes pasientjour-
nalsystem Gerica. De to øvrige rådgiverne ivaretar ulike oppgaver innenfor helse- og omsorgsområ-
det. 

Rådmannens oppdrag 

Det overordnede oppdraget på helse- og omsorgsområdet er å utvikle en helse- og omsorgstjeneste 
som bidrar til best mulig livskvalitet hos den enkelte, selv om livssituasjonen innebærer bistand fra 
kommunen.  

Organisering og organisasjonsstruktur 

Helse og omsorg i Stange kommune skal være i kontinuerlig utvikling for å tilpasses innbyggernes 
behov for tjenester. Velferdsteknologi skaper både muligheter og utfordringer for morgendagens 
helse- og omsorgstjenester. De endringer som besluttes knyttet til endret oppgavefordeling mellom 
spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste kan kreve organisasjonstilpasninger, og kontinuerlig 
fag- og kvalitetsutvikling er en forutsetning. Helse og omsorg i Stange kommune skal være en fleksibel 
og robust virksomhet som alltid tilstreber å tilpasse seg samfunnsbehov og rammer. Når organisa-
sjonsendring/-tilpasning er hensiktsmessig for å sikre så gode og riktige tjenester som mulig for inn-
byggerne, gjennomføres disse i henhold til de retningslinjer som foreligger for slike prosesser. 

Samarbeid 

Kommunedelplanen helse og omsorg, og kommunedelplan oppvekst, har mål knyttet til økt samarbeid 
på tvers av profesjoner og fagmiljøer, Team barn og unge og «Et lag rundt eleven» er tiltak som skal 
sikre samhandling til barns beste. Samarbeidet mellom helsepersonellet og innbyggeren som har be-
hov for kommunale tjenester skal ha et forebyggende og rehabiliterende perspektiv og vektlegge den 
enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå – Hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering. 
Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser og deltakelse er sentralt. 

Kompetanse og utvikling 

Helse og omsorg i Stange legger stor vekt på kompetanse – kunnskapsbasert praksis og kvalitet. 
Gjennom «Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg i Stange kommune» er det gjennomført en 
kompetanseanalyse og det er valgt kompetansestrategier og tiltak for å sikre at det jobbes kunn-
skapsbasert og at vi gjennom det sikrer kvalitet i tjenestene. Planen skal bidra til å heve kvaliteten i 
tjenestene, være verktøy for rekruttering og beholde kvalifisert personell. Den skal også gi politisk og 
administrativ ledelse god oversikt over utfordringene kommunen har i forhold til kompetanse hos per-
sonellet. Strategisk kompetanseplan skal være et verktøy for operasjonalisering av mål og strategier i 
kommunedelplanen helse og omsorg 2016 - 2020. 

Ledelse 

Det er et mål at ledelsen i helse og omsorg har fokus på innovasjon. Lederne skal lede paradigmeskif-
tet; vise retning, ha endringsvilje, resultatfokus, være konstruktive og ha tverrsektorielt fokus. Stange 
kommune skal ha ledere med riktig og oppdatert kompetanse innen egen virksomhet, på tvers av virk-
somheter og om kommunen som organisasjon. Det skal være fokus på gevinstrealisering og økono-
mistyring parallelt med tjenesteutvikling. Det skal tilstrebes å utvikle en innovativ kultur. 
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Utfordringer på området 

 Stange kommune kommer på enkeltindikatorer i KOSTRA (Kommune Stat RApportering) ut 
med vesentlig høyere driftsutgifter enn landet. Når det korrigeres for forskjeller i utgiftsbehov, 
framkommer det imidlertid at Stange har vesentlig lavere ressursbruk til pleie og omsorg enn 
landssnittet. 

 Mange deltidsstillinger – ønske om å bygge en kvalitets- og heltidskultur.  
 Oppgaveforskyvningen fra spesialisthelsetjeneste til kommunehelsetjeneste fortsetter – det 

stiller store krav til organisering av tjenestene og kompetanse hos ansatte. 
 Yngre innbyggere, under 67 år, har behov for sammensatte tjenester som er ressurskrevende. 

Det utfordrer likhetsprinsippet som er grunnfestet i befolkningen. Hva blir igjen til den eldre be-
folkningen når den yngre befolkningens behov krever så mye av ressursene? 

 En større del av helse- og omsorgstjenestene ytes i hjemmet. Det setter krav til organisering, 
ytterligere kompetanse, ledelse, teknologiske løsninger og ressurser (eller omfordeling av res-
surser).  

 Rom-/tilrettelegging for koordinering av frivillig innsats som viktig del i kombinasjon med kom-
munale tjenester.  

 Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB tverrfag-
lig spesialisert rusbehandling.  
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Satsingsområder Mål Indikator Resultat 2017
Nasjonale 
resultater 

2017
Resultatmål 2019

Folkehelse, hverdagsmestring 
og hverdagsrehabilitering.

Utvikle et godt og 
differensiert HO-tilbud etter 
BEON-prinsippet 

Antall innbyggere som 
får tilbud om 
hverdagsrehabilitering

65 90

Pasienter og pårørende er 
tilfreds med tjenestene

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

Bruker og 
pårørende-

undersøkelse 
gjennomføres i 

2020

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

98,50 % 89,90 % 100 %

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

Kompetanseplaner i 
alle virksomheter

Prosentvis andel 
ansatte med hhv. 
høgskoleutdanning og 
videregående opplæring

Høgsk. 32 %

VGO 40 %

Høgsk. 35 %

VGO 40 %

Alle virksomheter 
har 

kompetanseplaner

Høgsk. 50 %

VGO 50 %

Barnevern
Ingen fristbrudd Andel undersøkelser 

med behandlingstid 
innen 3 mnd.

94 % 87 % 95 %

Utgiftsnivå som landssnitt Netto driftsutgifter pleie 
og omsorg i prosent av 
kommunens totale 
netto driftsutgifter

34,40 % 30,00 % 30,00 %

Innfri politisk målsetting Plasser i institusjon i 
prosent av innbyggere 
80 år over

10,90 % 12,90 % 11,00 %

Kunnskapsbasert praksis og 
kvalitet. 

Innbyggere som fyller 
kriteriene for langtidsplass i 
institusjon skal få dette så 
snart det lar seg gjøre

Antall analoge 
trygghetsalarmer 
reduseres. Digitale 
trygghetsalarmer tas i 
bruk.

120 digitale 
trygghetsalarm

er

400 digitale 
trygghetsalarmer

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

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

Pleie og omsorg

Innovasjon og 
velferdsteknologi brukes i 
organisasjons- og 
tjenesteutvikling.
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Tiltak innenfor rammen  

Tabellen nedenfor viser hvilke rammeendringer og tiltak som er innarbeidet i det foreliggende budsjet-
tet for 2019 for virksomheter under kommunalsjef helse og omsorg. Årskonsekvens av lønnsoppgjøret 
for 2018, inkludert sosiale kostnader, er godskrevet den enkelte virksomhet. I tillegg er rammene jus-
tering for prisvekst som anslått i forslag til statsbudsjett, samt andre organisatoriske endringer vedtatt 
gjennom året 2018. 

Tiltak innenfor rammen 2019 2020 2021 2022
1. tertial 2018 700            700            700            650            
2. tertial 2018 -3 468        -3 468        -3 468        -3 468        
Opptrappingsplanen på rusfeltet 728            728            728            728            
Helsetasjons- og skolehelsetjenesten - ihht. statsbudsjett 700            700            700            700            
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -1 518        -             -             -             
Barn og familie -2 858        -1 340        -1 340        -1 390        
Økt per capitatilskudd allmennleger 389            389            389            389            
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -878           -             -             -             
2 nye fastlegehjemler -650           -650           -650           -650           
Helse og rehabilitering -1 139        -261           -261           -261           
2. tertial 2018 -5 655        -5 655        -5 655        -5 655        
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -3 762        -             -             -             
Tilrettelagte tjenester -9 417        -5 655        -5 655        -5 655        
Innlemming boligsosialt kompetansetilskudd og tilskudd 
boligsosialt arbeid 89              89              89              89              
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -821           -             -             -             
NAV Stange kommunal -732           89              89              89              
Kommunal betalingsplikt utskrivningsklare pasienter rus og 
psykiatri 719            719            719            719            
Opptrappingsplanen habilitering og rehabilitering ihht. 
statsbudsjett 2019 389            389            389            389            
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -257           -             -             -             
Kreftkoordinator, frafall tilskudd fra Kreftforeningen 140            280            280            280            
Tjenesteenheten 991            1 388         1 388         1 388         
1. tertial 2018 -             -             -             -             
2. tertial 2018 5 444         5 294         4 944         4 944         
Økt ramme - økte driftsutgifter 2 000         2 000         2 000         2 000         
Helsetjenester i hjemmet 7 444         7 294         6 944         6 944         
2. tertial 2018 -650           -650           -650           -650           
Ottestad helse- og omsorgssenter -650           -650           -650           -650           
1. tertial 2018 3 000         3 000         3 000         3 000         
2. tertial 2018 2 492         2 492         2 492         2 492         
Økt ramme - økte driftsutgifter 5 000         5 000         5 000         5 000         
3 elektriske sykehjemssenger som tåler høy vekt -95             -95             -95             -95             
Stange helse- og omsorgssenter 10 397        10 397        10 397        10 397         
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Stabsavdelingene –digitalisering og utvikling, HR- og informasjon, og 
økonomiavdelingen 
Stabsavdelingene skal være strategiske rådgivere for rådmann og kommunalsjefer og bidra til tverr-
gående perspektiv i kommunens utviklingsarbeid. I dette inngår blant annet å peke på effektivise-
ringsmuligheter, sikre risiko- og gevinstvurderinger i forbindelse med utviklings- og investeringstiltak. 
Stabsavdelingene skal være service- og støttefunksjon for virksomhetene i Stange kommune, samt 
drifte og utvikle fellesfunksjoner. 

Nylig opprettet stabsavdeling for digitalisering og utvikling er etablert for å styrke kompetanse i hel-
hetstenkningen innen digital utvikling. Digitalisering kan gi raskere og bedre service eksternt og in-
ternt. 

Digitalisering og utvikling 
Avdelingen har det overordnede ansvaret for IKT og digitalisering i Stange kommune: 

 Bestillerfunksjon mot Hedmark-IKT 
 Arbeid med kommunens virksomhetsarkitektur 
 Prosjektstøtte og rådgivning  
 Gjennomføring av digitaliseringsprosjekter 
 Interkommunalt samarbeid innen digitalisering 
 Informasjonssikkerhet 
 Videreutvikling av tilgjengelighet av bredbånd og mobilnett i hele kommunen 

 

I oppstartsfasen skal avdelingen kartlegge dagens situasjon i kommunen når det gjelder behov og 
muligheter for digitalisering og utvikling. For å kunne prioritere identifiserte tiltak og utnytte ressurser 
best mulig, skal avdelingen også bidra til utvikling og implementering av en porteføljestyringsprosess. 

HR- og informasjonsavdelingen 

HR- og informasjonsavdelingen har ansvar for følgende fagområder: 

 Personalforvaltning 
 Forhandlinger 
 HMS 
 Arbeidsgiver- og organisasjonsutvikling 
 Kompetanseutvikling 
 Lærlingeordning 
 Informasjons-, service- og veiledningsarbeid internt og eksternt 
 Dokumentbehandling 

 

For å gi god strategisk støtte til rådmannsledelsen i planarbeid og utvikling av organisasjonen, er det 
behov for å utarbeide statistikk som gir mer innsikt i fakta om egen organisasjon. Det skal arbeides 
videre med å lage standardrapporter og heve analysekompetansen, samt anbefale strategiske grep 
for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner.  

Nåværende sak- og arkivsystem vil på sikt måtte erstattes, men det gjøres en liten oppgradering i 
2019 som vi forbedre funksjonaliteten noe. Anbudsutlysning i samarbeid med de andre HIKT kommu-
nene planlegges med oppstart i 2019 eller 2020. HIKT-kommunene har også satt i gang arbeid med 
anskaffelse av nytt telefonisystem, som vil gi bedre service til innbyggerne. «Min side» er under vide-
reutvikling, og målet er at innbyggerne skal finne alle opplysninger om sine saker på denne siden. 

IA-avtalen skal reforhandles i 2019. Avhengig av innholdet i den, vil det settes fokus på implemente-
ring av tiltak og oppfølging av virksomheter som har sykefravær over kommunens målsetting på 7 %. 
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Økonomiavdelingen 

Økonomiavdelingen har ansvar for følgende fagområder: 

 Lønn 
 Kommuneregnskap 
 Fakturering og innfordring 
 Budsjett og rapportering 
 Innkjøp 
 Biladministrasjon 

I økonomiavdelingen er det kontinuerlig fokus på effektive og gode arbeidsoperasjoner og -prosesser. 
Dette for å til enhver tid søke etter de mest optimale og effektive arbeidsprosessene, samt ivareta 
sikkerhet og sporbarhet av informasjon i våre ansvarsområder. 

Avdelingen jobber med en overordnet målsetting om «en registrering en gang!». I dette ligger det at 
det arbeides for at kommunens ulike fagsystemer skal kunne overføre de data som måtte være nød-
vendig til for eksempel lønns- eller regnskapssystemet. Gjennom felles anskaffelse av nytt budsjette-
rings- og rapporteringsverktøy mener vi å videreutvikle budsjett- og rapporteringsverktøyene, slik at 
det på en enklere måte kan heve kvaliteten på den informasjonen som ligger til grunn for beslutninger 
av økonomisk karakter 

Ansatte i økonomiavdelingen har hatt stor endring i arbeidsmetoder de senere årene. Det er investert i 
god opplæring internt i avdelingen, og avdelingen har intensivert arbeidet med opplæring og bistand 
internt til kommunens virksomheter- og kommunalsjefsområder. Dette er viktig for å få god økonomi-
styring, som er forutsetningen for å nå målsettingen om å ha en bærekraftig økonomi på kort og på 
lang sikt. 

