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Vedtatt årsbudsjett og økonomiplanvedtak 

Drifts- og investeringsbudsjettet for 2018 – 2021 

1. Kommunestyret vedtar de overordnede føringene og styringssignaler som beskrevet på side 22 - 
35. 

2. Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for 2018 – 2021 vedtas i samsvar med hoved-
oversikter på side 37 - 38 i budsjettheftet. 

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 bygg og anlegg for 2018 er budsjettert med totalt 165.775.000. Dette finansieres 
med låneopptak på inntil 124.331.000 kroner. Investeringsplan med finansiering godkjennes, jfr. 
investeringsoversikten på side 49. Det er budsjettert med et egenkapitalinnskudd til KLP på 4,7 
mill. kroner i 2018. 

5. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 30,0 mill. kroner i form av startlån, som videreformidles til 
aktuelle lånesøkere. 

Kommuneskatt 

6. Den kommunale skatteøren for personlige skatteytere settes til 11,8 % i 2018. Dersom Stortinget 
vedtar endring i den kommunale skatteøren, endres kommunens satser tilsvarende. 

Eiendomsskatt 

7. I medhold av Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, skal det skrives ut eiendomsskatt i Stange kom-
mune. Eiendomsskatten skal skrives ut etter utskrivningsalternativ a) faste eigedomar i heile 
kommunen jfr. Eiendomsskatteloven § 3. Eiendomsskatten fastsettes til 3,9 promille i 2018, ingen 
bunnfradrag. Fritak for eiendomsskatt følger av § 14 i kommunens vedtekter og eiendomsskatte-
loven §§ 5 og 7, se vedlegg. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, 20. mai og 20. novem-
ber. 

Utbytte og overføring 

8. Det er forutsatt utbytte fra Stange Energi med kr 10.000.000, og med overføring fra Stange kom-
munale boligforetak med kr 7.000.000. 

 

Stange 21.11.17 
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Tjeneste Beløp Total styr-
king inkl. 
rådmannens 
forslag 

Merknad 

Helse og Omsorg 
‐ Helsetj. i hjemmet 

Bedre tjenester til et økende antall 
tjenestemottakere. 

 
3.000.000,- 

(tilsvarer 3-4 årsverk) 

 
6.000.000,- 

(tilsvarer 6-8 
årsverk) 

 
 

‐ Helse og rehabilitering   
Tekniker velferdsteknologi 
Aktiv holdning og styrt aktivitet for 
å ta velferdsteknologi i bruk. 

   750.000,-   

Barn og Familie 
‐ Barnevern 

Økt kapasitet - Redusere antall fristbrudd 

 

 
   750.000,-  

(tilsvarer  1 årsverk) 

 
  
 

 

 

‐ Krisesenteret  
Stanges andel knyttet til ny stil-
ling 

   105.000,-      148.000,- Hamar og Ringsaker har 
gått inn med sine andeler. 

Samfunnsutvikling 
‐ Koordinator Flyktninge-

tjenesten/NAV 
3-årig prosjekt, med evaluering etter 2 år. 
Målrettet tilpassing av tiltak ut fra brukernes 
behov. Skal også omfatte innbyggere/brukere 
uten introduksjonsprogram.  
 

 
   750.000,- 

 
(tilsvarer  1 årsverk) 

 

  
Jfr. tidl. beh. i Driftsutvalg 
og Frmsk. 158/17 

 

Rådmannen  
Sommerjobb for Ungdom 

   200.000,-    200.000,- Årlig fra og med 2018 
(Videreføring av tiltak fra 
2017) 

Oppvekst 
Gratisskoleprinsippet – skoletu-
rer, Polen/Tyskland 

1.700.000,- 1.700.000,- Årlig fra og med 2019 
Jfr eget tekstforslag som 
beskriver tiltaket. * 

SUM rammeendringer 2018 2019-2021  

 5.355.000,- 
   200.000,- 
5.555.000,- 

5.355.000,- 
   200.000,- 
1.700.000,- 
7.255.000,- 

Finansiering: 
2018:  
Kr. 5.555.000,- 
Salderes mot disposi-
sjonsfond. 
 
2019-2021: 
7.255.000,- 
Salderes mot disposi-
sjonsfond. 

 

Disponering av driftsoverskudd 2017 og gjennomgang av økonomiske handlingsregler 

(Jfr. de økonomiske handlingsregler pkt 5) 

Et evt. regnskapsmessig overskudd for 2017 vil i sin helhet føres som styrking av disposisjonsfond. 

I lys av regnskapsavslutningen for 2017 og erfaringene fra senere års budsjettarbeid, gjennomføres 
det en evaluering og gjennomgang av de økonomiske handlingsreglene. 
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*Tekst vedr.: 

Gratisskoleprinsippet og skoleturer til Polen/Tyskland 

Kommunestyret setter av en ramme på 1,7 millioner kroner pr. år fra og med 2019 for å sikre at tradi-
sjonen med å reise til konsentrasjonsleirer i Polen og Tyskland videreføres. 

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide retningslinjer for en ordning som sikrer et likeverdig reise-
opplegg for Polen/Tyskland-turer. Ordningen må ligge innenfor kriteriene for gratisskoleprinsippet, og 
sikre at alle som enda ikke har bestilt reiser kommer med på ordningen kommunestyret nå innfører. 

Kommunestyret er kjent med at dagens 10. og 9. klassetrinn har bestilt, eller planlegger bestilling, og 
med eget opplegg for å skaffe midler til reisen. Disse reiser som planlagt i hht. planen som er lagt. 

 

INVESTERINGER 

Kroner 15 mill. til fem sentrale og historiske kulturbygg i Stange kommune 

(jfr beskrivelse i eget vedlegg)  

Tangen (Fredheim) kr.  2.200.000,- 

Stange (Sole)  

Ottestad (Kjonerud) inntil kr.  12.800.000,- (samlet for Sole og Kjonerud, Tallholen og 
Mostu) 

Romedal (Tallholen) 

Strandlykkja (Mostu skole) 

 

De foreslåtte investeringer på samlet kr. 15. mill til lokale kulturbygg, budsjetteres og finansieres slik: 

Fredheim legges til driftsbudsjettet (tilskudd). Belastes disposisjonsfond 

Prosjektene Mostu, Sole, Tallholen og Kjonerud legges inn under investeringsbudsjettet, finansieres 
ved belasting av disposisjonsfond.  

 

Verbalforslag:  

Felles landbruksmelding 

Stange kommune setter spørsmål om ei felles landbruksmelding på dagsorden i møtet med de andre 
kommunene i Hamarregionen. Ei felles landbruksmelding vil gi lokal matproduksjon økt fokus og syn-
liggjøre næringas viktige posisjon i Hamarregionen. Ei felles landbruksmelding for Hamarregionen bør 
sette mål for økt lokal matproduksjon, samtidig som den synliggjør muligheter for urbane kjøkkenha-
ger (urban garden) og urban dyrking i det offentlige rom. Ble vedtatt 2016. Hvordan gikk det? 

 

Handlingsplan for Miljø, energi og klima 

Som en oppfølging av «Lov om klimamål» som Stortinget vedtok 2. juni 2017, ber kommunestyret om 
at rådmannen tar handlingsplanen for Miljø-, energi- og klima opp til revidering og fornyelse, med sikte 
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på ny politisk behandling innen 2018. Det bør igangsettes en bred og faglig forankret prosess med 
utgangspunkt i den gjeldende planen, der foreliggende tema tas opp til ny vurdering på grunnlag av 
dagens kunnskap og med tilføring av nye og aktuelle klima- og miljøtema. 

Velferdsteknologi 

Stange Kommune vil som medlem av Osloregionens EU-kontor be om at kontoret i Brüssel framlegger 
aktuelle EU-prosjekter innen velferdsteknologi som vi kan delta i. 

Svømmeundervisning 

Kommunestyret ber Rådmannen legge tilrette for at kommunens barnehager prioriterer svømmeun-
dervisning.  

Boligpolitikk og boligsosial handlingsplan 

Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at de de forhold som naturlig hører til en boligsosial 
handlingsplan ivaretas i en helhetlig kommunedelplan for boligpolitikk, i tråd med kommunens plan-
strategi.  

Rådmannen bes om å vurdere hvilke oppgaver, innenfor foretakets primærområder; kjøp, salg og 
utleie av kommunale boliger og tomter, som kan gi bedre lønnsomhet ved at ansvaret overføres fore-
taket. Kommunestyret ønsker å samle all kommunal eiendom av kommersiell art i boligforetaket.  

Styrket integrering gjennom SFO 

Tilbud om gratis deltakelse i SFO for alle flyktningbarn fra 1.-4.klasse vil fremme både språkutvikling 
og samhandling mellom barn som går i samme skole. Dette antas å være et godt og effektivt integre-
ringstiltak for barna, men også for resten av den bosatte familien. 

Et slikt tiltak må evt. også ses i sammenheng med andre tiltak som allerede benyttes for å fremme 
barnas integrering og deltakelse. Kommunestyret ber derfor rådmannen vurdere hensiktsmessigheten 
og effekten av et slikt tiltak samt hvor mange plasser det kan dreier seg om på de ulike SFO-
enhetene.  

Rådmannen bes også avklare kostnaden for et slikt tiltak dersom alle barn av flyktninger i integrerings-
fasen (år 1-5) – som går i klassetrinn 1-4 i Stange kommune, tilbys gratis fulltidsplass i SFO, og om en 
slik kostnad kan dekkes inn over integreringstilskuddet. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret 
med en egen sak om dette i løpet av første halvår 2018. 

Lekeplass 

I investeringsbudsjettet for kommunalteknikk, post 97520, endres «Aktivitet/møteplass» til «Leke-
plass/møteplass» 
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Konsekvenser av kommunestyrets vedtak 
Netto driftsresultat utgjør, etter kommunestyrets endringer, for 2018 et underskudd på 18,9 mill. kro-
ner. Dvs. -1,2 %. Fylkesmannens norm, og kommunens handlingsregel, forutsetter et netto driftsresul-
tat på 1,75 - 2,0 %, som betyr at Stange har et netto driftsresultat for 2018 som er 50,3 mill. kroner for 
lavt for å nå normkravet. I hele økonomiplanperioden viser netto driftsresultat underskudd. Under-
skuddene i planperioden er dekket opp med midler fra disposisjonsfond. Rådmannen er av den opp-
fatning at fortsatt arbeid med kostnadsreduksjon og/eller effektivisering utover de grepene som allere-
de er vedtatt er nødvendig for å møte situasjonen. 

Etter kommunestyrets endringer vedrørende investeringer vil renteutgiftene samlet sett være budsjet-
tert med 25,0 mill. kroner i 2018. Avdrag på investeringslån er budsjettert med 41,0 mill. kroner i 2018, 
økende til 60,9 mill. kroner i 2021. 

Kommunens låneportefølje ved utgangen av 2018 er totalt 1.391,2 mill. kroner. Av dette utgjør start-
lån/formidlingslån 185,8 mill. kroner og 1.205,4 mill. kroner vil være investeringslån. Lån tilknyttet 
Stange kommunale boligforetak vil ved utgangen av 2018 utgjøre 163,7 mill. kroner. 

Økonomiske handlingsregler – budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 – etter korrigering 

Regel Tekst

Mål for 
planperioden 
2018- 2021 2018 2019 2020 2021 Kommentar

1 Resultatgrad 2,0 % -1,2 % -1,1 % -1,2 % -1,2 % 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 Egenkapital-dekning - 
investeringer

Minimum 25% 33,9 % 27,2 % 26,8 % 27,1 % Momskompensasjon regnes 
som EK-dekning

8 Investerings-utgifter Maks 15% 10,2 % 13,8 % 17,0 % 14,8 % Brutto investeringsutgifter i % 
av driftsinntektene

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

Investeringer 

98260 Ottestad u-skoleoppussing basseng og 98202 Basseng Ottestad, rehabilitering 

Prosjektene og midler i rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, er for-
skjøvet etter vedtak i K-sak 108/17. 

98519 Tingvold – K-sak 43/16 

Prosjektet og midler i rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, er forskjø-
vet etter vedtak i K-sak 93/17. 
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Endringer i budsjettdokumentet 

Alle vedtatte endringer i K-sak 132/17, Årsbudsjett 2018 – økonomiplan 2018-2021 rådmannens for-
slag er lagt inn og budsjettskjema og oversikter er oppdatert i dette dokumentet.  



Rådmannens kommentarer 
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Rådmannens kommentarer 

Regnskap 2016 

Stange kommunes regnskap for 2016 ble avsluttet med et mindreforbruk på 64,1 mill. kroner. Det 
regnskapsmessige resultatet skyldes i hovedsak; 

 Høyere skatteinngang 
 Lavere pensjonskostnader 
 Lavere lønnsoppgjør 
 Mindreforbruk i virksomheter og staber 
 Økning i integreringsmidler 
 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 
2016 knyttes i all hovedsak til forhold som er utenfor kommunens styringsmulighet. Når de statlige 
signalene om inntekter og utgifter fremstår med avvik i den størrelsesorden vi så for 2016, blir det 
vanskelig og 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 2018 – økonomiplan 2018 - 2021 

Med bakgrunn i vedtatte, økonomiplan for Stange kommune for 2017 – 2020, er økonomiplanen for 
2018 – 2021 utfordrende. Hvert år i planperioden er budsjettet saldert ved bruk av disposisjonsfond. 
Dette er en situasjon som ikke kan vedvare. Kommunens behov for økning av utgifts-/aktivitetsnivå er 
større enn inntektsveksten. Ved budsjettbehandlingen for 2017 ble det lagt klare føringer på at evt. 
nye, eller økning, av oppgaver måtte gå på bekostning av eksisterende aktivitet. Denne situasjonen er 
tilsvarende for 2018 – 2021. De statlige inntektsforutsetningene i regjeringens forslag til statsbudsjett 
for 2018 er ikke store nok til å dekke dagens aktivitetsnivå og forventninger til nye oppgaver i kommu-
nal sektor, ei heller i Stange kommune. Dette gjør at vi har en situasjon hvor vi ikke har dekning for all 
eksisterende aktivitet, i tillegg til de nye oppgavene regjeringen forutsetter utført i sitt forslag til stats-
budsjett. Det er derfor viktig at arbeidet med bedre/mer effektiv bruk av ressursene fortsetter. 

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

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

skole- og helsestasjonstjeneste samt barnevern 
 Norm for pedagogtetthet i barnehager 

Rådmannen har avsatt midler til disse tiltakene på felles reserve. Forslag til fordeling av midlene vil 
legges fram til behandling når driftskonsekvenser er beregnet for de ulike tiltakene. 

Fra regjeringens side understrekes det 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 evt. 
vekst utover det som dekkes av den kommunale deflatoren. 

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan bygger for øvrig på følgende forutsetninger: 

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

 Utgiftsrammene er justert for forventet lønns- og prisvekst i 2018 i hht. de signaler som er gitt i 
Statsbudsjettet, med en prisvekst på 1,8 %, en lønnsvekst på 3,0 %, og deflator på 2,6 %. 
Økonomiplanen legges frem i faste 2018-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 % pr. år 

 Investeringsplanen er oppdatert i hht. vedtatte investeringsplan 
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 Rammene er justert for politiske vedtak av økonomisk karakter vedtatt i løpet av 2017 

Rådmannens budsjettforslag bygger, som tidligere år, på de forutsetningene og anslagene som ligger 
i regjeringens forslag til statsbudsjett, som vedtatt i handlingsregel 2 om frie inntekter. Realveksten i 
kommunesektorens frie inntekter er beregnet til 1,0 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 
2017 i revidert nasjonalbudsjett 2017. 

I budsjettforslaget for 2018, og planperioden 2018 – 2021, legger rådmannen frem et budsjett i teknisk 
balanse. Rammene til enhetene er korrigert for: 

 Prisvekst med 1,8 % 
 Deflator med 2,6 % 
 Konsekvenser av tiltak foreslått i 1. og 2. tertial, samt øvrige tiltak av varig karakter kommune-

styret i løpet av 2017 har bevilget midler til 
 Tiltak bevilget i tidligere planperioder  
 Konsekvensen av årets lønnsoppgjør  

Midler til lønnsoppgjøret for 2018 er avsatt til felles reserve, og fordeles på virksomheter og staber når 
konsekvensen er kjent.  

Netto driftsresultat er presset, og utgjør for 2018 et underskudd på 12,7 mill. kroner. Dvs. -0,8 %. Fyl-
kesmannens norm, og kommunens handlingsregel, forutsetter et netto driftsresultat på 1,75 - 2,0 %, 
som betyr at Stange har et netto driftsresultat for 2018 som er 44,1 mill. kroner for lavt for å nå norm-
kravet. I hele økonomiplanperioden viser netto driftsresultat underskudd. Underskuddene i planperio-
den 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 nødvendig for å møte situasjonen. 

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 viderefører dagens drift på et nøk-
ternt nivå. Følgende tiltak ønskes trukket fram: 

 I regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt opp til en nedtrapping av eiendomsskatt for 
verker og bruk. I økonomiplanen er eiendomsskatt verker og bruk redusert i hht. regjeringens 
forslag. 

 Det er varslet nedgang i mottak av antall flyktninger. Budsjettet er korrigert for dette ved re-
duksjon av integreringstilskudd, og reduksjon av kostnader i flyktningetjenesten. Det legges 
opp til en kontrollert reduksjon/avvikling av opplæringstilbudet for flyktninger.  

