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Vedtatt årsbudsjett og økonomiplan 2017 - 2020
Vedtak: 

Driftsbudsjettet for 2017 – 2020 
1. Kommunestyret vedtar de overordnede føringene og styringssignaler som beskrevet på side 18 - 

28. 

2. Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for 2017 – 2020 vedtas i samsvar med hoved-
oversikter på side 32 til 34 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 budsjettet for 2017 på totalt kr 172.400.000 finansieres med låneopptak på inntil kr 
105.338.000. Investeringsplanen med finansiering godkjennes, jfr. investeringsoversikten på side 
51 i budsjettheftet, godkjennes. 

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 2016. Dersom Stortinget 

vedtar endring i det 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 2017, 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.november.  

Utbytte 
8. Det er forutsatt utbytte fra Stange Energi med kr 10.000.000 og fra Stange kommunale boligfore-

taket med kr 7.000.000. 
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Helse og Omsorg 

 – Barn og Familie 

  Total styrking inkl 
rådmannens forslag  

  

Finansiering 

Skolehelsetjenesten 

Til styrking av tilstedetid  

på skolene 

+ 500.000,- + 733.000,- Redusere budsjet-
tert driftsresultat  
2017 

 

  

Samfunnsutvikling 

- Kultur og Fritid 

      

Stange Bibliotek  

Bemanning og utvidet åpnings-
tid 

 

 + 350.000,- 

 

+ 350.000,- 

 

Redusere budsjet-
tert driftsresultat  
2017 

 

  

Barnehager       

Migrasjonspedagog 

Økt innsats overfor fremmed-
språklige barn i barnehagene  

 

+ 300.000 + 300.000,- Redusere budsjet-
tert driftsresultat  
2017 

 

  

Rådmannen       

Sommerjobb for Ungdom + 200.000,- + 200.000,- Redusere budsjet-
tert driftsresultat  
2017 

 

  

SUM 1.350.000,- 1.350.000,- Redusert avsetning 
disposisjonsfond. 

Nytt netto driftsresultat 2017 

 

 

    2.240.000,- 
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Verbalforslag: 

Disponering av driftsoverskudd 2016 
(Jfr. de økonomiske handlingsregler pkt 5 – 1/3 kan disponeres til nye tiltak) 

Med forutsetning om et tilstrekkelig driftsoverskudd vil kommunestyret ved regnskapsavslutningen for 
2016 vurdere å avsette ekstraordinære midler til følgende tiltak:  

Spillemidler  

Ekstraordinær utbetaling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lokale 
kulturhus.  

Trafikksikkerhet. Aktuelle trafikksikkerhetstiltak ved skoler og barnehager for skoleåret 2017-2018. (Jfr. 
trafikksikkerhetsplan og plan for tiltak ved skoler og barnehager) 

Aktivitets- og lekeområder i Stange sentrum/tettbygde strøk. Aktuelle tiltak 2017. 

SFO - søskenmoderasjon  
Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak til driftsutvalg og formannskap for å gjøre rede for 
status og effekt som følge av at ordningene med søskenmoderasjon og friplasser i SFO er fjernet. Det 
bes bl.a. om at følgende blir belyst: 

I hvilken grad har manglende søskenmoderasjon og friplasser i SFO ført til at barn helt, delvis eller 
tidligere blir tatt ut av SFO-tilbudet? 

I hvilken grad har manglende søskenmoderasjon i SFO ført til reduserte inntekter (redusert innspa-
ringsgevinst)? 

Kommunestyret ber om at det legges fram en sak for videre politiske behandling i løpet av første halv-
år 2017.  

Integreringsarbeid - introduksjonsprogram 
Rådmannen bes legge fram en sak for driftsutvalg og formannskap som redegjør for status og for å 
avklare behovet for tiltak overfor voksne flyktninger som ikke blir omfattet av kommunens introduk-
sjonsprogram, slik dette tilbudet gis i Stange i dag.  

Skolemat 
Kommunestyret ber rådmannen utrede praktiske og økonomiske konsekvenser av å realisere en sko-
lematordning i Stange. 

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. 

Landbruksmeldingen omfatter også videre arbeid med skolehagesatsning med fokus på å øke og 
samle kunnskap om skolehager/kjøkkenhager, med vekt på økologisk dyrking.  

Rasen leirsted 
Rasen leirsted selges. 

Forslaget oversendes formannskapet for å avklare betingelser som ligger til grunn i eiendommen.  
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Tingvold 
Kommunestyret ber Rådmann vurdere muligheten for å utvikle Tingvold med etasjer til boligformål 
over det allerede planlagte kulturhuset.  

Forslaget oversendes administrasjonen for å innarbeides i arbeidet som pågår.  

Psykiatri ansatt i kommunen 
Kommunestyret ser alvoret i utfordringene innenfor psykisk helsefelt. Det handler om de strukturelle 
endringene som kreves, og alvoret som krever bedre kvalitet og at flere blir tilfreds og friske i de grup-
pene som ikke faller inn under nye sentrale tiltak. 

Rådmannen bes undersøke muligheten for samarbeid med omliggende kommuner for å utrede en 
ordning med spesialist i psykiatri ansatt i kommunene, for så å kunne implementere tiltaket i budsjett 
for 2018.  

Forslaget oversendes til driftsutvalget.  

Svømmehall i Ottestad 
Stange Kommunestyre ber administrasjonen utrede bygging av ny svømmehall i Ottestad 

Utredningen skal belyse fordeler og ulemper med bygging av ny svømmehall utifra følgende perspek-
tiv: Undervisning, folkehelse, idrett, habilitering/rehabilitering, terapi, nærmiljø.  

Utredningen bør vurdere hvilke miljøvennlige alternativer for oppvarming som kan benyttes, og om 
overskuddsvarme fra svømmehallen kan benyttes til oppvarming i tilstøtende bygninger.  

Utredningen skal vurdere alternative plasseringer for hallen. Plassering i tilknytning til Ottestad Ung-
domsskole skal prioriteres. Plassering i nærheten av HIAS og muligheten til å nyttiggjøre overskudds-
varme skal vurderes. 

Utredningen må kunne peke på alternativ etterbruk av lokalene som i dag brukes til svømmebasseng i 
Ottestad Ungdomsskole.  

Utredningen må svare på om dagens basseng kan brukes, eller hvordan alternativ svømmeopplæring 
kan sikres, frem til ny svømmehall ferdigstilles.  

Utredningen skal anbefale svømmehallens utforming. Utformingen skal minimum tilfredsstille kravene 
til universell utforming som sikrer adkomst for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og nødvendig 
tilrettelegging for bruk i terapi. Utformingen skal også ta hensyn til økonomi i etablering, drift, og vedli-
kehold.  

Kommunestyret ber samtidig administrasjonen utrede hvorvidt Ankerskogen kan gi et fullgodt tilbud for 
svømmeopplæring for elever i Stange Kommune. Utredningen bes vurdere fordeler og ulemper ved en 
slik løsning opp mot bygging av ny hall i Ottestad 

Kommunestyret gir sin tilslutning til formannskapets innstilling med de endringer som fremkommer av 
voteringene i møtet. 
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Rådmannens kommentarer 
Stange kommunes regnskap for 2015 ble avsluttet med et mindreforbruk på 55,5 mill. kroner. Det 
regnskapsmessige resultatet skyltes i hovedsak; 

• Høy 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- 
og deflatorvekst, og anslag på pensjon skal følges. Disse handlingsreglene er fulgt. Mindreforbruket i 
2015 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 2015, blir det 
vanskelig og få lagt et riktig og godt driftsnivå på den kommunale tjenesteytingen. Like fullt mener vi at 
det er riktig, og viktig, å følge de statlige signalene som gis på frie inntekter, pensjon og lønns- og 
prisvekst. 

Med bakgrunn i Stange kommunes regnskapsresultat for 2015 vurderes den økonomiske situasjonen 
som noe mindre krevende enn den var for økonomiplanperioden 2016 - 2019. Det er imidlertid viktig å 
være klar over at de gode regnskapsresultatene de siste årene i hovedsak forklares av forhold som vi 
som kommune ikke har styringsmulighet over. Dersom utviklingen på frie inntekter og pensjon snur, vil 
vi igjen raskt være tilbake i en situasjon som fordrer aktivitetskutt. Dette gjør at man bør være varsom 
med å legge inn nye tiltak i rammen, uten tilsvarende reduksjon på andre områder. 

Hvert år i planperioden er budsjettet med et positivt netto driftsresultat på ca. 3,5 mill. kroner. Dette er 
et skritt i riktig retning i forhold til foregående år hvor netto driftsresultat har vært negativt gjennom hele 
planperioden. For å nå målsetting om et netto driftsresultat på 2 % av driftsinntektene, skulle netto 
driftsresultat vært på 30,4 mill. kroner i 2017. Det betyr at vi fortsatt har en liten veg å gå for å nå mål-
settingen om en sunn økonomi med et godt handlingsrom. Eventuell ny aktivitet bør komme på be-
kostning av eksisterende, og arbeidet med best mulig utnyttelse av hver krone for å nå både kvali-
tetsmessige- og økonomiske mål må videreføres. 

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2017 – 2020 har tatt høyde for de forslag til tiltak 
Regjeringen har lagt inn i sitt forslag til statsbudsjett med: 

• Økt satsing tidlig innsats i skolen 
• Daglegevakt 
• Øyeblikkelig hjelp rus/psykiatri 
• Frivillighetssentral 
• Opptrappingsplan rusfeltet 
• Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 
• Overføring av tilskudd til frivillighetssentralen til kommunen 
• Opptrapping av habilitering/rehabilitering 
• Avvikling av diagnoselisten for fysioterapi 
• Økt satsing helsesøster/skolehelsetjenesten 
• Egenbetaling fysioterapeuter 
• Boligsosialt arbeid 

I tillegg er det i Stange kommunes budsjettforslag lagt inn midler til: 

• Systemansvarlig for GATT (turnussystem lønn) 
• Midler for å kompensere frafall av tilskudd fra Kreftforeningen til stillingen som kreftkoordinator 
• 2 nye fastlegehjemler 
• Sykehjemsoverlege 
• Med målsetting om et økt aktivitetstilbud er det lagt inn midler til en 50 % stilling som idretts-

konsulent 
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• 100 % stilling som næringssjef. Stillingen dekkes de første årene av fondsmidler 
• Midler til økt ramme til HARR og næringsutvikling 
• Styrking av rammen Tilrettelagte tjenester, ny bruker samt kompensasjon for frafall av inntekt 

fra Helse Sør/Øst 
• Vegvedlikehold nye veger 
• Utvidelse av alarmsentral brann 
• Årskonsekvensene av endringene vedtatt i politiske saker i 2016 

Som nevnt, bygger Rådmannens budsjettforslag på de forutsetningene og anslagene som ligger i 
Regjeringens forslag til Statsbudsjett. Budsjettforslaget er derfor justert med en pris- og lønnsvekst 
(deflator) på 2,5 %. Realveksten i kommunesektorens frie inntekter er beregnet til 1,2 %. Veksten er 
regnet fra anslått inntektsnivå i 2015 i Revidert nasjonalbudsjett 2015. Som vedtatt i handlingsregel 2 
om frie inntekter, er de statlige signalene fulgt i Rådmannens budsjettforslag. 

Rådmannens budsjettforslag har lagt til grunn det vedtak som ble fattet i F-sak 156/16 med: 

• Fortsatt fokus på optimal ressursutnyttelse og kvalitet i tjenestene. 
• Eventuelt underskudd i 2017 salderes fra disposisjonsfond, og tilbakeføres fond ved årsregn-

skapsavslutningen for 2016. 
• Utredningsarbeidet med å følge opp fagrapportene (2014) fra Deloitte og Telemarksforskning 

sluttføres i 2017 med sikte på å innarbeide aktuelle tiltak i økonomiplanperioden 2018 – 2021. 
• Siden erfaringen i 2015 og 2016 har vist at vi, med utgangspunkt i budsjettets handlingsregler, 

når gode resultater i netto driftsresultat, forventer ikke Formannskapet at rådmannen går nye 
runder med virksomhetsområdene med sikte på å finne dekning for nedskjæringer i budsjett 
for 2017. 

• I begynnelsen av 2017 skal kommunestyret behandle spørsmålet om skolestruktur. Konklu-
sjonene knyttet til framtidig skolestruktur er ikke trukket. Det innebærer at framtidige økono-
miske konsekvenser av forskjellige skolestrukturalternativer ikke er en forutsetning for, eller en 
del av salderingen av budsjettet for 2017 og økonomiplan 2017 – 2020. 

I Regjeringens forslag til Statsbudsjett er det lagt en forutsetning om 0,5 % effektiviseringsgevinst for 
offentlig sektor. For Stange kommunes del betyr det en anslått effektivisering på ca. 4,5 mill. kroner til 
bruk i ny tjenesteproduksjon. Det vil bli iverksatt arbeid i løpet av planperioden for å realisere en slik 
effektiviseringsgevinst. 

Stange kommune er i Kommunebarometeret 2016 rangert som nr. 111, når det er justert for inntekts-
nivå. Det betyr at vi totalt sett er rangert over gjennomsnittet av landets kommuner i forhold til de pa-
rameterne barometeret har satt fokus på, og vi har all grunn til å være fornøyde med den vurderingen. 
I forhold til antall innbyggere i alderen 5 – 16 år bruker Stange, jfr. KOSTRA-tall for skole, mer midler 
til skole enn befolkningssammensetningen skulle tilsi. Som Rådmann ser jeg det som min oppgave å 
påpeke slike handlingsrom, og så er det et politisk valg å disponere rammen. Innen oppvekstområdet 
vil strukturendringer gi et handlingsrom, men vel så viktig er det at det vil også kunne styrke lærings-
utbytte for elevene. Med målsetting om å være av de som skårer mest på grunnskolepoeng i Hedmark 
er dette viktig. 

Som vedlegg til budsjett og økonomiplan ligger kommunens KOSTRA-analyse basert på regnskaps-
tallene fra 2015. 

I budsjettforslaget for 2017, og planperioden 2017 – 2020, legger rådmannen frem et budsjett i teknisk 
balanse. Rammene til enhetene er korrigert for konsekvenser av tiltak foreslått i 1. og 2. tertial, for de 
tiltak kommunestyret i løpet av 2016 har bevilget midler til, samt tiltak bevilget i tidligere planperioder. 
Rammene til virksomheter og staber er korrigert for konsekvenser av årets lønnsoppgjør.  

Netto driftsresultat viser en positiv utvikling, og utgjør for 2017 et overskudd på 3,6 mill. kroner. Dvs. 
0,2 %. Fylkesmannens norm og kommunens handlingsregel forutsetter et netto driftsresultat på 2,0 %, 
som betyr at Stange har et netto driftsresultat for 2017 som er 29,9 mill. kroner for lavt for å nå norm-
kravet. I hele økonomiplanperioden viser netto driftsresultat overskudd på mellom 3,5 og 3,9 mill. kro-
ner. 

En fullstendig oversikt over hvilke tiltak som er lagt inn er lagt inn lenger bak i dokumentet. 
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Kommunens handlingsrom gjør at budsjettforslaget anses som økonomisk forsvarlig. Rådmannen ber 
imidlertid kommunestyret vektlegge utviklingen i økonomiplanperioden. De siste årene er regnskapet 
avsluttet med betydelig mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak forhold som ligger utenfor vår påvirk-
ning, bl.a. i form av høy skatteinngang og et stort premieavvik. Dersom vi kommer i en situasjon der 
de frie inntektene og anslått premieavvik blir som lagt til grunn fra Stortinget, vil vi stå i en situasjon 
der vår økonomi er presset. 

Gjennom flere år har Rådmannens budsjettforslag blitt utarbeidet gjennom å gjennomgå de ulike virk-
somhetsområder for å effektivisere drift ved å ta bort aktivitet som ikke direkte berører tjenesteproduk-
sjonen. Drift har også blitt endret for å oppnå det samme. 

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

1. Fortsatt fokus på effektivisering 
2. Reduksjon av tjenestetilbudet 
3. Strukturendringer, særlig på oppvekstområdet 
4. Økt eiendomsskatt 

Det er i år utarbeidet en oversikt over Rådmannens forslag til økonomiplan basert på KOSTRA-
funksjonener, jfr. vedlegg på side 35. Denne oversikten viser hvor mye midler Rådmannen legger opp 
til å bruke på de forskjellige tjenesteområdene i økonomiplanperioden. 

Rådmannens budsjettforslag bygger videre på en forutsetning om å ta ut utbytte fra Stange Energi 
med 10,0 mill. kroner, og fra Stange kommunale boligforetak med 7,0 mill. kroner. 