Satsingsområder Mål Indikator Resultat 2017
Nasjonale 
resultater 2017

Mål 2019

Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling for 
merkantilt ansatte

Antall kurs gjennomført Gjennomførte tiltak etter 
plan

Kompteanseutvikling for ledere Antall tiltak gjennomført Gjennomførte tiltak etter 
plan

Tilby læreplasser til ungdom Antall lærlinger bestått 
fagprøve

100 % bestått for 2 års 
lærlinger

Tilrettelegge for fagbrev på 
jobben

Antall bestått 
fagopplæring

100 % gjennomført 
fagopplæring

Sykefravær Kjennskap til ny IA avtale Opplæring for alle ledere 100 % gjennomført 
opplæring

Økt kompetanse i tilrettelegging 
oppfølgingssamtaler med 
ansatte med mye fravær

Veiledning og opplæring 
av alle  ledere 

100 % gjennomført 
veiledning og opplæring

Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Automatisere administrative 
arbeidsprosesser

Antall heldigitale 
arbeidsprosesser

Iverksatt 3 heldigitale 
arbeidsprosesser

Opplevelse av god 
innbyggerdialog

Gjennomføre 
brukerundersøkelse

Høy brukertilfredshet

Digitaligering
Tilknytning til høyhastighets-
bredbånd

500 nye husholdninger 
tilknyttes
Levert søknad om støtte 
til bredbåndsutvikling til 
Norsk kommunikasjons-
myndighet og Hedmark 
flykeskommune
Gjennomføre 
innbyggerundersøkelser 
ang. behov for 
høyhastighetsbredbånd

Porteføljestyring og arkitektur Levert forslag til prosess 
og rammeverk for 
porteføljestyring
Levert forslag til prosess 
og rammeverk for 
arkiteturarbeid  
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Tiltak innenfor rammen – andre områder 

Tabellen nedenfor viser hvilke rammeendringer og tiltak som er innarbeidet i det foreliggende budsjet-
tet for 2019 for stabsavdelingene, politiske organer og rådmannen. Årskonsekvens av lønnsoppgjøret 
for 2018, inkludert sosiale kostnader er godskrevet den enkelte virksomhet. I tillegg er rammene juste-
ring for prisvekst som anslått i forslag til statsbudsjett, samt andre organisatoriske endringer vedtatt 
gjennom året 2018. 

 

Tiltak innenfor rammen 2019 2020 2021 2022
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -154           -             -             -             
Valgutgifter 600            -             600            -             
Nye nettbrett til nytt kommunestyre 300            -             -             -             
Politikeropplæring (ved kommunevalg) 100            -             -             -             
Politiske organer 846            -             600            -             
Endring av ramme jf. kontrollutv. forslag til budsjett 2019 -40             -40             -40             -40             
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -44             -             -             -             
Kontrollutvalg og revisjon -84             -40             -40             -40             
1. tertial 2018 346            346            497            710            
2. tertial 2018 1 819         1 819         1 819         1 819         
Tidlig innsats 726            726            726            726            
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -816           -             -             -             
2. tertial 2016 -             -             -             -             
Elever med sakkyndig tilrådning 267            640            640            640            
Justering etter kommunestyrets budsjettvedtak - drift 1 700         1 700         1 700         1 700         
Rådmannen 4 042         5 231         5 382         5 595         
2. tertial 2018 334            334            334            334            
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -491           -             -             -             
HR og informasjonsavdelingen -157           334            334            334            
Framsikt 310            310            310            310            
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -402           -             -             -             
Økonomiavdelingen -92             310            310            310            
2. tertial 2018 -2 386        -2 386        -2 386        -2 386        
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -43             -             -             -             
Kommuneadvokatene -2 429        -2 386        -2 386        -2 386        
2. tertial 2018 809            809            809            809            
Rådmannens forslag til innsparingstiltak 2019 -209           -             -             -             
Digitalisering og utvikling 600            809            809            809             
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Universell utforming 
Universell utforming (UU) 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. Universell utforming bygger på prinsippet om at bygninger og 
uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre. I 
tråd med dagens syn på samfunnet, der alle skal kunne delta, må det tas hensyn til menneskets va-
riasjoner 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 overfølsom-

het ovenfor luftforurensninger og materialer.  
 Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utforming. 

UU 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. 

I henhold til K-sak 19/17 «Status og prioriteringer av UU-tiltak for kommunale bygg, er det lagt inn 1 
mill. kroner årlig i økonomiplanperioden. 

Diskriminering 
I Stange kommunes vedtatte arbeidsgiverpolitikk mot 2020 «Skodd for endring» forventes det av alle 
medarbeidere at de 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 helse-
fremmede og meningsfylt arbeidssituasjon. Overordnet HMS mål er at vi skal arbeide for å beholde- 
og forsterke gode arbeidsmiljøforhold på våre arbeidsplasser. 

I vårt 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. Kjønnsforde-
lingen på toppledernivå ligger på 50/50. På virksomhetsledernivå er fordelingen 60 % kvinner og 40 % 
menn. 

Det vises for øvrig til Likestillingsrapporteringen som beskriver tilstanden i forhold til kjønn. 
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Budsjettrammer 2019 – 2022 med kommentarer 

Økonomisk oversikt - Drift
Regnskap Reg. bud.

Tall i 1000 kroner 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -48 794 -52 026 -53 648 -53 648 -53 648 -53 648
Andre salgs- og leieinntekter -105 005 -111 870 -114 566 -114 566 -114 566 -114 566
Overføringer med krav til motytelse -266 342 -232 636 -208 362 -208 362 -208 362 -208 362
Rammetilskudd -563 427 -582 148 -606 047 -613 817 -620 294 -626 860
Andre statlige overføringer -82 786 -75 094 -61 642 -55 808 -51 747 -51 686
Andre overføringer -10 403 -15 196 -3 200 -3 200 -3 200 -3 200
Inntekts- og formuesskatt -472 002 -479 154 -496 028 -500 892 -505 757 -510 621
Eiendomsskatt -70 129 -71 796 -72 150 -52 740 -52 940 -53 110
Andre direkte og indirekte skatter -456 -400 -400 -400 -400 -400

Sum driftsinntekter -1 619 343 -1 620 320 -1 616 044 -1 603 434 -1 610 915 -1 622 453

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 812 873 862 610 825 470 841 577 840 827 840 417
Sosiale utgifter 217 252 234 379 226 399 226 399 226 399 226 399
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 152 864 149 408 144 106 143 769 143 169 143 169
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 276 970 266 324 277 731 277 775 277 775 277 775
Overføringer 86 012 107 941 117 296 118 358 116 778 115 644
Avskrivninger 40 699 46 470 40 550 40 550 40 550 40 550
Fordelte utgifter -21 792 -22 581 -20 168 -20 168 -20 168 -20 168

Sum driftsutgifter 1 564 879 1 644 551 1 611 384 1 628 260 1 625 330 1 623 785

Brutto driftsresultat -54 464 24 231 -4 660 24 826 14 415 1 332

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -25 721 -25 061 -25 625 -26 635 -27 855 -29 136
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -11 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på lån -76 -50 -50 -50 -50 -50

Sum eksterne finansinntekter -25 809 -25 111 -25 675 -26 685 -27 905 -29 186

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 26 110 29 536 32 351 37 585 43 684 49 047
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 43 186 41 960 45 414 49 125 54 110 58 634
Utlån -1 291 150 150 150 150 150

Sum eksterne finansutgifter 68 006 71 646 77 915 86 860 97 944 107 831

Resultat eksterne finanstransaksjoner 42 197 46 535 52 240 60 175 70 039 78 645

Motpost avskrivninger -40 699 -46 471 -40 550 -40 550 -40 550 -40 550

Netto driftsresultat -52 966 24 295 7 030 44 451 43 904 39 427

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -64 130 -63 996 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond -47 155 -43 715 -24 136 -44 513 -42 761 -38 613
Bruk av bundne fond -20 645 -8 318 -5 028 -5 028 -5 028 -5 028
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0

Sum bruk av avsetninger -131 930 -116 029 -29 164 -49 541 -47 789 -43 641

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 0 1 520 984 0 0 0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 103 906 84 476 17 559 1 499 294 623
Avsatt til bundne fond 16 995 5 738 3 591 3 591 3 591 3 591

Sum avsetninger 120 901 91 733 22 134 5 090 3 885 4 214

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -63 996 0 0 0 0 0

Økonomiplan 2019 - 2022
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Budsjettskjema 1B 
Driftsbudsjettet, fordelt på virksomhet

Regnskap Reg. bud.
Tall i 1000 kroner 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter pr. Virksomhet
Felles -20 530 -7 500 -3 700 -3 700 -3 700 -3 700
Felles reserver 0 23 854 48 408 49 253 50 253 50 254
Politiske organer 6 747 6 779 7 449 6 603 7 203 6 603
Kontrollutvalg og revisjon 1 903 2 151 2 117 2 161 2 161 2 161
Rådmannen 44 783 46 655 39 689 40 993 41 144 41 357
HR og informasjonsavdelingen 22 012 24 100 23 706 24 197 24 197 24 197
Økonomiavdelingen 16 599 19 335 19 378 19 780 19 780 19 780
Eiendomsavdelingen 90 195 92 527 90 707 92 406 92 976 94 606
Planavdelingen 9 967 8 766 8 458 8 633 8 633 8 633
Kommuneadvokatene 2 303 1 596 2 098 2 141 2 141 2 141
Digitalisering og utvikling 0 2 302 2 500 2 709 2 709 2 709
Barnehager 152 269 155 917 161 229 165 144 164 993 164 780
Arstad skole 20 297 21 625 23 355 23 839 23 839 23 439
Breidablikk skole 10 208 10 362 10 999 11 227 11 227 11 227
Hoberg skole 26 438 29 566 30 161 30 786 30 786 29 666
Solvin skole 12 962 14 539 15 016 15 327 15 327 14 732
Stange skole 24 426 26 011 26 806 27 361 27 361 27 361
Espa skole og barnehage 9 431 9 388 9 314 9 507 9 507 9 507
Tangen skole 9 075 9 112 9 642 9 842 9 842 9 432
Vallset skole 12 252 12 546 13 405 13 683 13 683 13 683
Åsbygda skole 7 546 7 956 7 725 7 885 7 885 7 885
Ottestad ungdomsskole 19 090 19 654 19 981 20 395 20 395 20 395
Romedal ungdomsskole 17 392 19 096 18 625 18 638 18 638 18 638
Stange ungdomsskole 17 139 17 715 15 655 15 979 15 979 15 979
Åkershagan opplær./akt.senter 27 741 28 714 28 555 29 147 29 147 29 147
Barn og familie 69 125 76 709 73 268 74 786 74 786 74 736
Helse og rehabilitering 38 051 43 130 42 388 43 266 43 266 43 266
Tilrettelagte tjenester 197 182 193 857 181 566 185 328 185 328 185 328
NAV Stange kommunal 36 498 39 541 39 633 40 454 40 454 40 454
Tjenesteenheten 5 744 11 296 13 746 14 143 14 143 14 143
Helsetjenester i hjemmet 94 364 106 835 108 827 108 677 108 327 108 327
Ottestad helse- og omsorgssenter 31 672 33 387 32 597 32 597 32 597 32 597
Stange helse- og omsorgssenter 75 729 78 775 82 172 82 172 82 172 82 172
Kultur og fritid 57 747 56 541 50 997 46 997 42 997 42 997
Hedmarken landbrukskontor 0 0 3 132 3 197 3 197 3 197
Kommunalteknikk 9 153 12 419 12 121 12 372 12 372 12 372

Sum fordelt 1 155 512 1 255 254 1 271 723 1 287 923 1 285 743 1 284 199

Økonomiplan 2019 - 2022
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Kommentarer – tallbudsjettet 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 

Innledning – rammer for kommunens virksomheter 

Årsbudsjettet og økonomiplanen setter rammene for kommunens virksomhet. Planene er basert på et 
sett av forutsetninger om den framtidige samfunnsmessige og økonomiske utvikling, både lokalt, na-
sjonalt og internasjonalt. Når disse forutsetningene endrer seg, påvirker dette kommunens rammebe-
tingelser. Dette kan være i form av endringer i sammensetning og behov i kommunens befolkning, 
oppgaveendringer mellom forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kommune, endringer i lov- og 
regelverk, og ikke minst endringer i de økonomiske forutsetningene. 

Utgangspunktet for budsjett- og økonomiplanprosessen 2019 – 2022 er de økonomiske rammer og 
prioriteringer som framgår av vedtatt økonomiplan, samt regjeringens økonomiske opplegg for kom-
munesektoren for 2019, slik det framgår av regjeringens forslag til statsbudsjett 2019. I tillegg har 
rådmannen tatt utgangspunkt i de politiske prioriteringer og vedtak som er fattet i forbindelse med 
tidligere økonomiplaner og budsjetter, samt øvrige politiske saker med økonomisk konsekvens. I 
rammeberegningen for den enkelte virksomhet og stab er de vedtatte rammer for 2018-budsjettet 
(revidert budsjett 2018) lagt til grunn. Dette betyr at det i rammeforslaget er tatt hensyn til de ramme-
økninger og reduksjoner som er vedtatt gjennom kommunestyrets behandling av tertialrapport 1 og 2 
2018, samt andre politiske vedtak med økonomisk konsekvens. 

Hovedtallene i økonomiplanen for 2019 – 2022 vil framgå av tabellen foran. Det er ikke lagt opp til å 
øke eiendomsskatten, nedtrapping av skattlegging på verker og bruk er beregnet og innfaset fra 2019, 
og obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % av eiendomsskattegrunnlaget på boliger- og fritidsboliger er 
faset inn fra 2020. 

Lønn- og prisstigning 

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

Utgifter:

Lønn og sosiale utgifter 3,25 %

Kjøp av varer og tjenester 2,00 %

Overføringer 2,80 %

Inntekter:

Salgsinntekter 2,00 %

Refusjon fra Staten 2,80 %
 

For å kunne dekke opp lønnsoppgjøret og økningen i pensjonskostnader 2019 er det avsatt en reser-
ve på 21,8 mill. kroner til lønnsjusteringer og 11,0 mill. kroner til økte pensjonskostnader. Reserve til fri 
disposisjon utgjør 15,0 mill. kroner. I tillegg er det avsatt 1,3 mill. kroner i 2019, med årsvirkning på 2,9 
mill. kroner i 2020 – 2022, til oppstart og FDV ved Nedre Tømte barnehage i påvente av endelig ved-
tak. 