 I 2016 og 2017 ble det avsatt midler til gjennomgang av Tilrettelagte tjenester for å kartlegge 
muligheter for optimalisering av driften. Endelig rapport er planlagt ferdigstilt 01.04.18, og skal 
politisk behandles. Med dagens driftsnivå og organisering har virksomheten en driftsramme 
som er for lav. Rådmannen foreslår av det også i 2018 legges inn 10,0 mill. kroner ekstraordi-
nært til drift av Tilrettelagte tjenester. Dette dekkes av disposisjonsfond. En eventuell ramme-
endring i virksomheten må foretas når resultatene av den endelige rapporten foreligger. 

 Rådmannen har lagt inn en rammeøkning på Kommunalteknikk på 200.000 kroner årlig for at 
kommunen i større grad skal kunne jobbe med tilrettelegging for økt/bedre tilgang til Mjøsa. 
Langs deler av strandlinja er det bra tilgang, men det tas sikte på i større grad å oppnå sam-
menhengende forbindelser som åpner tilgangen for allmennheten. 

 I hht. til K-sak 19/17, om utbedring av publikumsbygg, har rådmannen foreslått å opprette et 
investeringsprosjekt med 1,0 mill. kroner årlig til tiltak for universell utforming. 

 Vi har de senere årene sett at utfordringene rundt ekstreme værforhold er økende også i inn-
landet. Av den grunn foreslår rådmannen å avsette 1,5 mill. kroner årlig i investeringsbudsjet-
tet til forebyggende klimarelaterte tiltak. 

Når det gjelder tiltak som er lagt inn i økonomiplanen så vises det til tiltaksoversiktene som er presen-
tert under kommunalsjefenes satsningsområder. 

Rådmannen ber kommunestyret vektlegge utviklingen i økonomiplanperioden. 

I økonomiplanperioden synes det i hovedsak å være tre muligheter for å styrke budsjettet: 
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1. Fortsatt fokus på effektivisering (digitalisering av interne og eksterne tjenester) 
2. Reduksjon av tjenestetilbudet 
3. Økt eiendomsskatt 
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Budsjettforslaget for Stange kommune 
Rådmannens budsjettforslag bygger på kommunestyrets vedtak til budsjett 2017, og økonomiplan 
2017 – 2020. Økonomiplanen er korrigert for kommunestyrets endringer av varig økonomisk konse-
kvens gjennom 2017, samt de endringer som ligger i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. 

Det er en utfordrende oppgave og få tilpasset utgiftsnivået i forhold til de signaler regjeringen har gitt 
om inntektsnivå, men rådmannen legger fram et forslag til budsjett og økonomiplan som i all hovedsak 
viderefører dagens drift, og hvor det er avsatt midler i hht. de signaler regjeringen har gitt gjennom sitt 
forslag til statsbudsjett. 

 

 



Statlige forutsetninger 

Stange kommune – Budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 
 

 
13 

Statlige forutsetninger 

Endringer i det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2017 
Etter revidert nasjonalbudsjett (RNB) er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2017 oppjus-
tert med 4,0 mrd. kroner. Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinære store uttak av utbytter til personli-
ge skatteytere for inntektsåret 2016, som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen. 

Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 2,3 prosent, det vil si uendret fra 
RNB.  

Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2017 anslås til 6,4 mrd. kroner, tilsvaren-
de 1,4 %. Realveksten i de frie inntektene anslås til 2,5 mrd. kroner, tilsvarende 0,7 %. Veksten er 
vesentlig sterkere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2017. 

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2018 
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 på 4,6 mrd. 
kroner, tilsvarende 0,9 %. Videre har regjeringen lagt til grunn en realvekst i frie inntekter på knapt 3,8 
mrd. kroner, hvorav 3,6 mrd. kroner for kommunene må ses i sammenheng med økte utgifter knyttet til 
befolkningsutviklingen (demografi). Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi har anslått merutgiftene for kommunesektoren i 2018 til om lag 2,7 mrd. kroner som følge av 
den demografiske utviklingen. Av dette anslås det at om lag 2,2 mrd. kroner må finansieres innenfor 
veksten i frie inntekter. I forslag til statsbudsjett 2018 blir veksten i kommunesektorens samlede pen-
sjonskostnader for 2018 anslått til 350 mill. kroner, utover det som dekkes av den kommunale deflato-
ren. De økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene. Kostnadene fordeler seg med 300 mill. 
kroner på kommunene og 50 mill. kroner på fylkeskommunene. 

Frie inntekter 

Av veksten i frie inntekter til kommunene skal følgende dekkes: 

 300 mill. kroner med opptrappingsplanen på rusfeltet 
 200 mill. kroner begrunnes med tidlig innsats i barnehage og skole 
 200 mill. kroner med forebyggende tiltak for barn, unge og familier for å ruste kommunene til 

barnevernsreformen 

Innenfor den samlede veksten i frie inntekter gir det et handlingsrom for kommunene på vel 400 mill. 
kroner til å bygge ut tjenestene eller bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i tråd med lokale behov.  

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 2018 som kan brukes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten. 

Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2018 er anslått til 2,6 %. Lønnsveksten i kommunene 
anslås til 3,0 %.  

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: 

 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  

Disse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter.  
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Skattøren 2018 

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 

I kommuneproposisjonen for 2018 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes fra en 
målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Det 
foreslås at den kommunale skattøren for 2018 holdes uendret på 11,8 %. Skatteinntektene anslås 
etter dette å utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter i 2018. 

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2018 bygger på blant annet 1,1 % sysselsettings-
vekst i norsk økonomi og 3 % lønnsvekst fra 2017 til 2018. Skatteanslaget for 2018 innebærer en 
skattevekst på 2,4 % fra 2017 til 2018 for kommunene. 

Innlemminger/endringer i rammetilskuddet 

Innlemming av boligsosiale tilskudd trappes opp 

I statsbudsjettet for 2017 ble 10 mill. kroner fra det boligsosiale tilskuddet på arbeids- og sosialdepar-
tementets budsjett innlemmet i rammetilskuddet. Det foreslås at 28,5 mill. kroner innlemmes i 2018. 
Det tas sikte på å innlemme ytterligere midler i 2019 ettersom igangsatte forsøk/arbeid i kommunene 
avsluttes. Etter 2019 vil det bli videreført midler på posten for å bidra til utviklingen av de sosiale tje-
nestene i arbeids- og velfersforvaltningen. 

I statsbudsjettet for 2017 ble 5,7 mill. kroner av det boligsosiale kompetansetilskuddet innlemmet i 
rammetilskuddet til kommunene. Det foreslås å innlemme ytterligere 15,5 mill. kroner i rammetilskud-
det til kommunene i 2018. 

Tilskudd til frivilligsentraler 

De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til rammetil-
skuddet til kommunene i 2017. Midlene er gitt en særskilt fordeling i en overgangsperiode på fire år. 
Rapportering fra kommunen viser at det er totalt 18 nye frivilligsentraler i 17 kommuner i 2017. Det 
foreslås å øke bevilgningen med 15,0 mill. kroner i 2018, inkludert 6,6 mill. kroner til kommuner med 
nyetablerte frivilligsentraler. 

Tilskudd til flere barnehagelærere, helårseffekt 

Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det øremerkede tilskuddet til flere barneha-
gelærere på Kunnskapsdepartementets budsjett innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. End-
ringen får helårseffekt i 2018 og det foreslås derfor å innlemme ytterligere 247,2 mill. kroner. Det er 
lagt opp til at midlene skal finansiere en skjermet pedagognorm som etter planen skal tre i kraft 1. 
august 2018. 

Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, helårseffekt 

Det ble fra 1. juli innført et krav om fem års botid for rett til kontantstøtte. Endringen vil kunne øke et-
terspørselen etter barnehageplass. Det foreslås at rammetilskuddet til kommunene økes med 18,5 
mill. kroner som kompensasjon for helårseffekten. 

Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, helårseffekt 

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017 ble det besluttet å øke kontantstøtten til 7.500 kroner fra 
1. august 2017, noe som medfører en reduksjon i etterspørselen etter barnehageplass. Endringen får 
helårseffekt i 2018 og det foreslås derfor å redusere rammetilskuddet til kommunene med 127,9 mill. 
kroner.  

Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt 

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det vedtatt å øke inntekts-
grensen for gratis kjernetid i barnehagen fra 428.000 kroner til 450.000 kroner med virkning fra 1. au-



Statlige forutsetninger 

Stange kommune – Budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 
 

 
15 

gust 2017. For å kompensere kommunene for helårseffekten foreslås det å øke rammetilskuddet med 
7,9 mill. kroner i 2018. 

Tidlig innsats overgang mellom barnehage og skole 

For å legge til rette for at alle barn kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole, har regje-
ringen sendt på høring et forslag om å lovfeste en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samar-
beide om denne overgangen. Kommunesektoren kompseneres for lovendringen gjennom en økning i 
rammetilskuddet på 20,0 mill. kroner i 2018.  

Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å øke maksimalprisen for en heltidsplass i barnehage 
med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til 
kommunene med 301,5 mill. kroner. 

Vigselsmyndighet, ansvaret overføres til kommunene 

Overføring av oppgaven fra domstolene til kommunene vil skje fra 1. januar 2018. Som følge av dette 
foreslås det å overføre 3,0 mill. kroner fra Justis- og beredskapsdepartementets budsjett til rammetil-
skuddet til kommunene.  

Økning i frie inntekter skal gi rom for følgende 

Tidlig innsats i barnehage og skole 

200 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnes med økt satsing på tidlig 
innsats i barnehage og skole i 2018.  

Barnevern 

200 mill. kroner av forslaget til vekst i frie inntekter til kommunen begrunnes med forebyggende tiltak 
for barn, unge og familier. Dette åpner også for at kommunene kan prioritere ytterligere satsing på 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2018. 

Opptrappingsplan for rus 

Regjeringen vil styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 mrd. kroner i planperioden 2016 - 2020. Det er i 
2016 og 2017 bevilget til sammen 986,8 mill. kroner knyttet til oppfølging av planen. For 2018 er 300 
mill. kroner av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnet med økt satsing på rusfeltet.  

Andre saker 

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser har i perioden 2014 - 2017 blitt styrket betydelig. 
Tilsagnsrammen de siste fire årene har ligget høyt med henholdsvis 2.500 plasser per år i perioden 
2014 -2016 og 3.100 plasser i 2017. Stortinget har vedtatt å endre investeringstilskuddet til heldøgns 
omsorgsplasser fra og med 2021 til kun å omfatte plasser som gir netto tilvekst. Det er vedtatt en 
overgangsordning for perioden 2017 - 2020. I denne perioden kan deler av tilskuddet også benyttes til 
å fornye eksisterende bygningsmasse gjennom utskifting eller renovering. 

Bevilgningsforslaget for 2018 innebærer en tilsagnsramme på om lag 3,05 mrd. kroner. Rammen gir 
rom for tilskuddet til om lag 1.800 heldøgns omsorgsplasser.  

Dagaktivitetstilbud for personer med demens 

Som del av Demensplan 2020 videreføres tilskuddsordningen til dagaktivitetstilbudet for personer med 
demens. Det foreslås å legge til rette for om lag 350 flere dagaktivtetsplasser til personer med demens 
i 2018. 
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Grunn-, videre- og etterutdanning i omsorgstjenestene 

Regjeringen vil styrke grunn-, videre- og etterutdanningen av ansatte i omsorgstjenestene. Det fore-
slås å øke den delen av bevilgningen som går til dette formålet med 25 mill. kroner til totalt 350 mill. 
kroner i 2018. Med dette vil regjeringen ha økt bevilgningen med om lag 185 mill. kroner i perioden 
2014 - 2018. 

Tilskuddsordningen minoritetsspråklige barn 

Videre foreslår regjeringen å innføre en tilskuddordning som har til hensikt å støtte kommuner som har 
mange minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage. Tilskuddet skal gå til ulike typer informa-
sjons- og rekrutteringsarbeid, slik at barhagedeltakelsen blant barn med minoritetsspråklig bakgrunn 
øker. Det foreslås bevilget 20 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett til formålet.  

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester 

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen en moderat endring av ordningen i 
2018. Innslagspunktet for når kommunen kan sende refusjonskrav for særlig ressurskrevende tjenes-
ter prisjusteres og økes med 50.000 kroner utover lønnsveksten. Det nye innslagspunktet for når 
kommunene kan kreve refusjon for særlig ressurskrevende tjenester blir i 2018 1.235.000 kroner. 
Kompensasjonsgraden for beløpet over innslagspunktet foreslås holdt uendret på 80 %. 
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Budsjettprosessen – budsjettdokumentet 
I henhold til Stange kommunes styringssystem har rådmannen lagt opp en aktivitets- og fremdriftsplan 
for budsjett- og økonomiplanprosessen 2018 – 2021 vedtatt av kommunestyret i sak 11/17. Budsjett-
utkast 1 2018 og økonomiplan 1 2018 – 2021 ble lagt fram til behandling i kommunestyret i juni 2017. 

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 2021 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 2018 – 2021. Driftsbudsjettet for Stange kommunale boligforetak vil bli fremlagt som egen 
sak. 

Rådmannens utkast er utarbeidet med utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2017, justert for vedtak av 
varig økonomisk karakter gjort av kommunestyret gjennom 2017. Det foreliggende tabellverk viser de 
foreslåtte nettorammer fordelt på virksomheter og staber for hele kommunens virksomhet.  
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Økonomiske handlingsregler 
Kommunestyret vedtok i møte 25. mai 2016 handlingsregler for den kommunale økonomien. 

Regel 1: Resultatgrad 

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

I planperioden viser budsjett 2018 en resultatgrad på -0,8 %. Dette skyldes økning av netto finans-
kostnader (renter og avdrag) som følge av høyt investeringsnivå, samt høyere aktivitetsnivå enn sig-
naler fra kommuneøkonomiproposisjonen tilsier.  

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 2018 – 2021. Ved utgangen av 2016 var egenkapitalgraden 12,4 %. 

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 evt. nye tiltak. 

Dersom regnskapene for 2018 – 2021 viser overskudd betyr dette at 2/3 skal avsettes til egenkapita-
len eller benyttes til nedbetaling av gjeld. 

Regel 6: Netto låneportefølje 

 Langsiktig gjeld ekskl. pensjoner, utlån og ubrukte lånemidler skal ikke overstige 55 % av 
driftsinntektene ved utgangen av økonomiplanperioden 2018 – 2021. 

Det er i budsjettet for 2018 foreslått å ta opp nye lån til investeringsprosjekter i størrelsesorden 124,3 
mill. kroner. I tillegg kommer startlån fra Husbanken på 30 mill. kroner. Samlet låneopptak i 2018 blir 
154,3 mill. kroner. Langsiktig gjeld knyttet til investeringer er beregnet å utgjøre 1.247,9 mill. kroner 
ved utgangen av 2018.  

Regel 7: Egenkapitaldekning – investeringer 

 Minimum 25 % av finansieringen av investeringer skal dekkes av egenkapital (merverdiavgift, 
fond eller driftsmidler). 

Momskompensasjon på investeringer anses som egne midler i finansieringen av investeringene. 
Egenkapitaldekningen på investeringer utgjør i 2018 27,8 %. Dette er merverdiavgift av investerings-
utgifter, samt bruk av midler avsatt på fond. Det legges opp til å kunne nå kravet i handlingsregelen i 
hele planperioden. 
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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. 

Handlingsregelen er ikke overholdt i 2019 og 2020. Dette skyldes at det i planperioden er lagt inn mye 
investeringsmidler, spesielt innenfor oppvekstsektoren. Det hefter usikkerhet spesielt rundt Stange 
ungdomsskole hvor det er lagt inn anslag på investeringskostnader ut fra det dyreste investeringsal-
ternativ. Dette er en sak som man vil komme tilbake til når politiske beslutninger om skolebyggene blir 
tatt.  

Det er også forutsatt at alle driftsutgifter og finanskostnader skal være dekket i de foreliggende ram-
mebudsjettene. Det er benyttet maks 35 års avdragstid på alle nye låneopptak. 

Regel 9: Disposisjonsfond 

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

Disposisjonsfondsmidler viser samlet kr 262.950.006 pr. 31.12.16. Av dette er mye allerede disponert 
til enkelttiltak i drifts- og investeringsbudsjettet. Ved fremleggelse av rådmannens endelige forslag til 
økonomiplan vil vi, som tidligere, utarbeide en oversikt over frie midler i disposisjonsfond. Akkumulert 
premieavvik per 01.01.16 utgjør kr 86.320.797. Ordningen omfatter KLP (Kommunal Lands Pensjons-
kasse) og SPK (Statens Pensjonskasse). 

Økonomiske handlingsregler – budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 

Regel Tekst

Mål for 
planperioden 
2018- 2021 2018 2019 2020 2021 Kommentar

1 Resultatgrad 2,0 % -0,8 % -0,7 % -0,7 % -0,7 % 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 Egenkapital-dekning - 
investeringer

Minimum 25% 27,8 % 26,9 % 27,0 % 27,3 % Momskompensasjon regnes 
som EK-dekning

8 Investerings-utgifter Maks 15% 10,6 % 16,0 % 15,5 % 13,8 % Brutto investeringsutgifter i % 
av driftsinntektene

9 Disposisjonsfond Måltall min. 1 Minimum dekke akkumulert 
premieavvik ved årets slutt  
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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 gjennom kommuneplanens 
samfunnsdel og planlegging av arealbruken. Stange kommune har mål om årlig befolkningsvekst på 
1,2 %. Det skal være fokus på god folkehelse, attraktivitet og bolyst, god forvaltning og en bærekraftig 
utvikling. 