I investeringsplanen for 2017 - 2020 er det lagt inn bl.a. midler til: 

• Utvikling av boligfeltet i Navneberget 
• Rehabilitering av vann- og avløpsnett 
• Utbedring av veger 
• Oppgradering/utskifting av gatelys 
• Ottestad ungdomsskole, basseng 
• Stange ungdomsskole, gymsal 
• Tingvold, utvikling av kulturhus 
• Stange helse- og omsorgssenter, utredning/utbedring av fasader 
• Bolig for tilrettelagte tjenester, Gartnervegen i Ottestad 
• Midler til IKT og utvikling av infrastruktur/bredbånd 
• Biladministrasjon 

Det legges opp til å foreta et låneopptak på inntil 105,3 mill. kroner for finansiering av investeringer i 
2017. I tillegg er det budsjettert med et låneopptak på 30,0 mill. kroner hvert år i planperioden til start-
lån. 
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Budsjettforslaget for Stange kommune 
Rådmannens budsjettforslag bygger på kommunestyrets vedtak til budsjett 2016, og økonomiplan 
2016 – 2019. Økonomiplanen er korrigert for endringer som fremkommer i Rådmannens forslag til 1. 
og 2. tertial 2016, øvrige politiske vedtak av med økonomisk konsekvens, og de endringer som ligger i 
Regjeringens forslag til Statsbudsjett. for 2017. 

Det er en utfordrende oppgave og få tilpasset utgiftsnivået i forhold til de signaler Regjeringen har gitt 
om inntektsnivå. 

Det er lagt inn endringer i rammer til interkommunale samarbeid kommunene deltar i utover deflator 
der det er meldt slikt behov. 
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Statlige forutsetninger 

Endringer i det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2016 
Etter revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2016 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2016 
oppjustert med 3,8 mrd. kroner. Fordelt med 3,1 mrd. på kommunene og 0,7 mrd. på fylkeskommune-
ne. Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skatteytere for inn-
tektsåret 2015, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016. Den samlede pris 
– og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 2,6 prosent, dvs. uendret fra revidert nasjonal-
budsjett 2016.  

Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 anslås til 12,1 mrd. kroner, tilsva-
rende 2,7 prosent. Realveksten i de frie inntektene anslås til 7,2 mrd. kroner, tilsvarende 2,1 prosent. 
Inntektsveksten i 2016 blir betydelig sterkere enn anslått i RNB 2016, men ikke i 2017. 

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 2017 
Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2017 på 3,4 mrd. kroner, 
tilsvarende 0,7 prosent. Videre legger regjeringen opp til en realvekst i frie inntekter på 4,075 mrd. 
kroner. Det tilsvarer en realvekst på 1,2 prosent. Årsaken til at veksten i samlede inntekter er lavere 
enn veksten i frie inntekter skyldes en reduksjon i øremerkede tilskudd med netto 1,3 mrd. kroner.  

Inntektsveksten er i tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen. 

Inntektsveksten i 2017 er regnet fra inntektsnivået i 2016 slik det ble anslått etter stortingsbehandling-
en av RNB 2016. Det innebærer at oppjusteringen av anslaget for kommunesektorens inntekter i 2016 
ikke påvirker nivået på sektorens inntekter i 2017.  

En større del av realveksten i 2017 er bundet opp i statlige satsinger. Dette gir isolert sett lavere hand-
lingsrom i 2017. 

Vekst i frie inntekter fra 2016 til 2017 
Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 3,625 mrd. til kommunen og 450 mill. kroner til fylkeskom-
munene.  

Realveksten er lagt i overkant av intervallet varslet i kommuneproposisjonen, men samtidig er de stat-
lige satsingene økt med 0,5 mrd. kroner. 

Av veksten i frie inntekter til kommunene begrunnes 150 mill. kroner med tidlig innsats i grunnskolen, 
300 mill. kroner med opptrappingsplanen på rusfeltet, 100 mill. kroner med opptrappingsplan for habili-
tering og rehabilitering og 50 mill. kroner med økt satsing på skolehelsetjenester og helsestasjoner. 
Totalt 600 mill. kroner er altså knyttet til konkrete områder.  

Veksten i frie inntekter i 2017 må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til 
befolkningsutviklingen. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 
(TBU) har anslått merutgiftene for kommunesektoren i 2017 til om lag 2,5 mrd. kroner som følge av 
den demografiske utviklingen. Av dette kan det anslås at om lag 2,1 mrd. kroner må finansieres innen-
for veksten i frie inntekter.  

I kommuneproposisjonen 2017 ble veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader anslått 
til i størrelsesorden 850 mill. kroner i 2017, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. De 
økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene. 

Innenfor den samlede veksten i frie inntekter gis det et handlingsrom for kommunesektoren på vel 300 
mill. kroner til å bygge ut tjenesten 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 prosent, tilsvarer det 1,2 
mrd. kroner i 2017 som kan brukes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveks-
ten.  
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Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2017 er anslått til 2,5 prosent. Lønnsveksten er anslått til 
2,7 prosent. Lønnsvekst teller knapt 2/3 av deflator.  

Rentekostnader, pensjonskostnader som går utover lønnsvekst og demografikostander dekkes ikke 
av deflator. Disse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter.  

Skatteøren 2017 
Den kommunale skatteøren for personlige skattytere foreslås uendret på 11,8 % i 2017. 

Nytt inntektssystem for kommunene 2017 
Nytt inntektssystem for kommunene innføres fra 2017. Formålet med inntektssystemet er å legge til 
rette for at alle kommuner kan tilby gode og likeverdige tjenester til sine innbyggere.  

Endringene er i tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen i vår som innebærer: 

• Differensiering av kompensasjon for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen – alle kommuner får 
ikke lenger det samme beløpet gjennom basistilskuddet. Kommuner som ligger i områder med 
spredt bebyggelse og lange avstander vil fortsatt få fullt basistilskudd. Kommuner i tettbygde 
strøk som velger å være små, kan ikke lenger sende regningen for høye administrasjonskost-
nader til andre kommuner.  

• Det gis fortsatt full kompensasjon for ekstrakostnader til tjenester som skyldes lange avstan-
der og spredt bosetting. Det legges dermed til rette for at kommuner kan beholde skoler og 
pleie- og omsorgstjenester der folk bor.  

Endringer i regionalpolitiske tilskudd: 

• Dagens tilskudd videreføres, men målrettes mer mot kommuner med reelle distriktsutfordring-
er og en større andel av tilskuddene fordeles pr. innbygger, mindre pr. kommune.  

Oppdatert kostnadsnøkkel i utgiftsutjevningen. Regjeringen skal videre utrede hvordan man bedre kan 
fange opp variasjoner i kommunenes utgifter knyttet til rusavhengige og psykisk syke i kostnadsnøk-
kelen. 

Særskilte satsinger/endringer/andre saker 

Helse og omsorg 

Opptrappingsplan for rus 
Regjeringen har økt bevilgningene til rusfeltet med 681 mill. kroner i perioden 2014-2016. For 2017 
foreslås en opptrapping med ytterligere 345 mill. kroner. 

300 mill. kroner kommer gjennom styrking av kommunenes frie inntekter og 45 mill. kroner gjennom 
en tverrdepartemental oppfølging av opptrappingsplan. 

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 
Det foreslås en økning i kommunerammen i 2017 på 50 mill. kroner begrunnet i satsingen på helse-
stasjon og skolehelsetjeneste. Dermed vil den samlede økningen under denne regjeringen være på 
734 mill. kroner.  

I tillegg foreslås det å bevilge 101 mill. kroner til øremerket tilskudd over Helse- og omsorgsdeparte-
mentets budsjett. Dette gjelder kommuner som kan dokumentere at de har brukt rammetilskuddet til 
tjenesten. 

Samlet har regjeringen styrket tjenesten med om lag 836 mill. kroner i perioden.  
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Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 
Regjeringen vil styrke innsatsen på habiliterings- og rehabiliteringsområdet gjennom en opptrappings-
plan. 

Planen skal sette kommunene i stand til å gi et godt tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere, 
og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. 

100 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene er begrunnet med økt satsing på habili-
tering og rehabilitering. I tillegg foreslås det å øremerke 100 mill. kroner til opptrappingsplanen, hvorav 
91 mill. kroner til et nytt øremerket stimuleringstilskudd for kommunene over Helse- og omsorgsdepar-
tementets budsjett. 

Det legges opp til at midlene til opptrappingsplanen økes til 300 mill. kroner innen 2019. 

Personer med demens 
Det foreslås å legge til rette for om lag 750 flere dagaktivitetsplasser til personer med demens i 2017, 
svarende til om lag 45 mill. kroner (øremerket tilskudd). 

Styrking av tilskuddet til rekruttering av psykologer 
I 2017 styrkes tilskuddet til kommuner som rekrutterer psykologer med 20 mill. kroner. Dette tilsvarer 
minst 65 nye årsverk. 

I perioden 2014-2016 er tilskuddet økt med 85 mill. kroner. Mer enn halvparten av landets kommuner 
og bydeler har nå psykologkompetanse på plass. 

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 
Regjeringen foreslår investeringstilskudd til om lag 1.800 heldøgns omsorgsplasser i 2017.  

I årene framover vil det være behov for å øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser i kommunene. 
Regjeringen foreslår derfor å endre investeringstilskuddet slik at det kun gis støtte til prosjekter som 
øker det totale antall plasser. Det betyr at det etter en overgangsperiode ikke vil bli gitt tilskudd til re-
habilitering av eksisterende plasser. Det legges opp til en gradvis innfasing av den nye ordningen i 
statsbudsjettene for årene 2017-2020. I denne perioden foreslås det at henholdsvis 20 prosent, 40 
prosent, 60 prosent, og 80 % forbeholdes tilsagn om tilskudd til plasser som gir netto tilvekst. Dette er 
to år lengre innfasing enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen for 2017. Fra 2021 gis det kun 
tilskudd til nye plasser.  

Skole 
Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i skolen. Dette for å fange opp utfordringer 
hos elever og følge dem opp raskt.  

150 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene er begrunnet i denne satsingen. Tidlig 
innsats vil være et sentralt tema i stortingsmeldingen om kvalitet i skolen og statlig virkemiddelbruk 
som skal legges fram tidlig i 2017. Regjeringen vil sende på høring et lovforslag om tidlig innsats. Fag-
lig svake elever skal få tilbud om tidsavgrenset intensivopplæring som ikke forutsetter sakkyndig vur-
dering eller omfattende saksbehandling.  

Integrering  

Videreføring av ekstratilskudd 
Regjeringen foreslår å videreføre ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger. Kommune-
ne vil motta ekstratilskudd for personer som bosettes innen utgangen av september 2017. I tillegg gis 
det ekstratilskudd på 500.000 kroner pr. person som bosettes fra institusjon/tilrettelagt avdeling. Re-
gjeringen vil også videreføre ekstra engangstilskudd på 100 000 kroner pr. enslig mindreårig som blir 
bosatt i 2017. 
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Omlegging av refusjonsordning 
Refusjonsordningen for kommunale barnevernstiltak legges om til en ordning med fast tilskudd for 
hver enslig mindreårig som bosettes. Tilskuddet slås sammen med det særskilte tilskuddet som kom-
munen mottar ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Tilskuddssatsen skal være høyere for 
de yngste barna, slik at det blir et insentiv til å bosette disse.  

Mer ansvar til kommunene 

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 
Stortinget har vedtatt å innføre plikt for kommunene å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økono-
misk stønad etter sosialtjenesteloven. 

Aktivitetsplikten skal styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Det er 
særlig viktig å hjelpe unge ut av en passiv tilværelse, og vilkår om aktivitet har vist seg å ha særlig god 
effekt for yngre mottakere. Regjeringen mener derfor det er mest hensiktsmessig at det i første om-
gang innføres en aktivitetsplikt for mottakere under 30 år. Regjeringen foreslår å bevilge 60 mill. kro-
ner for å dekke kommunenes merkostnader som følge av innføringen.  

Øyeblikkelig hjelp 
Psykisk helse og rus skal prioriteres minst like høyt som somatiske helsetjenester. Pasientens eller 
brukerens behov, ikke diagnose, skal være utgangspunktet for helsehjelpen. 

Fra 2017 får kommunene en plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for brukere med psykisk 
helse- og rusproblematikk. Den kommunale plikten skal kun omfatte pasienter og brukere kommunen 
har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. 

Det foreslås å innlemme 86,5 mill. kroner i kommunenes rammetilskudd. Dette tilsvarer 16 700 ligge-
døgn fra psykisk helsevern og 600 liggedøgn fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling til kommunenes 
frie inntekter.  

Øremerkede tilskudd som innlemmes til rammetilskuddet 
Regjeringen foreslår å innlemme tilskudd knyttet til boligsosialt arbeid i rammetilskuddet til kommune-
ne. 

• 10 mill. kroner fra Arbeids- og sosialdepartementets budsjett, og 5,7 mill. kroner av det bolig-
sosiale kompetansetilskuddet på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett inn-
lemmes i rammetilskuddet til kommunene i 2017. Regjerningen tar sikte på å innlemme ytterli-
gere midler i 2018 og 2019. 

Regjeringen foreslår også å innlemme midler til frivilligsentralener. Stortinget har sluttet seg til at 
ansvaret for tilskuddet til frivilligsentraler bør overføres til kommunene. 

• Midler fra Kulturdepartementets budsjett (131 mill. kroner) innlemmes i kommunerammen og i 
tillegg foreslår regjerningen å øke bevilgningen med 20 mill. kroner. Dette tilsvarer en økning 
på 47.000 kroner pr. sentral og er den største økningen av tilskuddet noensinne.  

• Midlene fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet. Dette innebærer en forventing om at 
kommunene prioriterer frivilligsentraler.  

Ressurskrevende tjenester 2017 
Kostnadene har økt i takt med behovet for disse tjenestene. I 2004 var statens utgifter til ordningen 
1,5 mrd. kroner. I 2016 er utgiftene økt til 8,6 mrd. kroner. Utgiftene er mer enn tredoblet og veksten i 
ordningen er fortsatt sterk. 

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjerningen å stramme inn ordningen i 2017.  
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• Innslagspunktet prisjusteres med anslaget i veksten i lønnsutgiftene fra 2015-2016 (2,4 pro-
sent). 

• I tillegg økes innslagspunktet med 50 000 kroner utover dette. Det nye innslagspunktet blir da 
1,157 mill. kroner. 

• Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 prosent. 

Momskompensasjon 
Regjeringen foreslår at borettslag og sameier som samarbeider med kommunen om helse- og om-
sorgstjenester, tas inn i momskompensasjonsordningen. Dette vil gi økt fleksibilitet i valg av samar-
beidsløsninger mellom kommuner og private aktører. Utvidelsen av ordningen finansieres gjennom et 
trekk i rammetilskuddet på 35 mill. kroner.  

Selskapsskatt 
I kommuneproposisjonen for 2016 ble det varslet at kommunene ville få tilbakeført en andel av sel-
skapsskatten fra og med 2017. I kommuneproposisjonen for 2017 ble det varslet at forslaget utsettes. 
Regjeringen vil komme tilbake til saken i kommuneproposisjonen for 2018. 
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Budsjettprosessen – budsjettdokumentet 
Rådmannen har i henhold til Stange kommunes styringssystem ”årshjulet”, lagt opp en aktivitets- og 
fremdriftsplan for budsjett- og økonomiplanprosessen 2017 – 2020. 

Med bakgrunn i den stramme økonomiske situasjonen er rådmannen hele tiden opptatt av at kommu-
nens ressurser blir utnyttet på en effektiv måte. Samtidig skal tjenestene som tilbys kommunens inn-
byggere tilfredsstille den standard som er fastsatt gjennom nasjonale mål, retningslinjer og kommuna-
le 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 2020 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 2017 – 2020. Driftsbudsjettet for Stange kommunale boligforetak vil bli fremlagt som egen 
sak. 

Rådmannens utkast er utarbeidet med utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2016, justert for vedtak av 
varig karakter gjort av kommunestyret første halvår. Økonomiplanen er søkt oppdatert i forhold til de 
kjente opplysninger som har betydning for den økonomiske rammen. Det foreliggende tabellverk viser 
de foreslåtte nettorammer fordelt på virksomheter og staber for hele kommunens virksomhet.  