Pensjoner  

Fra de foreliggende tall fra SPK (statens pensjonskasse) og KLP (kommunal landspensjonskasse) er 
det utarbeidet prognose for pensjonskostnaden i 2019. De økonomiske forutsetningene som er lagt til 
grunn fra departementet ved beregning av pensjonskostnadene er en diskonteringsrente på 4,0 %, 
lønns- og G-regulering på 2,97 %, og en forventet avkastning på 4,5 %. Årlig vekst i pensjonsregule-
ringen utgjør 2,2 %. Forholdstallet fra KMD er satt til 1,00 (forholdet mellom diskonteringsrenten og 
forventet lønnsvekst). 

I sitt informasjonsskriv har KLP gitt anslag på pensjonsinnbetalinger, pensjonskostnader og premieav-
vik i årene framover. De langsiktige økonomiske forutsetningene som er lagt til grunn er slik: 
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Økonomiske forutsetninger i % 2019 2020 2021 2022
Årlig avkastning 4,50           4,50           4,50           4,50           
Diskonteringsrente 4,00           4,00           4,00           4,00           
Årlig lønnsvekst 2,97           2,97           2,97           2,97           
Årlig vekst i 1G 2,97           2,97           2,97           2,97           
Årlig vekst i pensjonsregulering 2,20           2,20           2,20           2,20           
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 slike beløp i planperioden: 

Pensjonsreserve 2019 2020 2021 2022
11,0 mill. 12,0 mill. 13,0 mill. 13,0 mill.  

I anslagene er det blant annet forutsatt at: 

 Premie- og tilskuddssatsene er like i hele planperioden 
 Antall ansatte er uendret 
 Avskrivningstid for premieavvik er uendret 
 KMDs forholdstall er uendret 
 Ingen endringer i pensjonsordningen 

Anslagsvis vil samlet premieinnbetalingen inkludert administrasjonskostnader til KLP i 2019 utgjøre 
nærmere 132,3 mill. kroner, mens totale kostnader utgjør 80,9 mill. kroner. Premieavviket blir dermed 
45,4 mill. kroner, som skal avskrives over syv år. Amortiseringskostnadene (avskriving av premieavvik 
fra tidligere år) vil utgjøre nærmere 17,7 mill. kroner. I de foreliggende budsjettrammene til virksomhe-
ter og staber er det forutsatt en pensjonsbelastning løpende gjennom året på 15 % for pensjonsgiven-
de inntekt for KLP, og 12,5 % av pensjonsgivende inntekt for SPK. For å ta høyde for dekning av den 
totale pensjonsbelastningen, er det nødvendig å avsette nok økonomiske midler på reserveposten, 
samtidig som det er lagt til grunn en forventet bruk av premiefond på ca. 4,7 mill. kroner. Bruk av pre-
miefond er en størrelse det hefter noe usikkerhet ved. 
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Inntektsgrunnlaget 
I de etterfølgende kommentarer er de mest sentrale budsjettforutsetningene trukket fram, og de bud-
sjettmessige konsekvenser av de statlige rammeoverføringer, samt øvrige endringer av rammenivået 
fra 2018 til 2019. Alle kommentarer i forhold til de sentrale utgifts- og inntektsposter er basert på RNB 
for 2018, og forslag til statsbudsjett 2019. 

Frie inntekter 

 

Skatt og rammetilskudd Budsjettforslag 2019 1.330.334.600
Rev. budsjett 2018 1.311.970.500  

De frie inntektene består av skatt og rammetilskudd. Dette er midler som kommunen fritt kan dispone-
re 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 tjenestetil-
bud til sine innbyggere. For å oppnå dette målet tas det ved fordeling av rammetilskuddet hensyn til 
strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader og ulikheter i skatteinntektene. Det gis også skjønnstil-
skudd for blant annet å korrigere for forhold som ikke ivaretas godt nok i fordelingssystemet for øvrig. 
Inntektssystemet inneholder også virkemidler som utelukkende er begrunnet med regionalpolitiske 
målsetninger. Utgiftsutjevningen i inntektssystemet er begrunnet med at demografiske, geografiske og 
sosiale forhold gir strukturelle kostnadsforskjeller som kommunen i liten grad kan påvirke. 

I fastsetting av de frie inntektene er det benyttet regjeringens forutsetninger i forslag til statsbudsjett 
for 2019. For resten av økonomiplanperioden er det lagt inn en forventet inntektsvekst i frie inntekter 
på 1 %. 

STANGE PROGNOSE
(år 2019-prisnivå i perioden 2019-2022)

1000 kr 2018 2019 2020 2021 2022
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 485 529      512 750      519 471      525 320      530 843      

Utgiftsutjevningen -10 573       -16 616       -16 601       -16 588       -16 575       

Overgangsordning - INGAR -1 463        -1 105        -1 100        -1 100        -1 100        

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 3 199         3 724         3 724         3 310         3 310         

Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 3 400         2 300         2 300         2 300         2 300         

Budsjettvedtak 2018 Stortinget - endringer ekskl skjønn 555            

RNB 2018 - endringer i rammetilskudd 54              

Sum rammetilsk uten inntektsutj 480 701      501 054      507 794      513 242      518 778      

"Bykletrekket"

Netto inntektsutjevning 102 762      104 993      106 023      107 052      108 082      

Sum rammetilskudd 583 463      606 047      613 817      620 294      626 860      

Rammetilskudd - endring i % 3,6             3,9             1,3             1,1             1,1             

Skatt på formue og inntekt 485 659 496 028 500 892 505 757 510 621

Skatteinntekter - endring i % 2,89           2,13           0,98           0,97           0,96           

Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) -             -             -             -             -             

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 1 069 100   1 102 100   1 114 700   1 126 100   1 137 500   

Sum - endring i % 3,3             3,1             1,1             1,0             1,0             

Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen -             -             

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

Sum skatt og netto inntek tsutjevning 588 421     601 021     606 915     612 809     618 703     

Sum - endring i % 3,3            2,1            1,0            1,0            1,0            

Rammetilsk  kr pr innb. (ink l. inntek tsutjevning) 28 512       29 206       29 580       29 892       30 209       

Skatteinntekter k r pr innb. 23 732       23 904       24 138       24 373       24 607       

Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 1,0055       1,0013       1,0013       1,0013       1,0013       

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

I henhold til ”Lov om eiendomsskatt til kommunene” § 3, er det innført eiendomsskatt i hele Stange 
kommune. 

Eiendomsskattegrunnlaget i Stange ble gjennom retaksering korrigert i 2014. Det ble forutsatt i vedta-
ket at eiendomsskatteinntekten i 2015 ikke skulle økes på grunn av retakseringen ut over tilveksten av 
skattepliktig eiendomsmasse. Kommunestyret vedtok 30.09.2015 at vi inn i ny planperiode heller ikke 
skulle ha noen vekst i eiendomsskatten. I henhold til disse vedtakene legger rådmannen fram budsjet-
tert eiendomsskatt som i økonomiplanperioden kun er økt med økningen i eiendomsmassen. 

I statsbudsjett for 2018 ble det lagt opp til endringer i beskatningen av verker og bruk, hvor det vil bli 
iverksatt en nedtrapping av beskatning på maskiner og utstyr fra 2019. Endringen vil innfases over en 
5-års periode. I forslag til statsbudsjett for 2019 foreslås en reduksjon i takseringsgrunnlaget på 30 % 
med virkning fra 2020.  

Med bakgrunn i de endringer stortinget vedtok i 2018, samt er foreslått i statsbudsjett for 2019 budsjet-
teres eiendomsskatten slik: 

Eiendomsskatt 2018 2019 2020 2021 2022
Tall i mill kroner 69,5 72,2 52,7 52,9 53,1  

Vertskommunetilskuddet 

Vertskommunetilskuddet er øremerket tilskudd til HVPU-klienter som etter reformen fra 1994 ble bo-
ende i Stange kommune. I 2019 forventes en overføring på 24,8 mill. kroner til vertskommunekliente-
ne. Tallet er beregnet ut fra 14 personer. Som følge av frafall av brukere, reduseres tilskuddet fra 
2020. 

Ressurskrevende tjenester 

I henhold til regjerningens forslag til statsbudsjett 2019 er innslagspunktet justert opp til 1.320.000 
kroner, som er 50.000 kroner ut over lønnsvekst. Refusjonssatsen er fortsatt 80 %. Stange kommune 
søker refusjon for ca. 55 personer i denne ordningen, og det er budsjettert med 104,5 mill. kroner i 
tilskudd for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester hvert år i planperioden. Økningen i 
innslagspunktet meldt i statsbudsjett for 2019 vil være gjeldende fra regnskapsåret 2018, hvor det i 
budsjettet er stipulert tilskudd med utgangspunkt i et innslagspunkt på 1.235.000 kroner. 

Investeringskompensasjoner 

Investeringskompensasjonen for helse- og omsorgssentra, og omsorgsboligprosjekter er lagt inn. Det-
te knytter seg til prosjektene ved Ottestad helse- og omsorgssenter og Ottestad bo- og servicesenter. 
Samlet utgjør investeringskompensasjonene som vist nedenfor: 

Investeringskomp. 2018 2019 2020 2021 2022
Tall i mill kroner 4,4 4,2 4,2 4,1 4,0  

Konsesjonskraft 

Det er forventet en inntekt på konsesjonsavgift på 400.000 kroner, og salg av konsesjonskraft på 
500.000 kroner. 
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Finans 

Finansutgifter/-inntekter Budsjettforslag 2019 52.240.000
Rev. budsjett 2018 46.535.000  

 
Utbyttekravet fra Stange kommune til Stange Energi A/S er i henhold til vedtak i F-sak 71/12 satt til 10 
mill. kroner, pluss 6,25 % rente av et ansvarlig lån på 100 mill. kroner i hele planperioden. 

De samlede renteutgiftene på investeringslån og startlån er budsjettert med 32,3 mill. kroner i 2019 
mot 29,5 mill. kroner i revidert budsjett 2018. 

Avdrag på investeringslån er budsjettert med 45,4 mill. kroner i 2019, økende til 56,2 mill. kroner i 
2022. Avdragene er beregnet å være innenfor regelen om minste gjeldsavdrag/minimumsavdrag. 

Det er lagt opp til å ta opp inntil 45,0 mill. kroner startlån i Husbanken hvert år i planperioden. Startlå-
nene videreformidles til aktuelle lånesøkere i henhold til fastsatte kriterier. Avdrag på formidlingslån 
budsjetteres i investeringsbudsjettet. 

Rente- og avdragsberegninger i 2019 til 2022 baserer seg på eksisterende låneportefølje i tillegg til 
forventede låneopptak i økonomiplanperioden. 

Kommunens låneportefølje ved inngangen av 2019 er totalt 1.340,7 mill. kroner. Av dette utgjør 
1.163,7 mill. kroner investeringslån og 177,0 mill. kroner formidlings-/startlån. I tillegg har Stange 
kommunale boligforetak langsiktig gjeld på 249,8 mill. kroner. Samlet gjeld i Stange kommune, inklu-
dert boligforetaket, utgjør 1.590,5 mill. kroner. 

Ved utgangen av 2019 forventes låneporteføljen til kommunen å være på totalt 1.442,5 mill. kroner. Av 
dette vil 213,2 mill. kroner være startlån og 1.229,3 mill. kroner være investeringslån. Stange kommu-
nale boligforetak vil ha en langsiktig gjeld på 180,1 mill. kroner. Stange kommune sin samlede gjeld vil 
utgjøre 1.622,6 mill. kroner. 

Stange kommune benytter seg per dags dato av tre långivere. Fordelingen mellom de ulike aktørene i 
forhold til dagens portefølje vises i diagrammet nedenfor. 
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Den største långiveren er Kommunalbanken, som har en andel på 70 %. Nest størst er KLP med 17 
%. De siste årene er det kun Kommunalbanken og KLP som har gitt tilbud når kommunen har hatt 
låneforespørsel ute på anbud. 

Kommunen har for tiden følgende fastrenteavtaler (swapper) 

Ved inngangen til 2019 vil kommunen ha 5 fastrenteavtaler, swapper, fordelt på tre forskjellige finans-
institusjoner, henholdsvis med DNB (2014 - 19), og Nordea (2011 - 21, 2018 - 28) og Swedbank 
(2015 - 25). I tillegg er det i 2018 inngått en fastrenteavtale med Kommunalbanken (2018 - 2023).  

Største motpart for derivater er Nordea med en andel på 62,2 %. Motparter vises i diagrammet neden-
for. 

Utestående pålydende beløp for derivater per motpart 

 

 

Fastrentekontraktene til Stange kommune utgjør 527,9 mill. kroner. Det vil si at 39,4% av porteføljen 
er bundet i faste kontrakter, inkludert nytt låneopptak i 2018. Dette er i samsvar med det vedtatte fi-
nansreglementet. 

 

Beløp Varighet
DnB, fastrente 100 000 000 26.08.2019
Nordea, fastrente 100 000 000 11.10.2021
Nordea, festrente 100 000 000 15.03.2028
Swedbank, fastrente 100 000 000 17.03.2025
Kommunalbanken, fastrenteavtale 127 874 950 18.08.2023
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Låneportefølje 2019 2020 2021 2022
Lån pr 01.01. 1 340 677      1 442 482      1 598 092      1 679 498      
Nye låneopptak investeringer 111 069         169 757         101 237         83 871           
Nye låneopptak startlån 45 000           45 000           45 000           45 000           
Avdrag startlån -8 531           -9 812           -11 131          -12 488          
Avdrag -44 621          -47 794          -52 644          -55 516          
Avdrag nye lån -1 112           -1 541           -1 056           -983              
Lån 31.12. 1 442 482      1 598 092      1 679 498      1 739 382       

Låneporteføljen har NIBOR 3 måneder med en margin på 0,7 %. Grafen nedenfor viser forventet ut-
vikling av styringsrenten, jf. Norges Bank, i økonomiplanperioden.  
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Finans - Boligforetaket 
Stange kommunale boligforetak har følgende lån ved inngangen av 2019: 

Investeringslån Beløp
Kommunalbanken, 3 mnd Nibor 139 116 180               

Kommunalbanken, 3 mnd Nibor 9 284 260                  

KLP/Kommunekreditt, 3 mnd Nibor 12 000 000                

KLP/Kommunekreditt, 3 mnd Nibor 400 000                     

Husbanken, flytende rente 2 865 081                  

Sum investeringslån 163 665 521                

Boligforetakets fondsavsetninger per 31.12.2017 

Fondsavsetninger Beløp
Disposisjonsfond 534 550                     

Ubundet investeringsfond 6 155 024                  

Rentefond 300 193                     

Sum 6 989 767                   
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Felles 

Felles Budsjettforslag 2019 -7 500 000               
Rev. Budsjett 2018 -7 500 000                 

 

Det er budsjettert med en overføring fra Stange kommunale boligforetaket på 7 mill. kroner, samt en 
inntektsføring av konsesjonskraft med 500.000 kroner hvert år i planperioden. 