Til kommunalsjefsområdet Samfunnsutvikling ligger kommunale eiendommer, plan, bygg og oppmå-
ling, kulturområdet, bosetting av flyktninger, veg, vann og avløp, landbruk og næringsutvikling. I tillegg 
ligger juridisk rådgiving, det overordnede kommunikasjonsarbeidet og eiendomsutvikling innen områ-
det. Samfunnsutvikling har også det koordinerende ansvaret for gjennomgripende tema som folkehel-
se, energi-, miljø, klima, trafikksikkerhet, o.a. I tillegg har samfunnsutvikling ansvar for den administra-
tive oppfølgingen av en rekke interkommunale samarbeid, foretak og selskaper. 

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 Åkersvika hageby 

 Få boligtomter til selvbyggere 
 Stort behov for å få på plass ny arealplan for å avklare viktige arealmessige problemstillinger 

som f.eks. strandsoneplan, alternative næringsarealer mv. 
 Øke interessen/investeringer for etablering av næringsvirksomhet i kommunen 
 Styrking 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 
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Satsingsområder Mål Indikator
Resultat 

2016

Sammenli

gning1

Resultatmål 
2018

Vekst
Befolkningsvekst 1. økning i folketall i 

prosent
Folkehelse og attraktivitet Boligbygging Antall igangsatte 243 - >140

Aktivt kulturliv Antal omtaler i medier 287 - 290

Integrering Antall i jobb/utdanning 
etter intro-program (%)

57 47 80

Lag og foreninger Antall medlemmer 6138 - 6150

Næring og infrastruktur
Sysselsetting, private 
bedrifter

Andel sysselsatte
3532 122232 +50

104403

43324

10365

Matproduksjon Andel dyrket jordareal (%) 91,3 - 91,3

Bredbånd Andel hus over 30 MB/s 
(%)

56 82 65

Lekkasjeandel vann Lekkasje m3/m/år 4,8 3,16 4,3

Innlekking avløp Lekkasjeprosent 32 - 30

Renhold Utgifter, kr/m2 161 171 150

Vedlikehold Utgifter, kr/ m2 93 98 100

Riktig omfang, bygg m2 formålsbygg per 
innbygger

4,4 3,8
4,3

Klima Energiforbruk, bygg Energiforbruk kWh/m2 110 113 105

Husholdningsavfall Andel til forbrenning 42 517 38

Saksbehandling Bygesak Oversittet frist i % 0 - 0

Tjenestebygg

 

 

Organisasjonsendring 

Det vil være behov for ytterligere endringer innenfor samfunnsområdet. Det er ansatt egen nærings-
sjef i kommunen og det er investert betydelig i næringseiendommer. Funksjonen næringsutvikling må 
utvikles videre i 2018. Det er videre behov for å styrke beredskap og sikkerhets generelt, og knyttet til 
både informasjonsteknologi og internkontroll spesielt. Det er også opprettet stilling som skal ha særlig 
fokus på frivillige lag og foreninger. Denne funksjonen skal videreutvikles i 2018. 
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Tiltak innenfor rammen Vedtakstype 2018 2019 2020 2021

Eiendomsavdelingen

Budsjett tekniske justeringer Paviljong Hoberg skole 600                  600                  600                  ‐                 

Budsjett tekniske justeringer 2. tertial 2017 ‐ Årsverk til TT, Lille 

Kjonerud

‐675                ‐675                ‐675                ‐675               

Endring fra tidligere års tiltak Energimerking yrkesbygg ‐240                ‐240                ‐240                ‐240               

Tiltaksforslag fra virksomhet Driftstilskudd til Stangehallen DA 80                    80                    80                    80                   

Tiltaksforslag fra virksomhet FDV TT‐boliger Gartnervegen 300                  600                  600                  600                 

Tiltaksforslag fra virksomhet Leie Drengestua  ‐  legekontorer/‐vakt 

Ottestad

500                  500                  500                  500                 

Planavdelingen

Endring fra tidligere års tiltak Brunskogsneglen ‐27                  ‐27                  ‐27                  ‐27                 

IKT

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ IKT stab 2 100              2 100              2 100              2 100             

Kultur og fritid

Budsjett tekniske justeringer 2. tertial 2017‐ Ungdomskontakt til Barn 

og Familie

‐2 312             ‐2 312             ‐2 312             ‐2 312            

Budsjett tekniske justeringer 2. tertial 2017‐ Kulturvernpris 15                    15                    15                    15                   

Budsjett tekniske justeringer Endring integreringstilskudd, færre 

flyktninger

‐2 000             ‐8 000             ‐12 000          ‐16 000         

Budsjett tekniske justeringer Økt overføring Stange kirkelig fellesråd ‐ 

2018

120                  120                  120                  120                 

Kommunalteknikk

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Økt ramme sentrumsarr. 150                  150                  150                  150                 

Budsjett tekniske justeringer Korr. føring bruk av ord. disp.fond 2 742              2 742              2 742              2 742             

Tiltaksforslag fra virksomhet Tilrettelegging strandsone 200                  200                  200                  200                   
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Oppvekst 
Under kommunalsjef for oppvekst ligger virksomhet for barnehager, 8 barneskoler, 1 oppvekstsenter, 
3 ungdomsskoler og Åkershagan oppvekst- og aktivitetssenter. To rådgivere ivaretar ulike oppgaver 
innenfor oppvekstområdet, den ene hovedsakelig innenfor IKT. Økonomisk håndteres oppvekstsekto-
ren under ett, og det gjennomføres rammeendringer mellom skolene ved endring av elevmassen ved 
begynnelsen av hvert skoleår. 

Vi skal ha et aktivt barnehage- og skoleeierskap. Kommunestyret i Stange skal ha god innsikt i kvali-
tetsarbeidet i barnehage og skole med mål og resultatoppnåelse. 

Rådmannens oppdrag 

Det overordnede oppdraget slik det er beskrevet i kommunedelplan oppvekst, er økte læringsresulta-
ter og godt lærings- og oppvekstmiljø. Mål og strategier for planperioden er i planen strukturert i mål-
skjema knyttet til hvert av satsingsområdene. 

Barnehage- og skolekultur 

Stangebarnehagen og Stangeskolen skal være preget av kultur for læring og danning, med en grunn-
tenkning om at alle barn og unge lærer med rett hjelp og støtte. Det betyr at vi skal ha en tydelig mål- 
og resultatoppfølging av faglig og sosial utvikling, spesielt inn mot utfordringene beskrevet i tilstands-
rapporten for 2016, og som gjenspeiles i de konkrete målsettingene for hvert innsatsområde i 2018. 
Dokumentasjon av måloppnåelse vil foreligge i ulike kartleggings– og brukerundersøkelser. Felles 
leseplan for de yngste trinnene er tatt i bruk ved skolestart 2017og skal videreutvikles. Digitale ferdig-
heter er viktig både i barnehage og skole. Vi er i startfasen av arbeidet med ny digitaliserings-strategi 
for oppvekstsektoren i Stange og forventer at denne ferdigstilles i løpet av 2018. Barnehagene i 
Stange har gjennomført en større kartlegging gjennom Kultur for læring og resultatene herfra viser at 
det er nødvendig å rette innsatsen mot økt trivsel og språkutvikling. Andel elever på høyeste nivå i 
lesing på 5., 8. og 9. trinn, grunnskolepoeng og gjennomføring av første året i videregående opplæring 
for Stange-elevene blir fulgt opp med konkrete målsettinger. 

Samarbeid 

Alle som jobber med barn og unge i Stange skal samkjøre innsatsen for å gi barn en god oppvekst. 
Det betyr at vi for å sikre best mulige oppvekstsvilkår for barn og unge, må samarbeide på tvers av 
profesjoner/tjenesteområder. Et godt tiltak som er etablert og som kan videreutvikles, er: Et lag rundt 
eleven. Kommunedelplanen understreker betydningen av at samarbeidet mellom barnehagen/skolen 
og hjemmet er preget av åpenhet og likeverd. En av strategiene i planen er felles plan og rammer for 
foreldreskolen og skoleeier vil i tråd med vedtak i behandlingen av tilstandsrapporten, ta initiativ til 
revitalisering av kommunalt foreldreutvalg. Hedmark fylkeskommune og kommunene i Hedmark sam-
arbeider både på skole– og skoleeiernivå, for økt gjennomføring og bedre resultater i hele det 13-årige 
skoleløpet.  

Kompetanse og utvikling 

Sterke profesjonsfellesskap er en forutsetning for å støtte opp om det barn og unge skal lære. God 
profesjonskompetanse utvikles i samarbeid mellom barnehage/skoleledere og kollegiet. En god bar-
nehage og en god skole krever kompetente ledere og faglig reflekterte lærere og voksne. Vi satser 
derfor både på videreutdanning for ledere og lærere, samt etterutdanning gjennom utvikling av profe-
sjonelle læringsfellesskap ute i den enkelte barnehage og skole. Det er en sterk sammenheng mellom 
arbeidet med ny digitaliseringsstrategi og kompetanse slik at vi både evner å endre og videreutvikle 
egen praksis i tråd med forskningsbasert kunnskap og erfaring. Dokumentasjon av måloppnåelse vil 
framkomme i ulike kartlegginger/brukerundersøkelser og her blir kartleggingene i Kultur for læring 
sentrale. De konkrete målsettingene er knyttet til antall ledere og lærere i videreutdanning. 

Ledelse 

Ledelse er å ta ansvar for at en oppnår gode resultater og er rustet for framtidas utfordringer. Det for-
ventes at ledere i oppvekstsektoren sikrer at ansatte arbeider sammen for å utvikle en praksis som 
sikrer et godt psykososialt miljø og det beste læringsutbyttet for barna/ elevene. Våre ledere skal være 
tydelige på at alle barn og unge lærer med rett hjelp og støtte og de skal ha god analysekompetanse 
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og systematisk følge opp de sosiale og faglige resultatene ved egen virksomhet. Gjennom kultur for 
læring rettes innsatsen nå spesielt mot ledelse av lærernes læring gjennom bruk av profesjonelle læ-
ringsfellesskap og bruk av pedagogisk analyse. 

Helsefremmende barnehager og skoler 

Trivsel, motivasjon og mestring er barnehagers og skolers viktigste folkehelsestrategier. Barn/elever 
skal ha et trygt og inkluderende barnehage- og skolemiljø og elevenes rettigheter kommer tydelig fram 
i revidert kapittel 9a i Opplæringsloven. Konkrete resultater og mål for budsjettåret, hentes fra data i 
elevundersøkelsen og spørsmål knyttet til trivsel og mobbing. 

Utfordringer 

 Resultater på nasjonale prøver er fortsatt for svake, spesielt utvikling fra barnetrinn til ung-
domstrinn. 

 Synkende motivasjon for læring og skolearbeid etter hvert som elevene blir eldre. 
 Forskjeller i resultater mellom jenter og gutter og mellom norskspråklige og minoritetsspråklige 

elever. 
 Forskjeller mellom skoler, kjønn og alder knyttet til spesialundervisning. 
 Elevenes digitale ferdigheter er ikke tilfredsstillende. 
 Det er behov for å sjekke om arbeidet med oppfølging av mobbing er godt nok. 
 Usikkerhet knyttet til økt bemanning/ ny pedagognorm i barnehagene og økonomiske konse-

kvenser av dette. 
 Ivaretakelse av gratisprinsippet i forbindelse med skoleturer. 
 Behov for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. 

 

Satsingsområder Mål Indikator Resultat 2016

Nasjonale 
resultater 
2016 Resultatmål 2018

Andel nivå 3 nasjonale 
prøver lesing 5. trinn

18,2 23,9 25

Andel nivå 4-5 nasjonale 
prøver lesing 8.trinn

27,2 31,3 32

Andel nivå 4-5 nasjonale 
prøver lesing 9.trinn

50,8 47,6 51

Elevundersøkelsen; 
læringskultur 7. trinn

4,2 4,1 4,2

Elevundersøkeslsen; 
læringskultur 10. trinn

4,1 3,8 4,1

Grunnskolepoeng 41,2 41,4 43

Andel Stangeelever 
gjennomført VG1

89.9% 89,4 *)

Styrerutdanning antall 
fullført

1

Videreutdanning 
barnehagelærere antall 
fullført

4 5

Videreutdanning lærere 
antall fullført

13 18

Elevundersøkelsen, 
trivsel 7. trinn

4,6 4,4 4,6

Elevundersøkelsen, 
trivsel 10. trinn

4,4 4,2 4,6

Elevundersøkelsen, 
mobbing 7. trinn

2,5 % 5,5 % 0 %

Elevundersøkelsen, 
mobbing  10 trinn

4,1 % 5,1 % 0 %

Elevene i Stangeskolen skal 
ha bedre læringsresultater 

Kompetanse og utvikling
Lærere og ledere med høy 
faglig og pedagogisk 
kompetanse

Helsefremmede barnehager 
og skoler

Et trygt og inkluderende 
barnehage- og skolemiljø
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Tiltak innenfor rammen Vedtakstype 2018 2019 2020 2021

Barnehager

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Økt kontantstøtte ‐721                ‐721                ‐721                ‐721               

Arstad skole

Budsjett tekniske justeringer 2. tertial 2017‐ Assistent 119                  119                  119                  119                 

Tangen skole

Endring fra tidligere års tiltak Elever med spesielle behov ‐250                ‐250                ‐250                ‐250               

Romedal ungdomsskole

Endring fra tidligere års tiltak Elever med sakkyndig tilrådning ‐                  ‐267                ‐640                ‐640               

Åkershagan opplær./akt.senter

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Økt kostnad Grobunn 536                  536                  536                  536                 

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial ‐ Miljøterapeut 620                  620                  620                  620                   
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Helse- og omsorg 
Området Helse- og omsorg har ansvar for alle kommunale tjenester knyttet til helse, omsorg og sosia-
le tjenester til alle innbyggere i kommunen. Helse- og omsorg skal i økonomiplanperioden ha særlig 
fokus på hverdagsmestring som tankesett og hverdagsrehabilitering som metode, kunnskaps-basert 
praksis og kvalitet, innovasjon og velferdsteknologi samt ledelse og kompetanseutvikling.  

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 system; Gerica. De to øvrige rådgiverne ivaretar ulike oppgaver innenfor helse- og om-
sorgsområdet. 

Det overordnede oppdraget, slik det er beskrevet i kommunedelplan helse- og omsorg, er å utvikle en 
helse- og omsorgstjeneste som bidrar til best mulig livskvalitet hos den enkelte, selv om livssituasjo-
nen innebærer bistand fra kommunen. Dette skal vi oppnå ved å arbeide med fire strategiske perspek-
tiv: 

Hverdagsmestring som tankesett og hverdagsrehabilitering som metode 

For å lykkes med dette skal vi satse på tidlig innsats, aktiv omsorg, samarbeid med pårørende, frivilli-
ge og privat sektor. 

Kunnskapsbasert praksis og kvalitet 

Det er fortsatt utfordringer knyttet til å sikre kunnskapsbasert praksis i alle tjenester. Kunnskapsbasert 
praksis forstås som å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunn-
skap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon. Kunnskapsbasert 
praksis innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder i praksis. Ved å bruke forskningsbasert 
kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov, bedrer vi kvaliteten på tjenestene 
våre. Kunnskapsbasert praksis og etisk kompetanse henger også tett sammen. 

Innovasjon og velferdsteknologi 

Dette handler om å finne nye og alternative løsninger. Gjennom samhandling blir rommet for innova-
sjon størst. Nye løsninger kan finnes på tvers av faglige skillelinjer, enheter og sektorer. Politisk og 
administrativ ledelse må ta i bruk alle kreative ressurser i organisasjonen for å få fram innovasjon. 
Velferdsteknologi skaper både muligheter og utfordringer. Velferdsteknologiske løsninger kan bidra til 
hver enkelt sin evne til å klare seg selv i hverdagen. 

Ledelse og kompetanseutvikling 

Ledelse, og det å skape rom for ledelse, er et viktig premiss dersom Stange kommune skal lykkes 
med å implementere hverdagsrehabilitering og - mestring, både som metode og tankesett i hele helse- 
og omsorgssektoren, bedrive kunnskapsbasert praksis og innovasjon samt skape en robust organise-
ring. 

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, 
fremkommer det imidlertid at Stange har vesentlig lavere ressursbruk til pleie og omsorg enn 
landssnittet. 

 Tjenestene i Stange kommune må, som i resten av landet, dreies fra behandling og repara-
sjon til forebygging og tidlig innsats (Samhandlingsreformen). Vi må i samhandling med inn-
byggerne sørge for at hver og en av oss holder oss friske lenger og kan leve gode liv også 
med nedsatt funksjonsevne.  

 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? 
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 Det er fortsatt økning i kostnader knyttet til tiltak i barnevernet. 
 Det er høy ungdomsledighet i kommunen og mange unge uføretrygdede.  
 Det vil bli strengere vilkår for å få arbeidsavklaringspenger fra 2018. Det kan føre til at flere vil 

ha behov for økonomisk sosialhjelp for å ha nok penger til livsopphold. 
 Folkehelseprofilen viser at vi i Stange ser ut til å ha større utfordringer knyttet til overvekt og 

fedme enn landet forøvrig.  
 Sosiale forskjeller i helse. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er 

høyere enn i landet som helhet. «Dårlig økonomi» og gir «dårlig» helse. 
 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.  