Politiske føringer 
I F-sak 156/16 ble følgende føringer for budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 vedtatt: 

• Fortsatt fokus på optimal ressursutnyttelse og kvalitet i tjenestene. 
• Eventuelt underskudd i 2017 salderes fra disposisjonsfond, og tilbakeføres fond ved årsregn-

skapsavslutningen for 2016. 
• Utredningsarbeidet med å følge opp fagrapportene (2014) fra Deloitte og Telemarksforskning 

sluttføres i 2017 med sikte på å innarbeide aktuelle tiltak i økonomiplanperioden 2018 – 2021. 
• Siden erfaringen i 2015 og 2016 har vist at vi, med utgangspunkt i budsjettes handlingsregler, 

når gode resultater i netto driftsresultat, forventer ikke Formannskapet at rådmannen går nye 
runder med virksomhetsområdene med sikte på å finne dekning for nedskjæringer i budsjett 
for 2017. 

• I begynnelsen av 2017 skal kommunestyret behandle spørsmålet om skolestruktur. Konklu-
sjonene knyttet til framtidig skolestruktur er ikke trukket. Det innebærer at framtidige økono-
miske konsekvenser av forskjellige skolestrukturalternativer ikke er en forutsetning for, eller en 
del av salderingen av budsjettet for 2017 og økonomiplan 2017 – 2020. 
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Satsningsområde for samfunnsutvikling 
Området samfunnsutvikling har ansvar for kommunens overordnede planlegging gjennom kommune-
planens samfunnsdel og planlegging av arealbruken. Stange kommune har mål om årlig befolknings-
vekst 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/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, og klima, trafikksikkerhet, o.a. Samfunnsutvikling har også 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. 
• Lite marked, og for liten tilgang på 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. 
• For liten interesse for etablering av næringsvirksomhet i kommunen. 
• Et regionalt samarbeid som ikke i tilstrekkelig grad er rigget til å ivareta en god overordnet sat-

sing på samfunnsutvikling i et regionalt perspektiv. 
• Kommunen bør øke sitt fokus på «det grønne skifte» og tiltak rettet mot klima og energi. 
• Stadig behov for å jobbe med kommunens omdømme. 

Satsingsområder Mål Indikator
Resultat 
2015

Nasjonale 
resultater 
2015

Resultatmål       
2017

Befolkningsvekst Økning i folketall i % 0,5 % 1,2 %
Boligbygging Antall ferdigstilge 127 130
Aktivt kulturliv Antall omtaler i medier 231 300
Sammen om integrering Antall i jobb/utdanning 

etter 
introduksjonsprogram 68,00 % 75 %

Høy sysselsetting i private 
bedrifter

Antall sysselsatte
             3 579                   3 700 

Rehabilitering ledningsnett Antall grøftemeter              1 333                   1 300 
Lav lekkasje vann Lekkasjeprosent 49 % 45 %
Lav innlekkasje avløp Lekkasjeprosent 42 % 40 %
Optimal drift - renhold Utgifter kr/m2 292 275
Optimal drift - vedlikehold Utgifter kr/m2 115 120
Lavt energiforbruk. Komm. 
bygg

Energiforbruk, kr/m2
159 155

Nyplanting skog Antall trær          298 170               300 000 
Tilskudd miljøprogram - 
landbruk

Kroner
      1 762 799             1 800 000 

Jordbruksdrenering Antall dekar 640                   1 000 

Gode klimatiltak

Sammen om vekst og 
utvikling

Utjevne sosiale forskjeller i 
helse og levekår

Infrastruktur; drivkraft i 
nærings- og 

samfunnsutviklingen

Gode tjenestebygg

 

Handlingsmål 
• Kommuneplanens arealdel 
• Områdeplan for Åkershagan 
• Sentrumsplan for Stangebyen  
• Gjennomføringsfase for Jernbane Kleverud-Sørli 
• Reguleringsplaner Sørli – Brumunddal 
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• Sentrumsplan for Tangen 
• Stedsutviklingsarbeid på Tangen 
• Strategi for klima og energi  

Organisasjonsendring 
Utviklingen krever noen endringer innenfor samfunnsområdet. Det legges her opp til å styrke kommu-
nens lokale innsats overfor næringsutvikling ved å opprette stilling som næringssjef i kommunen. I 
tillegg pekes det på to områder som vil styrkes innenfor rammen. Det gjelder økt arbeid med kartverk 
internt i kommunen, og økt oppfølging og støtte overfor idretten. 



Stange kommunes mål og styringssystem 

Stange kommune – Budsjett og økonomiplan 2017 – 2020, rådmannens forslag 

22  

Oppvekst 
Under kommunalsjef for oppvekst ligger virksomhet for barnehager, 8 barneskoler, 1 oppvekstsenter, 
3 ungdomsskoler og Åkershagan oppvekst- og opplæringssenter. To skolefaglige rådgivere ivaretar 
ulike oppgaver innenfor oppvekstområdet. Økonomisk håndteres oppvekstsektoren 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 
1. Godt oppvekst-utviklings- og læringsmiljø 

• Bedre samhandling på tvers av fagmiljøer for å sikre barn/elevers psykososiale miljø– det 
opprettes nye rutiner for samarbeid med aktuelle fagmiljøer i kommunen 

• Felles pedagogiske standarder for Stangeskolen i klasseledelse og vurdering tas i bruk 
• Det iverksettes tiltak for økt og styrket foreldremedvirkning 

2. Elevene i Stangeskolen skal ha jevn framgang i faglige og sosiale resultater 
• Grunnskolepoeng for avgangselevene i Stange skal holde seg over landsgjennomsnittet 

og være blant de beste kommunene i Hedmark  
• Innsatsen intensiveres for språkutvikling i barnehagen og lesing/skriving i skolen 
• Kvalitet i barnehagen kartlegges og analyseres 
• Færre enn 22 % av 5.trinnselevene skal være på nivå 1 på nasjonale prøver i engelsk, 

lesing og regning 
• Færre enn 26 % av 8. trinnselevene skal være på nivå 1-2 på nasjonale prøver i engelsk, 

lesing og regning 
• Indeksene vurdering for læring, læringskultur, mestring og motivasjon i elevundersøkel-

sen skal være over 4 ved alle skoler 
• Minst 15 lærere tilbys videreutdanning i nasjonal satsing «Kompetanse for kvalitet» 
• Det utarbeides plan for etter- og videreutdanning for barnehager 
• Systematikk og kollektiv innsats i satsingen «Kultur for læring/Framtida er nå» 

3. Våre ledere i barnehage og skole skal være lærings- og resultatorienterte 
• Ledere i barnehage og skole skal ha god analysekompetanse og systematisk følge opp 

resultatene i egen barnehage/skole 
• Våre ledere skal være tydelige på at alle barn og unge lærer med rett hjelp og støtte 

4. Robust organisering 
• Sak om skolestruktur behandles politisk 

5. Helsefremmende barnehager og skoler 
• Vi skal ha synlig nedgang i opplevd mobbing/krenkelser ved alle barnehager og skoler  
• Kompetanseheving om mobbing i barnehagen 
• Kompetanseheving om digital mobbing i skolen 
• Felles vedtatte handlingsplaner for forebygging og håndtering av mobbing og krenkelser 

følges 
• Måloppnåelse i svømming kartlegges på barnetrinnet for eventuelt forbedringstiltak 

Utfordringer 
• Sikre jevn faglig og sosial utvikling for alle elevene i Stange-skolen. Dette er et felles mål for 

barnehage og skole da barnehagen er første ledd i et helhetlig utdanningsløp. «Framtida er 
nå» skal videreføres med deltakelse i fylkesmannens satsing på «Kultur for læring» i hele 
Hedmark. Vi skal videreutvikle vår praksis i barnehage og skole ut fra forskningsbasert kunn-
skap og erfaring. Vi har igangsatt egen modul for ledere i barnehage og skole for å sikre god 
analysekompetanse og oppfølging av resultater ved egen virksomhet. Innkjøp av felles analy-
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severktøy for resultatinformasjon slik at vi lettere kan sammenstille data og måle kvalitet vil bli 
vurdert. Barnehagene skal rette innsatsen mot språkutvikling og alle skolene skal ha mål om 
framgang i faglige og sosiale resultater over tid. Måloppnåelse følges opp i ledersamtaler og 
dialogmøter. I tillegg til etterutdanning gjennom «Framtida er nå», vil vi fortsatt prioritere vide-
reutdanning for lærere, samt styrer- og rektorutdanning. Samarbeidet i Hamarregionen med 
ekstern skolevurdering videreføres. Handlingsplan i forhold til mobbing i barnehagene og sik-
ring av elevenes psykososiale miljø i skolene, gjennomgås for hele personalet ved starten av 
nytt barnehage- og skoleår. Vi skal sikre at alle voksne i barnehage og skole ivaretar sin plikt 
og griper inn når de er kjent med at et barn/ungdom blir krenket med ord eller handling slik at 
vi minimaliserer slike opplevelser. 

• Ivareta lovfestet kompetansekrav ved alle skolene våre. Egen plan. 
• Sikre full barnehagedekning framover. Egen sak. 
• Robust organisering innenfor hele oppvekstområdet i tråd med kommuneplanens samfunns-

del. Drøftes videre i kommunedelplan oppvekst og skolestrukturutredning. 
• IKT. Implementering av nytt fagsystem. Behov for inventar / utstyr og kompetanse.  
• Optimalisere tverrfaglig innsats inn mot barn/ungdom.  
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Satsingsområder Mål Indikator
Resultat 
2015

Nasjonale 
resultater 
2015

Resultatmål 
2017

Barnehagen er en tydelig 
læringsarena

Andel nivå 1 nasjonale 
prøver lesing 5. trinn

24,1 24,4 22

Andel nivå 3 nasjonale 
prøver lesing 5. trinn

25,6 26,4 28

Andel  nivå 1-2 
nasjonale prøver lesing 
8. trinn

39,2 29,8 28

Andel nivå 4-5 
nasjonale prøver lesing 
8.trinn

24 32,2 34

Andel  nivå 1-2 
nasjonale prøver lesing 
9. trinn

25,4 19,8 18

Andel nivå 4-5 
nasjonale prøver lesing 
9.trinn

33,1 46,7 48

Andel nivå 1 nasjonale 
prøver regning 5. trinn

21,2 23,7 21

Andel nivå 3 nasjonale 
prøver regning 5. trinn

33,7 25,3 29

Andel  nivå 1-2 
nasjonale prøver 
regning 8. trinn

32,9 29,5 28

Andel nivå 4-5 
nasjonale prøver 
regning 8.trinn

28,7 33 35

Andel  nivå 1-2 
nasjonale prøver 
regning 9. trinn

24 19,1 17

Andel nivå 4-5 
nasjonale prøver 
regning 9.trinn

37,7 47,1 49

Grunnskolepoeng 41,6 41,2 42
Elevundersøkelsen; 
læringskultur 7. trinn

4,1 4,1 4,2

Elevundersøkeslsen; 
læringskultur 10. trinn

3,9 3,8 4

Samarbeid
Økt og styrket 
foreldremedvirkning

Brukerundersøkelse, 
barnehage

4.5-5.4  45% 4.8-5.5 70 %

Styrerutdanning antall 
fullført

3 fullført og 2 i 
gang

Videreutdanning 
barnehagelærere antall 
fullført

2 3 fullført og 6 i 
gang

Videreutdanning lærere 
antall fullført

14 15

Elevundersøkelsen, 
trivsel 7. trinn

4,5 4,4 4,5

Elevundersøkelsen, 
trivsel 10. trinn

4,3 4,2 4,3

Elevundersøkelsen, 
mobbing 7. trinn

6,2 % 4,5 % 0 %

Elevundersøkelsen, 
mobbing  10 trinn

3,5 % 4,2 % 0 %

Brukerundersøkelse, 
barnehage

5.1-5.4 5.3-5.6

Kompetanse og utvikling

Bedre læringsresultater 
faglig og sosialt.

Lærere og ledere med høy 
faglig og pedagogisk 
kompetanse

Helsefremmede barnehager 
og skoler

Et trygt og inkluderende 
barnehage- og skolemiljø

En enhetlig barnehage - og 
skolekultur

 

Organisasjonsendringer 
Framtidig skolestruktur er under utredning og kan medføre endringer i dagens struktur. 
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Helse- og omsorg 
Området Helse- og omsorg har ansvar for alle kommunale tjenester knyttet til helse, omsorg og sosia-
le ytelser til alle innbyggere i kommunen. Helse- og omsorg skal i økonomiplanperioden ha særlig 
fokus på hverdagsmestring som metode og tankesett, kunnskapsbasert 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 og Tilrettelagte tjenester. I til-
legg er Tjenesteenheten helse og omsorg lagt i stab til kommunalsjefen. Det er tre rådgivere i stab, en 
av disse har særlig systemansvar for kommunenes pasientjournalsystem system; Gerica. De to øvrige 
rådgiverne ivaretar ulike oppgaver innenfor helse- og omsorgsområdet. 

Utfordringer på området 
• 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? 

• Det er fortsatt økning i kostnader knyttet til tiltak i barnevernet. 
• Det er høy ungdomsledighet i kommunen og mange unge uføretrygdede.  
• 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. 
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Satsingsområder Mål Indikator Resultat 
2015

Nasjonale 
resultater 

2015

Resultatmål 
2017

Implementere 
hverdagsmestring og 
hverdagsrehabilitering i alle 
virksomheter i helse og 
omsorg

Utvikle et godt og 
differensiert HO-tilbud etter 
BEON-prinsippet i tråd med 
Samhandlingsreformens 
intensjoner

Antall innbyggere som 
får tilbud om 
hverdagsrehabilitering

0 (tiltaket er 
ikke startet) 70

Antall avvik meldt i EQS 
reduseres.

Antall avviksmeldinger i 
EQS knyttet til 
medikamenthåndtering

490 stk 450 stk

Pasienter og pårørende er 
tilfreds med tjenestene

Resultater fra pasient- 
og pårørendeunder-
søkelser.

Velferdsteknologiske 
hjelpemidler er en integrert 
del av tjenestetilbudet i alle 
virksomheter.

Antall trygghetsalarmer øker 
fra 120 til 500 i 
økomomiplanperioden

Lederutvikling satt i 
system

Internt leder-
utviklingsopplegg 

gjennomføres
Kompetanseplaner i 
alle virksomheter

Alle virksomheter 
har kompetanse-

planer
Antall plasser i institusjon 
sikrer dekningsgrad 15 % for 
innbyggere over 80 år.

Dekningsgrad
15 % 15 %

Beleggsprosent på 
langtidsplasser; 96%

Beleggsprosent 95,85 % 97,50 % 96 %

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

Alle som får sin søknad om 
langtidsplass i institusjon 
innvilget skal ha plass i løpet 
av 0-15 dager

Prosentvis andel som 
får effektuert 
langtidsplass i 
institusjon innen 15 
dager

97,80 % 100 %

Høgsk. 35 % Høgsk. 35 % Høgsk. 50 %

VGO 38 % VGO 40 % VGO 50 %

Innbyggere med tjenester i 
institusjon skal ha forsvarlige 
legetjenester

Legetimer for beboere i 
institusjon skal være på 
landssnitt

Legetimer for beboere i 
helse- og 
omsorgssenter

0,42 timer 0,54 timer 0,54 timer

Barnevern
Ingen fristbrudd Andel undersøkelser 

med behandlingstid 
innen 3 mnd.

83 % 82 % 100 %

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

16,80 % 18,10 % 15,00 %

Sosiale tjenester
Redusere antall 
sosialhjelpsmottakere med 
lang stønadstid med 48 %

Sosialhjelpsmottakere 
med stønad i 6 
måneder eller mer

288 92 150

300 digitale 
trygghetsalarmer

Antall analoge 
trygghetsalarmer 
reduseres. Digitale 
trygghetsalarmer tas i 
bruk.

Pleie og omsorg

Kunnskapsbasert praksis og 
kvalitet skal prege tjenestene

Innovasjon og 
velferdsteknologi tas i bruk i 
organisasjons- og 
tjenesteutvikling.

Ledelse og 
kompetanseutvikling

Hensiktsmessige 
tjenestebygg

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

Prosentvis andel 
ansatte med hhv. 
høgskoleutdanning og 
videregående 
opplæring

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

120 analoge 
trygghets-

alarmer

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

 



Stange kommunes mål og styringssystem 

Stange kommune – Budsjett og økonomiplan 2017 – 2020, rådmannens forslag 

27 

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 hht. de retningslinjer som foreligger for slike prosesser. 
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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 

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. 

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 2015 var totalt (egenmeldt og legemeldt 
sykefravær) på 9,1 %. For 2. tertial 2016 er det rapportert total sykefravær på 8,5 %. Kommunen har 
relativt lavt egenmeldt fravær, men en relativt stor sykefraværsprosent og uføreprosent (KLP). Nær-
værsarbeid er prioritert i samarbeid med Arbeidslivstjenesten og bedriftshelsetjenesten. Anvendelse 
av ansattes kompetanse og flere heltidsstillinger er viktige innsatsområder for å redusere sykefravæ-
ret.  