Felles reserver 

Felles reserver Budsjettforslag 2019 49 142 400              
Rev. Budsjett 2018 24 215 548                

 
 
Lønnsreserve 21 833 400                

Økte pensjonskostnader 11 000 000                

Diverse reserve 16 309 000                

Sum 49 142 400                
 

 
Den avsatte lønnsreserven på 21,8 mill. kroner skal dekke virkningen av lønnsoppgjøret i 2019, inklu-
dert tilhørende sosiale kostnader. Posten reserve til disposisjon på 16,3 mill. kroner er avsatt til å møte 
uforutsette hendelser. 
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Investeringsbudsjett 2019 - 2022 

BUDSJETTSKJEMA 2B
Investeringsbudsjett fordelt på investeringsramme

Regnskap Reg.bud
Tall i 1000 kroner 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fra regnskapsskjema 2A:
Investeringer i anleggsmidler 0 141 474 325 160 110 622 248 343 186 983 262 828

Fordeling på Investeringsramme
Virksomhetsområde Investeringsramme
Rådmannen

Reserve bygg og anlegg 0 11 090 6 500 6 500 6 500 6 500
IKT 0 885 7 169 0 0 0

Total  Rådmannen 0 11 975 13 669 6 500 6 500 6 500
Økonomiavdelingen

Klimatiltak 3 883 5 500 0 0 0 0
IKT 1 876 17 303 0 0 0 0

Total  Økonomiavdelingen 5 759 22 803 0 0 0 0
Eiendomsavdelingen

Klimatiltak 4 787 15 664 5 125 5 125 5 125 5 125
Administrasjonslokaler 16 343 8 690 3 547 7 547 1 547 1 547
Skoler 4 571 55 435 1 831 90 846 62 486 198 331
Barnehager 1 718 32 400 25 775 0 0 0
Idrett- og kulturbygg 12 367 21 589 0 20 000 60 000 0
Helse- og omsorgssenter 12 843 48 730 2 650 0 0 0
Helsestasjoner/ legesenter 7 430 6 000 10 000 50 000 0 0
Helsetjenester i hjemmet 450 200 0 0 0 0
Utbyggingsområder 31 127 7 028 5 500 7 500 1 500 1 500
Kirkebygg- kirkegårder 0 5 700 3 000 3 000 3 000 3 000
IKT 0 1 500 0 0 0 0
Maskiner og utstyr Kirke 0 5 130 0 0 0 0

Total  Eiendomsavdelingen 91 636 208 066 57 428 184 018 133 658 209 503
Planavdelingen

Utbyggingsområder 0 -1 627 0 0 0 0
Total  Planavdelingen 0 -1 627 0 0 0 0
Digitalisering og utvikling

IKT 0 0 4 500 4 500 4 500 4 500
Total  Digitalisering og utvikling 0 0 4 500 4 500 4 500 4 500
Barnehager

Barnehager 3 457 0 0 0 0 0
Total  Barnehager 3 457 0 0 0 0 0
Kultur og fritid

Maskiner og utstyr Kirke 1 076 425 425 425 425 425
Total  Kultur og fritid 1 076 425 425 425 425 425
Kommunalteknikk

Gebyrområder 24 431 35 139 13 800 35 800 30 800 30 800
Utbygging- og grøntområder 3 421 22 586 4 500 8 500 2 500 2 500
Veger 11 695 25 793 16 300 8 600 8 600 8 600

Total  Kommunalteknikk 39 547 83 518 34 600 52 900 41 900 41 900

Sum fordelt 141 474 325 160 110 622 248 343 186 983 262 828

Økonomiplan 2019 - 2022

 

 

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett bygger på K-sak 73/18, orientering og plan for investe-
ringsprosjekter 2019 – 2022, hvor investeringsbudsjettet 2019 – 2022 presenteres i henhold til den 
strukturen som forelagt i den aktuelle saken. 

Hagebyen 

I forbindelse med utviklingen av Hagebyen vil det kunne være nødvendig med en tilbakeføring av Ny-
bovegen 1 – 5 og Nybovegen 7 – 13 til kommunens regnskap. En eventuell overdragelse har vært 
drøftet i Boligforetakets dialogmøte med rådmann. Endelig avklaring av overdragelse må avklares i 
løpet av 2019, og rådmannen vil i løpet av 2019 komme tilbake med en sak om dette. 

Boligene i Stange kommunale boligforetak ble i 2002 overført med bokført verdi på til sammen 176,3 
mill. kroner. Boligforetaket overtok samtidig 112,0 mill. kroner av kommunenes gjeld. Det vil si 63,54 
% av boligmassen ble finansiert ved gjeld, resterende verdi på 63,4 mill. kroner var tilført egenkapital. 

De respektive boliger som har vært drøftet i dialogmøte var i 2002 overført med følgende verdier: 
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Bokført verdi Andel lån Andel EK
Nybovegen 1 – 5 1 485 729        944 032      541 697      
Nybovegen 7 – 13 672 000           426 989      245 011       
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Investeringstiltak 2019 – 2022 
Stange kommune kan vise til vesentlig befolkningsvekst, hvilket samsvarer med vedtatte mål satt i 
kommuneplanens samfunnsdel. Vår region er i en tid med historisk høy satsing på infrastruktur og det 
gir kommunen god drivkraft i samfunnsutviklingen. For kommunen innebærer det behov for opprusting 
og forsterking av eksisterende infrastruktur og bygningsmasse, samt bygging av nye anlegg. Kommu-
nen vil i kommende økonomiplanperiode, samt også på lengre sikt måtte ta høyde for vesentlige in-
vesteringer for å imøtekomme de målsettinger og vekst som kommunen og vår region nå opplever. 

Kategori 1  

Høy fokus på gjennomføring. 

Stange sentrumsplan 

Stange kommune arbeider med en sentrumsplan for «Stangebyen». Det anses som sentralt at kom-
munen går inn med sine planlagte prosjekter i «Stangebyen» for å ta rollen som katalysator for ytterli-
gere investeringer. I tillegg til viktigheten av prosjektene i seg selv, er dette også med å sikre en øns-
ket stedsutvikling. Rådmannen ønsker at disse prosjektene ses i sammenheng med en ambisjon om 
at de bygges relativt parallelt. De fire prosjektene omsorgsboliger, kulturhus, og lekeplass/møteplass 
bør derfor sees i sammenheng, og gis en høy prioritet samlet sett. 

Mulighetsstudie for plassering av omsorgsboliger i Stangebyen vil kunne gi grunnlag for videre pro-
sjektering i prosjektet. Denne vil bli presentert når den er klar. 

Det vises til K-sak 14/18 med politisk bestilling om revisjon av konseptet for kulturhus på Tingvold. 
Tallene i økonomiplanen baserer seg på tidligere utredningsfaser, og revidert kalkyle vil bli framlagt. 

Det skal i forbindelse med de framtidige endringene i Stange sentrum, utarbeides en gatebruksplan 
som vil definere utforming og bruk av de arealer som skal ivareta opphold og forflytning i Stange sen-
trum. Dette planarbeidet vil komme i en tidlig fase av prosessene knyttet til Stange sentrumsplan.  

Gjennom arbeidet med sentrumsplanen er det poengtert viktigheten av gode leke- og møteplasser 
sentralt i gatebildet. Den pågående prosessen regulerer med tanke på etablering av et slikt område for 
lek og møtested ved Tingvoldtorget. 

Hagebyen 

Planprosessen for Hagebyen er forventet å skulle behandles i 2019.  

Det meste av eksisterende bygningsmasse på Åkershagan må saneres før det kan igangsettes etab-
lering av Hagebyen. Det må avsettes midler til å gjennomføre prosjektet. 

Bygningen «Naustet» er med sin nære beliggenhet til Åkersvika og Ottestadstien et av de byggene på 
Åkershagan som er ment bevart og tenkt utviklet til møtepunkt/kafe/infosenter i tilknytning til hageby-
en. Det er ønskelig å få dette etablert tidlig i fasen for området. 

I tilknytning til etableringen av Hagebyen vil det måtte bygges ny infrastruktur i form av veg, vann og 
avløpsanlegg. Eksisterende infrastruktur innehar ikke den standard som gjør det mulig å bygge videre 
på, men vil måtte gjennomgå en større utskifting. Dette er forutsetninger som naturligvis skal ivaretas 
tidlig i utviklingsprosessen. 

Nye Hedmarken interkommunale legevakt 

Som ny interkommunal legevakt for Ringsaker Sør, Hamar, Løten og Stange er det utviklet et konsept 
som muliggjør relokalisering av den interkommunale legevakten i «Drengestua» på Åkershagan. Pro-
sjektet er kostnadsestimert til 60 mill. kroner. Under forutsetning av at det blir tilslutning fra de respek-
tive kommunestyrer, iverksettes forprosjektering primo 2019, med forventet byggestart i 2020. 

Utvidelse Hoberg skole (trinn 1) 

I henhold til K-sak 91/17, om framtidig skolestruktur i Ottestad, er det vedtatt utbygging av Hoberg 
skole til beskrevet første byggetrinn. Basert på tidligere utarbeidet mulighetsstudie er det bevilget 91,5 
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mill. kroner fordelt på 21,5 mill. kroner i 2018, 65,0 mill. kroner i 2020 og 5,0 mill. kroner i 2021. For-
prosjektarbeidet er igangsatt og byggestart kan forventes ultimo 2019. Forprosjektet vil kunne påvirke 
den økonomiske rammen ved at det kan bli påvist følgekostnader for trinn 2 som ikke er hensyntatt i 
mulighetsstudien. 

Nedre Tømte barnehage 

Prosjektet er under utførelse med forventet ferdigstillelse sommer 2019. Barnehagen vil etter ferdigstil-
lelse ha mulighet for senere utbygging med 3 avdelinger. 

Brannprosjektering - 1985-krav for kommunale bygg 

I henhold til forskrift om brannforebygning, skal eier av et byggverk sørge for å oppgradere sikkerhets-
nivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i 
byggeforskrift av 15.11.1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. For å få oversikt over avvik i eien-
domsmassen eiendomsavdelingen forvalter, gjennomføres det en kartlegging av tilstanden på brann-
forebyggingen. For 2019 foreslår rådmannen å benytte 2,0 mill. kroner til detaljprosjektering og ende-
lig kalkyle på omfanget av tiltak. 

Infrastruktur Navneberget 

Etappe 3 av utbyggingen i Navneberget pågår i tråd med vedtatt plan. Det etableres infrastruktur som 
vil gjøre det mulig å kunne omsette tomter og etablering av boenheter i 2019. 

Kategori 2 

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

Forprosjekt rehabilitering av Stange helse- og omsorgssenter  

Det opprettes en prosjektgruppe for å se på muligheten for å kunne rehabilitere og utvikle dagens 
helse- og omsorgssenter. Dette forprosjektet er ment å danne grunnlag for en eventuell senere etap-
pevis rehabilitering og ombygging tilpasset dagens behov.  

Stange produksjonskjøkken – 4. måltid  

Våren 2017 ble det etablert en midlertidig løsning med innføring av 4. måltid ved Stange og Ottestad 
helse- og omsorgssentre. Det er nødvendig med noe ombygging på produksjonskjøkkenet for å legge 
forholdene til rette for økt produksjon. 

Brannsikring Stange, Ottestad og Vallset kirker 

Det ble i 2017 utarbeidet prosjektunderlag og avholdt en entreprisekonkurranse for utførende arbeider 
med brannsikring av alle 3 kirker under ett. Til denne konkurransen kom det kun inn ett tilbud som lå 
høyt over budsjett og konkurransen ble besluttet avlyst. Ny oppdelt konkurranse er under utarbeidelse 
og forventes å bli publisert ultimo 2018 (Stange) og primo 2019 (Ottestad og Vallset). 

Espa vannverk høydebasseng  

Dagens vannverk ivaretar leveranse i henhold til politisk vedtak fattet av kommunestyret april 2011, K-
sak 18/11. Etablering av høydebasseng i området nord for skolen vil ivareta kapasitet slik at det vil 
kunne bygges boliger i henhold til de arealer som er regulert ved Falletvegen. Dette ble utredet og inn-
gikk som et alternativ forut for vedtaket i 2011. 

Øvrige VA infrastrukturprosjekter 

De til enhver tid gjeldende VA prosjekter som utfra kartleggingsarbeidet viser seg å være samfunns-
økonomisk riktige å skifte ut. 

Kategori 3 

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

Kommunestyret vedtok i K-sak 23/18 at rådmannen med bakgrunn i framlagt mulighetsstudie iverkset-
ter et detaljert forprosjekt, inkludert avklaring av økonomiske konsekvenser for løsning C3 for ny 
svømmehall. 

Nye Stange Ungdomsskole 

Stange og Romedal ungdomsskoler er bestemt slått sammen. Plasseringen ved Stange videregående 
skole er vedtatt videre utredet, F-sak 43/18. Utgiftsrammen er satt til 231 mill. kroner i økonomiplanpe-
rioden. 

Infrastruktur 

VA-prosjekter knyttet til sanering må skyves fram i tid som følge av økonomiske rammer og/eller ka-
pasitet. 