Satsingsområder Mål Indikator Resultat 2016
Nasjonale 
resultater 

2016
Resultatmål 2018

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 pårørendeunder-
søkelser. Gjennomføres 
rullerende i 
virksomhetene hvert 5. år

Pasient- og 
burkerundersøkelse 
gjennomføres i HO-

sentrene

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

97,00 % 89,1 100 %

Velferdsteknologiske 
hjelpemidler er en integrert 
del av tjenestetilbudet i alle 
virksomheter.
Antall trygghetsalarmer øker 
fra 120 til 500 i 
økomomiplanperioden. 
Implementering av 
sensorteknologi startes.

Lederutvikling satt i 
system

Internt leder-
utviklingsopplegg 

gjennomføres
Kompetanseplaner i alle 
virksomheter

Prosentvis andel ansatte 
med hhv. 
høgskoleutdanning og 
videregående opplæring

Høgsk. 33 %

VGO 40 %

Høgsk. 34 %

VGO 40 %

Alle virksomheter har 
kompetanse-planer

Høgsk. 50 %

VGO 50 %

Barnevern
Ingen fristbrudd Andel undersøkelser 

med behandlingstid 
innen 3 mnd.

93 % 97 % 97 %

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

33,10 % 30,90 % 30,90 %

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

10,10 % 13,00 % 15,00 %

Antall analoge 
trygghetsalarmer 
reduseres. Digitale 
trygghetsalarmer tas i 
bruk.

120 analoge 
trygghets-

alarmer

500 digitale 
trygghetsalarmer

Ledelse og 
kompetanseutvikling.

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

Alle ledernivå har tilstrekkelig 
kompetanse for å ivareta 
lederutfordringene i en 
organisasjon i stadig endring 
og utvikling.

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

Pleie og omsorg

Kunnskapsbasert praksis og 
kvalitet. 

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

Innovasjon og 
velferdsteknologi brukes i 
organisasjons- og 
tjenesteutvikling.
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Handlingsmål 

 Effektuere strategier og mulige metoder i Kommunedelplanen helse- og omsorg 2016 – 2020 
for å nå vedtatte mål fastsatt i planen 

 Alle virksomheter har «aktive» kompetanseplaner 

Organisasjonsendring 

Helse og omsorg i Stange kommune skal være i kontinuerlig utvikling for å tilpasses innbyggernes 
behov for tjenester. De endringer som besluttes knyttet til endret oppgavefordeling mellom spesialist-
helsetjeneste og kommunehelsetjeneste krever også organisasjonstilpasninger og kontinuerlig fag- og 
kvalitetsutvikling. Helse og omsorg i Stange kommune skal være en fleksibel og robust virksomhet 
som alltid tilstreber å tilpasse seg samfunnsbehov og rammer. Når organisasjonsendring/-tilpasning er 
hensiktsmessig for å utøve så gode og riktige tjenester som mulig for innbyggerne, gjennomføres dis-
se i henhold til de retningslinjer som foreligger for slike prosesser. 
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Tiltak innenfor rammen Vedtakstype 2018 2019 2020 2021

Barn og familie

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐  Tilsynskoordinator 

overført fra Tjenesteenheten

248                  248                  248                  248                 

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ økte barnevernutgifter 2 500              2 500              2 500              2 500             

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ SMISO 147                  147                  147                  147                 

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Eldrepsykolog, midler 

overført fra helse og omsorg

800                  800                  800                  800                 

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Krisesenteret 43                    43                    43                    43                   

Budsjett tekniske justeringer 2. tertial 2017 ‐ Ungdomskontakt 2 312              2 312              2 312              2 312             

Budsjett tekniske justeringer Flytting av bruker Aleris fra TT 3 468              3 468              3 468              3 468             

Helse og rehabilitering

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Grønn omsorg 241                  241                  241                  241                 

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ egenandel fysio. 

tilbakeført

582                  582                  582                  582                 

Budsjett tekniske justeringer 2. tertial 2017‐ legevaktordningen 1 000              1 000              1 000              1 000             

Budsjett tekniske justeringer Justering av utgifter interkomm. legevakt ‐1 405             ‐1 405             ‐1 405             ‐1 405            

Endring fra tidligere års tiltak 2 nye fastlegehjemler ‐                  ‐650                ‐650                ‐650               

Endring fra tidligere års tiltak Daglegevakt 300                  300                  300                  300                 

Tilrettelagte tjenester

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Arbeidslag flyttet fra 

Helsetj. i hjemmet

2 740              2 740              2 740              2 740             

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ frafall beboer  Lille 

Kjonerud

2 000              2 000              2 000              2 000             

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Privat avlastning 225                  225                  225                  225                 

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Økte vedtak 6 000              6 000              6 000              6 000             

Budsjett tekniske justeringer 2. tertial 2017‐ 1,3 årsverk fra 

eiendomsavd.

675                  675                  675                  675                 

Budsjett tekniske justeringer Flytting av bruker Aleris fra TT ‐3 468             ‐3 468             ‐3 468             ‐3 468            

Endring fra tidligere års tiltak 100 % økonomikonsulent og 

omstillingsressurs

750                  750                  750                  750                 

Endring fra tidligere års tiltak 1. tertial 2016 ‐750                ‐750                ‐750                ‐750               

Tjenesteenheten

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Egen virksomhet ‐ midler 

overført fra kommsjef. helse og omsorg

8 187              8 187              8 187              8 187             

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐  tilsynskoordinator 

overført til Barn og familie

‐248                ‐248                ‐248                ‐248               

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Sykehjemsoverlege 

overført fra Stange HO

1 600              1 600              1 600              1 600             

Tiltaksforslag fra virksomhet Fast stilling saksbehandler fra 01.2018 700                  700                  700                  700                 

Helsetjenester i hjemmet

Tiltaksforslag fra virksomhet Økt grunnbemanning 3 000              3 000              3 000              3 000             

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Arbeidslag overflyttet til 

Lille Kjonerud

‐2 740             ‐2 740             ‐2 740             ‐2 740            

Ottestad helse‐ og omsorgssenter

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Redusert ramme ‐500                ‐500                ‐500                ‐500               

Stange helse‐ og omsorgssenter

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Sykehjemsoverlege 

overføres til Tjenesteenheten

‐1 600             ‐1 600             ‐1 600             ‐1 600            

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Økt ramme 2 500              2 500              2 500              2 500             

Endring fra tidligere års tiltak Sykehjemsoverlege 250                  250                  250                  250                 

Tiltaksforslag fra virksomhet 3 elektriske sykehjemssenger som tåler 

høy vekt

95                    ‐                  ‐                  ‐                 
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Stab/støtte – økonomi og HR 

Administrasjon – felles 

Stange kommunes overordnede mål for kommunal forvaltning og kompetanse er å få til innovasjon og 
utvikling gjennom en robust organisering og strukturelle tilpasninger. 

For å få til dette er følgende delmål satt: 

 Robust organisering 
 Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse 
 Ansatte er gode ambassadører utad 
 Bærekraftig økonomi 

Kultur for heltidsvalg 

Kompetanse er nøkkel til kvalitet på tjenester til våre innbyggere. Flest mulige heltidsstillinger er en 
viktig forutsetning for å anvende ansattes kompetanse best mulig. Heltidsstillinger gir ansatte større 
tilhørighet til arbeidsplassen og opplevelse av å være en viktig bidragsyter. Forskning viser at dette 
også har positive effekter på sykefravær.  Det er iverksatt tiltak for å redusere uønsket deltid og dette 
arbeidet vil videreføres. Det er imidlertid behov for å se på hvilke grep som kan gjøres for å skape en 
kultur for heltidsstillinger i kvinneyrker. Det er i 2017 vedtatt nye retningslinjer som sier at faste stilling-
er som hovedregel ikke skal være mindre enn 75 %. 

Reduksjon av sykefravær 

Stange kommune har en egen IA-tiltaksplan og utgangspunktet for denne er de nasjonale målsetting-
ene. Dette arbeidet er integrert med HMS arbeidet. Stange kommune har som målsetting at sykefra-
været i gjennomsnitt ikke skal overstige 8 %. Sykefraværet i 2016 var totalt (egenmeldt og legemeldt 
sykefravær) på 9,56 %. For 2. tertial 2017 er det rapportert total sykefravær på 7,53 %. Kommunen 
har i 2016 deltatt i det nasjonale «NED med sykefraværet» prosjektet. Dette omfatter helse og omsorg 
og barnehager. Dette arbeidet vil videreføres for hele kommunen i 2018. Kommunen har relativt lavt 
egenmeldt fravær, men en relativt stor sykefraværsprosent og uføreprosent (KLP). Nærværsarbeid er 
prioritert i samarbeid med Arbeidslivstjenesten og bedriftshelsetjenesten. Anvendelse av ansattes 
kompetanse og flere heltidsstillinger er viktige innsatsområder for å redusere sykefraværet.  

Kompetanse 

Fagutvikling og kompetanseutvikling er viktig for å beholde gode fagmiljøer, ha høy kvalitet på tjenes-
ten og jobbe frem nye måter å tilby tjenester på. Videreutdanning av ansatte og fokus på rekruttering 
av kvalifisert og kompetent arbeidskraft ved ledige stillinger er derfor nødvendig. I tillegg til formell 
kompetanse er det viktig å legge til rette for interne faglige fora med rom for kompetanse- og erfa-
ringsutveksling. Gode fagmiljøer hvor ansatte får bidra med sin kompetanse og videreutvikle seg er 
avgjørende for å beholde ansatte og å få rekruttert inn ny kompetanse. Kompetente, kunnskapsrike og 
engasjerte ledere er svært viktig for at kommunen skal nå sine mål på kort og lang sikt. Foruten om 
rekruttering er opplæring og veiledning av ledere derfor viktige innsatsområder.  

Digitalisering av arbeidsprosesser  

Digitalisering av arbeidsprosesser er et viktig virkemiddel for å effektivisere og kvalitetssikre arbeids-
prosesser, gi raskere og bedre service til innbyggere og ha gode administrative verktøy. For å få en 
god effekt av den investering som gjøres i teknologi, må ansatte inneha tilstrekkelig kompetanse til å 
nyttiggjøre seg den og arbeidsprosesser må designes på nytt for å utnytte ny teknologi.  

IKT-stabsavdeling 

I forbindelse med behandling av regnskap 2016 ble det avsatt midler til etablering av en IKT-stab. 
Prosessen er nå i gang for å få tilsatt en leder av denne avdelingen. 
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Økonomi 

Stange kommune har en målsetting om å ha en bærekraftig økonomi på kort og på lang sikt. Dette er 
konkretisert gjennom følgende handlingsregler: 

Satsingsområder Mål Indikator Resultat 2016

Nasjonale 
resultater 
2016 Mål       2018

Positivt netto driftsreslutat Resultatgrad/ netto 
driftsresultat i % av 
driftsinntekter 5,40 % 3,80 % 2,00 %
Deflator

2,50 % 2,60 % 2,60 %
Prisvekst 2,10 % 1,80 % 1,80 %
Lønnsvekst

2,70 % 3,00 % 3,00 %
Egenkapitalen i forhold til 
totalkapitalen

Egenkapital-andel
12,40 % 10,00 %

Avsetning til EK/ 
nedbetaling av gjeld 66,70 % 66,70 %
Avsetning til nye tiltak

33,30 % 33,30 %
Lansiktig gjeld ekskl. 
pensjoner skal ikke overstige 
70 % av driftsinntektene

Langsiktig gjeld ift. drifts-
inntekter

75,30 % 70,00 %
Minimum 25 % 
egenfinansiering av 
investeringer

Egenfinansieringsandel

21,90 % 25,00 %
Årlig brutto investeringer skal 
ikke overstige 15 % av 
driftsinntektene

Investeringer ift. 
driftsinntekter

6,80 % 15,00 %
Samlet disposisjonsfond skal 
minimum dekke akkumulert 
premeieavvik

Disposisjonsfond > 
akkumulert premieavvik

2,3 1

Bærekrafig 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
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Satsingsområder Mål Indikator Resultat 2016

Nasjonale 
resultater 
2016 Mål       2018

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

Totalt: 40 %, 
Kvinner: 38 %, 
Menn: 56 %

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

Totalt: 44 %, Kvinner 
40 %, Menn 60%

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: 75 %, Kvinner 
75 %, Menn: 75%

Sykefraværet i virksomhetene 
skal ikke overstige 8 % jfr IA 
avtale

Prosentvis fravær i fht 
totale arbeidsdager

9,56 % 9,9 % 8 %
Ansatte  skal benytte 
egenmeldinger i 
arbeidsgiverperioden

Prosent egenmeldt 
fravær 

1,38 % 1,4 % 3 %
Tilby lederopplæring for 
avdelingsledere og 
virksomhetsledere

Antall ledere som 
fullfører opplæring 
gjennom BHT eller andre

20 
avdelingsledere 
og 
virksomhetsled
ere i helse og 
omsorg

10 avdelingsledere 
og 5 
virksomhetsledere

Opplevelse av relevant 
kompetanseutvikling og bruk 
av kompetanse

Medarbeiderundersøkels
en, faktor 4: Bruk av 
kompetanse og faktor 7: 
Relevant 
kompetanseutvikling

Faktor 4: 4,3.   
Faktor 7: 3,7 
(resultat 2015)

Faktor 4: 4,2  
Faktor 7: 3,7 
(resultat 
2015)

Faktor 4: 4,4.  Faktor 
7: 4,0 (ny 
undersøkelse 2018)

Gjennomføre 
opplæringsbeløp med bestått 
fagprøve for minst 10 
lærlinger årlig

Antall lærlinger som 
består fagprøven 100 % bestått fagprøve

100 % bestått 
fagprøve

Tilby og gjennomføre 
fagarbeiderutdanning for 
minst 15 ansatte

Antall ansatte som 
består fagprøve 

15 ansatte i 
eget prosjekt 

15 ansatte bestått 
fagprøve

Opprette 5 nye digitale 
tjenester hver år

Antall digitale tjenester 
tilgjengelig på 
kommunens webside 3 10

Webside med god forståelig 
informasjon om kommunens 
tjenester 

Antall besøk på 
websiden og antall 
telefoner til 
informasjonssenter

Totalt antall 
besøk: 254.517,  
Unike besøk: 
100.707                
Antall telefoner: 
35.951

Unike besøk: 
120.000, antall 
telefoner: 30.000

Effektivisere og kvalitetssikre 
arbeidsprosesser 

Integrasjoner inn til vårt 
mastersystem Agresso 
eller forsystemer. 

Reiseregninger 
implementert 
delvis

Elektroniske 
arbeidsavtaler, 
reiseregninger, 
fraværsregistrering, 
fakturakontroll 
telefoner, 
sykemeldinger og 
oppfølging av 
sykmeldte

Kompetanse og rekruttering

Digitalisering av 
arbeidsprosesser

Kultur for heltidsvalg

Sykefravær
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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 2018 for andre områder enn tilhørende under et kommunalsjefområde. Årskonsekvens av 
lønnsoppgjøret for 2017, inkl. sosiale kostnader er godskrevet den enkelte virksomhet. I tillegg ligger 
justering for prisvekst som anslått i forslag til statsbudsjett. Dette gjelder også tilsvarende tabeller som 
er lagt under den respektive kommunalsjef. 

Tiltak innenfor rammen Vedtakstype 2018 2019 2020 2021

Politiske organer

Endring fra tidligere års tiltak Valgutgifter ‐600                ‐                  ‐600                ‐                 

Endring fra tidligere års tiltak Nye I'padder til nytt kommunestyre ‐                  300                  ‐                  ‐                 

Kontrollutvalg og revisjon

Budsjett tekniske justeringer Økt ramme kontrollutvalg 57                    57                    57                    57                   

Rådmann

Budsjett tekniske justeringer 1.tertial 2017 ‐ næringssjef 800                  800                  800                  800                 

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ div kontorutg. 50                    50                    50                    50                   

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017‐ Åkershavika Hageby 400                  400                  400                  400                 

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Planlegging Åkersvika 

Hageby

‐400                ‐400                ‐400                ‐400               

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 Stange sentrumsforening, 

deltakelse i interkomm. arr mv

340                  340                  340                  340                 

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Osloregionen og Oslo 

brand alliance

100                  100                  100                  100                 

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 Lønn arkitekt/planlegger 685                  685                  685                  685                 

Budsjett tekniske justeringer 1.tertial 2017 ‐ Lønn 

informasjonsmedarbeider

517                  517                  517                  517                 

Budsjett tekniske justeringer 1.tertial 2017 ‐ Ikke realisert innsparing 

2014

333                  333                  333                  333                 

Budsjett tekniske justeringer 1. tertial 2017 ‐ Tidlig innsats ‐540                ‐540                ‐540                ‐540               

Budsjett tekniske justeringer 1.tertial 2017 ‐ Eldrepsykolog ‐800                ‐800                ‐800                ‐800               

Budsjett tekniske justeringer 1.tertial 2017‐ Flytting av tjenesteenheten 

til egen virksomhet

‐8 187             ‐8 187             ‐8 187             ‐8 187            

Budsjett tekniske justeringer Økte utgifter utover deflator HIPPT 2018 178                  178                  178                  178                 

HR og informasjon

Budsjett tekniske justeringer Økte utgifter FriskHMS ‐ utover prisvekst 5                      5                      5                      5                     

Tiltaksforslag fra virksomhet Profilering/markedsføring av kommunen 

og videreutvikling av ny visuell profil

250                  250                  250                  250                 
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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. 