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.  

IKT - utvikling 
Det er flere viktige innsatsområder innen IKT. Utviklingen mot digitalisering av en del tjenester utvikles 
raskt. Dette er et viktig virkemiddel for å effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosesser, gi raskere og 
bedre service til innbyggere og 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 ar-
beidsprosesser tilpasses ny teknologi. 

Omstilling og innovasjon 
Ny arbeidsgiverpolitikk med tilhørende tiltak vil implementeres fra 2016 og fremover. Det vil bli økt 
fokus på behov for innovasjon og omstilling.  

Teknologi utvikles og endres raskt og dette vil ha stor innvirkning på hvordan kommunale tjenester 
kan produseres og gis. I 2016 ble post/arkiv tjenester og servicekontoret slått sammen til et nytt infor-
masjonssenter. Målet er å gi god informasjon og service internt og eksternt men med økt digitalisering 
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av ulike kommunikasjonskanaler. Dette muliggjør bedre informasjon og service hele døgnet uavhengig 
av åpningstider i rådhuset. 

Administrative oppgaver i de to sentrale stabene og merkantile stillinger i virksomhetene vil gjennom-
gås for å vurdere hensiktsmessig organisering og effektive arbeidsprosesser. 

Det er behov for å digitalisere papirbaserte arkiver og registrere gammelt arkivmateriell i depotlokale-
ne på en systematisk og gjenfinnbar måte. Det vil opprettes et eget prosjekt for å planlegge oppstart 
og gjennomføring av dette arbeidet. 

Positivt netto driftsresultat
Resultatgrad/ netto 
driftsresultat i % 5,40 % 3,20 % 2,00 %
Deflator 3,00 % 3,00 % 2,50 %
Prisvekst 2,10 % 2,10 % 2,10 %
Lønnsvekst

3,30 % 3,30 % 2,50 %
Egenkapitalen i forhold til 
totalkapitalen

Egenkapital-andel
10,40 % 20 %

Avsetning til EK/nedbet-
aling av gjeld

67 % 67 %
Avsetning til nye tiltak 33 % 33 %

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

Langsiktig gjeld ift. 
drifts-inntekter

78,80 % 70 %
Minimum 25% 
egenfinansiering av 
investeringer

Egenfinans-
ieringsandel

23,10 % 25 %
Årlige brutto investeringer 
skal ikke overstige 15% av 
driftsinntektene

Investeringer ift. 
driftsinntekter

12,20 % 15 %
Samlet disposisjonsfond 
skal minimum dekke 
akkumulert premieavvik

Disposisjons-fond > 
akkumulert premieavvik

1,9 1

Bærekraftig økonomi på kort 
og lang sikt

Følge statlige forutsetninger 
i budsjetteringen. Skatt og 
rammetilskud, lønns- og 
prisjusteringer

Driftsoverskudd skal styrke 
egenkapitalen eller gå til 
nedbetaling av gjeld ev. til 
nye tiltak
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Satsingsområder Mål Indikator
Resultat 
2015

Nasjonale 
resultater 
2015

Resultatmål       
2017

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

Totalt: 38 %, 
Kvinner: 34 %, 

Menn: 51 % Totalt: 42 %
Øke gj.snittlig 
stillingsstørrelse

Gj.snitt st.str for alle 
ansatte fordelt på kjønn

Kvinner: 73 %, 
Menn: 72 %, 

Totalt 73 %

Kvinner: 74 
%, Menn: 76 
%, Totalt: 74 

%

Totalt: 75 %

Sykefraværet i 
virksomhetene skal ikke 
overstige 8 % jfr IA avtale

Prosentvis fravær i fht 
totale arbeidsdager

9,50 % 9,70 % 8 %
Ansatte  skal benytte 
egenmeldinger i 
arbeidsgiverperioden

Prosent egenmeldt 
fravær 

1,39 % 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

15 avdelingsledere 
i Barnehage og 

Eiendom
Medarb.u.s. faktor 4: 
Bruk av kompetanse 
og 

4,3 4,2 4,3 

Medarb.u.s. faktor 7: 
Relevant 
kompetanseutvikling

3,7 2,7 3,7 (ny 
undersøkelse 

2018)
Gjennomføre 
opplæringsbeløp med 
bestått fagprøve for minst 
10 lærlinger årlig

Antall lærlinger som 
består fagprøven

90 % bestått 
fagprøve

100 % bestått 
fagprøve

Tilby og gjennomføre 
fagarbeiderutdanning for 
minst 15 ansatte

Antall ansatte som 
består fagprøve 

45 ansatte i 
eget prosjekt + 

9 ansatte 
ordinært løp

15 ansatte bestått 
fagprøve

Ansette riktig person hver 
gang

Evaluere etter 3,  6 og 
12 mnd Ikke registrert 100 %

Opprette 3 nye digitale 
tjenester hvert år

Antall digitale tjenester 
tilgjengelig på 
kommunens webside 0 3

Flest mulig av innbyggerne  
har digital postkasse

Andel innbyggere over 
15 år med digital 
postkasse 23 % 29 % 50 %

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
Helhetlig administrativt IKT 
verktøy

Integrasjoner inn til vårt 
mastersystem 
Agresso. Sømløse 
løsninger.

Digital kontroll 
på innmelding,

endringer og 
utmelding av 

brukere
Elektroniske 

arbeidsavtaler, 
reiseregninger og 

fraværsregistrering
Gjennomføre prosjekt med 
utbygging av bredbånd 2017 
- 2018

Antall hustander som 
får tilbud om bredbånd

Ikke registrert 100
Gjennomføre minst 2 
innovasjons-
/omstillingsprosjekter årlig

Prosjekter gjennomført 
og beskrevet i 
årsrapporten 2 2

Opplevelse av relevant 
kompetanseutvikling og 
bruk av kompetanse

Innovasjon og omstilling

Kultur for heltidsvalg

Sykefravær

Kompetanse og rekruttering

Digitalisering og IKT
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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 vil bli lagt fram sak i 2016 om hvordan dette 
følges opp. 

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 minoritetsbakgrunn, 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 2017 – 2020 med kommentarer  
Vedlegg 3: Økonomisk oversikt - Drift

Reg. bud.
Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -48 780 -48 169 -48 169 -48 169 -48 169
Andre salgs- og leieinntekter -97 336 -104 976 -104 976 -104 976 -104 976
Overføringer med krav til motytelse -212 817 -200 805 -200 805 -200 805 -200 805
Rammetilskudd -549 732 -569 989 -578 172 -585 932 -593 206
Andre statlige overføringer -63 001 -69 609 -67 831 -67 831 -67 831
Andre overføringer -7 017 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000
Inntekts- og formuesskatt -433 817 -448 206 -451 172 -455 512 -459 925
Eiendomsskatt verk og bruk -69 041 -69 500 -69 500 -69 500 -69 500
Eiendomsskatt annen fast eiendom 0 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter -400 -400 -400 -400 -400
Sum driftsinntekter -1 481 940 -1 518 654 -1 528 026 -1 540 126 -1 551 813

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 770 751 782 586 773 426 771 959 771 726
Sosiale utgifter 206 886 205 927 205 927 205 927 205 927
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 125 436 123 866 123 669 123 909 123 609
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 242 749 249 512 249 812 249 812 249 812
Overføringer 98 114 112 055 125 161 130 788 137 121
Avskrivninger 37 519 37 684 40 550 40 550 40 550
Fordelte utgifter -11 817 -12 453 -12 453 -12 453 -12 453
Sum driftsutgifter 1 469 639 1 499 177 1 506 091 1 510 491 1 516 291

Brutto driftsresultat -12 301 -19 478 -21 935 -29 635 -35 522

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -25 255 -24 904 -24 904 -24 904 -24 904
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på lån -60 -60 -60 -60 -60
Sum eksterne finansinntekter -25 315 -24 964 -24 964 -24 964 -24 964

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 32 385 30 735 31 735 33 735 37 735
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 49 757 50 000 54 000 60 000 62 000
Utlån 150 150 150 150 150
Sum eksterne finansutgifter 82 292 80 885 85 885 93 885 99 885

Resultat eksterne finanstransaksjoner 56 978 55 921 60 921 68 921 74 921

Motpost avskrivninger -37 519 -37 684 -40 550 -40 550 -40 550
Netto driftsresultat 7 158 -1 240 -1 563 -1 263 -1 150

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond -40 032 -37 118 -15 362 -15 662 -15 775
Bruk av bundne fond -10 038 -5 975 -5 975 -5 975 -5 975
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0
Sum bruk av avsetninger -50 070 -43 093 -21 337 -21 637 -21 750

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 37 203 30 681 9 248 9 248 9 248
Avsatt til bundne fond 5 709 13 652 13 652 13 652 13 652
Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0
Sum avsetninger 42 912 44 334 22 900 22 900 22 900

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 0 0

Økonomiplan 2017 - 2020
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Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Reg. bud.

Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue -433 817 -448 206 -451 172 -455 512 -459 925
Ordinært rammetilskudd -656 732 -679 989 -688 172 -695 932 -703 206
Skatt på eiendom -69 041 -69 500 -69 500 -69 500 -69 500
Andre direkte eller indirekte skatter -400 -400 -400 -400 -400
Andre generelle statstilskudd -55 146 -61 840 -60 063 -60 063 -60 063
Sum frie disponible inntekter -1 215 136 -1 259 935 -1 269 307 -1 281 407 -1 293 094

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -25 251 -24 900 -24 900 -24 900 -24 900
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 32 300 30 650 31 650 33 650 37 650
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 49 757 50 000 54 000 60 000 62 000
Netto finansinntekter/-utgifter 56 807 55 750 60 750 68 750 74 750

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 37 203 30 681 9 248 9 248 9 248
Til bundne avsetninger 500 500 500 500 500
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger -8 962 -10 951 -10 065 -11 115 -11 228
Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0
Netto avsetninger 28 741 20 230 -317 -1 367 -1 480

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0
Til fordeling drift -1 129 588 -1 183 955 -1 208 873 -1 214 023 -1 219 823
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 129 588 1 183 955 1 208 873 1 214 023 1 219 823
Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) 0 0 0 0 0

Økonomiplan 2017 - 2020
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Budsjettskjema 1B 
Driftsbudsjettet, fordelt på Virksomhet

Reg. bud.
Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020
Driftsutgifter pr. Virksomhet
Felles -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500
Felles reserver 27 451 50 637 74 939 79 699 86 259
Politiske organer 6 536 7 154 6 554 7 454 6 554
Kontrollutvalg og revisjon 1 983 2 050 2 050 2 050 2 050
Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Rådmannen 49 855 54 538 55 022 55 429 55 942
HR og informasjon 20 581 22 475 22 475 22 475 22 475
Økonomi og administrasjon 18 606 17 915 18 615 18 615 18 615
Eiendomsavdelingen 78 999 88 758 88 518 88 518 88 518
Planavdelingen 7 607 8 122 8 095 8 095 8 095
Jus - politisk sekretariat 2 281 2 311 2 311 2 311 2 311
Barnehager 146 457 153 048 153 048 153 048 153 048
Arstad skole 20 623 19 931 19 931 19 931 19 931
Breidablikk skole 10 486 10 122 10 122 10 122 10 122
Hoberg skole 24 991 24 730 24 730 24 730 24 730
Solvin skole 11 592 12 216 12 216 12 216 12 216
Stange skole 23 422 24 108 24 108 24 108 24 108
Espa skole og barnehage 8 684 8 616 8 616 8 616 8 616
Tangen skole 8 892 8 776 8 526 8 526 8 526
Vallset skole 12 406 12 350 12 350 12 350 12 350
Åsbygda skole 7 350 7 559 7 559 7 559 7 559
Ottestad ungdomsskole 19 163 18 755 18 755 18 755 18 755
Romedal ungdomsskole 17 414 17 501 17 501 17 234 16 861
Stange ungdomsskole 16 808 16 607 16 607 16 607 16 607
Åkershagan opplær./akt.senter 26 407 26 648 26 648 26 648 26 648
Barn og familie 63 591 63 363 63 363 63 363 63 363
Helse og rehabilitering 36 706 39 233 39 533 38 883 38 883
Tilrettelagte tjenester 162 743 175 895 175 895 175 895 175 895
Lille Kjonerud bofellesskap 3 466 0 0 0 0
NAV Stange kommunal 37 029 38 240 38 240 38 240 38 240
Ottestad helsetjenester i hjemmet 0 0 0 0 0
Romedal helsetjenester i hjemmet 0 0 0 0 0
Stange helsetjenester i hjemmet 0 0 0 0 0
Helsetjenester i hjemmet 92 134 93 647 93 647 93 647 93 647
Ottestad helse- og omsorgssenter 34 525 32 462 32 462 32 462 32 462
Stange helse- og omsorgssenter 71 194 66 337 66 587 66 587 66 587
Kultur og fritid 58 780 58 659 58 659 58 659 58 659
Interkommunalt landbrukskontor 0 0 0 0 0
Kommunalteknikk 8 326 8 689 8 689 8 689 8 689
Momskompensasjon investeringer 0 0 0 0 0
Sum fordelt 1 129 588 1 183 955 1 208 873 1 214 023 1 219 823

Økonomiplan 2017 - 2020
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Økonomiplan 2017 - 2020 fordelt på funksjoner

Tall i 1000 kroner 2017 2018 2019 2020
Funk Kostrafunk(T)

100 Politisk styring 7 633      7 033      7 933      7 033      
110 Kontroll og revisjon 2 050      2 050      2 050      2 050      
120 Administrasjon 52 195    52 539    52 539    52 539    
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 11 271    11 031    11 031    11 031    
130 Administrasjonslokaler 2 985      2 985      2 985      2 985      
180 Diverse fellesutgifter 85 988    113 156  117 916  124 476  
190 Interne serviceenheter -5           -5           -5           -5           
201 Førskole 150 159  150 159  150 159  150 159  
202 Grunnskole 193 743  193 493  193 493  193 493  
211 Styrket tilbud til førskolebarn 11 454    11 454    11 454    11 454    
213 Voksenopplæring 5 568      5 568      5 568      5 568      
215 Skolefritidstilbud 4 091      4 091      4 091      4 091      
221 Førskolelokaler og skyss 3 855      3 855      3 855      3 855      
222 Skolelokaler 31 116    31 116    31 116    31 116    
223 Skoleskyss 9 318      9 318      9 318      9 318      
231 Aktivitetstilbud barn og unge 2 828      2 828      2 828      2 828      
232 Forebygging helsestasjons- og skolehelsetjeneste 10 118    10 118    10 118    10 118    
233 Annet forebyggende helsearbeid 4 501      4 501      4 501      4 501      
234 Aktivisering og støttetjenester overfor eldre og personer 

med funksjonsnedsettelser
25 793    25 793    25 793    25 793    

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 42 862    43 162    42 512    42 512    
242 Råd,veiledning og sosialt forebyggende arbeid 25 898    25 898    25 898    25 898    
243 Tilbud personer med rusproblemer 5 484      5 484      5 484      5 484      
244 Barnevernstjeneste 13 510    13 510    13 510    13 510    
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av 

barnevernet
3 818      3 818      3 818      3 818      

252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet 15 358    15 358    15 358    15 358    
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 125 243  125 493  125 493  125 493  
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 162 876  163 716  163 856  163 996  
256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenester 4 385      4 385      4 385      4 385      
261 Institusjonslokaler 8 663      8 663      8 663      8 663      
265 Kommunalt disponerte boliger -7 262     -7 262     -7 262     -7 262     
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 1 227      1 227      1 227      1 227      
275 Introduksjonsordningen 11 877    11 877    11 877    11 877    
276 Kvalifiseringsprogrammet 6 190      6 190      6 190      6 190      
281 Økonomisk sosialhjelp 20 229    20 229    20 229    20 229    
283 Bistand etablering og opprettholdelse av egen bolig 920        920        920        920        
290 Interkommunale samarbeid (§27/28a-samarbeid) -         -         -         -         
301 Plansaksbehandling 3 024      3 024      3 024      3 024      
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering -1 079     -1 079     -1 079     -1 079     
303 Kart og oppmåling 1 725      1 725      1 725      1 725      
321 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for 

videresalg
-500       -500       -500       -500       

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 2 447      2 447      2 447      2 447      
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert 

næringsutvikling
3 015      3 015      3 015      3 015      

332 Kommunale veier 11 368    11 368    11 368    11 368    
335 Rekreasjon i tettsted 2 501      2 501      2 501      2 501      
338 Forebygging av branner og andre ulykker -198       -198       -198       -198       
339 Beredskap mot branner og andre ulykker 8 688      8 688      8 688      8 688      
340 Produksjon av vann 810        810        810        810        
345 Distribusjon av vann -6 008     -6 008     -6 008     -6 008      
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350 Avløpsrensing 11 257    11 257    11 257    11 257    
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -19 306   -19 306   -19 306   -19 306   
354 Tømming av slamavskillere, septikktanker o.l -391       -391       -391       -391       
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av 

husholdningsavfall
-418       -418       -418       -418       

360 Naturforvaltning og friluftsliv 1 026      999        999        999        
365 Kulturminnevern 495        495        495        495        
370 Bibliotek 4 806      4 806      4 806      4 806      
375 Museer 472        472        472        472        
377 Kunstformidling 389        389        389        389        
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 3 057      3 057      3 057      3 057      
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1 100      1 100      1 100      1 100      
383 Musikk- og kulturskoler 5 812      5 812      5 812      5 812      
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 7 787      7 787      7 787      7 787      
386 Kommunale kulturbygg 2 485      2 485      2 485      2 485      
390 Den norske kirke 7 743      7 743      7 743      7 743      
392 Andre religiøse formål 410        410        410        410        
393 Gravplasser og krematorier 1 435      1 435      1 435      1 435      
800 Skatt på inntekt og formue -517 706 -520 672 -525 012 -529 425 
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -602 829 -609 235 -616 995 -624 269 
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v. -29 000   -29 000   -29 000   -29 000   
860 Motpost avskrivninger -37 684   -40 550   -40 550   -40 550   
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 55 750    60 750    68 750    74 750    
880 Interne finansieringtransaksjoner 21 580    1 033      -17         -130       

Kontrollsum -         -         -         -          
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Kommentarer – tallbudsjettet 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 
Tabellene på de foregående sidene er presentert i faste 2017-priser og i hele 1.000. 