Kategori 4 

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

Kategori 5 

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

Kommunale vann- og avløpsanlegg 

Kommunens ledningsanlegg rehabiliteres med mål om å kunne etterleve vedtatte overordnede mål-
settinger satt i Felles Kommunedelplan VA. Overordnede mål innebærer leveranse av god, nok 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 lednings-
anlegget per år. Dette utfra et teoretisk anslag på 100 års levetid på ledningsanleggene. 

Kommunen har ca. 40 pumpestasjoner (avløp) med byggeår fra 70-tallet. Disse har vesentlig kortere 
levetid enn ledningene som følge av mer avansert og mekanisk oppbygning i et korroderende miljø 
som medfører stor materialslitasje. 

Veger 

Grusveger – kommunens andel av grusveger fordrer tilføring av toppdekker og veggrus, samt opp-
dimensjonering av stikkrenner og veggrøfter. God håndtering av vegvannet bidrar til å sikre og øke 
verdien på vegkapitalen og ta ned driftskostnadene. Dette er et vesentlig ledd i det å klimatilpasse. 

Asfalterte veger – til tross for mye godt arbeid på kommunalt vegettersyn og vedlikehold så er det 
fortsatt etterslep på dekkekvalitet i kommunen. Kommunens omfattende vegnett, med stadig økende 
trafikkbelastninger, krever at det investeres i bestandige vegdekker. Asfalterte vegflater bør ha en 
levetid på 15 år, men det avhenger av belastning og riktig oppbygning. 

Gatelys – det eksisterer en omfattende gatelysstruktur som skal bidra til sikker trafikkavvikling for alle 
brukere av vegarealene. Det er nye krav rettet til måling av forbrukt strøm til gatelysformålet og kom-
munen er godt i gang med å etterleve disse kravene. Forøvrig så er fortsatt en stor andel av gatebe-
lysningen utdatert og vil i årene framover måtte skiftes ut.  

I forbindelse med mye øvrig kabelutbygginger så har kommunen gjort et vesentlig løft på dette områ-
det og det konstateres god effekt av å bruke modernisert utstyr som gir vesentlig bedre muligheter for 
driftsstyring og besparelser på forbruk av strøm. 

Trafikksikkerhetstiltak – det investeres i tiltak rettet mot myke trafikanter, dette være seg i fartsreduse-
rende tiltak, bedret kryssløsninger, belysning. Det jobbes flere steder med autoverntiltak for å ivareta 
bilistenes sikkerhet. Mengden trafikk er økende og trafikkbildet endres som følge av dette. Det er der-
for av stor betydning at det kontinuerlig jobbes med å etterleve trygge forutsetninger for å ferdes på de 
kommunale vegene. 
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Administrasjon/rådmann 

I henhold til økonomiplan 2019 – 2022 foreslås det avsatt 3,0 mill. kroner årlig til IKT utstyr og nye 
løsninger. Disse midlene skal benyttes til ulike digitaliseringsprosjekter. I henhold til økonomiplan 2019 
– 2022 foreslås det også avsatt 1,5 mill. kroner til utbygging av bredbånd og videre utvikling av infra-
struktur i kommunen. Ikke alle enheter har tilstrekkelig netthastighet i dag. 

I planperioden er det avsatt en reservepost på 6,5 mill. kroner hvert år til tiltak som klassifiseres som 
investeringsformål, som må løses, og som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. 

Kirken 

Kirken har i økonomiplanen et årlig budsjett på maskiner og utstyr på 425.000 kroner. I tillegg har 
rådmannen i sitt budsjettforslag lagt inn en investeringsramme for tiltak hos Kirkelig fellesråd på 3,0 
mill. kroner til de prioriteringer som er vedtatt av Stange kirkelige fellesråd for 2019 - 2022. 

Egenkapitaltilskudd KLP  

Egenkapitaltilskuddet til KLP må dekkes av egne driftsmidler og regnskapsføres i investeringsbudsjet-
tet. Egenkapitaltilskuddet for 2019 er anslått til 4,8 mill. kroner. 

Startlån – videreformidling 

Rammen for startlån utvides til 45,0 mill. kroner i 2019. Økningen gjøres med bakgrunn i økning i an-
tall søkere og økte boligpriser.  
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Vedlegg: Gebyrer og avgifter i 2019 

Vanngebyrer 
(ekskl mva) 2018 2019

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Årsgebyr for vann:
Fast abonnementsgebyr 300,00 300,00 0,00
Variabelt forbruksbebyr 18,81 20,17 7,23
Tilknytningsgebyr:
Liten boenhet under 70 m2 BRA 7 000,00 7 000,00 0,00
Stor boenhet over 70 m2 BRA 12 000,00 12 000,00 0,00
Fritidsbolig pr enhet 7 000,00 7 000,00 0,00
Alle øvrige bygg, pr m2 BRA 100,00 100,00 0,00
Landbruksbygg og industribygg - 20% av m2 BRA 100,00 100,00 0,00
Frossen vannmåler 500,00 500,00 0,00
Gebyr for ikke innrapportert vannforbruk 850,00 0,00  

Avløpsgebyrer 
(ekskl mva) 2018 2019

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Årsgebyr for avløp:
Fast abonnementsgebyr 380,00 411,00 8,16
Variabelt forbruksgebyr 24,64 28,51 15,71
Tilknytningsgebyr:
Liten boenhet under 70 m2 BRA 11 000,00 11 000,00 0,00
Stor boenhet over 70 m2 BRA 19 200,00 19 200,00 0,00
Fritidsbolig pr enhet 12 000,00 12 000,00 0,00
Alle øvrige bygg, pr m2 BRA 200,00 200,00 0,00
Landbruksbygg og industribygg - 20% av m2 BRA 200,00 200,00 0,00  
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Renovasjonsgebyrer 
(ekskl mva) 2018 2019

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Lav sats pr boenhet 80l 1 994,00 2 052,00 2,91
Mellomsats pr boenhet 140l 2 991,00 3 078,00 2,91
Stor sats pr boenhet 240l 4 167,00 4 289,00 2,93
370 liter beholder 7 577,00 7 798,00 2,92
770 liter beholder 13 759,00 14 159,00 2,91
Henting av dunk/sekk på eiendom pr meter 38,00
Fradrag for godkjent egenbehandling av matavfall pr 
boenhet 1 066,00 1 097,00 2,91
Fritidsbolig, tilknyttet kommunal ordning, årsgebyr 940,00 1 280,00 36,17
Ekstra sekk, pr. stk. 50,00 80,00 60,00
Levering i klare sekker, pr. sekk 40,00
Øvrig leveranse (synlig avfall) pr. m3 200,00

Gebyrer for septikrenovasjon:
Boliger med WC tilknyttet slamavskiller 1 428,00 1 428,00 0,00
Boliger uten WC tilknyttet slamavskiller 714,00 714,00 0,00
Fritidseiendommer 714,00 714,00 0,00
Minirenseanlegg 1 428,00 1 428,00 0,00
Tømming av tett tank pr kbm 261,00 261,00 0,00  

Feie- og tilsynsgebyrer 2019
(ekskl mva) Ett pipeløp To pipeløp Tre pipeløp

Årlig feiing + tilsyn hvert 4. år 728,00 1 213,00 1 698,00
Feiing hvert 2. år + tilsyn hvert 4. år 485,00 728,00 970,00
Feiing hvert 4. år + tilsyn hvert 4. år 364,00 485,00 606,00  

Gebyr for ambulerende skjenkebevilling 2018 2019

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

350,00 360,00 2,86  
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Gebyrer for helse og omsorg 2018 2019

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Praktisk bistand i hjemmet: 
Netto inntekt, betalingssatser pr. mnd.
inntil 2 G, (G = kr 96.883) * 205,00 210,00 2,44
2 - 3 G 692,00 711,00 2,75
3 - 4 G 1 092,00 1 123,00 2,84
4 - 5 G 1 520,00 1 563,00 2,83
over 5 G 1 933,00 1 987,00 2,79
Enkeltoppdrag hjemmehjelp, kr. pr. time 284,00 292,00 2,82
Varm mat, kr. pr. porsjon 78,00 80,00 2,56
Trygghetsalarm, kr. pr. mnd. 230,00 237,00 3,04
Institusjonsopphold:
Dag- eller nattopphold i institusjon* 80,00 85,00 6,25
Kortidsopphold institusjon, kr. pr. døgn * 160,00 165,00 3,13
Dagsenter:
Middag 78,00 88,00 12,82
Frokost 26,00 27,00 3,85
Samlet sum pr. gang 267,00
Dagrehabilitering:
Lunsj kr. Pr. porsjon 36,00 37,00 2,78
Krykker 200,00 204,00 2,00
Støttehåndtak 100 102 2,00
Frisør/fotpleie:
Fotpleie 412,00 423,00 2,67
Frisør kvinner:
Farge/permanent (inkl. legg/klipp) 927,00 1 020,00 10,03
Klipp 361,00 397,00 9,97
Vask, klipp, legg 412,00 453,00 9,95
Minicolorasjon ( tidligere glansvask) 309,00 340,00 10,03
Vask og legg (inkl leggevann) 258,00 284,00 10,08
Farging og napping av bryn 155,00 170,00 9,68
Klipp (menn) 206,00 227,00 10,19
Klipp med vask (menn) 227,00 250,00 10,13
Klipp av skjegg 103,00 113,00 9,71
Omsorgsleiligheter:
7 stk. leiligheter 5 250,00 5 400,00 2,86
1 stk. leilighet 5 293,00 5 400,00 2,02
1 stk. leilighet 5 319,00 5 400,00 1,52
1 stk. leilighet (større enn de andre) 5 600,00 5 760,00 2,86  

Barnehager betalingssatser 2018 2019

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Heldagsplass, inntil 9 timer pr dag, 5 dager i uka 2 910,00 2 990,00 2,75
Ved delte plasser:
2 dager pr uke, % av hel plass 50 % 50 % 0,00
3 dager pr uke, % av hel plass 70 % 70 % 0,00
4 dager pr uke, % av hel plass 85 % 85 % 0,00  
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Skolefritidsordning betalingssatser
2018 2019

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

5 dager pr uke 2 872,00 2 952,00 2,79
4 dager pr uke 2 440,00 2 508,00 2,79
3 dager pr uke 2 009,00 2 065,00 2,79
2 dager pr uke 1 436,00 1 476,00 2,79
1 dag pr uke 861,00 885,00 2,79  

Stange kulturskole betalingssatser 2018 2019

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Instrumentundervisning kr pr år 2 725,00 2 800,00 2,75
Gruppeaktiviteter kr pr år 1 990,00 2 045,00 2,76
Instrumentleie kr pr år 410,00 420,00 2,44
Salg til korps, pr time 165,00 170,00 3,03
Kor 1000 1025 2,5  
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Vedlegg: Kommunestyrets skattevedtak for 2019 

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 ned-
stigende linje eller sidelinje inntil søsken 

3. vedkommende er eller har vært gift/samboende med eller forlovet med eier, eller har vært fos-
termor 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 el-
ler offentlig innretning som eier, panthaver eller leieboer til eiendommen. 

Likedan er vedkommende inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. 

De sakkyndige nemndene avgjør selv om et medlem er inhabilt. 

§ 4. Besiktigelsesmenn og takstmenn 

Nemndene kan be eiendomsskattekontoret engasjere sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser 
på det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske, juridiske eller andre områder, når dette anses 
nødvendig. 

De sakkyndige/besiktigelsesmenn deltar ikke i selve takseringen og har ikke stemmerett. 

Habilitetsreglene under § 3. gjelder også for besiktigelsesmenn og takstmenn. 
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Kap. III Skattetaksten 

§ 5. Konferanser om retningslinjer før alminnelig taksering mv. 

Den sakkyndige nemnda trer sammen før den alminnelige taksering påbegynnes til felles drøftelse og 
fastsettelse av alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurde-
ringen. Slike møter holdes også ellers når det finnes påkrevet.  

Møtebok fra disse møter føres av rådmannen eller den han bemyndiger. Vedtak treffes med alminne-
lig 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 eiendomsskat-
tekontoret å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for sakkyndig nemnd og klagenemnda 
for eiendomsskatt. 

Eiendomsskattekontoret tilbyr nemndene og rådmannen nødvendig opplæring i regelverk og saksbe-
handling. 

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. Rådmannen be-
stemmer om eiendommer som er fritatt etter §7 skal takseres. 

Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig informasjon om den enkel-
te eiendom. 

Eiendomsskattekontoret kan pålegge eieren å utlevere opplysninger av betydning for taksten (jf. eien-
domsskatteloven § 31). 

Det påligger sakkyndig takstnemnds leder, i samarbeid med eiendomsskattekontoret, å planlegge og 
lede arbeidet med takseringen. 

Eiendomsskattekontoret berammer takstmøtene i samråd med sakkyndig takstnemnd og befaring i 
samråd med besiktigelsesmenn og de sakkyndige. 

Før den alminnelige taksering påbegynnes, drøfter sakkyndig takstnemnd de takseringsregler som 
skal legges til grunn ved takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen. 

Sakkyndig nemnd vedtar sjablonger til bruk ved takseringen. Sjablongene skal være et hjelpemiddel 
for å komme fram til eiendommens omsetningsverdi, og skal ta høyde for at eiendommens innretning, 
bruksegenskap og lokalisering kan virke inn på verdien. 

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. 
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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 eien-
domsskattekontoret 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 be-
skattes 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 eien-
domsskatt 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 skatte-
yter 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 rådmannen 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 eiendomsskatte-
kontoret innen seks uker etter mottatt takst. Klagen over taksten kan fremmes hvert år i forbindelse 
med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaga på samme grunnlag tidligere 
år. 

Leder av den sakkyndige nemnda kan avvise klager som er for sent innkommet. 

Det besluttende organ kan endre tidligere vedtak når dette omfatter mindre endringer eller oppretting 
av feil i grunnlaget. I andre saker sendes klagen til lederen i klagenemnda for eiendomsskattesaker 
eller rådmannen 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 pro-
tokoller. 

Klagenemnda er også klageorgan for klage på vedtak etter eiendomsskatteloven § 28 
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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 
d) 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 for-
hold til andre eiendommer, kan formannskapet så vel som den skattepliktige, forlange særskilt verd-
settelse avholdt i tiden mellom to alminnelige eiendomstakseringer. 