Det ble i kommunestyret 22.03.2017, sak 19/17 behandlet en sak som omhandler status og priorite-
ring av UU-tiltak for kommunale bygg. Rådmannen ble bedt om å komme tilbake med plan for finan-
siering og årlig omfang av utbedringer i forbindelse med budsjettbehandlingen, og det er i den forbin-
delse avsatt midler i investeringsbudsjettet til å følge opp vedtaket. 

Diskriminering 
Stange kommunes vedtatte arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverpolitiske handlingsplan mot 2015 har 
et eget område; ”Likestilling og mangfold”. I innledningen av arbeidsgiverområdet heter det blant annet 
at: ”Likestilling handler om likeverdige muligheter, rettigheter og plikter til deltakelse for alle, uavhengig 
av kjønn, etnisitet og bakgrunn for øvrig”. 

I de arbeidsgiverpolitiske dokumentene beskrives blant annet kommunens planlagte tiltak i forhold til 
kjønn og etnisitet. Stange kommune skal aktivt legge til rette for å rekruttere personer med minoritets-
bakgrunn, og ta imot de som ønsker språktreningsplasser. Kommunen har til enhver tid personer med 
fremmed-språklig bakgrunn inne. 

Forståelsen av kommunens verdier Åpenhet – Trygghet – Mangfold er viktig å sette jevnlig på dagsor-
den. Ved praktisering av verdiene i hverdagen vil diskriminering forebygges. 

Det er et mål at både kvinner og menn er godt representert innenfor ulike tjenesteområder og type 
stillinger, med spesiell vekt på kjønnsfordeling i lederstillinger. Kjønnsfordelingen på toppledernivå 
ligger på 50/50. 

Det vises for øvrig til Likestillingsrapporteringen som beskriver tilstanden i forhold til kjønn. 
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Budsjettrammer 2018 – 2021 med kommentarer 

Vedlegg 3: Økonomisk oversikt - Drift
Regnskap Reg. bud.

Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -49 085 -49 790 -51 302 -51 302 -51 302 -51 302
Andre salgs- og leieinntekter -102 780 -101 567 -104 343 -104 343 -104 343 -104 343
Overføringer med krav til motytelse -157 929 -119 322 -97 599 -97 599 -97 599 -97 599
Rammetilskudd -667 371 -676 378 -698 474 -706 023 -712 956 -719 427
Andre statlige overføringer -81 794 -73 028 -67 327 -61 255 -57 182 -53 110
Andre overføringer -10 594 -9 599 -7 005 -7 005 -7 005 -7 005
Inntekts- og formuesskatt -451 308 -456 258 -471 088 -476 952 -481 719 -486 485
Eiendomsskatt -69 287 -69 500 -69 500 -68 918 -68 337 -67 755
Andre direkte og indirekte skatter -426 -400 -400 -400 -400 -400

Sum driftsinntekter -1 590 574 -1 555 842 -1 567 037 -1 573 796 -1 580 842 -1 587 425

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 775 038 803 718 818 265 816 798 816 565 815 815
Sosiale utgifter 209 290 221 891 217 729 217 729 217 729 217 729
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 142 597 141 928 138 023 138 168 137 868 137 268
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 251 954 273 299 269 309 269 309 269 309 269 309
Overføringer 77 697 97 760 121 571 115 829 112 205 109 024
Avskrivninger 37 519 40 629 40 550 40 550 40 550 40 550
Fordelte utgifter -13 214 -22 322 -22 613 -22 613 -22 613 -22 613

Sum driftsutgifter 1 480 881 1 556 902 1 582 833 1 575 770 1 571 613 1 567 081

Brutto driftsresultat -109 692 1 061 15 796 1 973 -9 229 -20 344

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -20 727 -24 907 -24 907 -24 907 -24 907 -24 907
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på lån -57 -60 -60 -60 -60 -60

Sum eksterne finansinntekter -20 784 -24 967 -24 967 -24 967 -24 967 -24 967

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 29 073 30 725 27 531 32 048 38 319 44 402
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 50 779 50 000 40 960 48 689 54 478 60 901
Utlån 1 740 150 150 150 150 150

Sum eksterne finansutgifter 81 592 80 875 68 641 80 887 92 947 105 453

Resultat eksterne finanstransaksjoner 60 808 55 908 43 674 55 920 67 980 80 486

Motpost avskrivninger -37 519 -40 629 -40 550 -40 550 -40 550 -40 550

Netto driftsresultat -86 404 16 340 18 921 17 344 18 202 19 593

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -55 414 -64 130 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond -34 737 -48 208 -27 418 -16 128 -16 629 -18 020
Bruk av bundne fond -11 153 -5 339 -4 608 -4 608 -4 608 -4 608
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0

Sum bruk av avsetninger -101 304 -117 678 -32 026 -20 736 -21 237 -22 628

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 300 0 0 0 0 0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 101 852 98 084 11 720 2 007 1 650 1 650
Avsatt til bundne fond 21 425 3 254 1 385 1 385 1 385 1 385

Sum avsetninger 123 577 101 338 13 105 3 392 3 035 3 035

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -64 130 0 0 0 0 0

Økonomiplan 2018 - 2021
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Budsjettskjema 1B 
Driftsbudsjettet, fordelt på Virksomhet

Regnskap Reg. bud.
Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Driftsutgifter pr. Virksomhet
Felles -23 168 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500
Felles reserver 0 22 569 54 149 63 780 64 383 64 602
Politiske organer 6 260 7 155 6 579 7 479 6 579 7 179
Kontrollutvalg og revisjon 1 774 2 050 2 151 2 151 2 151 2 151
Finans 1 557 0 0 0 0 0
Rådmannen 47 162 48 564 47 209 49 176 49 549 49 549
HR og informasjon 17 451 22 775 23 341 23 341 23 341 23 341
Økonomi og administrasjon 17 357 18 150 18 989 18 989 18 989 18 989
Eiendomsavdelingen 80 032 89 834 91 038 91 338 91 338 90 738
Planavdelingen 7 555 9 216 8 405 8 405 8 405 8 405
Jus - politisk sekretariat 2 148 2 331 2 354 2 354 2 354 2 354
IKT 0 0 2 100 2 100 2 100 2 100
Barnehager 143 263 153 882 154 691 154 691 154 691 154 691
Arstad skole 20 666 20 424 20 661 20 661 20 661 20 661
Breidablikk skole 10 081 10 179 10 113 10 113 10 113 10 113
Hoberg skole 25 039 25 869 27 118 27 118 27 118 27 118
Solvin skole 11 604 12 874 13 459 13 459 13 459 13 459
Stange skole 22 891 24 687 25 234 25 234 25 234 25 234
Espa skole og barnehage 9 106 8 944 9 114 9 114 9 114 9 114
Tangen skole 9 128 8 939 8 838 8 838 8 838 8 838
Vallset skole 12 046 12 391 12 295 12 295 12 295 12 295
Åsbygda skole 7 072 7 847 8 188 8 188 8 188 8 188
Ottestad ungdomsskole 19 185 19 302 19 722 19 722 19 722 19 722
Romedal ungdomsskole 17 397 17 934 18 093 17 826 17 453 17 453
Stange ungdomsskole 16 843 16 817 16 922 16 922 16 922 16 922
Åkershagan opplær./akt.senter 25 839 27 810 28 844 28 844 28 844 28 844
Barn og familie 65 770 68 024 75 581 75 581 75 581 75 581
Helse og rehabilitering 36 770 40 482 42 975 42 325 42 325 42 325
Tilrettelagte tjenester 170 439 187 493 188 188 188 188 188 188 188 188
Lille Kjonerud bofellesskap 2 965 0 0 0 0 0
NAV Stange kommunal 36 760 38 472 39 398 39 398 39 398 39 398
Tjenesteenhet - helse og omsorg 0 6 616 11 147 11 287 11 427 11 427
Helsetjenester i hjemmet 91 863 93 246 98 925 98 925 98 925 98 925
Ottestad helse- og omsorgssenter 34 699 32 440 32 796 32 796 32 796 32 796
Stange helse- og omsorgssenter 76 348 69 211 69 595 69 500 69 500 69 500
Kultur og fritid 58 026 58 348 55 814 49 814 45 814 41 814
Interkommunalt landbrukskontor 0 0 0 0 0 0
Kommunalteknikk 10 832 9 034 12 169 12 169 12 169 12 169

Sum fordelt 1 092 760 1 186 410 1 248 694 1 254 621 1 250 464 1 246 682

Økonomiplan 2018 - 2021
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Kommentarer – tallbudsjettet 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 

Innledning – ammer 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 2018 – 2021 er de økonomiske rammer og 
prioriteringer som framgår av vedtatt økonomiplan, samt regjeringens økonomiske opplegg for kom-
munesektoren for 2018, slik det framgår av regjeringens forslag til statsbudsjett 2018. 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 2017-budsjettet 
(revidert budsjett 2017) lagt til grunn. Dette betyr at det i rammeforslaget er tatt hensyn til de ramme-
økninger/-reduksjoner som er vedtatt gjennom kommunestyrets behandling av tertialrapport 1 og 2 
2017, samt andre politiske vedtak med økonomisk konsekvens. 

Hovedtallene i økonomiplanen for 2018 – 2021 vil framgå av tabellen foran. Det er ikke lagt opp til å 
øke eiendomsskatten, og nedtrapping av skattlegging på verker og bruk er beregnet og innfaset fra 
2019. 

Lønn- og prisstigning 

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

Utgifter:

Lønn og sosiale utgifter 3,00 %

Kjøp av varer og tjenester 1,80 %

Overføringer 2,60 %

Inntekter:

Salgsinntekter 3,00 %

Refusjon fra Staten 3,00 %
 

For å kunne dekke opp lønnsoppgjøret og økningen i pensjonskostnader 2018 er det avsatt en reser-
ve på 18,35 mill. kroner til lønnsjusteringer og 10,0 mill. kroner til økte pensjonskostnader. Reserve til 
fri disposisjon utgjør 20,0 mill. kroner. I tillegg er det avsatt nær 5,8 mill. kroner på reserve til tiltak i 
samsvar med forslag til statsbudsjett for 2018. Samlet reserve utgjør 54,1 mill. kroner. 

Pensjoner 

Fra de foreliggende tal fra SPK (statens pensjonskasse) og KLP (kommunal landspensjonskasse) er 
det utarbeidet prognose for pensjonskostnaden i 2018. De økonomiske forutsetningene som er lagt til 
grunn fra departementet ved beregning av pensjonskostnadene er en diskonteringsrente på 4,50 %, 
lønns- og G-regulering på 2,97 %, og en forventet avkastning på 4,00 %. Årlig vekst i pensjonsregule-
ringen utgjør 2,20 %. 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 % 2018 2019 2020 2020
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 2018 2019 2020 2020
10,0 mill. 11,0 mill. 12,0 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 
 KMD’s forholdstall er uendret 
 Ingen endringer i pensjonsordningen 

Anslagsvis vil samlet premieinnbetalingen inkl. administrasjonskostnader til KLP i 2018 utgjøre nær-
mere 122,8 mill. kroner, mens totale kostnader utgjør ca. 83,1 mill. kroner. Premieavviket utgjør der-
med 39,7 mill. kroner som skal avskrives over 7 år. Amortiseringskostnadene (avskriving av premie-
avvik fra tidligere år) vil utgjøre nærmere 14,3 mill. kroner. I de foreliggende budsjettrammene til virk-
somheter og staber er det forutsatt en pensjonsbelastning løpende gjennom året på 15,0 % for pen-
sjonsgivende inntekt for KLP, og 12,5 % av pensjonsgivende inntekt for SPK. For å ta høyde for dek-
ning av den totale pensjonsbelastningen, er det nødvendig å avsette nok økonomiske midler på reser-
veposten samtidig som det er lagt til grunn en forventet bruk av premiefond på samme nivå som tidli-
gere år ca. 15,0 mill. kroner. Det kan nevnes at bruk av premiefond 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 2017 til 2018. Alle kommentarer i forhold til de sentrale utgifts- og inntektsposter er basert på RNB 
for 2017, og forslag til statsbudsjett 2018. 

Frie inntekter 

Skatt og rammetilskudd Budsjettforslag 2018 1.298.674.500 
 Rev. budsjett 2017 1.265.522.000 

 
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 en rekke forhold av demogra-
fiske, 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 2018. For resten av økonomiplanperioden er det lagt inn en forventet inntektsvekst i frie inntekter 
på 1 %. 

STANGE 0417
(år 2018-prisnivå i perioden 2018-2021)

1000 kr 2017 2018 2019 2020 2021

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 471 221           485 529           491 517           497 126           502 870           

Utgiftsutjevningen -9 496             -10 573           -10 515           -10 460           -10 404           

Overgangsordning - INGAR -2 039             -1 463             -1 023             -819                -819                

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og 3 123               3 199               3 199               3 199               2 807               

Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 3 600               3 400               3 400               3 400               3 400               

  herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift

Sum rammetilsk uten inntektsutj 466 059         480 093         486 577         492 447         497 854         

Netto inntektsutjevning 102 561           105 382           106 446           107 509           108 573           

Sum rammetilskudd 568 620         585 475         593 023         599 956         606 427         

Rammetilskudd - endring i % 4,7                   3,0                   1,3                   1,2                   1,1                   

Skatt på formue og inntekt 459 957 471 088 476 952 481 719 486 485

Skatteinntekter - endring i % 1,92                 2,42                 1,24                 1,00                 0,99                 

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 1 028 600     1 056 600     1 070 000     1 081 700     1 092 900     

Sum - endring i % 3,4                   2,7                   1,3                   1,1                   1,0                   

Sum skatt (inkl selskaps) og netto inntektsutjevni 562 517        576 470        583 398        589 228        595 059        

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

Rammetilsk kr pr innb. (inkl. inntektsutjevning) 28 131          28 610          28 979          29 318          29 634          

Skatteinntekter kr pr innb. 22 755          23 020          23 307          23 540          23 773          

Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 1,0077          1,0055          1,0055          1,0055          1,0055          

PROGNOSE

(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 henhold til dagens verdi i 2014. 
Det ble forutsatt i vedtaket at eiendomsskatteinntekten i 2015 ikke skulle økes på grunn av retakse-
ringen ut over tilveksten av skattepliktig eiendomsmasse. Kommunestyret vedtok 30.09.15 at vi inn i 
ny planperiode heller ikke skulle ha noen vekst i eiendomsskatten. Følgelig er budsjettbeløpet i øko-
nomiplanperioden kun økt med økningen i eiendomsmassen. 

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er 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-årsperiode. 

Budsjettbeløpet er prognosert slik: 

Tall i mill. kroner 2017 2018 2019 2020 2021 
Eiendomsskatt: 69,5 69,5 68,9 68,3 67,7 
 

Vertskommunetilskuddet 

Vertskommunetilskuddet er øremerket tilskudd til HVPU-klienter som etter reformen fra 1994 ble bo-
ende i Stange kommune. I 2018 forventes en overføring på 24,8 mill. kroner til vertskommunekliente-
ne. Tallet er beregnet ut fra 14 personer. 

Ressurskrevende brukere 

I hht. regjerningens forslag til statsbudsjett 2017 er Innslagspunktet justert opp til kr 1.235.000, som er 
kr 50.000 ut over lønnsvekst. Refusjonssatsen er fortsatt 80 %. Stange kommune søker refusjon for 
ca. 60 personer i denne ordningen, og der er budsjettert med 113,0 mill. kroner i tilskudd for særlig 
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester hvert år i planperioden.  

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: 

Tall i mill. kroner 2017 2018 2019 2020 2021 
Eiendomsskatt: 4,4 4,1 4,1 4,0 4,0 

Konsesjonskraft 

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

Finans 

Finansutgifter/-inntekter Budsjettforslag 2018 54.785.000 
 Rev. budsjett 2017 55.750.000 
 
Utbyttekravet fra Stange kommune til Stange Energi A/S er i henhold til vedtak i formannskaps sak 
71/12 satt til 10,0 mill. kroner, pluss 6,25 % rente av et ansvarlig lån på 100,0 mill. kroner i hele plan-
perioden. 

De samlede renteutgifter er budsjettert med 27,6 mill. kroner i 2018 mot 30,7 mill. kroner i revidert 
budsjett 2017.  
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Avdrag på investeringslån er budsjettert med 42,4 mill. kroner i 2018, økende til 59,3 mill. kroner i 
2021. Avdragene er beregnet å være innenfor regelen om minste gjeldsavdrag/minimumsavdrag.  

Det er i lagt opp til å ta opp inntil 30,0 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 2018 til 2021 baserer seg på eksisterende låneportefølje i tillegg til 
forventede låneopptak i 2017 og 2018. 

Kommunens låneportefølje ved inngangen av 2018 er totalt 1.297,9 mill. kroner. Av dette utgjør 
1.134,6 mill. kroner investeringslån og 163,3 mill. kroner formidlings-/startlån. I tillegg kommer Stange 
kommunale boligforetak som har langsiktig gjeld på 170,2 mill. kroner. Samlet gjeld i Stange kommu-
ne inkludert boligforetaket utgjør dermed 1.468,1 mill. kroner.  