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

Utgangspunktet for budsjett- og økonomiplanprosessen 2017 – 2020 er de økonomiske rammer og 
prioriteringer som framgår av vedtatt økonomiplan, samt Regjeringens økonomiske opplegg for kom-
munesektoren for 2017, slik det framgår av forslaget til Kommuneøkonomiproposisjon 2016. 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 2016-budsjettet 
(revidert budsjett 2016) lagt til grunn. Dette betyr at det i utgangsrammene er tatt hensyn til de ram-
meøkninger/-reduksjoner som er vedtatt gjennom kommunestyrets behandling av tertialrapport 1 og 2 
2016, samt andre politiske vedtak med økonomisk konsekvens. 

Hovedtallene i økonomiplanen for 2017 – 2020 vil framgå av tabellen foran. Det er ikke lagt opp til å 
øke eiendomsskatten. 

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

Utgifter:
Lønn og sosiale utgifter 2,70 %
Kjøp av varer og tjenester 2,10 %
Overføringer 2,50 %

Inntekter:
Salgsinntekter 3,00 %
Refusjon fra Staten 3,00 %  

For å kunne dekke opp lønnsoppgjøret og økningen i pensjonskostnader i 2017 er det avsatt en re-
serve på 15,3 mill. kroner til lønnsjusteringer og 17 mill. kroner til økte pensjonskostnader. Reserve til 
fri disposisjon utgjør 18,3 mill. kroner. Samlet reserve utgjør 50,6 mill. kroner i 2017. 

Pensjoner 
Ut fra de foreliggende tall fra SPK (statens pensjonskasse) og KLP (kommunal landspensjonskasse) 
er det utarbeidet prognose for pensjonskostnaden i 2017. 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 2,22 %. Forholdstallet fra KMD er satt til1,00. 

I sitt informasjonsskriv har KLP gitt anslag på pensjonsinnbetalinger, pensjonskostnader og premieav-
vik i årene fremover.  

De langsiktige økonomiske forutsetningene som er lagt til grunn er slik: 
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Økonomiske forutsetninger i % 2017 2018 2019 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 følgelig lagt inn slike beløp i planperioden: 

   2017  2018  2019  2020 

Pensjon reserve 17,0 mill. 18,0 mill. 19,0 mill. 20,0 mill. 

I anslagene er det blant annet forutsatt at: 

• Premie- og tilskuddssatsene er like hele perioden 
• Antall ansatte er uendret  
• Avskrivningstid for premieavvik er uendret 
• KMD’s forholdstall er uendret 
• Ingen endringer i pensjonsordningen 

Anslagsvis vil samlet premieinnbetaling inkl. administrasjonskostnader til KLP i 2016 utgjøre nærmere 
85,9 mill. kroner, mens totale kostnader utgjør ca. 80,7 mill. kroner. Amortiseringskostnadene vil utgjø-
re nærmere 5,2 mill. kroner. I de foreliggende budsjettrammene til virksomheter og staber er det forut-
satt en pensjonsbelastning løpende gjennom året på 15,0 % for pensjonsgivende inntekt til KLP, og 
12,5 % av pensjonsgivende inntekt for SPK. For å ta høyde for dekning av de totale pensjonskostna-
dene, er det nødvendig å avsette nok økonomiske midler på reserveposten.  

Tilsvarende tall for 2017 er prognosert med en netto pensjonskostnad på 81,1 mill. kroner. Innbetalt 
premie utgjør 117,4 mill. koner, og premieavvik 36,3 mill. kroner som inntektsføres i 2017, og avskri-
ves over 7 år. 
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Grafen nedenfor viser Stange kommunes pensjonskostnader, premieinnbetalinger og premieavvik i 
KLP for perioden 2002 – 2017 (grafen inneholder ikke amortiseringskostnadene): 

 

Akkumulert premieavvik i balansen pr 01.01.17 er prognosert til 81,7 mill. kr det vil påløpe ca 23,9 mill. 
kroner i premieavvik i 2017. Ordningen omfatter KLP. 
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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 2016 til 2017. Alle kommentarer i forhold til de sentrale utgifts- og inntektsposter er basert på Re-
gjeringens forslag til Statsbudsjett for 2017. 

Frie inntekter 
Skatt og rammetilskudd Budsjettforslag 2017 1.259.935.000 
 Rev. budsjett 2016 1.215.135.500 

 
De frie inntektene består av skatt og rammetilskudd. Dette er midler som kommunen fritt kan dispone-
re uten andre bindinger fra staten enn det som følger av lover og forskrifter. Dette systemet går også 
under betegnelsen inntektssystemet. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å oppnå en 
fordeling av tilskuddene slik at de bidrar til å sette kommunene i stand til å yte et likeverdig tjenestetil-
bud til sine innbyggere. For å oppnå dette målet tas det ved fordeling av rammetilskuddet hensyn til 
strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader og ulikheter i skatteinntektene. Det gis også skjønnstil-
skudd for blant annet å korrigere for forhold som ikke ivaretas godt nok i fordelingssystemet for øvrig. 
Inntektssystemet inneholder også virkemidler som utelukkende er begrunnet med regionalpolitiske 
målsetninger. Utgiftsutjevningen i inntektssystemet er begrunnet med at 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 2017, med omlegging av inntektssystemet som beskrevet i kapittel om statlige forutsetninger. 

STANGE 0417
(faste år 2017-prisnivå i perioden 2016-2019)
1000 kr 2016 2017 2018 2019 2020
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 456 245         471 221           478 115           484 585           490 555           
Utgiftsutjevningen -17 991         -9 496             -9 409             -9 328             -9 250             
Overgangsordning - INGAR -1 153           -2 039             -1 826             -1 623             -1 420             
Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelsetj) 2 525             3 123               3 123               3 123               3 123               
Ordinært skjønn 3 800             3 600               3 600               3 600               3 600               
Skjønn - tap endringer av inntektssytemet 2011 4 700             
Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016 2 361             
Sum rammetilsk uten inntektsutj 450 487       466 409         473 603         480 357         486 608         
Netto inntektsutjevning 101 282         103 580           104 569           105 575           106 598           
Sum rammetilskudd 551 770       569 989         578 172         585 932         593 206         
Rammetilskudd - endring i % 4,8 3,3                   1,4                   1,3                   1,2                   
Skatt på formue og inntekt 437 533       448 206 451 172 455 512 459 925
Skatteinntekter - endring i % 7,3 2,44                 0,66                 0,96                 0,97                 
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 989 300       1 018 200     1 029 300     1 041 400     1 053 100     
Sum - endring i % 5,9 2,9                   1,1                   1,2                   1,1                   
Sum skatt og netto inntektsutjevning 538 816         551 787        555 742        561 087        566 523        
Sum - endring i % 8,2 2,4                 0,7                 1,0                 1,0                 
Rammetilsk kr pr innb. (inkl. inntektsutjevning) 27 414           28 199          28 604          28 988          29 348          
Skatteinntekter kr pr innb. 21 739           22 174          22 321          22 536          22 754          
Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 0,9975 1,0077          1,0077          1,0077          1,0077          

PROGNOSE
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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. 

Budsjettbeløpet er prognosert slik: 

Tall i mill kroner 2016 2017 2018 2019 2020
Eiendomsskatt: 68,3 69,1 69,1 69,1 69,1  

Dersom eiendomsskatten hadde vært deflator-justert slik som enkelte andre kommuner gjør ville vi 
med en deflator på 2,5 % hatt en slik utvikling: 

Tall i mill kroner 2016 2017 2018 2019 2020
Eiendomsskatt: 68,3 69,1 69,1 69,1 69,1
Stipulert eiendomsskatt 
inkl. 2,5 % deflator 70,8 70,9 70,9 71,0  

Vertskommunetilskuddet 
Vertskommunetilskuddet er øremerket tilskudd til HVPU-klienter som etter reformen fra 1994 ble bo-
ende i Stange kommune. I 2017 forventes en overføring på 28,4 mill. kroner til vertskommunekliente-
ne. Tallet er beregnet ut fra 16 personer. 

Ressurskrevende brukere 
I forslag til statsbudsjett 2017 er innslagspunktet økt til kr 1.157.000 mens refusjonssatsen fortsatt er 
80 %. Dette tilsvarer en økning på kr 50.000 utover prisjustering. Stange kommune søker refusjon for 
ca. 55 personer i denne ordningen. Det budsjetteres med 110 mill. kroner i tilskudd for særlig ressurs-
krevende helse- og omsorgstjenester.  

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. 
Videre er investeringskompensasjon for GR (grunnskolereform 97) lagt inn. Samlet utgjør disse til-
skuddene 4,4 mill. kroner årlig i hele perioden. 

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

Finans 
Utbyttekravet fra Stange kommune til Stange Energi A/S er i henhold til vedtak i formannskapssak 
71/12 satt til 10 mill. kroner, pluss 6,25 % rente av et ansvarlig lån på 100 mill. kroner i hele planperio-
den. Formannskapet forutsetter at avkastningskravet vurderes på nytt i 2016. Rådmannen har igang-
satt en prosess for vurdering av avkastningen/utbytte både fra Stange Energi og Boligforetaket. 

De samlede renteutgifter er budsjettert med 30,5 mill. kroner i 2017 mot 32,3 mill. kroner i revidert 
budsjett 2016. Renten i planperioden baserer seg på forventet utvikling av NIBOR. 
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Avdrag på investeringslån er budsjettert med 50,0 mill. kroner i 2017, økende til 62,0 mill. kroner i 
2020. Beregningen baserer seg på inngåtte låneavtaler og planlagte investeringer i økonomiplanpe-
rioden. Avdragene er innenfor regelen om minste gjeldsavdrag 

I tillegg kan nevnes at det i 2017 er foreslått å ta opp inntil 30,0 mill. kroner som startlån i Husbanken. 
Dette lånebeløpet videreformidles til aktuelle lånesøkere i henhold til fastsatte kriterier. Avdrag på 
formidlingslån budsjetteres i investeringsbudsjettet. 

Oversikten nedenfor viser kommunens låneportefølje pr. november 2016. 
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Restgjeld 
november 2016

Totalsum lån 1 201 222 690,45 2,4028%
Sum 3 mnd. Nibor 910 678 140,30 1,6473%
KLP 200 441 488,50 1,7800% 19.12.2024
KLP 70 619 711,80 1,5200% 01.04.2049
KommunalBanken 139 241 630,00 1,7700% 18.02.2041
KommunalBanken 75 485 310,00 1,7900% 05.12.2045
KommunalBanken 106 250 000,00 1,5200% 15.11.2047
KommunalBanken 45 360 000,00 1,4700% 13.03.2048
KommunalBanken 200 000 000,00 1,4800% 19.06.2048
KommunalBanken 60 080 000,00 1,7700% 12.11.2046
Sum startlån 
flytende rente 117 168 883,67 1,5849%
Husbanken 351 725,01 1,6230% 02.05.2033
Husbanken 7 225 737,45 1,5900% 01.02.2035
Husbanken 4 875 000,00 1,5930% 02.01.2036
Husbanken 7 800 000,00 1,5940% 03.03.2036
Husbanken 8 062 131,08 1,5910% 01.12.2036
Husbanken 4 052 873,55 1,5960% 01.04.2037
Husbanken 4 102 840,90 1,5910% 01.07.2037
Husbanken 8 305 618,00 1,5910% 01.10.2037
Husbanken 6 536 252,43 1,5920% 01.11.2038
Husbanken 5 002 659,57 1,5920% 01.11.2038
Husbanken 12 900 000,00 1,5930% 03.05.2038
Husbanken 11 070 000,00 1,5930% 01.04.2039
Husbanken 6 762 888,07 1,5920% 01.08.2039
Husbanken 16 168 000,00 1,5930% 03.04.2040
Husbanken 6 762 888,07 1,5920% 01.08.2039
Husbanken 2 688 000,00 1,5930% 01.10.2040
Sum startlån fast 
rente 12 037 736,48 1,5926%
Husbanken 4 413 740,78 1,5920% 02.05.2034
Husbanken 7 623 995,70 1,5930% 01.08.2034
Sum grønn p.t. rente 31 031 920,00 1,7000%
KommunalBanken 11 117 640,00 1,7000% 29.08.2044
KommunalBanken 19 914 280,00 1,7000% 10.11.2050
Sum p.t. rente 130 306 010,00 1,8000%
KommunalBanken 66 716 290,00 1,8000% 21.08.2045
KommunalBanken 63 589 720,00 1,8000% 10.11.2050

SluttdatoMotpart Nåværende 
rente

 

 

Samlet låneportefølje i kommunen utgjør kr 1.201.222.690 pr november 2016. I tillegg kommer Bolig-
foretakets lån på kr 166.935.968. Total låneportefølje for Stange kommune utgjør dermed kr 
1.368.158.658 pr. november 2016. 

Kommunen har for tiden følgende fastrenteavtaler (swapper) 
Beløp Varighet

SR-Markets, fast  rente 100 000 000 15.03.2017
Nordea, fastrente 100 000 000 11.10.2018
Nordea, fastrente 129 000 000 31.12.2018
DNB, fastrente 100 000 000 25.08.2019
Nordea, fastrente 100 000 000 11.10.2021  

Fastrentekontraktene utgjør samlet 529 mill. kroner. Dvs. at om lag 44 % av porteføljen er bundet i 
faste kontrakter, inkludert nytt låneopptak i 2016. Dette er i samsvar med det vedtatte finansreglemen-
tet. 

Oversikten nedenfor viser utvikling i lånegjeld i forhold til investeringslån for Stange kommune.  
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Grupper 2017 2018 2019 2020
Total 1 110 332 676 1 166 494 398 1 216 238 669 1 223 489 188
Budsjetterte lån 60 080 000 162 949 014 262 733 907 323 358 379
Budsjett 2016 60 080 000 58 363 429 56 646 857 54 930 286
Budsjett 2017 0 104 585 586 101 575 929 98 566 271
Budsjett 2018 0 0 104 511 121 101 503 607
Budsjett 2019 0 0 0 68 358 214
Budsjett 2020 0 0 0 0
Eksisterende lån 1 050 252 676 1 003 545 384 953 504 761 900 130 809
KLP 194 367 504 170 071 566 145 775 628 121 479 690
KLP 70 619 712 68 446 798 66 273 883 64 100 969
KBN 66 716 290 64 415 730 62 115 170 59 814 610
KBN 11 117 640 10 720 580 10 323 520 9 926 460
KBN 139 241 630 133 558 290 127 874 950 122 191 610
KBN 74 205 900 71 647 080 69 088 260 66 529 440
KBN 105 400 000 102 000 000 98 600 000 95 200 000
KBN 45 000 000 43 560 000 42 120 000 40 680 000
KBN 200 000 000 200 000 000 196 666 670 190 000 010
KBN 63 589 720 61 719 440 59 849 160 57 978 880
KBN 19 914 280 19 328 560 18 742 840 18 157 120
KBN 60 080 000 58 077 340 56 074 680 54 072 020

*KBN = Kommunalbanken  

Boligforetaket - finans 

Stange kommunale boligforetak har følgende lån pr november.2016. 