Krav om omtaksering må sendes innen 1.november til rådmannen 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 

Eiendomsskatten skal utskrives på eiendommer innenfor de områder av kommunen som kommune-
styret 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 ”energian-
legg”. 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 eiendom-
mer 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 hu-
manitære organisasjoner. Sykehus, daghjem, behandlingshjem og tilsvarende anlegg eller in-
stitusjoner som drives av private organisasjoner eller av fylkeskommunen. Skoler, museer, id-
rettsanlegg, 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 kon-
toret holde en ajourført liste (protokoll) over samtlige eiendommer, deres takster og eiere. Eiendom-
mer som er fritatt etter §5 i eiendomsskatteloven skal ikke takseres. 
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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 sær-
skilt fortegnelse over skattefrie eiendommer. 

Det påligger Bygg- og oppmåling i kommunen å innberette til eiendomsskattekontoret alle oppmåling-
er, 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 Skatte-
året. 

Eiendomsskattekontoret besørger utsendelsen. Skjemaet for lister, skattesedler mm. fastsettes av 
rådmannen. 

Eiendomsskatten forfaller til betaling etter plan for kommunale avgifter. 

Kap. VII Forskjellige bestemmelser 

§ 16. Omkostninger og godtgjørelse til takstmennene 

Kommunestyret/formannskapet bestemmer den godtgjørelse som skal tilstås medlemmer av nemnde-
ne. Godtgjørelse utbetales av kommunen etter oppgave fra leder i nemnda og etter anvisning fra råd-
mannen. 

Når begjæring om omtaksering mellom to alminnelige eiendomstakseringer fremsettes av den skatte-
pliktige, skal omkostningene ved takseringen svares av ham selv. 

§ 17. Omtaksering etter krav fra kommunen 

Rådmannen 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 
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Vedlegg: Eiendommer, fritak etter § 7 
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Vedlegg: Oversikt investeringer Stange kommune 
PLAN FOR INV. PROSJEKTER 2019 - 2022

Tallene er i hele 1000

Tegningsforklaring faser

Utredning/ 
mulighets- 
studie (U)

Forprosjekt 

(F)

Prosjektering/ 

anskaffelse 

(P)

Hovedprosjekt/ 

utførelse (H) Garanti (G)

Faktor til indeksregulering 3,10              Økonomiplanperiode

Beskrivelse/tekst Ansvar Kat. Totalramme

Tidligere 
bevilget før 

2019
(2018) 
Fase

Indeks- 
reg. 2019 2020 2021 2022

Stange Sentrumsplan
Omsorgsboliger i Stangebyen E 2 000 2 000 U

Gatebruksplan K 500 500 U

Lekeplass/ møteplass K 11 000 3 000 U 2 000 6 000

Tingvold - utvikling kulturhus E 83 000 3 000 U 20 000 60 000

Svømmehall Ottestad E 60 500 10 500 U 20 000 30 000

Nye Stange ungdomsskole E 231 000 16 000 U 20 000 195 000

Hagebyen
Planprosess 0 U

Infrastruktur K 8 000 F 2 000 6 000

Sanering eks bygningsmasse E 2 000 U 2 000

Naustet forprosjekt E 8 000 U 2 000 6 000

Kategori 1 
Infrastruktur Navneberget K 1 15 000 15 000 H

Nye Hedmarken interkommunale Legevakt E 1 60 000 U 10 000 50 000

Hoberg skole - utvidelse E 1 92 713 20 543 F IR 67 015 5 155

Nedre Tømte barnehage E 1 49 597 24 597 H IR 25 775

Forprosjekt brannprosjektering 1985-krav E 1 2 000 U 2 000

Kategori 2
VA prosjekter K 2 118 600 27 900 H 12 700 26 000 26 000 26 000
Forprosjekt Rehab Stange HO E 2 20 197 H

Mindre prosjekter E 2 1 050 400 U 650 0 0 0

Brannsikring av tre kirker E 2 6 000 6 000 P

Sentrale og historiske kulturbygg i Stange kommune E 2 12 800 F

Kategori 3

Bottenfjellet renseanlegg - utredning K 3 1 000 1 000 U

Utvikling framtidige boligfelt K 3 20 000 10 000 H 2 500 2 500 2 500 2 500

VA prosjekter K 3 101 535 97 535 U 4 000 0 0 0
Kategori 4
Breidablikk Skole E 4 6 000 U 2 000 4 000

Utredning etterbruk RUSK E 4 600 600 U

Utredning Solvin skole E 4 300 300 U

Taktekkingsprosjekter E 4 1 300 1 300 U

Ny Tangen stasjon VA K 4 5 000 U 5 000
Kategori 5
Løpende investeringsprosjekter K/E 5 233 836 H 44 997 37 828 39 328 39 328

Finans - aksjer og andeler 5 36 950 17 150 4 800 4 900 5 000 5 100

Startlån - videreformidling 30 000 45 000 45 000 45 000 45 000
Kategori 6

TOTALSUM ink. startlån 1 300 092 286 025 160 422 298 243 236 983 312 928

TOTALSUM eks. startlån 1 181 492 258 125 115 422 253 243 191 983 267 928

Endring vedtatt i K‐sak 124/18

1

1
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Finansiering av investeringer 2019 2020 2021 2022
Bruk av lånemidler -120 798 -231 257 -185 237 -242 121
Inntekter fra salg av anleggsmidler -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Kompensasjon for merverdiavgift -22 124 -49 669 -37 397 -52 566
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -8 900 -10 100 -11 500 -12 800
Overføring fra driftsbudsjettet -984 0 0 0
Bruk av avsetninger -16 516 -17 317 -14 349 -18 241

-175 322 -314 343 -254 483 -331 728  



Vedlegg: Obligatoriske oversikter 

Stange kommune – Årsbudsjett og økonomiplan 2019 – 2022  
 

 
71 

Vedlegg: Obligatoriske oversikter 

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Regnskap Reg. bud.

Tall i 1000 kroner 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue -472 002 -479 154 -496 028 -500 892 -505 757 -510 621
Ordinært rammetilskudd -679 427 -696 408 -710 507 -718 277 -724 754 -731 320
Skatt på eiendom -70 129 -71 796 -72 150 -52 740 -52 940 -53 110
Andre direkte eller indirekte skatter -456 -400 -400 -400 -400 -400
Andre generelle statstilskudd -67 961 -65 326 -53 022 -47 188 -43 127 -43 066

Sum frie disponible inntekter -1 289 975 -1 313 084 -1 332 107 -1 319 497 -1 326 978 -1 338 517

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -25 703 -25 050 -25 614 -26 624 -27 844 -29 125
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -11 0 0 0 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 26 046 29 456 32 276 37 510 43 609 48 972
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 43 186 41 960 45 414 49 125 54 110 58 634

Netto finansinntekter/-utgifter 43 518 46 366 52 076 60 011 69 875 78 481

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 103 778 80 716 17 559 1 499 294 623
Til bundne avsetninger 508 500 500 500 500 500
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -64 130 -63 996 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger -11 697 -5 756 -9 751 -30 436 -29 434 -25 286
Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger 28 459 11 464 8 308 -28 437 -28 640 -24 163

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0
Til fordeling drift -1 217 998 -1 255 254 -1 271 723 -1 287 923 -1 285 743 -1 284 199
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 154 003 1 255 254 1 271 723 1 287 923 1 285 743 1 284 199

Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) -63 996 0 0 0 0 0

Økonomiplan 2019 - 2022

 



Vedlegg: Obligatoriske oversikter 

Stange kommune – Årsbudsjett og økonomiplan 2019 – 2022  
 

 
72 

 

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet
Regnskap Reg. bud.

Tall i 1000 kroner 2017 2018 2019 2020 2021 2022
INVESTERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 141 500 325 160 110 622 248 343 186 983 262 828
Utlån og forskutteringer 32 010 36 000 45 000 45 000 45 000 45 000
Kjøp av aksjer og andeler 4 261 5 100 4 800 4 900 5 000 5 100
Avdrag på lån 46 716 16 308 8 900 10 100 11 500 12 800
Dekning av tidligere års udekket 0 4 994 0 0 0 0
Avsetninger 8 508 9 600 6 000 6 000 6 000 6 000

Årets finansieringsbehov 232 995 397 162 175 322 314 343 254 483 331 728

FINANSIERING
Bruk av lånemidler -135 431 -259 573 -120 798 -231 257 -185 237 -242 121
Inntekter fra salg av anleggsmidler -385 -4 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Tilskudd til investeringer -2 300 0 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift -13 567 -59 620 -22 124 -49 669 -37 397 -52 566
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -17 433 -13 600 -8 900 -10 100 -11 500 -12 800
Andre inntekter -68 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -169 184 -336 793 -157 822 -297 026 -240 134 -313 487

Overføring fra driftsbudsjettet 0 -1 520 -984 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger -58 818 -58 849 -16 516 -17 317 -14 349 -18 241

Sum finansiering -228 001 -397 162 -175 322 -314 343 -254 483 -331 728

Udekket / Udisponert 4 994 0 0 0 0 0

Økonomiplan 2019 - 2022
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Vedlegg: Obligatoriske skjema Stange Kommunale boligforetak 
2019 – 2022 

Stange kommunale boligforetak - Økonomisk oversikt - Drift
Regnskap Reg. bud.

Tall i 1000 kroner 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger 0 0 0 0 0 0
Andre salgs- og leieinntekter -42 055 -42 779 -44 066 -44 654 -43 907 -43 203
Overføringer med krav til motytelse -2 522 -2 013 -2 052 -2 052 -2 052 -2 052
Rammetilskudd 0 0 0 0 0 0
Andre statlige overføringer -1 818 -1 730 -1 778 -1 778 -1 778 -1 778
Andre overføringer 0 0 0 0 0 0
Inntekts- og formuesskatt 0 0 0 0 0 0
Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter -46 395 -46 522 -47 897 -48 485 -47 738 -47 034

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 7 625 7 988 8 815 8 815 8 815 8 815
Sosiale utgifter 1 995 1 999 2 255 2 255 2 255 2 255
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 16 103 16 772 17 186 18 251 19 021 19 834
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 686 730 750 750 750 750
Overføringer 8 913 9 341 5 806 5 806 5 806 5 806
Avskrivninger 9 281 9 280 9 280 9 280 9 280 9 280
Fordelte utgifter -507 0 0 0 0 0
Sum driftsutgifter 44 096 46 110 44 091 45 157 45 927 46 739

Brutto driftsresultat -2 299 -412 -3 805 -3 328 -1 811 -294

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -263 -230 -230 -230 -230 -230
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter -263 -230 -230 -230 -230 -230

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 2 915 3 345 3 428 4 041 4 358 4 658
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 6 416 6 577 7 157 7 214 7 512 7 189
Utlån 0 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 9 331 9 922 10 585 11 255 11 870 11 847

Resultat eksterne finanstransaksjoner 9 067 9 692 10 355 11 025 11 640 11 617

Motpost avskrivninger -9 281 -9 280 -9 280 -9 280 -9 280 -9 280
Netto driftsresultat -2 513 0 -2 730 -1 583 549 2 043

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -998 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 -549 -2 043
Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0
Sum bruk av avsetninger -998 0 0 0 -549 -2 043

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 656 0 0 0 0 0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond - mindreforbruk 1 772 613 0 0
Avsatt til disposisjonsfond - 2 % av driftsinntekter 342 0 958 970 0 0
Avsatt til bundne fond 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger 998 0 2 730 1 583 0 0

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -2 513 0 0 0 0 0

Økonomiplan 2019 - 2022
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Stange kommunale boligforetak - budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet
Regnskap Reg. bud.

Tall i 1000 kroner 2017 2018 2019 2020 2021 2022
INVESTERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 1 715 10 400 29 500 18 000 3 000 3 000
Utlån og forskutteringer 0 0 0 0 0 0
Kjøp av aksjer og andeler 4 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 1 500 0 0 0 0 0
Dekning av tidligere års udekket 656 0 0 0 0 0
Avsetninger 0 2 000 18 200 2 000 20 750 10 800

Årets finansieringsbehov 3 875 12 400 47 700 20 000 23 750 13 800

FINANSIERING
Bruk av lånemidler 0 -9 700 -17 045 -17 700 -2 700 -2 700
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 -2 000 -18 200 -2 000 -20 750 -10 800
Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift -43 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -243 -300 -300 -300 -300 -300
Andre inntekter 0 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -286 -12 000 -35 545 -20 000 -23 750 -13 800

Overføring fra driftsbudsjettet -656 0 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger -2 933 -400 -12 155 0 0 0

Sum finansiering -3 875 -12 400 -47 700 -20 000 -23 750 -13 800

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 0

Økonomiplan 2019 - 2022
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Generell del 
 

Innledning 
Dette dokumentet er Stange kirkelige fellesråds offisielle styringsdokument for neste budsjettår og 

kommende 4-års planperiode. Stange kirkelige fellesråd som folkevalgt styringsorgan er ansvarlig for 

virksomheten som omfatter både kirkene og gravplassene i Stange kommune. I henhold til kirkeloven 

og gravferdsloven finansieres virksomheten i det vesentlige gjennom rammetilskudd fra Stange 

kommune og gravfesteavgift fastsatt av Stange kommune. På investeringssiden gir kommunen også 

direkte tilskudd til prosjekter. Etter avtale mellom kommunen og kirkelig fellesråd ytes da tilskuddet 

normalt ikke som bevilgning til kirkelig fellesråd, men som tjenesteyting. Dette kommer til uttrykk i 

regnskap og budsjett det året prosjektet ferdigstilles. 

For rammetilskuddene til drift og investering er kommune og fellesråd enige om at fremstillingen av 

budsjett og økonomiplan gjøres som endringsforslag i forhold til en gjeldende ramme. Dette gir 

forutsigbarhet i økonomien og gjør det enkelt å se hvilke tiltak og endringer som foreslås. Helhetlig 

fremstilling av neste års budsjett i samsvar med økonomiforskrift for kirkelig fellesråd foreligger som 

vedlegg.  