Ved utgangen av 2018 forventes låneporteføljen til kommunen å være på totalt 1.297,9 mill. kroner. Av 
dette vil 155,8 mill. kroner være startlån og 1.142,1 mill. kroner være investeringslån. Stange kommu-
nale boligforetak vil ha en langsiktig gjeld på 163,7 mill. kroner. Stange kommune sin samlede gjeld vil 
utgjøre 1.305,8 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. 

 

 

 

Største  långiver er Kommunalbanken som har en andel på 63 %. Nest størst er KLP med 23 %. De 
siste årene er det kun Kommunalbanken og KLP som har gitt tilbud når vi har hatt låneforespørsel ute 
på anbud. 

Kommunen har for tiden følgende fastrenteavtaler (swapper) 

Ved inngangen av 2018 vil kommunen ha 4 fastrenteavtaler, swapper, fordelt på 2 forskjellige finans-
institusjoner, henholdsvis med DNB (2014-19), og Nordea (2010-17, 2011-17 og 2011-17).  

En swapavtale fra Nordea utløper i løpet av 2018 og det vil bli inngått ny låneavtale. I dette inngår å 
etablere fastrenteavtaler innenfor regelverket og evt. også å vurdere refinansieringer, herunder inngår 
også opptak av obligasjonslån.  
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Største motpart for derivater er Nordea med en andel på 76,69 %. Motparter vises i diagrammet ne-
denfor. 

 

Utestående pålydende beløp for derivater per motpart 

 

 

 

Fastrentekontraktene til Stange kommune utgjør 429 mill. kroner. Det vil si at 33,05 % av porteføljen 
er bundet i faste kontrakter, inkludert nytt låneopptak i 2018. Dette er i samsvar med det vedtatte fi-
nansreglementet. 

  Beløp Varighet 

Nordea, fastrente 100 000 000 11.10.2018 

Nordea, fastrente 129 000 000 31.12.2018 
DnB, fastrente 100 000 000 26.08.2019 
Nordea, fastrente 100 000 000 11.10.2021 
      
 

Låneportefølje 2018 2019 2020 2021

Lån pr 01.01. 1 175 684   1 212 814   1 381 442   1 669 321   
Nye låneopptak investeringer 140 827      217 640      217 640      212 763      
Nye låneopptak startlån 30 000        30 000        30 000        30 000        
Avdrag startlån -6 940        -6 945        -6 949        -6 955        
Avdrag -39 957       -47 700       -53 963       -60 085       
Avdrag nye lån -1 702        -2 166        -2 131        -1 982        
Lån 31.12. 1 297 912   1 403 643   1 566 039   1 843 062    
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Låneporteføljen har NIBOR 3 måneder med en margin på 0,7 %. Oversikten nedenfor viser forventet 
renteutvikling i økonomiplanperioden.  

 

Boligforetaket 
Stange kommunale boligforetak har følgende lån ved inngangen av 2018: 

Investeringslån Beløp
Kommunalbanken, 3 mnd Nibor 144 174 940 
Kommunalbanken, 3 mnd Nibor 9 561 420     
KLP/Kommunekreditt, 3 mnd Nibor 12 000 000   
KLP/Kommunekreditt, 3 mnd Nibor 800 000        
Husbanken, flytende rente 3 683 675     
Sum investeringslån 170 220 035  

Boligforetakets fondsavsetninger per 31.12.2017 

Fondsavsetninger Beløp
Disposisjonsfond 534 114        
Ubundet investeringsfond 9 087 831     
Rentefond 300 193        
Sum 9 922 138      
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Felles 

Felles Budsjettforslag 2018 -7.500.000 
 Rev. budsjett 2017 -7.500.000 
 
Utbytte fra Boligforetaket er lagt inn med 7,0 mill. kroner i hele planperioden. Det er budsjettert med en 
inntektsføring av konsesjonskraft med kr 500.000 i planperioden. 

Felles reserver 

Felles reserver Budsjettforslag 2018 54.148.989 
 Rev. budsjett 2017 22.569.466 
 
Lønnsreserve Kr 18 350 000      
Økte pensjonskostnader Kr 10 000 000      
Diverse reserve Kr 25 798 989      
Sum Kr 54 148 989       

Den avsatte lønnsreserven på 18,4 mill. kroner skal dekke virkningen av lønnsoppgjøret i 2018, samt 
tilhørende sosiale kostnader. Rådmannen gjør oppmerksom på at det i diverse reserve er avsatt mid-
ler til oppgaver omtalt i regjeringens forslag til statsbudsjett, disse midlene vil bli fordelt på aktuelle 
virksomheter gjennom tertialrapportene når konsekvensene av tiltakene er beregnet. 
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Virksomheter og staber – tiltak utenfor rammen 

Tiltak utenfor rammen 2018 2019 2020 2021

HR og informasjon

En 100 % stilling som arkivar 630          630          630          630         

Microsoftlisenser for hele kommune. Prisøkning samt omlegging 

av prismodell fra pris pr. pc til pris pr. bruker

1 880       1 880       1 880       1 880      

Lisenser og drift/support på ulike digitale verktøy for å øke service 

til innbyggere. Omfatter elektroniske skjema, informasjonskiosk 

og besøksregistrering.

100          100          100          100         

Økte utgifter til IKA Øst 300          300          300          300         

Eiendomsavdelingen

Leasing av biler drift og vedlikehold 100          200          300          400         

Brannsikring i henhold til helse‐, miljø‐ og sikkerhetslovgivningen 750          ‐           ‐           ‐          

Båthavn Strandlykkja 80             80             ‐           ‐          

Årsverk for ivaretakelse av tilsyn og tomteforvaltning 550          550          550          550         

Ny rammeavtale renholdsartikler ‐ økte driftsutgifter 450          450          450          450         

Økte utgifter til strøm 850          850          850          850         

FDV Naustet ‐ Åkershagan 160          320          320          320         

Driftsutgifter ifbm.  4. måltid 1 150       1 150       1 150       1 150      

Produksjonsutstyr Stange produksjonskjøkken 50             100          100          500         

Planavdelingen

Brunskogsneglen ‐ videreføring av prosjekt 30             30             30             30            

Miljøfyrtårn 30             30             30             30            

Miljørådgiver 650          650          650          650         

Drift av digitalt byggesaks‐/eiendomsarkiv 35             20             20             20            

Hoberg skole

Stor vekst i kostnader knyttet til ressurskrevende elever. Behov 

meldt til 1. tertial 2017

500          500          500          500         

Krav fra HIKT om å skifte ut 27 stk elevpc i forbindelse med 

overgang til Windows 10 i løpet av våren 2018

192          ‐           ‐           ‐          

Behov for nye arbeidsstasjoner til ansatte. Vi har kjøpt inn for 13 

lærere, men trenger å fornye for de resterende 18

275          ‐           ‐           ‐          

Videreføring av tiltak til elev med spesielle behov 250          250          250          250         

Åsbygda skole

Elevstoler mellomtrinn 45             ‐           ‐           ‐          

Flatskjerm til fremviser 18             ‐           ‐           ‐          

Ottestad ungdomsskole

Innkjøp av møbler 300          ‐           ‐           ‐            
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Tiltak utenfor rammen 2018 2019 2020 2021

Romedal ungdomsskole

Leksehjelp i skolen 650          650          650          650         

Barn og familie

3 barnevernkonsulent stillinger 1 800       1 800       1 800       1 800      

Digitale løsninger for Hspro og familia 150          150          150          150         

Stiftelsen krisesenteret ‐ økt bemanning 105          105          105          105         

Russtillinger omgjøring av prosjekt til faste stillinger 1 100       1 100       1 100       1 100      

Helse og rehabilitering

Tekniker velferdsteknologi 760          760          760          760         

Økning merkantil stilling 75             75             75             75            

Fysioterapeut skolehelsetjenesten 760          760          760          760         

Fysioterapeut varige og progredierende tilstander 560          560          560          560         

Rekrutteringstilskudd fastleger 770          190          ‐           ‐          

Tilrettelagte tjenester

Styrkingstiltak 10 300     10 300     10 300     10 300    

Grobunn 400          400          400          400         

Aleris 100          100          100          100         

Husleie 1 200       1 200       1 200       1 200      

Privat avlastning 200          200          200          200         

Styrkingstiltak natt 560          560          560          560         

Etablering av nytt avlastningstilbud 800          800          800          800         

Styrking avlastning 2 300       2 300       2 300       2 300      

Tjenesteenheten

Rehabiliteringskoordinator fast stilling fra 01.2018 750          750          750          750         

Helsetjenester i hjemmet

Avdelingssykepleier 850          850          850          850         

Fagutviklingssykepleier 750          750          750          750         

Stange helse‐ og omsorgssenter

20% stilling til å ivareta oppgaver husøkonom ikke lenger gjør 

etter overføring av stilling

106          106          106          106         

Medisintraller til alle avdelinger. Vil effektivisere utdelingen av 

medisiner.

200          ‐           ‐           ‐          

4 stillinger for postvert 2 122       2 122       2 122       2 122      

Aktivitør. Kontaktperson for trivselstiltak på sykehjemmet. 530          530          530          530           
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Investeringsbudsjett 2018 - 2021 

BUDSJETTSKJEMA 2B
INVESTERINGSBUDSJETT FORDELT PÅ  Investeringsramme

Regnskap Reg.bud
Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fra regnskapsskjema 2A:
Investeringer i anleggsmidler 0 107 589 281 056 160 575 217 275 268 725 234 725

Fordeling på Investeringsramme
Virksomhetsområde Investeringsramme
Rådmannen

Reserve bygg og anlegg 0 3 040 6 500 6 500 6 500 6 500
Total  Rådmannen 0 3 040 6 500 6 500 6 500 6 500
Økonomi og administrasjon

Reserve bygg og anlegg 0 1 950 0 0 0 0
ENØK 4 380 9 500 0 0 0 0
IKT 1 252 8 749 4 500 4 500 4 500 4 500

Total  Økonomi og administrasjon 5 632 20 199 4 500 4 500 4 500 4 500
Eiendomsavdelingen

ENØK 919 15 222 5 750 5 000 5 000 5 000
Administrasjonslokaler 2 849 23 493 1 500 9 500 1 500 1 500
Skoler 55 614 25 058 28 400 96 900 161 900 167 900
Barnehager 471 17 066 15 300 25 000 12 000 0
Idrett- og kulturbygg 3 382 17 753 14 800 20 000 28 000 0
Helse- og omsorgssenter 1 333 32 724 29 000 550 0 0
Helsestasjoner/ legesenter 970 13 000 0 0 0 0
Helsetjenester i hjemmet 5 425 -200 0 0 0 0
Utbyggingsområder 286 33 600 1 000 1 000 1 000 1 000
Kirkebygg- kirkegårder 69 1 750 4 000 3 000 3 000 3 000
IKT 0 0 1 500 0 0 0
Maskiner og utstyr Kirke 0 5 835 0 0 0 0

Total  Eiendomsavdelingen 71 318 185 301 101 250 160 950 212 400 178 400
Planavdelingen

Utbyggingsområder 0 500 500 500 500 500
Total  Planavdelingen 0 500 500 500 500 500
Barnehager

Barnehager 1 240 0 0 0 0 0
Total  Barnehager 1 240 0 0 0 0 0
Tangen skole

Skoler 600 0 0 0 0 0
Total  Tangen skole 600 0 0 0 0 0
Kultur og fritid

Utbygging- og grøntområder 43 0 0 0 0 0
Maskiner og utstyr Kirke 574 400 425 425 425 425

Total  Kultur og fritid 616 400 425 425 425 425
Kommunalteknikk

Gebyrområder 21 878 31 606 28 800 30 800 30 800 30 800
Utbygging- og grøntområder 73 19 547 8 000 5 000 5 000 5 000
Veger 6 231 20 463 10 600 8 600 8 600 8 600

Total  Kommunalteknikk 28 182 71 616 47 400 44 400 44 400 44 400

Sum fordelt 107 589 281 056 160 575 217 275 268 725 234 725

Økonomiplan 2018 - 2021
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Investeringstiltak Kommunalteknikk 2018 – 2021 

97301 Rehabilitering VA ledningsnett 

Kommunens saneringsplan for vann og avløp lister opp prosjekter hvor det av driftsmessige og øko-
nomiske årsaker anbefales utskifting av ledningsnettet. For 2018 bes det om en bevilgning på 2,8 mill. 
kroner som er en vesentlig økning sammenlignet med foregående år.  

For økonomiplanperioden 2018 - 2021, så er det i tråd med felles kommunedelplan vann og avløp, 
lagt opp til en markant økning i bevilgning til vann og avløpsrehabilitering fra 2018. Stange kommune 
har de senere år hatt en fornyelsestakt på 0,6 % på ledningsnettet. Gjennom arbeidet med kommune-
delplanen er det belyst et vesentlig behov for å redusere etterslep på utskifting. Vedtaket av kommu-
nedelplanen vann og avløp innebærer at kommunene skal ha en årlig fornyelsestakt på 1,0 % per år. 
Dette er hovedårsaken for økt bevilgning.  

Økt bevilgning er en forutsetning for å lykkes med å øke utskiftingstakten og derav heve standarden 
på vann- og avløpsledningsnettet. 

97336 Diverse VA prosjekter 

Skøyenvegen VA 

Det skal skiftes kommunale vann og avløpsledninger i Skøyenvegen på strekningen Breidablikk skole 
til militærgarasjene på Ilseng. Samtidig vil Hias skifte ut spillvannledningen på samme strekningen. 
Ledninger inn i henholdsvis Enervegen og Rognvegen vil også bli skiftet ut på deler av feltene. 
Skøyenvegen har i 2017 blitt rehabilitert mellom jernbanebrua og fram til bebyggelsen ved militærga-
rasjen, men videre vegutbedring vil først kunne skje etter utskifting av ledningsnettet som har varie-
rende kvalitet. 

Dragonvegen VA 

Utskifting av ledninger i Dragonvegen og den øvre delen av Perstugutua i Stange sentrum. Dette led-
ningsnettet er dårlig og krever bl.a. jevnlig spyling på avløpsnettet for å unngå kloakktettinger. 

Tallholen SPV Mågårdvegen (fv 231) – Åsvangvegen 

Det skal skiftes spillvannsledning fra gamle riksveg 3 og i ytterkant av bebyggelsen ved tidligere Tall-
holen skole i Romedal. Ledningen er beliggende i dårlige grunnforhold med myr/høy grunnvannstand 
og utsatt for innlekking av overflate og grunnvann. 

Jemblivegen VL 

Gammel vannledning skal skiftes fra Fv 222 og nedover i Jemlivegen. Ledningen er fra 1960 og har 
de senere år hatt flere lekkasjer som gjør det nødvendig med utbedringer. Dagens ledning er i mate-
rialet støpejern og i et område hvor det må påregnes korrosive «sure» grunnforhold på grunn av alun-
skifer. Materialvalg er derfor av vesentlig betydning i dette området. 

Sannerfeltet – Korsgård VL (Romedalsledningen) 

Utskifting og forsterkning av kapasitet på overføringsledningen mot Romedal. Dette er vannledning 
som forsyner mot Romedal, Vallset og videre mot Tangen. Strekningen Romedal - Korsgård er skiftet 
ut og det gjenstår fram til boligområdet ved Sanner. 

Finstad – Ljøstadvegen (Stange Næringspark) VL 

Styrking av vanntilførsel inn mot Stange Næringspark. Dette for å imøtekomme framtidig vekst og 
styrking av infrastrukturen inn mot området hvor det vil skje næringsvekst i årene framover. Det må tas 
tilstrekkelig høyde for økt behov for vann inn mot næringsområdet og dette vil oppnås med styrket 
kapasitet fra Finstad, via overføringsledningen til Romedal.  

97519 Utvikling boligfelt 

Det bevilges midler som kommunen skal kunne bruke i prosesser hvor målet er å oppnå større aktivi-
tet knyttet til utvikling av boligfelt.  
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97520 Aktivitet/Møteplass sentrum 

Det bes om bevilgning på 3 mill. i 2019 til aktivitet/møteplass sentrum. Et av virkemidlene for å skape 
større aktivitet og økt trivsel i sentrum er å lage gode møteplasser/frirom hvor folke kan møtes og 
oppholde seg. Formålet er at mennesker trekkes inn i sentrum av flere årsaker enn «kun» de hver-
dagslige behov og at man ønsker å oppholde seg der over litt lengre tid. Dette vil være et viktig grep i 
det å skulle etterleve et aktivt sentrum hvor det yrer av mennesker i alle aldre, dette må ses i sam-
menheng med de målsettinger som man tar sikte på å vedta gjennom Sentrumsplanen.   

97723 Rehabilitering veger, grøfting 

Storgata Stange 

Utbedring av Storgata etter at sentrumsplanen er vedtatt. Dette vil også innebære helhetlig gjennom-
gang med fortausarealer og tilsluttende forbindelser.  

Grøfting, stikkrenner grusveger 
Midlene vil bli brukt til å fortsette med grøfting av kommunale veger. Aktuelle veger har ikke hatt til-
fredsstillende grøfter før. Behovet for god drenering av vegene er stor og tiltakene gir bedre mulighet 
for å redusere driftsutgifter og bevare en bedre standard over lengre tid. 

Fast dekke 
Behov for å anlegge fast dekke over en rekke kommunale veger som enten har grusdekke i dag, eller 
som har fast dekke av meget dårlig standard.  