Investeringslån Beløp
HUSBANKEN, flytende rente 4 502 268                                
KOMMUNALBANKEN, 3 mnd nibor 149 233 700                           
KLP KOMMUNEKREDITT 3 mnd nibor 12 000 000                             
KLP KOMMUNEKREDITT 3 mnd nibor 1 200 000                                
Sum investeringslån 166 935 968                            

Stange kommunale boligforetak har følgende fondsavsetninger pr. 31.12.2015. 

Fondsavsetninger Beløp
Disposisjonsfond 192 614                                   
Ubundet investeringsfond 18 434 372                             
Rentefond 300 193                                   
Sum 18 927 179                              
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Felles 
Felles Budsjettforslag 2017 -7.500 000 
 Rev. budsjett 2016 -7.500 020 
 
Utbytte fra Boligforetaket er lagt inn med 7,0 mill. kroner i hele planperioden. Det budsjettert med en 
inntektsføring av konsesjonskraft med kr 500.000 i planperioden. 

Felles reserver 
Felles reserver Budsjettforslag 2017 50.637.179 
 Rev. budsjett 2016 27.450.678 
 
Rådmannen oppsummerer midlene som inngår i reserveposten for 2017 slik: 

Lønnsreserve Kr 15 343 900      
Økte pensjonskostnader Kr 17 000 000      
Diverse reserve Kr 18 293 279      
Sum Kr 50 637 179       

Den avsatte lønnsreserven på 15,3 mill. kroner skal dekke virkningen av lønnsoppgjøret i 2017, samt 
tilhørende sosiale kostnader. 

Rådmannen gjør oppmerksom på at reserven til disposisjon på 18,3 mill. kroner er knapp, og kan ikke 
dekke andre tiltak enn de som er helt nødvendige og ikke er av varig karakter.  
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Virksomhet og staber - tiltaksoversikt 
Tabellen nedenfor viser hvilke rammeendringer og tiltak som er innarbeidet i det foreliggende budsjet-
tet for 2017. Årskonsekvens av lønnsoppgjøret for 2016, inkl. sosiale kostnader er godskrevet. I tillegg 
ligger justering for prisvekst som anslått i forslag til statsbudsjett. 

Tiltak innenfor rammen Vedtakstype 2017 2018 2019 2020

Felles reserver
Utv.barnehageplasser,bl.a. Holmlund bh, 
pensjon, lønn mm Endring fra tidligere års tiltak 2 500    5 000    5 000    5 000    
Kreftkoordinator, frafall tilskudd fra 
Kreftforeningen Endring fra tidligere års tiltak -       -90       -230     -370     
Brunskogsneglen Formannskapets endringer -27       -       -       -       
Kreftkoordinator, flyttet fra Ottestad H & 
O Rådmannens forslag -145     -145     -145     -145     
1. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer -11 931 -5 181   -6 181   -11 181 

Politiske organer
Valgutgifter Endring fra tidligere års tiltak 600      -       600      -       
Nye I'padder til nytt kommunestyre Endring fra tidligere års tiltak -       -       300      -       

Kontrollutvalg og revisjon
Økt ramme kontrollutvalg 2017 Budsjett tekniske justeringer 26        26        26        26        

Skatt og rammetilskudd
Økt tilskudd ressurskrevende brukere 
2017 Budsjett tekniske justeringer -17 000 -17 000 -17 000 -17 000 
Justering skatt og rammetilskudd Budsjett tekniske justeringer -42 162 -39 572 -42 215 -53 902 

Rådmannen
Rammeendring landbrukskontoret Budsjett tekniske justeringer 159      159      159      159      
Systemansvarlig GAT Budsjett tekniske justeringer 750      750      750      750      
Ø-hjelp psyk.helse og rus Budsjett tekniske justeringer 375      375      375      375      
Opptrapping habilitering og rehab. Budsjett tekniske justeringer 390      390      390      390      
Økt satsing tidlig innsats Budsjett tekniske justeringer 540      540      540      540      
Elever med sakkyndig tilrådning Budsjett tekniske justeringer -640     -640     -373     -       
Næringssjef Rådmannens forslag -       -       -       -       
Økt bemanning 100 % stilling, 
opplæring Endring fra tidligere års tiltak -       750      750      750      
Næringsrådet Rådmannens forslag 150      150      150      150      
Sommerjobb for ungdom Kommunestyrets justering 200      200      200      200      
Kreftkoordinator, flyttet fra Ottestad        
H & O Rådmannens forslag 290      290      290      290      
Flytting av 50 % merkantilstilling fra TT Rådmannens forslag 267      267      267      267      
Kreftkoordinator, frafall tilskudd fra 
Kreftforeningen Endring fra tidligere års tiltak -       90        230      370      
Økt tilskudd HARR Rådmannens forslag 190      190      190      190      
1. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer 1 508    1 508    1 508    1 508    
Boligsosialt arbeid Budsjett tekniske justeringer 58        58        58        58        
Avregning landbrukskontoret 2017 Budsjett tekniske justeringer 38        38        38        38        
2. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer 4 638    4 638    4 638    4 638     
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Tiltak innenfor rammen Vedtakstype 2017 2018 2019 2020

HR og informasjon
1. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer 2 965    2 965    2 965    2 965    

Årskonsekv. lønnsoppgj. tillitsvalgt 2015
Helårseffekt av 
budsjettjusteringer 48        48        48        48        

Lærlinger, øke antallet Endring fra tidligere års tiltak 421      421      421      421      
Økte lønnsutg. infoleder Budsjett tekniske justeringer 279      279      279      279      
Økte utgifter HmsFrisk- utover deflator Budsjett tekniske justeringer 2          2          2          2          

Økonomi og administrasjon
1. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer -1 965   -1 965   -1 965   -1 965   
Avregning landbrukskontoret 2017 Budsjett tekniske justeringer -31       -31       -31       -31       

Eiendomsavdelingen
Flytting av renholdere fra oms.sentra til 
eiendomsavd. Budsjett tekniske justeringer 6 835    6 835    6 835    6 835    
Flytting av Meieriet fra Kutlur og fritid til 
Eiendomsavd. Budsjett tekniske justeringer 1 382    1 382    1 382    1 382    
1. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer 95        95        95        95        
2. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer 90        90        90        90        
Energimerking yrkesbygg Endring fra tidligere års tiltak 140      -100     -100     -100     

Planavdelingen
Ny planleggerstilling Endring fra tidligere års tiltak 400      400      400      400      
Brunskogsneglen Formannskapets endringer 27        -       -       -       

Oppgradering av stilling til konsulentnivå Tiltaksforslag fra virksomhet 250      250      250      250      

Barnehager
Migrasjonspedagog barnehager Kommunestyrets justering 300      300      300      300      
1. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer 7 665    7 665    7 665    7 665    

Breidablikk skole
Justering for endring av elevtall skoleåret 
2016/17 Budsjett tekniske justeringer -790     -790     -790     -790     

Hoberg skole
Justering for endring av elevtall skoleåret 
2016/17 Budsjett tekniske justeringer -920     -920     -920     -920     

Solvin skole
Justering for endring av elevtall skoleåret 
2016/17 Budsjett tekniske justeringer 929      929      929      929      

Stange skole
Justering for endring av elevtall skoleåret 
2016/17 Budsjett tekniske justeringer 684      684      684      684      
Justering funk.h. SFO 2016 Budsjett tekniske justeringer 139      139      139      139      
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Tiltak innenfor rammen Vedtakstype 2017 2018 2019 2020

Espa skole og barnehage
Justering for endring av elevtall skoleåret 
2016/17 Budsjett tekniske justeringer -241     -241     -241     -241     
Justering funk.h. SFO 2016 Budsjett tekniske justeringer 26        26        26        26        
1. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer 157      157      157      157      

Tangen skole
Justering for endring av elevtall skoleåret 
2016/17 Budsjett tekniske justeringer -461     -461     -461     -461     
Justering funk.h. SFO 2016 Budsjett tekniske justeringer 110      110      110      110      
Elever med spesielle behov Rådmannens forslag 250      -       -       -       

Vallset skole
Justering funk.h. SFO 2016 Budsjett tekniske justeringer 41        41        41        41        
Justering for endring av elevtall skoleåret 
2016/17 Budsjett tekniske justeringer -406     -406     -406     -406     

Åsbygda skole
Justering for endring av elevtall skoleåret 
2016/17 Budsjett tekniske justeringer 255      255      255      255      

Ottestad ungdomsskole
Justering for endring av elevtall skoleåret 
2016/17 Budsjett tekniske justeringer -1 074   -1 074   -1 074   -1 074   

Romedal ungdomsskole
Justering for endring av elevtall skoleåret 
2016/17 Budsjett tekniske justeringer -161     -161     -161     -161     
Elever med sakkyndig tilrådning Budsjett tekniske justeringer 640      640      373      -       

Stange ungdomsskole
Justering for endring av elevtall skoleåret 
2016/17 Budsjett tekniske justeringer -450     -450     -450     -450     

Åkershagan opplær./akt.senter
1. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer 740      740      740      740      
Grobunn avtale/spesialundervisning Rådmannens forslag 504      504      504      504      

Barn og familie
1. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer -4 302   -4 302   -4 302   -4 302   
Økt satsing 
helsesøster/skolehelsetjeneste Budsjett tekniske justeringer 233      233      233      233      
Skolehelsetjenesten Kommunestyrets justering 500      500      500      500      
Opptrapping rusfeltet Budsjett tekniske justeringer 1 111    1 111    1 111    1 111    

Helse og rehabilitering
2 nye fastlegehjemler Budsjett tekniske justeringer 650      650      -       -       

Ordinær styrking legevakt utover deflator Rådmannens forslag 1 000    1 000    1 000    1 000    
Daglegevakt Budsjett tekniske justeringer 700      1 000    1 000    1 000    
Frivillighetssentralen Budsjett tekniske justeringer 365      365      365      365      
Fysioterapi avvikling av diagnoselister Budsjett tekniske justeringer -682     -682     -682     -682      
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Tiltak innenfor rammen Vedtakstype 2017 2018 2019 2020

Tilrettelagte tjenester
100 % økonomikonsulent og 
omstillingsressurs Endring fra tidligere års tiltak -       750      750      750      
Økt ramme - ny bruker Budsjett tekniske justeringer 6 037    6 037    6 037    6 037    
Flytting av 50 % merkantilstilling fra TT Rådmannens forslag -267     -267     -267     -267     
Tap av inntekter Helse SørØst-bortfall av 
bruker Budsjett tekniske justeringer 2 043    2 043    2 043    2 043    
1. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer 8 420    7 670    7 670    7 670    

Lille Kjonerud bofellesskap
1. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer -6 932   -6 932   -6 932   -6 932   

NAV Stange kommunal
Forsterket innsats for unge ledige Rådmannens forslag 117      117      117      117      
1. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer 42        42        42        42        
Aktivitetsplikt sosialhjelpsmottakere Rådmannens forslag 234      234      234      234      
2. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer 1 400    1 400    1 400    1 400    

Helsetjenester i hjemmet
1. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer 3 027    3 027    3 027    3 027    

Ottestad helse- og omsorgssenter
Kreftkoordinator, flyttet fra Ottestad H & 
O Rådmannens forslag -145     -145     -145     -145     
2. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer -2 319   -2 319   -2 319   -2 319   
Feilkalkulert innsparing fra 2016 Rådmannens forslag 2 300    2 300    2 300    2 300    
Flytting av renholdere fra oms.sentra til 
eiendomsavd. Budsjett tekniske justeringer -1 951   -1 951   -1 951   -1 951   

Stange helse- og omsorgssenter
2. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer -2 319   -2 319   -2 319   -2 319   
Sykehjemsoverlege Budsjett tekniske justeringer 1 350    1 600    1 600    1 600    
Feilkalkulert innsparing fra 2016 Rådmannens forslag 1 000    1 000    1 000    1 000    
Flytting av renholdere fra oms.sentra til 
eiendomsavd. Budsjett tekniske justeringer -4 884   -4 884   -4 884   -4 884   

Kultur og fritid
Idrettskonsulent 50 % Rådmannens forslag 350      350      350      350      
Kirkelig fellesråd komp. for pris, deflator 
og lønn Budsjett tekniske justeringer 38        38        38        38        
Stange bibliotek, utvidet åpningstid Kommunestyrets justering 350      350      350      350      
1. tertial 2016 Budsjett tekniske justeringer 511      511      511      511      
Flytting av Meieriet fra Kultur og fritid til 
Eiendomsavd. Budsjett tekniske justeringer -1 382   -1 382   -1 382   -1 382   

Kommunalteknikk
Utvidelse alarmsentral brann Budsjett tekniske justeringer 110      110      110      110      
Vegvedlikehold nye veger Rådmannens forslag 100      100      100      100       
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Virksomhet og staber – tiltak utenfor rammen 
Tiltak 2017 2018 2019 2020
Frivilligkoordinator 700      700      700      700      
Koordinator til ressursbank for PLO 750      750      750      750      
Rehabiliteringskoordinator 400      400      400      400      
Vikarpool PLO (kommer utredningssak) -      -      -      -      
Økt satsing IKT i skole og barnehage 1 500   1 500   1 500   1 500   
Totalt rådmannen 3 350   3 350   3 350   3 350   
En freskere kommune - helsefremmende og miljøskapende tiltak 100      100      100      100      
HMS-prosessen og kartlegging konflikthåndtering og 
arbeidsmiljøproblemtatikk 200      200      200      200      
Lederopplæring og opplæring IKT 250      250      250      250      
Økte utgifter gullklokker til ansatte 150      150      150      150      
Totalt HR og informasjon 700      700      700      700      
Eldrepsykolog - fast stilling 1 100   1 100   1 100   1 100   
Styrking av helsesøstertjeneste 200      200      200      200      
Totalt Barn og familie 1 300   1 300   1 300   1 300   
Ergoterapeut hverdagsrehabilitering 600      600      600      600      
Fysioterapeut hverdagsrehabilitering 417      417      417      417      
Ingeniør/tekniker velferdsteknologi 800      800      800      800      
Sommervikar for fastleger på sykehjem og fengsel 110      110      110      110      
Totalt Helse og rehabilitering 1 927   1 927   1 927   1 927   
Sikre døgndrift Høgmyr 600      600      600      600      
Totalt Tilrettelagte tjenester 600      600      600      600      
20 % stilling til oppfølging i akuttboliger 120      120      120      120      
Boveileder for å bedre boevne/utflytting fra komm. boliger 300      300      300      300      
Totalt NAV Stange kommunal 420      420      420      420      
Fagutviklingssykepleier 750      750      750      750      
Totalt Helsetjenester i hjemmet 750      750      750      750      
Økt aktivitet i sentrum som følge av strategisk arbeid rettet mot 
kultur/næring 100      100      100      100      
Totalt Kultur og fritid 100      100      100      100      
Totalt tiltak utenfor rammen 9 147   9 147   9 147   9 147    
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Investeringsbudsjettet 2017 – 2020 
BUDSJETTSKJEMA 2B
INVESTERINGSBUDSJETT FORDELT PÅ  Investeringsramme

Rev. 
Budsjett

Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020
Fra regnskapsskjema 2A:
Investeringer i anleggsmidler 0 215 374 142 750 140 350 91 800 55 200

Fordeling på Investeringsramme
Virksomhetsområde Investeringsramme
Rådmannen

Reserve bygg og anlegg 2 340 5 000 5 000 5 000 5 000
Total  Rådmannen 2 340 5 000 5 000 5 000 5 000
Økonomi og administrasjon

Reserve bygg og anlegg 1 950 0 0 0 0
ENØK 7 000 7 000 0 0 0
IKT 5 742 4 500 4 500 4 500 4 500

Total  Økonomi og administrasjon 14 692 11 500 4 500 4 500 4 500
Eiendomsavdelingen

ENØK 7 230 9 250 5 750 5 000 5 000
Administrasjonslokaler 9 247 16 000 0 0 0
Skoler 78 942 12 600 19 900 10 900 1 900
Barnehager 6 737 12 900 13 300 0 0
Idrett- og kulturbygg 6 250 11 000 21 600 21 200 0
Helse- og omsorgssenter 4 067 30 000 25 000 0 0
Helsestasjoner/ legesenter 990 0 0 0 0
Helsetjenester i hjemmet 11 327 0 0 0 0
Kirkebygg- kirkegårder 120 1 700 1 500 1 400 0
Maskiner og utstyr Kirke 2 991 0 0 0 0

Total  Eiendomsavdelingen 127 901 93 450 87 050 38 500 6 900
Planavdelingen

Utbyggingsområder 500 500 500 500 500
Total  Planavdelingen 500 500 500 500 500
Kultur og fritid

Maskiner og utstyr Kirke 400 400 400 400 400
Total  Kultur og fritid 400 400 400 400 400
Kommunalteknikk

Gebyrområder 39 534 17 800 28 800 30 800 30 800
Utbygging- og grøntområder 14 547 5 000 5 000 5 000 0
Veger 15 460 9 100 9 100 7 100 7 100

Total  Kommunalteknikk 69 541 31 900 42 900 42 900 37 900
Sum fordelt 215 374 142 750 140 350 91 800 55 200

Økonomiplan 2017 - 2020
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Investeringstiltak Kommunalteknikk 2017 – 2020 

97502/97519 Utbygging Navneberget/utvikling fremtidige boligfelt. 
Med bakgrunn i at reguleringsprosessen ikke er på plass, er ikke Navneberget- utbyggingen blitt star-
tet. Reguleringen antas å være på plass slik at oppstart vil kunne skje i 2017. Kostnadsanslaget er 
knyttet til etablering av infrastruktur, veg, vann og avløp for etappe 3 utbygging av Navneberget.  