Driftstilskuddet fra Stange kommune har vært nedskåret med  780.000 i årene 2014-2016.  Dette 

utgjør 8% av samlede inntekter på ca 10 millioner. Dette har medført nedbemanning i 

kirkegårdsdriften og kantortjenesten og reduksjon i vedlikehold av kirker og kirkegårder.  Nødvendig 

vedlikehold lider under mangel både på personalressurser og midler. 

Viktige utfordringer 

Brannsikkerhet 

Kirkene våre er uerstattelige kulturminner. Stange kirke er som middelalderkirke trolig det viktigste 

kulturminne i Stange kommune. Ved en overtenning vil bare murene stå igjen. En rekke kirkebranner 

har vist at brannsikring er svært viktig for å bevare disse for ettertiden. Brannsikkerheten i kirkene er 

ikke god nok. Tre av kirkene får installert automatiske slokkeanlegg i 2016. Et slikt anlegg vil i mange 

tilfeller kunne hindre overtenning. De gamle gulvmonterte rørovnene under benken representerer 

både en brannfare og fare for personskade og bør derfor byttes ut med nye. 

Bårefasiliteter på Ottestad kirkegård 

Ottestad kirkegård mangler hensiktsmessig bårefasiliteter. Bårekjelleren under kapellet er uten 

kjøleanlegg, har en farlig heisanordning og er ikke egnet til kjølerom etter dagens behov og standard.  

Dette forhindrer bruk av kapellet til menighetsaktiviteter.  Ottestad kirkegård er den av våre 

kirkegårder som har flest kistebegravelser pr år. Vi vil derfor bygge nytt bårerom i tilknytning til 

eksisterende driftsbygning.  

Utvidelse av driftsbygning Romedal med kontorer, lager, møterom og større 

garasje 

 
Romedal menighet har i dag kun gravkapellet som aktivitetslokale og fellesrådet har behov for 
garasjplasse til lastebil og gravemaskin. Kapellrommet skal holdes inntakt som kapellrom og har 
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derfor  sine begrensninger. Trosopplæringsreformen gir vesentlig økt aktivitet for barn og unge, og til 
dette trengs hensiktsmessige lokaler.  Med delfinansiering fra menighetsrådet ønsker derfor 
fellesrådet å utvide driftsbygningen til Romedal kirke i begge ender.  Utvidelsen vil romme kontorer 
for sokneprest, kantor og menighetsråd, stuer, lagerrom og foaje samt forlengelse av garasjene. 
Eksisterende kjøkken og toalett blir utnyttet og begrenser således investeringskostanden. 
Investeringen i egne menighetslokaler gir en  årlig besparelse på 60.000 i husleie som i dag går til 
leide kontorlokaler. 

Romedal kirke innvendig overflatebehandling 

Romedal kirke har betydelige skader i innvendig murpuss og er veldig malingslitt innvendig. Veggene 

er svært skitne fordi renhold unngås av frykt for pussutfall. 

Universell utforming av Stange kirke er midlertidig løst 

En demonterbar og enkel løsning er etablert for universell utforming av Stange kirke. Fellesrådet vil 

gjøre erfaringer med denne før vi eventuelt gjennomfører et større prosjekt. Avsatte midler foreslås 

omdisponert til andre formål. 

 

Andre utfordringer og satsingsområder 

Investeringsbehov 

Automatiske klokkeringeanlegg  

Av 5 hovedkirker er det 2 som har automatisert ringeanlegg for kirkeklokkene, Stange og Tangen. I 

Romedal, Ottestad og Vallset kirker må klokkene drives manuelt. Det er usikkerhet knyttet til om 

manuell ringing i våre kirker vil bli omfattet at nye bestemmelser om vern av immateriell kulturarv.  

Utvendig overflatebehandling av Ottestad og Vallset kirker 

Disse kirken ble malt utvendig i henholdsvis 2006 og 2007. Utvendig linoljemaling fornyes hvert 12. 

år. 

Utfordringer i driften 

Økt omfang av kirkegårdsdrift etter utvidelse av Ottestad kirkegård 

Utvidelse av Ottestad kirkegård vil øke arbeidsmengden og det er derfor avgjørende for en forsvarlig 

drift at arbeidskapasiteten økes. VI har fått en flott utvidelse av kirkegården med mye hekk, 

staudebed, busker og trær. Det er til sammen ca 13 mål å klippe når vi overtar ansvaret for dette i 

2018. Det er derfor behov for å utvide staben med en 60 % stilling som kirkegårdsarbeider. 

Holde forsvarlig standard på løpende drift og vedlikehold av kirkegårder og kirker 

Kirkegårdene er ikke godt nok bemannet til å holde den standarden som forventes på kirkegårdene. 

Driftssituasjonen er svært sårbar i forhold til belastningssvingninger og fravær. Fellesrådet har også 

en omfattende bygningsmasse å ta vare på. Det er derfor behov for å utvide kirketjenerstaben med t 

40 % stilling. Til forsterkning av kirkegårdsdrift om sommeren er det i tillegg behov for en stilling som 

utgjør 50% på årsbasis 
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Vedlikeholdsetterslep 

Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på bygninger og anlegg. Gjerder trenger fornying og 

kirkegårdsmurer trenger takvedlikehold. Det er behov for omfattende reparasjoner av 

kirkegårdsmurer etter utglidning. Følgeskader av manglende vedlikehold er under utvikling.  Tyngre 

vedlikeholds prosjekter på kirker tas i investeringsbudsjettet. Alt annet vedlikehold tas i 

driftsbudsjettet.  

Det er et stort sprik mellom behov og tilgjengelige midler til vedlikehold og opprusting av bygninger. 

Innføring av trosopplæringsreformen 

Trosopplæringsreformen ble innført i Stange kirkelige fellesråds område i 2014. Det betyr at det skal 

gis et tilbud om 315 timer trosopplæring for alle døpte fram til de er fylt 18 år. Denne 

trosopplæringen skal foregå som breddetiltak og finansieres med statlige midler. Inntekter og 

utgifter til dette omfattes av budsjettet som legges fram. 

 

Generelt om Den norske kirke virksomhet i Stange kommune 
Kirkeloven av 1. Juni 1996 fastslår at kirkelige fellesråd skal ”utarbeide mål og planer for den kirkelige 

virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes 

interesser i forhold til kommunen”. Stange kirkelige fellesråds virksomhet er definert av kirkelovens 

§14 og omfatter vedlikehold og drift av 6 kirker, 5 gravkapeller og 6 gravlunder med driftsbygninger. 

Den totale bygningsmassen er beregnet til 4.900 m2 og samlet kirkegårdsareal er 120 dekar.  Videre 

omfattes virksomheten av arbeidsgiveransvaret for de lokalt kirkelige tilsatte, 11,2 årsverk i alt. 

Kirkeloven og gravferdsloven av 1996 har gitt den lokale kirke en mer selvstendig stilling enn 

tidligere. Mens kommunen styrte den administrative og økonomiske delen av den lokale kirkes 

virksomhet, styrer nå kirken dette selv gjennom kirkelig fellesråd, med kirkevergen som daglig leder. 

Det er kirkeloven § 15 som regulerer kommunens rolle i forhold til den kirkelige virksomheten. 

Gjennom rammetilskudd sørger kommunen for ca. 60 % av inntektene til den kirkelige virksomhet i 

Stange. Prestene er lønnet av staten. Bevilgningene fra kommunen er en rammebevilgning på 

bakgrunn av budsjettforslag fra Stange kirkelig fellesråd. Fellesrådet tar avgjørelsene om hvordan 

økonomien skal fordeles. 

I tillegg finansieres en del av virksomheten i den lokale menighet av innsamlede midler i 

menighetene. Statens andel av utgiftene til den lokale kirke er for en stor del knyttet opp mot 

avlønning av prestene. Kommunen har økonomisk ansvar for kirkene våre. Kirkelovens § 15 slår fast 

at kommunen utreder midler til drift, vedlikehold og bygging av kirker og kirkegårder, kirkelige 

stillinger, administrasjon og oppgaver som undervisning, diakoni og kirkemusikk. 

Kirkene og kirkegårdene er viktige for folk i Stange. Her finnes flotte bygninger, vakre kirkegårder og 

mange dyktige og engasjerte medarbeidere, så vel ansatte som frivillige. Ca 77  % av Stanges 

befolkning er medlemmer av Den norske kirke.  

Kirkene i Stange kommune er alle enten fredet eller listeført hos riksantikvaren. Det innebærer blant 

annet at større periodisk vedlikehold som overflatebehandling etter gamle teknikker går som 
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investering. For trekirkene gjentar dette seg ca hvert 10-12. år. Murkirkene har lengre syklus. Alle 

trekirker er malt siden 2006.  

Fellesrådets strategi for planperioden 2019-2022 

Trygghet og tilhørighet, vekst og utvikling 

Stange kommunes kommuneplan har følgende hovedmål: 

Alle kommunens innbyggere skal føle trygghet og tilhørighet – og ha mulighet for vekst og utvikling – 

i arbeid og fritid 

Kirken i Stange er en medspiller i målsettingen om trygghet og tilhørighet, vekst og utvikling. 

Gjennom kirkens virksomhet kanaliseres omfattende frivillig engasjement for lokalsamfunn og 

innbyggere.  

Fellesrådets hovedoppgave 

Stange kirkelige fellesråd har som oppgave å forvalte de menneskelige-, økonomiske- og materielle 

ressursene til beste for den lokale kirke og for alle brukere av gravplassene i Stange kommune. 

Kirken i Stange 

Kirken i Stange fremstår for folk flest gjennom: 

 Menighetenes og fellesrådets aktiviteter og tjenester 

 Kirkebygg 

 Gravplasser 

Kirken og dens virksomhet er en viktig ressurs for å skape gode lokalsamfunn preget av nærhet, 

omsorg, identitet og kultur. 

Vi tror at en livskraftig kirke gjør kommunen vår til et bedre sted å bo. 

Kirkens satsing i forhold til kommunens temaområder 

Oppvekst 

Trosopplæringsreformen er den største kirkelige satsingen i moderne tid. Den retter seg mot barn og 

unge fra 0-18 år. Med statlig tilskudd drives tiltak som babysang, utdeling av fire- og seksårsbøker, lys 

våken med overnatting i kirkene, kirketeater, tårnagenter med mer. Fullt utbygd utgjøre dette 320 

timer pr kirkemedlem fra 0 til 18 år. Menighetene driver også klubber og kor for barn og unge for 

egen regning. 

Helse og omsorg 

Menighetene driver etterlattegrupper og glattkjøringskurs for nygifte ektepar. Gudstjenester og 

andre kirkelige aktiviteter er viktige møteplasser for mange innbyggere i kommunen. 

Kultur og fritid 

Menighetene driver en omfattende frivillig virksomhet rettet mot alle aldersgrupper. 
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Tangen, Stange og Ottestad kirke ligger langs pilegrimsleden mellom Oslo og Nidaros. Det er viktig å 

kunne holde kirkene åpne for pilegrimer og andre besøkende. Stange menighet har etablert frivillig 

vaktordning for dette om sommeren. 

Kirkene benyttes ofte til konserter og andre kulturarrangementer. Orglene er det viktigste 

instrument i kirkene våre. Flere av dem trenger fornyelse. 

Energi og klima 

Nye benkeovner vil gi bedre energieffektivitet og et inneklima som bedre ivaretar antikvariske 

verdier. Tetting og etterisolering vil kunne gi betydelig energibesparelse og klimaeffekt. I Ottestad 

kirke ble himlingen etterisolert i 2016.  

Administrativ styring og utvikling 

Gode rutiner internt og i samspill med kommunen er viktig for kirken i Stange.  

Stange kirkelige fellesråd vil 
 Arbeide for at soknene skal ha gode rammevilkår for å drive utadrettet menighetsarbeid 

 Yte fellestjenester for menighetenes daglig virksomhet 

 Arbeide for at gravlundene holdes i hevd og forvaltes etter den orden og verdighet som 

deres egenart tilsier 

 Samvirke og samhandle med Stange kommune 

 Yte god service til dem som henvender seg til kirkekontoret 

Menighetsrådenes virksomhet 
Menighetsrådene driver omfattende virksomhet og er opptatt av at kirken som formidler av både 

verdier, omsorg og kultur. 

Menighetsrådene er svært opptatt av at det gode ungdomsarbeidet knyttet til konfirmasjonstiden og 

årene etterpå kan videreføres. 

Menighetsrådene har gitt mange gode tilbakemeldinger om behov for vedlikehold av kirkebygg og 

kirkegårdsanlegg. De er opptatt av at kirkegårder og kirker skal holdes godt vedlike. For 

menighetsrådene er det også viktig å ha tilstrekkelig administrativ hjelp slik at de kan utføre sine 

oppgaver som forutsatt.  
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Investeringsplan for 2019 -2022 
Investeringsplan 2019-2022         

Stange kirkelige fellesråd         
  Vedtatt 

komm. 
2 017 2 018 2 

019 
2 020 2 021 2 022 Sum 

Investeringer som vedtas enkeltvis av Stange 
kommune 

  174 5 130 
5 

700 
3 400 

3 
200 

3 400 21 004 

Brannsikring av Stange kirke 2014 174 2 670         2 844 

Brannsikring av Ottestad kirke 2015 0 1 230         1 230 

Brannsikring av Vallset kirke 2015 0 1 230         1 230 

Nytt bårerom og utvidelse av garasje på Ottestad 
kirkegård 

2014     
1 

700 
      1 700 

Utvidelse av driftsbygning Romedal med 
kontorer, lager, møterom og større garasje* 

      4000       4 000 

Utvendig overflatebehandling av Ottestad kirke         400     400 

Romedal kirke innvendig overflatebehandling 2014       1 500     1 500 

Brannsikring av Romedal kirke         1 500     1 500 

Utvendig overflatebehandling av Vallset kirke           400   400 

Brannsikring av Strandlykkja kirke           1 000   1 000 

Brannsikring av Tangen kirke             1 500   1 500 

Forprosjektering av nye varmeovner og 
varmestyring i kirkene 

          300   300 

Utvendig overflatebehandling av Tangen kirke             400 400 

Utskifting av varmeovner og installering av 
sentral driftsstyring i alle kirkene 

            3 000 3 000 

Investeringer innenfor  tillskuddsramme   177 703 425 425 425 425 2 580 

Nye salmebøker   137 133         270 

Automatisk ringeanlegg i Romedal kirke     175         175 

Minilastere     250     300 300 850 

Riderklipper Romedal kirkegård     120         120 

Kjøp av lastebil         300       

Digitalisering av gravkart       400       400 

Diverse         100 100 100   

KLP egenkapitalavsetning   40 25 25 25 25 25 165 

Sum investering   351 5 833 
6 

125 
3 825 3 625 3 825 23 584 

Finansiering               0 

Tjenesteyting investering   174 5 130 
4 

700 
3 400 3 200 3 400 20 004 

Rammetilskudd fra kommunen   400 400 400 400 400 400 2 400 

Refusjon fra menighetsråd       1000       1 000 

Salg av maskiner               0 

Låneopptak               0 

Overført fra tidligere år     223         223 

Overføring fra driftsbudsjettet   0 25 25 25 25 25 125 

Sum finansiering   574 5 778 
6 

125 
3 825 3 625 3 825 23 752 

Resultat   -223 55 0 0 0 0   
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Beløp er oppgitt i hele 1000 kr.  Mva er ikke tatt med investeringplanen.  
* Medfører 60.000 årlig i sparte driftsutgifter   
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Investeringsbudsjett for 2019 
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Kommentarer til investeringsprosjekter 
Hvis ikke annet er oppgitt er kostnadene basert på eget overslag. 