97731 Diverse veger 

Dette er prosjektpenger som utelukkende er relatert til dekkekvalitet på kommunale veger. Det er ut-
bedring av veger med dårlig toppdekke. Dette kan være i form av penetreringsdekke (tidl.oljegrus), og 
asfaltveger av dårlig kvalitet, som svært ofte kan relateres til dårlig bæreevne (oppbygning). Mange av 
de kommunale vegene har historisk en oppbygning som tilsier at de ikke tåler dagens trafikkbelastning 
og dette gir utslag i dårlig standard og kjøreopplevelse for brukerne. 

97742 Ekstremvær 

Det bevilges midler for å kunne møte de utfordringer som klimaendringene medfører. Kommunen skal 
tilstrebe en proaktiv strategi for å treffe handlinger som reduserer skade på omgivelser knyttet til eks-
tremvær hendelser. Dette vil relateres til de forhold som er et kommunalt ansvar. 

97743 Gatelys 

Det er store investeringsbehov med tanke på utskifting av gamle trestolper som er råteutsatt og som 
står i fare for å knekke. De siste årene har stolper knekt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. Ved 
fiberutbygging blir ofte lavspent (strøm) som før har hengt i felles trestolper lagt ned i bakken, mens 
gatelyset blir hengende igjen. Dette medfører at kommunen har eneansvaret for utdaterte stolper som 
medfører en sikkerhetsrisiko. En del av gatelyset er også ustabilt med bakgrunn i utdatert tennsystem 
og svak linjeføring som er med i vurdering av utskifting. Det er foregående år gjort et større arbeid på 
dette området, men etterslepet er stort og det vil være et bevilgningsbehov på dette området også i 
årene som kommer. 

97744 Trafikksikring 

Dette er en årlig bevilgning som skal gå til å trafikksikre strekninger, og da spesielt med tanke på de 
gående og syklende. Dette er også relatert til prosjekter langs fylkesveger hvor kommunen er med på 
å medfinansierer prosjekter hvor vegvesenet er tiltakshaver. 

97749 Skøyenvegen – utbedring veg 

Prosjektet er en større oppgradering av en tidligere fylkesveg som kommunen tidligere fikk ansvaret 
for. Vegen har vært i en svært dårlig tilstand og prosjektet innebærer kjøp av grunn for å oppnå or-
dentlig veggrøfter for vegvannshåndtering, masseutskifting for å oppnå skikkelig bæreevne på vegen, 
samt nytt asfaltdekke. På strekningen vil det også bli gjort utbedringer på et vannløp som går i stikk-
renne gjennom dagens veg. 
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Andre investeringsprosjekter - kommunalteknikk 

E6 Kolomoen - Kåterud – VA (4,0 mill. kroner i 2019) 
Utvidelse av E6 innebærer at kommunen må ta del i utgifter forbundet med utvidelse/ivaretakelse av 
kommunale vann og avløpsledninger som berøres av utvidelsen. Det er snakk om legging av nye 
vann og avløpsledninger og etablering av kummer i ytterkant av vegformålet for senere å kunne utøve 
drift og vedlikehold av de kommunale ledningene uten at dette rammer trafikkavviklingen. Eksisteren-
de ledninger har alder fra tidlig 50-tall og fram til 2000-tallet og behovet/omfanget av tiltakene varierer. 
Det er 7 forskjellige kryssingspunkt hvor tiltak vil bli utført og kommunens andel av utgiften vil beløpe 
seg til ca. 4 mill. kroner. Dette vil bli belastet kommunen i forbindelse med ferdigstillelsen i 2019. 

Gillundstranda, reguleringsplan – (300.000 kroner i 2018) 
I forbindelse med vedtak i formannskapet 34/16 er rådmannen bedt om å starte arbeidet med helhetlig 
reguleringsplan for vann og avløp for Gillundstranda. Det skal i den forbindelse utarbeides et planpro-
gram og ses på eventuelt en finansieringsmodell basert på egen gebyrsone for dette området. Det bes 
i første omgang om en bevilgning til prosess knyttet til reguleringsplanarbeidet.  
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Investeringstiltak Eiendomsavdelingen 2018 – 2021 
Generelt  

Det er stor aktivitet på prosjekter av større og mindre art, og det er gjennomgående god kontroll på 
fremdrift, kvalitet og økonomi. Eiendomsavdelingen har i størrelsesorden 30 aktive investeringspro-
sjekter av større og mindre art og i forskjellige faser.  

Til økonomiplan for perioden 2018 - 2021 vil følgende prosjekter nevnes: 

98018 Klimatiltak  

Prosjektet klimatiltak er et eksisterende prosjekt som videreføres for energioptimalisering av kommu-
nale tjenestebygg. Dette gjelder primært el-installasjoner og varmegjenvinning ved ventilasjonsinstal-
lasjoner samt bygningstekniske tiltak, så som etterisolering/skifte av vindu og dører i kommunale 
bygg. For 2018 og frem til år 2021 videreføres prosjektet med en årlig ramme på 4,0 mill. kroner. Dette 
vil gi reduserte energi-/strømutgifter. 

98202 Rehabilitering basseng Ottestad, 98260 Ottestad ungdomsskole oppussing basseng og 
98266 ÅOA – svømmebasseng - utredning/helt nødvendige tiltak 

I henhold til økonomiplan 2017- 2020 er det avsatt 25 mill. kroner til opprusting av bassenget på Otte-
stad ungdomsskole. Sett i sammenheng med politisk sak om bestilling av utredning av å bygge Folke-
bad i Ottestad, vil det være behov for å utrede muligheter til rehabilitering av eksisterende basseng, 
tilsvarende prosjekt 98266 «ÅOA – svømmebasseng – utredning/helt nødvendige tiltak». Rådmannen 
ber om en økning av ramme med 500.000 kroner for utredning av vedlikeholdsbehovet. Denne utred-
ningen har til hensikt å konkludere med hva det vil koste å oppgradere begge anleggene (basseng i 
Ottestad ungdomsskole og ÅOA), prosjekt 98202. I økonomiplanperioden er det budsjettert med 50,5 
mill. kroner til basseng Ottestad, rehabilitering.  

98275 Barnehage Nedre tømte  

Det vises til SAK 21/16 med bestilling av planleggingen av en ny 6-avdelings kommunal barnehage i 
Ottestad. Forprosjektet er i rute og slik prosjektet fremstår vil det ha en samlet ramme på 39,0 mill. 
kroner, fordelt med 14,0 mill. kroner i 2018 og 25,0 mill. kroner i 2019. Barnehagen vil ha mulighet for 
senere utbygging med 3 avdelinger. Prosjektet hensyntar derfor konsekvensene for fremtidige mulig-
heter med en 9 avdelings barnehage.  

98278 Nye Stange Ungdomsskole  

Viser til SAK 59/17 med bestilling om utredning og kostnadsramme for sammenslåing av Romedal 
ungdomsskole og Stange ungdomsskole. Prosjektet er i prosess og plangruppe er etablert. Det utre-
des utvikling av dagens Stange ungdomsskole og alternativ plassering ved Stange videregående sko-
le. Det er etablert kontakt med Stangehallen og Stange videregående skole for å finne synergier ved 
lokalisering ved Stange videregående skole. Slik prosjektet ligger nå er det estimert en kostnad i stør-
relsesorden 200 - 220 mill. kroner avhengig av stedsvalg. 

98325 TT-boliger Ottestad, Gartnervegen, 12 boliger 

Viser til SAK 128/16 (budsjettbehandling) hvor prosjektet ble vedtatt med en totalramme på 55,0 mill. 
kroner. Prosjektet er i prosess i henhold til kvalitet, økonomi og fremdrift med forventet ferdigstillelse 
høsten 2018. Det foretas en indeksjustering av prosjektets økonomiske rammer, som sammen med 
en post for uforutsette utgifter utgjør en økning av prosjektets ramme på totalt 4,0 mill. kroner. 

98519 Tingvold Kulturhus 

Viser til SAK 24/17 med politisk bestilling om revisjon av konseptet for kulturhus på Tingvold. Saken er 
gjennomarbeidet og resultatet av prosjektet legges frem i egen politisk sak. For gjennomføring av pro-
sjektet vil det i økonomiplanens periode beløper seg til en samlet sum på 50,0 mill. kroner. Dette for-
deles på 5,0 mill. kroner for 2018, 35,0 mill. kroner for 2019 og 10,0 mill. kroner for 2020. 
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98000 Rehabilitering kommunale bygg 

Rådmannen ber om at det bevilges 1,5 mill. kroner årlig i økonomiplanen til rehabilitering av kommu-
nale bygg med nødvendige installasjoner. Tiltak vil være knyttet til påtatte større vedlikeholdsoppdrag 
som aktiveres som prosjekt i perioden. 

98218 Utvidelse Hoberg skole 

I henhold til politisk SAK 16/17 om framtidig skolestruktur i Ottestad er det vedtatt utbygging til beskre-
vet første byggetrinn. Dette medfører en bevilgning på 90,0 mill. kroner som fordeles fortrinnsvis på 
20,0 mill. kroner i 2018 og resterende 70,0 mill. kroner i 2019. 

99103 Spredenett Rådhuset  

Prosjektet for spredenett Rådhus innehar etablering av et nytt spredenett for å bedre hastighet og 
driftssikkerhet. Rådmannen ber om 1,5 mill. kroner for gjennomføring av prosjektet. 

98277 Åkershagan Naustet  

Istandsetting/etablering av Naustet som et aktivitetsbygg for Åkershagan hageby. Istandssettingen/ 
etableringen vil beløpe seg til 8,0 mill. kroner i 2019. For gjennomføring av driften, vil NAV bli en aktør, 
og NAV vil som et aktivitetsopplegg/arbeidstrening stå for drift av kafe, renhold, plenklipping med mer. 
I tillegg kommer driftskonsekvenser nevnt i økonomiplan 2018 - 2021 drift. 

98200 Utredning Breidablikk 

Viser til SAK 18/17 med vedtak om opprettholdelse av barneskolestrukturen i Stange Kommune. For 
skolen Breidablikk på Ilseng er behovet til oppgradering vist i saken med kostnadselement påløpende 
69,0 mill. kroner for istandsettelse. Til videre framdrift er det behov for et forprosjekt som kvalitetssik-
res med plangruppe og arkitekt. Herunder bør nybygg vurderes for å se på muligheten til å skape ef-
fektive og kostnadseffektive arealer. Et slikt forprosjekt vil presisere kalkyle og forslag til løsning, før 
videre detaljering/prosjektering og bygging kan starte. Rådmannen ber følgende om at det avsettes 1 
mill. kroner til prosjektering i 2019. 

98280 Solvin skole 

I henhold til bevilgning i andre tertial 2017, er det avsatt 300.000 kroner for å utrede og kartlegge vide-
re utvikling av skolen. Utviklingsprosjekt vil ta innover seg hvordan skolen/byggene skal kunne utvikles 
til fremtidig bruk. 

98282 Universell utforming 

I hht. til SAK 19/17, hvor kommunestyret er presenterer med tiltakspakke i de neste 10 år for utbedring 
av publikumsbygg, til et tilfredsstillende nivå i henhold til universell utforming, ber rådmannen om 1,0 
mill. kroner årlig til økonomiplanen. 

Andre investeringer 2018 – 2021 

Kirken 

99500 Maskiner og utstyr kirkene (425-.000 kroner): 

Posten er i 2018 økt med 25.000 kroner til 425.000 kroner. Økningen er videreført i budsjettperioden. 

98808 Kirkelig fellesråd (4,0 mill. kroner i 2018) 

Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt inn en investeringsramme for tiltak hos Kirkelig fellesråd på 
4,0 mill. kroner til de prioriteringer som er vedtatt av Stange kirkelige fellesråd for 2018, og 3,0 mill. 
kroner de øvrige årene i planperioden. 
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Administrasjon/rådmann 

99100 IKT-utstyr og nye systemløsninger (3,0 mill. kroner) 

I henhold til økonomiplan 2018 – 2021 foreslås det avsatt 3,0 mill. kroner. Disse midlene skal benyttes 
til ulike digitaliseringsprosjekter, og skal kunne benyttes av alle virksomheter i Stange kommune. 

99108 Bredbånd – utvikling av infrastruktur (1,5 mill. kroner) 

I henhold til økonomiplan 2018 – 2021 foreslås det avsatt 1,5 mill. kroner til utbygging av bredbånd og 
videre utvikling av infrastruktur i kommunen. Ikke alle enheter har tilstrekkelig netthastighet i dag. 

99107 Reserve til investeringsformål (6,5 mill. kroner) 

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. Dette kan for eksem-
pel være gjenoppbygging av veg som følge av dårlig vær, rasert garderobe ved en skole eller lignen-
de. 

99400 Grunnerverv (0,5 mill. kroner) 

Til grunnerverv foreslås det bevilget 0,5 mill. kroner hvert år i planperioden. 

99001 Egenkapitaltilskudd KLP (4,7 mill. kroner) 

Egenkapitaltilskuddet til KLP må dekkes av egne driftsmidler og regnskapsføres i investeringsbudsjet-
tet. Egenkapitaltilskuddet for 2018 er anslått til 4,7 mill. kroner. 

Startlån – videreformidling (30,0 mill. kroner) 

Rammen for startlån ble økt til 30,0 mill. kroner i 2016. Økningen videreføres i ny planperiode.  
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Investeringstiltak Stange Kommunale - Boligforetak 2018 – 
2021 

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet
Reg. bud.

Tall i 1000 kroner 2017 2018 2019 2020 2021
INVESTERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 6 800 6 000 4 000 4 000 4 000
Utlån og forskutteringer 0 0 0 0 0
Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 0 0 0 0 0
Dekning av tidligere års udekket 656 0 0 0 0
Avsetninger 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Årets finansieringsbehov 9 456 8 000 6 000 6 000 6 000

FINANSIERING
Bruk av lånemidler 0 -5 700 -3 700 -3 700 -3 700
Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 000 -300 -300 -300 -300
Andre inntekter 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -3 000 -8 000 -6 000 -6 000 -6 000

Overføring fra driftsbudsjettet -656 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger -5 800 0 0 0 0

Sum finansiering -9 456 -8 000 -6 000 -6 000 -6 000

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0

Økonomiplan 2018 - 2021
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Vedlegg: Gebyrer og avgifter i 2018 

Vanngebyrer 
(ekskl mva) 2017 2018

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Årsgebyr for vann:
Fast abonnementsgebyr 270,00 300,00 11,11
Variabelt forbruksbebyr 17,57 18,81 7,06
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) 2017 2018

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Årsgebyr for avløp:
Fast abonnementsgebyr 370,00 380,00 2,70
Variabelt forbruksgebyr 22,64 24,64 8,83
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) 2017 2018

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Lav sats pr boenhet 80l 1 755,00 1 994,00 13,62
Mellomsats pr boenhet 140l 2 633,00 2 991,00 13,60
Stor sats pr boenhet 240l 3 668,00 4 167,00 13,60
370 liter beholder 6 669,00 7 577,00 13,62
770 liter beholder 12 112,00 13 759,00 13,60
Henting av dunk/sekk på eiendom pr meter 370 liter 14,45 15,00 3,81
Henting av 770 liter på eiendom pr meter 14,45 15,00 3,81
Fradrag for godkjent egenbehandling av matavfall pr 
boenhet 938,00 1 066,00 13,65
Fritidsbolig, tilknyttet kommunal ordning, årsgebyr 827,00 940,00 13,66
Ekstra sekk, pr. stk. 50,00 0,00
Levering i svarte sekker, pr. sekk 80,00 80,00 0,00
Levering i klare sekker 3 stk. eller mer, pr.sekk 16,00 16,00 0,00

Gebyrer for septikrenovasjon:
Boliger med WC tilknyttet slamavskiller 1 248,00 1 428,00 14,42
Boliger uten WC tilknyttet slamavskiller 624,00 714,00 14,42
Fritidseiendommer 624,00 714,00 14,42
Minirenseanlegg 1 248,00 1 428,00 14,42
Tømming av tett tank pr kbm 228,00 261,00 14,47  

Feie- og tilsynsgebyrer 2018
(ekskl mva) Ett pipeløp To pipeløp Tre pipeløp

Årlig feiing + tilsyn hvert 4. år 704,00 1 173,00 1 642,00
Feiing hvert 2. år + tilsyn hvert 4. år 469,00 704,00 938,00
Feiing hvert 4. år + tilsyn hvert 4. år 352,00 469,00 586,00  

Gebyr for ambulerende skjenkebevilling 2017 2018

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

340,00 350,00 2,94  
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Gebyrer for helse og omsorg 2017 2018

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Praktisk bistand i hjemmet: 
Netto inntekt, betalingssatser pr. mnd.
inntil 2 G, (G = kr 93.634) * 200,00 205,00 2,50
2 - 3 G 672,00 692,00 2,98
3 - 4 G 1 060,00 1 092,00 3,02
4 - 5 G 1 476,00 1 520,00 2,98
over 5 G 1 877,00 1 933,00 2,98
Enkeltoppdrag hjemmehjelp, kr. pr. time 276,00 284,00 2,90
Varm mat, kr. pr. porsjon 76,00 78,00 2,63
Trygghetsalarm, kr. pr. mnd. 371,00 230,00 -38,01
Institusjonsopphold:
Dag- eller nattopphold i institusjon* 80,00 80,00 0,00
Kortidsopphold institusjon, kr. pr. døgn * 155,00 160,00 3,23
Dagsenter:
Dagaktivitetstilbud 82,00 84,00 2,44
Transport (pr tur) 35,00 36,00 2,86
Middag 76,00 78,00 2,63
Frokost 25,00 26,00 4,00
Dagrehabilitering:
Lunsj 36,00 0,00
Frisør/fotpleie 2017 2018
Fotpleie 400,00 412,00 3,00
Frisør kvinner:
Farge/permanent (inkl. legg/klipp) 900,00 927,00 3,00
Klipp 350,00 361,00 3,14
Vask, klipp, legg 400,00 412,00 3,00
Minicolorasjon ( tidligere glansvask) 300,00 309,00 3,00
Vask og legg (inkl leggevann) 250,00 258,00 3,20
Klipp (menn) 200,00 206,00 3,00
Klipp med vask (menn) 220,00 227,00 3,18
Klipp av skjegg 103,00 0,00  

Barnehager betalingssatser 2017 2018

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Heldagsplass, inntil 9 timer pr dag, 5 dager i uka 2 730,00 2 910,00 6,59
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

2017 2018

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

5 dager pr uke 2 788,00 2 872,00 3,01
4 dager pr uke 2 369,00 2 440,00 3,00
3 dager pr uke 1 950,00 2 009,00 3,03
2 dager pr uke 1 394,00 1 436,00 3,01
1 dag pr uke 836,00 861,00 2,99  

Stange kulturskole betalingssatser 2017 2018

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Instrumentundervisning kr pr år 2 655,00 2 725,00 2,64
Gruppeaktiviteter kr pr år 1 935,00 1 990,00 2,84
Instrumentleie kr pr år 400,00 410,00 2,50
Salg til korps, pr time 160,00 165,00 3,13  
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Vedlegg: Kommunestyrets skattevedtak for 2018 

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 % av ver-
dien 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 eiendoms-
skattekontoret å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for sakkyndig nemnd og klage-
nemnda 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. 
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§ 8. Besiktigelse og protokollering 
Eiendommens eier varsles om at eiendommen skal takseres.   Varsel gis ved offentlig kunngjøring i 
lokalavisen, i tillegg skal det informeres på kommunens internettside. 