97336 Rehabilitering VA/diverse VA-prosjekt 
Kommunens saneringsplan for vann og avløp lister opp prosjekter hvor det av driftsmessige og øko-
nomiske årsaker anbefales utskifting av ledningsnettet. For 2017 bes det om en bevilgning på 17,8 
mill. som er på tilnærmet samme nivå som foregående år.  

For økonomiplanperioden 2017-2020, 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 kommunedel-
planen er det belyst et vesentlig behov for å redusere etterslep på utskifting. Vedtaket av kommune-
delplanen vann og avløp innebærer at kommunene skal ha en årlig fornyelsestakt på 1,0 % pr. år. 
Dette er hovedårsaken for økt bevilgning.  

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

97382 Bottenfjellet Renseanlegg 
Avløpsrenseanlegget er et biokjemisk renseanlegg som ble etablert i 1979, og ble rehabili-
tert/oppgradert i 1994. Dette anlegget er det behov for å gjøre større tiltak ved. Generelt så er avløps-
renseanlegg teknisk infrastruktur hvor komponenter er utsatt for stor slitasje i et krevende fysisk og 
kjemisk miljø. Anlegget har store behov både med tanke på elektro, automasjon og prosess. Det er 
derfor bedt om midler til å utrede dagens anlegg, og få på plass underlag for en videre prosess knyttet 
til avløpshåndteringen i Åsbygda. 

Veg 

97749 Utbedringer Skøyenvegen, Ilseng 
Vegen mellom Breidablikk skole og Løten kommunegrense er i meget dårlig forfatning, i forhold til 
bæreevne og derav også dekkekvalitet. Det er et større utbedringsbehov knyttet til vegen og det er 
gjort et kostnadsanslag på å få vegen opp på en BK10 veg. (Bruksklasse 10tonn). Anslaget er på 4,0 
mill. kroner. Dette omfatter ikke rehabilitering av jernbanebru. 

97723 Grøfting, stikkrenner grusveger 
Midlene vil bli brukt til å fortsette med grøfting av kommunale veger. Aktuelle veger har ikke hatt til-
fredsstillende grøfter fra før. Behovet for god drenering av vegene er stor og tiltakene gir bedre mulig-
heter for å redusere driftskostnader og bevare en bedre standard over lengre tid. 

97731 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.  

97743 Gatelys 
Det er store investeringsbehov med tanke på utskifting av gamle trestolper som er veldig 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, 
hvoretter 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 de foregående årene 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. 
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97744 Trafikksikkerhet; 
Årlige avsatte midler på 3,1 mill. kroner som benyttes inn i kommunale tiltak langs kommunale veger, 
eller som bidrag for å initiere prosjekter i samarbeid med Statens Vegvesen langs fylkeskommunale 
veger.  

Det pågående kommunale anlegget som innebærer oppstramming av fortauet langs Holmlundvegen, 
finansieres over denne bevilgningen.  Andre tiltak som også inngår innenfor samme bevilgning er en-
kelte gatelystiltak, samt bruken av intensiv belysning ved spesielt utsatte gangfelt osv. 

Da den årlige bevilgningen ikke er tilstrekkelig til å fullfinansiere større enkeltprosjekt vil det enkelte år 
bli overført midler til påfølgende år. 

Prosjekter med grønn profil 

Gatelys 
Det blir årlig gjort større tiltak knyttet til oppgradering/utskiftning av utrangert gatelys. Løpende vurde-
ringer gjøres også for å vurdere det reelle behovet for gatelys. Dette i sammenheng med at gatelys i 
mange sammenhenger er etablert og fungerer som trivselsbelysning, framfor et trafikksikkerhetstiltak 
som gatelyset i realiteten skal være. I de tilfeller hvor oppgradering/utskifting finner sted så benyttes 
det vesentlig mer energieffektivt materiell. Nyere teknologi gir vesentlig bedre belysning og er mindre 
energikrevende sammenliknet med det som plukkes ned. I flere tilfeller benyttes det lyskilder basert på 
led teknologi og styringssystemer som gir kommunen som vegholder bedre mulighet til å styre og 
bruke gatelysnettet mer bevisst. 

Vann og avløpsprosjekter. 
Kommunen er underlagt strenge lovkrav knyttet til leveranse av drikkevann og håndtering av avløps-
vann. Dette legger føringer for de rehabiliteringsoppgaver som kommunen står overfor. Klimautvik-
lingen gjør også sitt til at dette har økt bevisstheten rundt etterslepet på et nasjonalt nivå. 

Dette medfører at alle prosjekter relatert til vann og avløp har en vesentlig fellesfaktor i miljøeffekt. 
Tettere vannledninger gir mindre uttak og produksjon av rent vann, derav klar energibesparing i seg 
selv. Bedre ledningsnett gir mindre strømbehov for å transportere mindre mengder vann gjennom 
nettet. 

Samme mekanismer gjelder for avløp, dog i enda sterkere grad. Tettere avløpsnett gir mindre meng-
der gjennom nettet og derav lavere strømkostnader til pumping i nettet. Mindre mengder til rensean-
legg, medfører lavere strømforbruk til rensing. 

Overvann blir i prosjekter vurdert i forhold til blant annet lokal håndtering, fordrøyning og infiltrasjons-
anlegg, åpne systemer med økt kapasitet, lavere skadefrekvens på fast eiendom.  

Alle rehabilitering- og utbyggingsoppgaver blir i prosessen gjennomgått og vurdert i forhold til de krav 
som er satt av myndigheter og som direkte resultat av klimautvikling. 
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Investeringstiltak Eiendomsavdelingen 2017 – 2020 

Generelt  
Det er stor aktivitet på prosjekter av større og mindre art og det er gjennomgående god kontroll på 
fremdrift, kvalitet og økonomi.  

Gjennom drift, vedlikehold og investeringer ved rehabilitering og nybygg er det fokus på å velge grøn-
ne alternativer innenfor rammen av drift og innvesteringer.  

Av miljøtiltak kan vi nevne bruk av lyskilder med minimalt forbruk (ledd), utskifting av ventilasjonsag-
gregat med bedre ytelse virkningsgrad, etterisolering og skifte av vinduer som senker energiforbruk 
ved oppvarming, Optimal bruk av SD- anlegg og videre utvikling av slike anlegg. Kompetanseutvikling 
innen FDV for mest mulig optimalisering av drift. Utfasing av fossilt brensel som fyringskilde. Legge til 
rette for økt bruk av el biler. 

98018 Klimatiltak  
I sak «Avslutning av investeringsprosjekter pr. 31.12.15» ble prosjekt 98003 ENØK avsluttet med et 
overskudd på 2,5 mill. kroner. Det ble samtidig vedtatt at det opprettes et nytt prosjekt 98018 Klimatil-
tak og at gjenstående midler overføres dette prosjektet. I budsjett 2017 avsattes det i tillegg 6,0 mill. 
kroner til klimatilpasningstiltak. Inkludert i dette prosjektet er opprettelse av nye ladestasjoner. 

98016 Rådhuset- Sikker sone, resepsjon, formannskapssal med mer  
Med bakgrunn i samfunnets og lokalt fokus på sikkerhet i og rundt arbeidsplasser og personvern, er 
det iverksatt arbeid for å se på sikkerhetssoner i rådhuset. Dette sammen med hvordan resepsjon kan 
utformes til beste for den tjenesteyting og service som skal ytes for publikum og ansatte i rådhuset. I 
den anledning er det også behov for å se på hele resepsjonsområdet som et informasjons- og ser-
vicesenter. Sammen med dette er det behov for å se på tilgjengelige gode møterom og forelesnings-
rom til bruk i rådhuset. I den anledningen er formannskapssalen sett på som et lite egnet møterom slik 
det fremstår i dag, men at dette kan utvikles til et auditorie med tidsriktig og funksjonelt AV-utstyr for 
forelesning og fremvisning. 

Til dette arbeidet anbefaler rådmannen å avsettes kr 1.500.000 til formålet i 2017 i tillegg til tidligere 
avsatte midler på kr 1.000.000 som var avgrenset til sikker sone. Det vil være naturlig å se disse opp-
gavene samlet for å skape en enhetlig og funksjonell løsning.  

98260 Ottestad u-skole basseng 
Prosjektet ble lagt inn i Økonomiplan 2015 – 2018/2016 – 2019 med oppstart i 2017. Av kommunens 4 
bassenger er bassenget ved Ottestad ungdomsskole det bassenget som er mest slitt både teknisk sett 
og det fysiske bassengrommet med tilstøtende garderober. Anlegget er sårbart og det kommer på et 
tidspunkt til å bli kritisk enten på teknisk side eller bygningsmessig. Det er å anbefale å planlegge et 
større prosjekt med rehabilitering og det avsettes 25 mill. kroner til prosjektet i planperioden. Av dette 
er det avsatt 10,0 mill. kroner i 2017. 

98261 Stange u-skole gymsal 
Prosjektet ble lagt inn i Økonomiplan 2015 – 2018/2016 – 2019 med oppstart i 2017. Gymsalen ved 
stangeskolene har sprengt kapasitet og det har over flere år vært behov for utvidet kapasitet for å 
kunne gi et godt tilbud for kroppsøving, men også et godt tilbud for frivillige lag og foreninger etter 
skoletid. Rådmannen går inn for å bevilge en ramme på 22 mill. kroner i økonomiplanperioden for 
oppføring av nytt gym bygg ved Stange Ungdomsskole. Utbygging må sees i sammenheng med ved-
tak vedrørende skolestruktur. Det er avsatt 10,0 mill. kroner i 2017 til dette prosjektet. 

98271 Tilpasningstiltak funksjonshemmede i skoler og barnehager 
I sak «Avslutning av investeringsprosjekter pr. 31.12.15» ble prosjekt 98204 Tilpasningstiltak funk-
sjonshemmede avsluttet med et overskudd på 0,7 mill. kroner. Det ble samtidig vedtatt at det oppret-
tes et nytt prosjekt 98271 Tilpasningstiltak til funksjonshemmede i skoler og barnehager (fra 2016) og 
at gjenstående midler overføres dette prosjektet.  I budsjett 2017 avsattes det 2,2 mill. kroner til tilpas-
ningstiltak for funksjonshemmede.  
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98275 Utbygging barnehage Ottestad  
Med bakgrunn i sak 21/16 fremlagt i driftsutvalget 1.11.16 og i formannskap sak 165/16 av  09.11.16 
pkt. 2 anmodes det om kr 300.000 for å kunne forberede og iverksette planarbeidet med ny stor bar-
nehage i Ottestad. Som et resultat av planarbeidet vil det bli fremmet en sak hvor rombehov og øko-
nomiske rammer for utbygging vil fremkomme. Prosjektet er foreløpig ikke tatt med i økonomiplanen. 

98519 Tingvold – utvikling kulturhus 
I K-sak 43/16 «Tingvold – utvikling av eiendommen» ble rådmannen bedt om å igangsette arbeidet 
med å utvikle Tingvold jf. tidligere saksframlegg (F-sak 14/14). Det skal tas utgangspunkt i utarbeide-
det skisseprosjekt og arbeidet med å utvikle Tingvold skal skje i tråd med dette. I tråd med vedtaket er 
dette nå lagt inn i økonomiplan med en totalramme (for fase 1 og 2) på om lag 44 mill. kroner. 

98521 Tangen samfunnshus- garderober  
For å sikre god tilrettelegging for samfunnsutvikling på Tangen iht. kommunedelplanens samfunnsdel 
er kjøp av Tangen samfunnshus og utvikle dette et strategisk grep til beste for elevene ved Tangen 
skole og kunne legge til rette for et godt kulturtilbud. I den anledning er det nødvendig med et grep for 
å ha tilfredsstillende garderober for gymsal og kroppsøving generelt.  

Den enkleste måte å utvikle dette er å bygge på et lite tilbygg på plass mot skolen som kan ta opp i 
seg garderober, toalett og skape en inngang/hall inn til samfunnshuset på samme plan som gymsalen. 
Denne løsningen kan også bidra til at Tangen IL oppfyller sitt behov for garderober og toalett i tilknyt-
ning til sin nyetablerte kunstgressbane ved samfunnshuset. Påbygget er skissert på enkleste måte og 
estimert til å koste i størrelsen 7,0 mill. kroner. Det er forutsatt at Tangen samfunnshus refunderer 2,0 
mill. koner.  

98321 Fasader Stange helse- og omsorgssenter 
Det er over tid avdekt skader og forvitring av teglsteinsfasader ved Stange helse- og omsorgssenter. 
Skadene er av et slikt omfang at fugene forvitrer og enkeltsteiner faller ned fra høyblokka (post 1-3) 
Hvor stor risiko det er for at veggflak kan kollapse/falle ut er usikkert, men enkeltsteiner og veggflaten 
utgjør en vesentlig risiko for liv og helse. Noe som medfører at området er avsperret inntil utbedring er 
gjort. Likeledes trenger det vann og fuktighet inn i konstruksjonen gjennom de forvitrede fugene som 
påvirker bygningskonstruksjonen stabilitet, råte på vinduer og dører, samt luftkvalitet og innemiljø. Det 
ble i 2014 bevilget penger for et prosjekt som skulle avdekke konstruksjonens godhet og komme med 
anbefalte løsninger for tiltak og utbedringer, samt hvordan Stange helse- og omsorgssenter kunne 
utvikles til et mer funksjonelt bygg basert på dagens behandlingsmåter. Rapporten som ble utarbeidet 
av Sweco ble det orientert om i driftsutvalget 2. februar 2016 og formannskapet 14. april 2016. For 
rehabilitering av fasader inkl. dører og vinduer var kostnadsestimat til kr 20.000.000 i 2014 kroner. Det 
er prosesser innen helse som har fokus på hvordan fremtidig tjenesteyting og struktur skal være innen 
eldreomsorgen. Etter en bygningsteknisk gjennomgang viser bygget at det lar seg gjøre å utvikle da-
gens bygg til andre tjenesteformer innvendig. Dette vil ikke påvirke fasader og vindusbånd nevnever-
dig og det anbefales å iverksette utbedring av fasader, dører og vinduer, samt etterisolering der det er 
hensiktsmessig så raskt som mulig. Det er i økonomiplan avsatt kr 5.000.000 for 2016 og rådmannen 
anbefaler å avsette ytterligere kr 16.000.000, inkl. prisstigning frem til 2017 til iverksettelse av prosjek-
tet. 

98325 TT-boliger Ottestad, Gartnervegen, 12 boliger 
Det er i Ottestad 10 gamle boliger for mennesker med behov for tilrettelagte boliger. Boligene er gam-
le og slitt, lite tilrettelagt for assistanse og tjenester. Det er søkt etter tomt for å etablere boliger på et 
noe spredt område for ikke å etablere områder med ensartet bosetting. Det er funnet egnet tomt i 
Gartnervegen som kan romme inntil 12 boliger inkl. personalbase. I den anledning er det søkt pro-
sjektmidler i 1. tertial 2016 for utvikling av 12 boliger tilpasset tomt, brukergruppen og tilrettelagt tje-
nesteyting. Prosjektet bærer preg av ressurskrevende brukergrupper med behov for tre større leilighe-
ter, tilrettelegging for tak heis i enkelte leiligheter, brede korridorer tilpasset 2 på 1 bemanning, lade-
stasjoner for elektriske stoler og sykler, to fellesstuer med kjøkken for å skille brukergruppene, samt at 
eksterne brukere kan komme inn for å benytte fellesfunksjoner og fellesareal. For å utnytte tomten er 
det behov for å etablere tre leiligheter i underetasjen som medfører krav til heis. I tillegg er det en per-
sonalbase på ca. 75 ansatte som skal ha personalrom, garderober og funksjonelle arbeidsplasser.   
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Dette er et krevende prosjekt med mange usikre faktorer på dette tidspunktet men prosjektet lar seg 
bygge på tomten og romme de nødvendige funksjoner. Ut fra arealbehov og tilrettelegging kan pro-
sjektet komme ut med en kostnadsramme på +/- kr 55.000.000. Hvor av rådmannen anbefaler at det 
settes av kr 30.000.000 for 2017, og kr 25.000.000 til 2018 for å realisere prosjektet. Eksakt ramme for 
2017 vil bli lagt frem på et senere tidspunkt etter utarbeidelse av eksakte planer og mer detaljert kost-
nadsberegning.   