Investeringer som fremmes for kommunen som tjenesteyting 

Brannsikring av kirker 

Kostnad: 1.000.000 – 2.500.000 pr. kirke (Anslått med bistand fra KA) 

Kirkene i Stange er uerstattelige kulturverdier. På grunn av konstruksjonsmåten er det vanskelig å 

slukke brann i gamle kirker utenfra. Et automatisk slokkeanlegg vil derimot kunne stoppe et 

branntilløp effektivt. 

Kirkene har ikke automatisk slokkeanlegg. Dette vil i typiske branntilfeller være avgjørende for om 

kirken brenner ned eller ikke. På grunn av konstruksjonsmåten vil branngasser raskt trekke opp i 

loftet. Når temperaturen her blir tilstrekkelig høy eksploderer disse branngassene og kirken 

overtennes og brenner ned. På grunn av eksplosjonsfaren bli 

 Stange kirke har i likhet med øvrige hovedkirker i kommunen har branndetekteringsanlegg med 

direkte varsling til brannvesenet. Disse anleggene er over 20 år gamle og bør erstattes med moderne 

løsninger. Innstallering av automatisk slokkeanlegg vil kunne redusere skadeomfang ved branntilløp 

og forhindre totalskade. Kostnaden er anslått til ca. 1000.000. 

Nytt bårerom og utvidet garasje på Ottestad kirkegård 

Kostnad: 1.700.000  

Bårerommet på Ottestad kirkegård er en uisolert råkjeller med for lav takhøyde og for dårlig plass til 

håndtering av kister. Det mangler kjøleanlegg og egner seg ikke til montering av dette.  

Garasjen er for liten og har for dårlig takhøyde. For eksempel kan ikke vår minigraver kjøres inn.Vi 

tenker oss nytt bårerom og ny garasje som tilbygg til eksisterende driftsbygning. 

Utvidelse av driftsbygning Romedal med kontorer, lager, møterom og større garasje 
Kostnad: 4.000.000 (Pristilbud fra entreprenør) 
 
Det dreier seg om en utvidelse på ca 180 m2 med en innebygd gangforbindelse til gravkapellet. 
Utvidelsen vil romme kontorer for sokneprest, kantor og menighetsråd, stue, lagerrom og foaje samt 
forlengelse av garasjene. Prosjektet omfatter også noe ombygging i eksisterende bygninger: Kjøkken i 
kapellet utvides ved at vegg fjernes og nåværende kontor/lagerrom innlemmes i kjøkkenet. Vindfang 
og bøttekott i eksisterende driftsbygning gjøres om til gang. 

Romedal kirke innvendig overflatebehandling 

Kostnad: 1.500.000 

Kirken ser ikke bra ut innvendig. Det er en del forvitret puss. Veggene er skitne og vaskes ikke av frykt 

for pussutfall. 

Forprosjektering av nye varmeovner og varmestyring i 5 kirker 

Kostnad forprosjektering: 500.000 (Eiendomsavdelingens anslag) 
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Varmeovnene i 5 av kirkene er av type rørovn trolig fra 50-60 tallet. Det er kun Tangen kirke som har 

ovner av nyere dato. Termografering har vist at disse rørovnene i noen tilfeller har 

overflatetemperatur på 175 grader. Vi kjenner til tilfeller der dette har medført personskade i form 

av 2. gradsforbrenning på barnehender. Den høye overflatetemperaturen utgjør også en brannrisiko. 

Dagens løsning for varmestyring er basert på ukesur eller manuell omstilling. Vi har ingen sentral 

kontroll eller overvåkning av temperatur. 

 Fellesrådet har årlige oppvarmingskostnader på rundt en halv million kroner.  Det er et betydelig 

potensial for besparelser med nye varmeovner og automatisert varmestyring integrert med  

kalendersystem 

Utvidelse av driftsbygning Romedal med kontorer, lager, møterom og større garasje 
Kostnad: 4.000.000 (Pristilbud fra entreprenør) 
 
Det dreier seg om en utvidelse på ca 180 m2 med en innebygd gangforbindelse til gravkapellet. 
Utvidelsen vil romme kontorer for sokneprest, kantor og menighetsråd, stue, lagerrom og foaje samt 
forlengelse av garasjene. Prosjektet omfatter også noe ombygging i eksisterende bygninger: Kjøkken i 
kapellet utvides ved at vegg fjernes og nåværende kontor/lagerrom innlemmes i kjøkkenet. Vindfang 
og bøttekott i eksisterende driftsbygning gjøres om til gang. 
 

Nye varmeovner og varmestyring 

Kostnad basert blant annet på  gjennomføring i Tangen kirke: 900.000  pr. kirke. 

De gamle benkeovnene har ulovlig høy overflatetemperatur og er brannfarlige. Nye ovner vil 

dessuten gi vesentlig bedre energieffektivitet pga høyere effekt og derved raskere oppvarming 

samtidig som de gir meget god brukskomfort. Utskifting av benkeeovner medfører  også behov for 

oppgradring av hovedtavlene. Samtidig med nye ovner bør det installeres sentral driftsstyring av 

oppvarmingen for å få bedre styring og overvåkning av oppvarmingen og dermed reduserte 

energikostnader. 

 

Prosjekter innenfor fast tilskuddsramme til maskiner og utstyr  for tiden 400.000 

Nye salmebøker  

Kostnad: 270.000 , prosjektet er gjennomført i 2017 

Ny salmebok ble utgitt høsten 2013. Flere menigheter har forskuttert innkjøp. Beløpet dekker ca 550 

salmebøker totalt. 

Automatisk ringeanlegg 

Kostnad: 175.000 pr kirke 

Stange og Tangen kirker har hatt automatisk ringeanlegg i mange år.  Med forbehold om godkjenning 

fra antikvarmyndighet, får Romedal kirke dette installert i 2016. Fare for hørselskade har medført at 

det er laget mer eller mindre provisoriske løsninger for manuell ringing med tau eller wire trukke 

flere etasjer ned. Dette gir mindre støyproblemer, men er sårbart for feilfunksjon og ikke bare enkelt 

å betjene. Manuell ringing medfører at kirketjener må være tilstede hele tiden fra en time før 
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gudstjenesten og vil dermed ikke kunne betjene gudstjenester i to kirker etter hverandre. Automatisk 

ringeanlegg vil derfor lette både å utførelsen og organiseringen av kirketjenerarbeidet.  

Digitalisering av kirkegårdskart 

Kostnad: 400.000 

Våre gravfelt er til dels svært mangelfullt oppmålt. Dette vanskeliggjør uttak av grav og gjenbruk av 

graver. Det er behov for ny oppmåling, merking og utarbeiding av digitalt kartverk. 

Minilaster til Stange kirkegård  

Kostnad: 250.000 

Stange kirkegård har ikke minilaster. Det har vist seg å være tungvint å rigge om minitraktor mellom 

fra gressklipping til bakskuffe. 

Utvendig overflatebehandling av Ottestad, Vallset og Tangen kirker 

Kostnad: 400.000 pr kirke 

Fordi kirkene er verdimessig nedskrevet og overflatebehandlingen skjer etter spesielle metoder av 

hensyn til kulturminnevern, går dette som investering. Normal syklus er 12 år. 

Siste overflatebehandlinger på trekirke: 

Ottestad kirke:  2006 

Tangen kirke: 2008 

Vallset kirke: 2009 

  



 

SKF Økonomiplan for 2019 – 2022    Sist endret: 06.11.2018 13:59  Side 14 av 16 
 

Driftsbudsjett 2019 og driftsplan 2019-2022 
I vedlegg 1 er driftsbudsjett satt opp i henhold til økonomiforskriften for kirkelig fellesråd  med 

rammejusteringer innarbeidet. 

Rammejusteringer og tiltak 
Tabellen nedenfor viser rammejusteringer og tiltaksforslag i prioritert rekkefølge 

Type endring Tekst 2019 2020 2021 2022 

Rammejustering 
Driftskonsekvens ved utvidelse av 
Ottestad kirkegård 

170 170 170 170 

Rammejustering 
Kompensasjon for bruk av egen bil i 
tjenesten 

65 65 65 65 

Sum 
rammejustering 

 160 160 160 160 

Tiltaksforslag Styrke kirketjenerstaben 40 % stilling 208 208 208 208 

Tiltaksforslag 50% sommerforsterkning kirkegård 250 250 250 250 

Tiltaksforslag 
Normalisere organistbemanning – 
videreføre Stange kirke som 
kulturarena 

250 250 250 250 

Tiltaksforslag Øke vedlikeholdet av bygninger 250 250 250 250 

Tiltaksforslag Øke vedlikeholdet av kirkegårder 200 200 200 200 

Tiltaksforslag  Tilsette Diakon med 50 % statstilskudd  310 310 310 310 

Sum tiltaksforslag  1468 1468 1468 1468 

Totalt   1628 1628 1628 1628 

 

Tall er oppgitt i hele tusen kroner. 

For hvert år er økningen relatert til 2018-budsjettet. 

Kommentarer til rammejusteringer og tiltak 

Driftskonsekvens ved utvidelse av Ottestad kirkegård – 100.000 

Den nye delen av Ottestad kirkegård har en omfattende beplantning som skal holdes i hevd og krever 

kyndig skjøtsel. Rammejusteringen kommer fra 2018 fordi anleggsgartner steller ut sesongen 2017 

som en del av kontrakten om utvidelsen. Vi har fått et flott anlegg med mye hekk, staudebed, busker 

og trær. Det er til sammen ca 13 mål gressplen. Kostnaden for stell i 2017 som inngikk i 

utvidelsesprosjektet, utgjorde 85.000. Med prisøkning og mindre kontraktsomfang er kostnaden 

anslått til 100.000 for 2018. 

Kompensasjon til kirketjenere for bruk av egen bil i tjenesten 

Kirkegårdsarbeidet er helt avhengig av at kirketjenerne stiller egen bil til rådighet for arbeidsgiver. 

Denne tjenesten forutsetter stor grad av mobilitet for den enkelte kirketjener som vil bli vesentlig 

dyrere å løse med tjenestebiler. Fra 1.9.2017 blir dette godtgjort i henhold særavtale for 

reiseregulativet. Kostnad for 5 kirketjenere i 2018 er 65.000. 
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Styrke kirketjenerstaben – 40 % stilling 

Stort arbeidspress kirketjenerne gjør oss sårbare ved fravær og skaper problemer i ferieavviklingen. 

For å sikre en stabil drift og holde kirkene og kirkegårdene i den skikk som forventes er det behov for 

en 40 % utvidelse av kirketjenerstaben. Dette kommer i tillegg til økt driftsareal som følge av 

Ottestad-utvidelsen. Merkostnaden blir 208.000 pr år. 

50% sommerforsterkning kirkegård 

Velstelte kirkegårder er et sterkt ønske fra publikum og et viktig mål for kirkelig fellesråd. For å kunne 

holde grøntanlegg med grusganger, hekker, murer, gjerder og utstyr i orden i sommersesongen er 

det behov for en sommerforsterkning til driftsteamet. 

Normalisere organistbemanning – videreføre Stange kirke som kulturarena 

Normalbemanning for organister i Stange har vært 3 fulle stillinger fordelt slik: Ottestad sokn, 

Stange/Tangen sokn og Romedal/Vallset. En av av organiststillingen har vært redusert til 60% siden 

2015 som følge av nedskjæringer. Dette er ikke en tilfredsstillende situasjon og rammer i særlig grad 

Stange sokn. Stange kirke som kulturbygg og konsertarena har tidligere hatt et omfattende 

kulturprogram der organisten har en sentral rolle. Skal dette kunne videreføres, trengs det en 100 % 

organiststilling i Stange og Tangen. 

Øke vedlikehold av bygninger 

Det er omfattende vedlikeholdsetterslep på mange bygninger, særlig kapellene. Med en 

rammeøkning på 250.000, vil etterslepet kunne tas igjen i løpet av 5-10 år. 

Øke vedlikehold av kirkegårdsanlegg 

Det er omfattende vedlikeholdsetterslep på kirkegårdene. Dette gjelder særlig gjerder og 

kirkegårdsmurer. Med en rammeøkning på 200.000, vil etterslepet kunne tas igjen i løpet av 5-10 år. 

Tilsette diakon med 50 % statstilskudd 

En diakonstilling vil kunne utløse mye frivillig innsats og gi et betydelig bidrag til den samlede 

innsatsen innen omsorg i Stange kommune. Tiltaket forutsetter at Bispedømmerådet har en ledig 

tilskuddshjemmel for diakonstilling med 50% dekning. Det betyr at tilskuddet forutsetter at 50 % 

finansieres lokalt.  
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Vedlegg 1 Driftsbudsjett 
 

 