Eiendomsskattekontoret fastsetter normalfrist for varsel om taksering. 

Eiendommene skal i alle tilfelle befares.  Befaring kan bare unnlates der denne ikke gir noen verdi 
tilknyttet fastsettelsen av taksten og hvor eier er enig i dette. Sakkyndig nemnd i samarbeid med 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. 
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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. 

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. 

Jfr. 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 jfr. Eiendomsskatteloven §8A-3 (6). 

Ved verdsettelse som nevnt foran kommer reglene i vedtektene om skattetakst og overskattetakst til 
tilsvarende anvendelse.  Ved ny verdsettelse sendes gjenpart av protokoll til eieren med angivelse av 
at eventuelt krav om overtakst må være innkommet innen fire uker fra utsendelsen av dokumentet. 

Kap. VI  Eiendomsskatten 

 § 13. Område for beskatning 

Eiendomsskatten skal utskrives på eiendommer innenfor de områder av kommunen som kommune-
styret til enhver tid fastsetter og på verk og bruk i hele kommunen, jfr. Eiendomsskattelovens § 2,3 og 
4. 

Den sakkyndige nemnda fastsetter hvilke eiendommer som kommer inn under begrepet ”verk og 
bruk”. 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 jfr. § 7 i eiendomsskatteloven: 

  

a) Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som har til formål å være  til gagn for kommune el-
ler stat.  Dette gjelder bla eiendommer tilhørende menigheter og trossamfunn, kulturelle og 
humanitære organisasjoner. Sykehus, daghjem, behandlingshjem og tilsvarende anlegg eller 
institusjoner som drives av private organisasjoner eller av fylkeskommunen.  Skoler, museer, 
idrettsanlegg, klubbhus og sportshytter tilhørende idrettslag og lignende.  

b) Bygninger som har historisk verdi.  For at bygningen skal ansees å ha historisk verdi må den i 
regelen være fredet etter lov om kulturminner av 9. juni 1978. 
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 § 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. 

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 oppmålingsa i kommunen å innberette til eiendomsskattekontoret alle oppmå-
linger, 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 m.m.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 rådman-
nen. 

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. 
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Vedlegg: Eiendommer, fritak etter § 7 
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Vedlegg: Obligatoriske oversikter 

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Regnskap Reg. bud.

Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue -451 308 -456 258 -471 088 -476 952 -481 719 -486 485
Ordinært rammetilskudd -667 371 -676 378 -698 474 -706 023 -712 956 -719 427
Skatt på eiendom -69 287 -69 500 -69 500 -68 918 -68 337 -67 755
Andre direkte eller indirekte skatter -426 -400 -400 -400 -400 -400
Andre generelle statstilskudd -64 576 -62 966 -59 213 -53 141 -49 068 -44 996

Sum frie disponible inntekter -1 252 968 -1 265 502 -1 298 675 -1 305 434 -1 312 479 -1 319 063

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -20 709 -24 900 -24 900 -24 900 -24 900 -24 900
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 29 012 30 650 27 456 31 973 38 244 44 327
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 50 779 50 000 40 960 48 689 54 478 60 901

Netto finansinntekter/-utgifter 59 082 55 750 43 516 55 762 67 822 80 328

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 100 864 97 811 11 720 2 007 1 650 1 650
Til bundne avsetninger 508 1 358 500 500 500 500
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -55 414 -64 130 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger -8 962 -11 697 -5 756 -7 456 -7 957 -10 098
Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger 36 996 23 342 6 464 -4 949 -5 807 -7 948

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0
Til fordeling drift -1 156 890 -1 186 410 -1 248 695 -1 254 621 -1 250 464 -1 246 683
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 092 760 1 186 410 1 248 694 1 254 621 1 250 464 1 246 682

Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) -64 130 0 0 0 0 0

Økonomiplan 2018 - 2021
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Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet
Regnskap Reg. bud.

Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020 2021
INVESTERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 107 589 281 056 160 575 217 275 268 725 234 725
Utlån og forskutteringer 26 503 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Kjøp av aksjer og andeler 4 117 4 572 4 700 4 800 4 900 5 000
Avdrag på lån 13 241 22 200 4 000 6 000 6 000 6 000
Dekning av tidligere års udekket 33 055 0 0 0 0 0
Avsetninger 34 538 22 200 4 000 6 000 6 000 6 000

Årets finansieringsbehov 219 043 360 028 203 275 264 075 315 625 281 725

FINANSIERING
Bruk av lånemidler -138 455 -241 663 -140 831 -192 956 -231 544 -206 044
Inntekter fra salg av anleggsmidler -14 398 -2 000 -4 000 -6 000 -6 000 -6 000
Tilskudd til investeringer 0 -2 000 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift -16 466 -45 521 -29 555 -43 455 -53 745 -46 945
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -26 335 -42 200 -4 000 -6 000 -6 000 -6 000
Andre inntekter -16 000 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -211 654 -333 384 -178 386 -248 411 -297 289 -264 989

Overføring fra driftsbudsjettet -300 0 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger -7 089 -26 644 -24 889 -15 664 -18 336 -16 736

Sum finansiering -219 043 -360 028 -203 275 -264 075 -315 625 -281 725

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 0

Økonomiplan 2018 - 2021
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Vedlegg: Detaljert oversikt investeringer Stange kommune 

INVESTERINGSBUDSJETT 2018 ‐ ØKONOMIPLAN 2018 ‐ 2021

DETALJERT OVERSIKT OVER  INVESTERINGER  ‐ VEDLEGG TIL BUDSJETT

Beløp i hele 1 000 kr faste priser 2019 2020 2021
OBS! I regnearket er alt lagt inn som LÅN MED 

INVESTERINGSPROSJEKT

97301 Rehabilitering ledningsnett - mindre prosjekt 17 402 202 2 800 4 800 4 800 4 800
97307 Oppgradering overvåkning 2 000 2 000
97336 Diverse VA-prosjekt, jfr. kommentarer (skal fordeles) 118 000 14 000 26 000 26 000 26 000 26 000
97359 Lekkasjesøk og innlekking 1 500 1 500
97361 Bottenfjellet vannverk - utbedringer (2. tert. 2013) 1 500 1 500
97380 Fokholgutua 1 000 1 000
97382 Bottenfjellet renseanlegg - utredning 1 000 1 000
973 Sum 97300 - 97360 (GEBYROMRÅDER) 142 402 21 202 28 800 30 800 30 800 30 800

97502 Utbygging Navneberget - 3. etappe 15 000 15 000
97520 Lekeplass/møteplass 3 000 3 000
97742 Ekstremvær post 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500
97519 Utvikling framtidige boligfelt 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
975 Sum investeringer Utbygging- og grøntområder 49 000 20 000 9 500 6 500 6 500 6 500

97722 Skøyen jenbanebru - planlegging 150 150
Skøyen jernbanebru  - utbedring 2 500 2 500

97723 Rehabilitering veger, grøfting 5 000 3 000 500 500 500 500
97731 Diverse veger, jfr kommentarer - 17 086 9 086 2 000 2 000 2 000 2 000
97739 - Villavegen veg 532 532
97740 - Fjellvegen veg 146 146
97743 Gatelys 12 000 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500
97744 Trafikksikring 26 400 14 000 3 100 3 100 3 100 3 100
97748 Rundvegen - ytre sløyfe 99 99
97749 Skøyenvegen - utbedring veg 4 000 2 000 2 000 0
977 SUM investeringer Veger 67 913 37 513 9 100 7 100 7 100 7 100

977 SUM investeringer KOMMUNALTEKNIKK 259 315 78 715 47 400 44 400 44 400 44 400
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Beløp i hele 1000 kr faste priser 2018 2019 2020 2021
OBS! I regnearket er alt lagt inn som LÅN MED 

INVESTERINGSPROSJEKT
98018 Klimatiltak (inkl. ladestasjoner) 23 292 7 292 4 000 4 000 4 000 4 000

- innsparinger strøm 0
98257 Breidablikk skole - utbedring varmepumpe 675 675
98013 Ladestasjoner EL-biler - utredning 200 200
98014 Lokale SD-anlegg 2 250 1 500 750 0
98015 Omlegging av lyskilder -(LED) 6 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000
98 SUM investeringer ENØK 32 417 11 667 5 750 5 000 5 000 5 000

98016 Rådhuset - sikker sone, formannskapssal med mer 2 500 2 500
98017 Rådhuset - taktekking 900 900

98 SUM investeringer Administrasjonslokaler 3 400 3 400 0 0 0 0

Skolebygg - fase 2 - Solvin skole 12 000 0 3 000 9 000
98204 Tilpasningstiltak funksjonshemmede i skoler og barnehager 1 075 1 075
98240 Ottestad u-skole (bygg), lån (2. tert. 2012) 51 002 51 002

prisstigning (2. tert. 2012) 4 000 4 000
- indeksregulert /prisstigning (1. tertial 2015) 7 200 7 200

98251 Romedal u-skole - varmepumpe (2. tert. 2012) 533 533
98254 Hoberg skole - rehab. vinduer/vegg 11 500 11 500
98260 Ottestad u-skole oppussing basseng 10 000 10 000
98261 Stange u-skole - gymsal 22 000 10 000 12 000
98263 Uteområder ved kommunale bygg. 3 200 1 600 400 400 400 400
98267 Romedal ungdomsskole - taktekking 1 600 1 600
98268 Ottestad ungdomsskole - taktekking 750 750
98269 Stange ungdomsskole -  taktekking 550 550
98270 Skallsikring av bygg - skoler og barnehager 500 500
98271 Tiltak funksjonshemmede 12 325 6 325 1 500 1 500 1 500 1 500
98273 Utredning skolestruktur 800 800
98278 Nye Stange ungdomsskole 221 000 1 000 5 000 15 000 100 000 100 000
98279 Utredning etterbruk RUSK 600 600
98280 Utredning Solvin skole 300 300
98281 Utredning svømmebasseng Stange skole 400 400
98202 Basseng Ottestad, rehabilitering 50 500 500 5 000 30 000 15 000
98218 Hoberg skole - utvidelse 90 000 20 000 70 000
98200 Breidablikk skole 71 000 1 000 20 000 50 000
98 SUM investeringer Skoler og barnehager 572 835 108 435 28 700 95 900 172 900 166 900

98258 Holmlund barnehage - utbygging med 2 nye avdelinger 17 400 17 400
98262 Gummibark som fallunderlag i 8 kommunale barnehager (skift 3 400 3 400
98275 Nedre Tømte barnehage 39 300 300 14 000 25 000
98 SUM investeringer Barnehager 60 100 21 100 14 000 25 000 0 0

98237 - Planlegging idrettshall v/Ottestad u-skole, ekap 0 0
- prisstigning (2. tert. 2012 - til 98240) 0 0

98517 Tangen samfunnshus - kjøp 3 000 3 000
98518 Tangen samfunnshus - opprusting 8 614 8 614
98521 Tangen samfunnshus - garderober 13 770 13 770

- tilskudd fra Tangen samfunnshus -2 000 -2 000
98519 Tingvold - K-sak 43/16 51 000 1 000 2 000 20 000 28 000
98520 Tingvold - taktekking 0
98 SUM investeringer Idrett og kulturbygg 74 384 24 384 2 000 20 000 28 000 0

98316 Nødstrøm sykehjemmene - utredning 300 300
98317 Felles framtid, prosjekt (byggelån) 6 663 6 663
98321 Stange h&o-rehab. - utredning/utbedring fasade 20 197 20 197
98322 Ombygging Stange helsesenter 500
98324 Nytt kantinekjøkken Stang h/o fase 2 6 050 6 050
98325 TT-boliger Ottestad (Gartnervegen) 59 600 30 600 29 000
98326 Stange h&o/bo og servicesenter i Stangebyen - utr./inv. 2 000 2 000
98305 Stange produksjonskjøkken, 4. måltid 550 550
98328 Nytt legesenter Åkershagan 13 000 13 000
983 SUM investeringer helse og omsorg 108 860 78 810 29 000 550 0 0
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Beløp i hele 1000 kr faste priser 2018 2019 2020 2021
OBS! I regnearket er alt lagt inn som LÅN MED 
INVESTERINGSPROSJEKT

98500 Tomtesalg -82 000 -60 000 -4 000 -6 000 -6 000 -6 000
Tomtesalg, avsatt ubundet inv.fond. 28 000 6 000 4 000 6 000 6 000 6 000

98516 Regulering Navneberget 0 0
98522 Gjenkjøp næringstomt Ljøstad 2 100 2 100
98020 Kjøp av næringstomt 31 500 31 500
98 SUM investeringer Utbyggingsområder -20 400 -20 400 0 0 0 0

99514 Brannsikring Stange kirke 3 000 3 000
99518 Brannsikring av Ottestad kirke 1 500 1 500
99519 Brannsikring av Vallset kirke 1 500 1 500
98808 Kirkelig fellesråd 13 000 4 000 3 000 3 000 3 000

988 SUM investeringer Kirkebygg - kirkegårder 19 000 6 000 4 000 3 000 3 000 3 000

98 SUM investeringer EIENDOMSAVDELINGEN 850 596 233 396 83 450 149 450 208 900 174 900
ÅKERHAGAN OPPL./AKT. SENTER

98266 ÅOA - svømmebaseng - utredning/helt nødvendige tiltak 950 950
98277 Naustet 8 000 0 0
992 SUM investeringer Åkershagan oppl./akt. Senter 950 950 0 8 000 0 0

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON
99100 IKT utstyr og nye systemløsninger 21 790 9 790 3 000 3 000 3 000 3 000
99108 Bredbånd utvikling av infrastruktur 9 000 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500
99109 Biladministrasjon - innkjøp av biler 14 000 14 000 0 0 0 0
99103 Rådhuset- spredenett 1 500 1 500

- effektiviseringsgevinst ved ny biladministrasjon 0
991 SUM investeringer Økonomi og administrasjon 46 290 26 790 6 000 4 500 4 500 4 500

RÅDMANNEN
99107 Reserve bygg og anlegg, lån 35 440 9 440 6 500 6 500 6 500 6 500
99112 Åkersvika hageby, prosjektleder 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000
98282 Universell utforming 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000
98000 Rehabilitering kommunale bygg 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500
991 SUM investeringer Rådmannen 49 440 9 440 10 000 10 000 10 000 10 000

PLANAVDELINGEN
99400 Grunnerverv. Egenkapital. 3 909 1 909 500 500 500 500

99 SUM investeringer Planavdelingen 3 909 1 909 500 500 500 500

KULTUR OG FRITID
99500 Maskiner og utstyr kirkene, ekap 3 500 1 800 425 425 425 425

98 SUM investeringer Kultur og fritid 3 500 1 800 425 425 425 425

FINANS
90001 Aksjer og andeler (KLP) 31 850 12 450 4 700 4 800 4 900 5 000
90001 SUM investeringer Finans 31 850 12 450 4 700 4 800 4 900 5 000

FELLES
90002 Startlån - videreformidling 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
99 SUM investeringer Felles 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

98 SUM investeringer ANDRE 135 939 83 339 51 625 58 225 50 325 50 425

TOTALSUM inkl. gebyrområder og startlån 1 245 850 395 450 182 475 252 075 303 625 269 725
Investeringer samlet ekskl. startlån 1 245 850 365 450 152 475 222 075 273 625 239 725
TOTALSUM ekskl. gebyrområder og startlån 1 103 448 344 248 123 675 191 275 242 825 208 925
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Vedlegg: Budsjett og økonomiplan - Stange 
kirkelige fellesråd  
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