Det vil bli søkt Husbanken om investeringsmidler til «heldøgns omsorgsplasser» til prosjektet. I Kom-
muneøkonomiproposisjonen (prp. 123 S) har imidlertid regjeringen foreslått å endre tilskuddsordning-
en, som i dag omfatter både rehabilitering av eksisterende plasser og bygging av nye plasser, til kun å 
omfatte bygging av nye plasser som øker antall «heldøgns omsorgsplasser i kommunen. Ny ordning 
er foreslått skal gjelde fra 2019, med en gradvis innfasing i 2017 og 2018 der tilsagns-rammen vil bli 
fordelt mellom tilskudd til utskifting/renovering av eksisterende plasser og plasser som gir netto til-
vekst. Med bakgrunn i denne usikkerheten mht. statlig tilskudd er ev. statlig finansiering ikke lagt inn i 
Økonomiplan 2017 – 2020.  

98326 Stange helse- og omsorgssenter / bo og servicesenter i stangebyen – utredning/investeringer 
Det er gjennom Stange Boligforetak en ramme på bygging av et bo og servicesenter i Stangebyen. 
Før prosjektet iverksettes må fremtidig tjenesteyting innen eldreomsorg vurderes for så å kunne til-
passe en bygningsstruktur til tjenesteytingen. Det er 1. tertial 2016 foreslått avsatt kr 2.000.000 til et 
forprosjekt for å gjennomgå tjenesteytingen med tilhørende utforming av bygningsmassen. Med bak-
grunn i at forprosjektet skal avklare omfang og kostnadsrammer er det så langt ikke lagt inn kostnader 
i investeringsbudsjett 2017 – 2020. 
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Andre investeringer 2017 – 2020 

Kirken 
Rådmannen har i sitt budsjettforslag fulgt de prioriteringer som er vedtatt av Stange kirkelige fellesråd.  

99500 Maskiner og utstyr kirkene (0,4 mill. kroner): 
Posten ble i 2015 økt fra 0,2 mill. kroner til 0,4 mill. kroner. Økningen anses nødvendig og er videreført 
i budsjettperioden. 

98806 Nytt bårerom og utvidelse av garasje Ottestad kirke (1,7 mill. kroner i 2017) 
I henhold til økonomiplan 2016 – 2019 foreslås det avsatt i 2017 1,7 mill. kroner til nytt bårerom, samt 
utvidelse av garasjen ved Ottestad kirkegård. 

98807 Romedal kirke – innvendig kalking (1,5 mill. kroner i 2018) 
I henhold til økonomiplan 2016 – 2019 foreslås det avsatt 1,5 mill. kroner i 2018 til innvendige vegger i 
Romedal kirke som bør kalkes.  

98805 Universell utforming – adkomst Stange kirke (1,4 mill. kroner i 2019) 
I henhold til økonomiplan 2016 – 2019 foreslås det avsatt 1,4 mill. kroner til utbedring av adkomsten til 
Stange kirke i 2019. 

Administrasjon/rådmann 

99100 IKT-utstyr og nye systemløsninger 
I henhold til økonomiplan 2016 – 2019 foreslås det avsatt 3,0 mill. kroner. 1,5 mill. kroner er øremerket 
til mestringsteknologi innenfor helse og omsorg. 1,5 mill. kroner settes av for å gjennomføre andre 
IKT-investeringer for ulike enheter i kommunen.  

99108 Bredbånd – utvikling av infrastruktur 
I henhold til økonomiplan 2016 – 2019 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 
I planperioden er det avsatt en reservepost på 5,0 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.  

99109 Biladministrasjon  
Felles biladministrasjon. Alle kommunens biler overføres til en felles biladministrasjon. Det er vurdert 
at det vil være mest lønnsomtomt å eie bilene. Det ble avsatt 7,0 mill. kroner i 2016. I henhold til øko-
nomiplan 2016 – 2019 foreslås det avsatt 7,0 mill. kroner i 2017 til innkjøp av biler. Det er laget en 
egen utredning på dette området som underbygger rådmannens forslag. 

99400 Grunnerverv  
Til grunnerverv foreslås det bevilget 0,5 mill. kroner hvert år i planperioden. 

99001 Egenkapitaltilskudd KLP (2,5 mill. kroner) 
Egenkapitaltilskuddet til KLP må dekkes av egne driftsmidler og regnskapsføres i investeringsbudsjet-
tet. Egenkapitaltilskuddet for 2017 er anslått til 2,5 mill. kroner. 

Startlån – videreformidling 
Rammen for startlån ble økt fra 20,0 mill. kroner til 30,0 mill. kroner i 2016. Økningen videreføres i ny 
planperiode og har bl.a. sin bakgrunn i at kommunen må intensivere arbeidet med utflytting fra kom-
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munale boliger for å frigjøre boliger til bl.a. flyktninger jfr. flyktningkrisen. Dessuten viser erfaringer fra 
2015 at rammen på 20,0 mill. kroner var noe liten. 
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Investeringstiltak Stange Kommunale - Boligforetak 2017 – 2020 
Investeringsbudsjettet for planperioden 2017 – 2020 fra Stange kommunale boligforetak vil bli sluttbe-
handlet i styret for boligforetaket 1. desember 2016. 
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Gebyrer og avgifter i 2017 

Vanngebyrer 
(ekskl mva) 2016 2017

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Årsgebyr for vann:
Fast abonnementsgebyr 270,00 270,00 0,00
Variabelt forbruksbebyr 18,24 17,57 -3,67
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 80,00 100,00 25,00
Vannmåler 120,00 0,00
Frossen vannmåler 500,00 0,00

 

Avløpsgebyrer 
(ekskl mva) 2016 2017

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Årsgebyr for avløp:
Fast abonnementsgebyr 370,00 370,00 0,00
Variabelt forbruksgebyr 23,72 22,64 -4,55
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 180,00 200,00 11,11  

Feie- og tilsynsgebyrer 2016
(ekskl mva) Ett pipeløp To pipeløp Tre pipeløp

Årlig feiing + tilsyn hvert 4. år 689,00 1 148,00 1 607,00
Feiing hvert 2. år + tilsyn hvert 4. år 459,00 689,00 918,00
Feiing hvert 4. år + tilsyn hvert 4. år 344,00 459,00 574,00  
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Renovasjonsgebyrer 
(ekskl mva) 2016 2017

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Lav sats pr boenhet 80l 1 603,00 1 755,00 9,48
Mellomsats pr boenhet 140l 2 405,00 2 633,00 9,48
Stor sats pr boenhet 240l 3 350,00 3 668,00 9,49
370 liter beholder 6 091,00 6 669,00 9,49
770 liter beholder 11 061,00 12 112,00 9,50
Henting av dunk/sekk på eiendom pr meter 370 liter 19,04 14,45 -24,11
Henting av 770 liter på eiendom pr meter 38,58 14,45 -62,55
Fradrag for godkjent egenbehandling av matavfall pr 
boenhet 792,00 938,00 18,43
Fritidsbolig, tilknyttet kommunal ordning, årsgebyr 755,00 827,00 9,54
Levering i svarte sekker, pr. sekk 80,00
Levering i klare sekker 3 stk. eller mer, pr.sekk 16,00
Frivillig papirinnsamling (obligatorisk fra 01/10)
Gebyrer for septikrenovasjon:
Boliger med WC tilknyttet slamavskiller 1 248,00 1 248,00 0,00
Boliger uten WC tilknyttet slamavskiller 624,00 624,00 0,00
Fritidseiendommer 624,00 624,00 0,00
Minirenseanlegg 1 248,00
Tømming av tett tank pr kbm 228,00 228,00 0,00  

Gebyr for ambulerende skjenkebevilling 2015 2016

Økning+/ 
reduksjon - 

i %
310,00 340,00 9,68  
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Gebyrer for helse og omsorg 2016 2017

Økning+/ 
reduksjon - 

i %
Praktisk bistand i hjemmet: 
Netto inntekt, betalingssatser pr. mnd.
inntil 2 G, (G = kr 92.576) * 190,00 200,00 5,26
2 - 3 G 656,00 672,00 2,44
3 - 4 G 1 034,00 1 060,00 2,51
4 - 5 G 1 440,00 1 476,00 2,50
over 5 G 1 831,00 1 877,00 2,51
Enkeltoppdrag hjemmehjelp, kr. pr. time 269,00 276,00 2,60
Varm mat, kr. pr. porsjon 74,00 76,00 2,70
Trygghetsalarm, kr. pr. mnd. 362,00 371,00 2,49
Institusjonsopphold:
Dag- eller nattopphold i institusjon* 80,00 80,00 0,00
Kortidsopphold institusjon, kr. pr. døgn * 150,00 155,00 3,33
Dagsenter:
Dagaktivitetstilbud 80,00 82,00 2,50
Transport (pr tur) 34,00 35,00 2,94
Middag 74,00 76,00 2,70
Frokost 24,00 25,00 4,17
Frisør/fotpleie 2012 2017
Fotpleie 350,00 400,00 0,14
Frisør kvinner:
Farge/permanent (inkl. legg/klipp) 850,00 900,00 0,06
Klipp 300,00 350,00 0,17
Vask, klipp, legg 350,00 400,00 0,14
Minicolorasjon ( tidligere glansvask) 150,00 300,00 1,00
Vask og legg (inkl leggevann) 200,00 250,00 0,25
Klipp (menn) 200,00 200,00 0,00
Klipp med vask (menn) 220,00 220,00 0,00  

Barnehager betalingssatser 2016 2017

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Heldagsplass, inntil 9 timer pr dag, 5 dager i uka 2 730,00 2 730,00 0,00
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  

Skolefritidsordning betalingssatser
2016 2017

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

5 dager pr uke 2 706,00 2 788,00 3,03
4 dager pr uke 2 300,00 2 369,00 3,00
3 dager pr uke 1 893,00 1 950,00 3,01
2 dager pr uke 1 353,00 1 394,00 3,03
1 dag pr uke 811,00 836,00 3,08  
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Stange kulturskole betalingssatser 2016 2017

Økning+/ 
reduksjon - 

i %

Instrumentundervisning kr pr år 2 595,00 2 655,00 2,31
Gruppeaktiviteter kr pr år 1 890,00 1 935,00 2,38
Instrumentleie kr pr år 390,00 400,00 2,56
Salg til korps, pr time 155,00 160,00 3,23  
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Vedlegg: Kommunestyrets skattevedtak for 2017 

Kap. I Lovhjemmel 

§ 1. Vedtektene. 
Grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt i Stange kommune er Lov om eigedomsskatt til kommu-
nane av 06.06.1975 nr. 29 med senere endrings- og tilleggslover, samt forskrifter gitt i medhold av 
eiendomsskatteloven. 

Kap. II Skattetakstnemnder 

§ 2. Sammensetning og valg av sakkyndige takstnemnder 
I medhold av eiendomsskatteloven § 8A-3 (4) og § 20 velger kommunestyret en skattetakstnemnd og 
en klagenemnd for eiendomsskatt til å verdsette eiendommer i Stange kommune på bakgrunn av for-
slag fra tilsatte besiktigelsesmenn og sakkyndige. 

Skattetakstnemnda skal bestå av 3 medlemmer med leder, nestleder og ett medlem. I tillegg velges 
tre varamedlemmer. 

Klagenemnda skal bestå av 3 medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges 3 vara-
medlemmer. 

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 
verdsatt omsetningsverdi og andre regler som skal gjelde for utskrivningen av eiendomsskatt. 

Den sakkyndige nemnda foretar taksering / verdsettelse av skatteobjektet 

§ 7. Forberedelse av taksten, varsel 
Plan, bygg og oppmålingsavdelingen fungerer som eiendomsskattekontor. Det påligger eiendomsskat-
tekontoret å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for takstnemndene og klagenemnda 
for eiendomsskatt. 

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

Eiendomsskattekontoret utarbeider en liste over antatt skattepliktige eiendommer som takstnemnda 
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 takstnemndas leder, i samarbeid med eiendomsskattekontoret, å planlegge og lede ar-
beidet med takseringen. 

Eiendomsskattekontoret berammer takstmøtene i samråd med skattetakstnemnda og befaring i sam-
råd med besiktigelsesmenn og de sakkyndige. 

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

Takstnemnda kan vedta 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. 

Skattetakstnemnda skal foreta prøvetaksering for å fastsette prisnivået for takseringen. 

Det føres protokoll over forhandlingene i skattetakstnemnda. 



Vedlegg: Kommunestyrets skattevedtak for 2017 

Stange kommune – Budsjett og økonomiplan 2017 – 2020, rådmannens forslag 

66  

§ 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 og i informasjonshefte som hvert 
år sendes ut om de kommunale avgifter. 

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. Skattetakstnemnda i samarbeid med 
eiendomsskattekontoret avklarer hvilken eiendom eller del av denne som skal fotograferes ved befa-
ringen, 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. 

Takstnemnda tar i forbindelse med besiktigelsen stilling til om den enkelte eiendom skal beskattes 
som verk og bruk og hvilket tilbehør og ting som skal inngå i taksten jf eiendomsskatteloven § 4 tredje 
og fjerde punktum. Takstnemnda tar også stilling til om det er grunnlag for unntak fra eiendomsskatt 
etter eiendomsskattelovens § 5 (obligatorisk fritak). 

Grunn og bygning bør takseres særskilt hvis de eies av forskjellige skatteytere. Fester av bolig- og 
fritidseiendommer skal da betraktes som eier i samsvar med tomtefesteloven. 

Det skal gis en kort begrunnelse for taksten som ikke kan være kortere enn at det blir mulig for 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 
c) det er ført opp nye bygningar eller gjort monalege forandringar på eigedomen. 
d) 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. lov om eiendomsskatt av 06. 
juni 1975 §§ 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 fagkyndige 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 eller 
stat. Dette gjelder bl.a. eiendommer tilhørende menigheter og trossamfunn, kulturelle og hu-
manitære organisasjoner. Sykehus, daghjem, behandlingshjem og tilsvarende anlegg eller in-
stitusjoner som drives av private organisasjoner eller av fylkeskommunen. Skoler, museer, id-
rettsanlegg, klubbhus og sportshytter tilhørende idrettslag og lignende. 

b) Bygninger som har historisk verdi. For at bygningen skal anses 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 i etter husnummer. Som tillegg til listen skrives en 
særskilt fortegnelse over skattefrie eiendommer. 

Det påligger Bygg- og oppmålingsseksjonen i kommunen å innberette til eiendomsskattekontoret alle 
oppmålinger, matrikuleringer og oppdelinger av eiendommer. Likeledes plikter seksjonen ved utgang-
en 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. 
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Vedlegg: Obligatoriske oversikter 
Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Reg. bud.
Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020
INVESTERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 215 374 142 750 140 350 91 800 55 200
Utlån og forskutteringer 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Kjøp av aksjer og andeler 3 947 3 950 4 050 4 150 4 250
Avdrag på lån 12 090 6 000 6 000 6 000 6 000
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0
Avsetninger 6 400 2 000 4 000 6 000 6 000

Årets finansieringsbehov 267 811 184 700 184 400 137 950 101 450

FINANSIERING
Bruk av lånemidler -199 619 -135 338 -135 263 -98 850 -71 400
Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 000 -2 000 -4 000 -6 000 -6 000
Tilskudd til investeringer 0 -2 000 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift -15 020 -28 090 -28 070 -18 360 -11 040
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -10 400 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering -226 039 -173 428 -173 333 -129 210 -94 440

Overføring fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger -41 772 -11 272 -11 067 -8 740 -7 010

Sum finansiering -267 811 -184 700 -184 400 -137 950 -101 450

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0

Økonomiplan 2017 - 2020
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Vedlegg: Detaljert oversikt investeringer Stange kommune 

INVESTERINGSBUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017 - 2020.
DETALJERT OVERSIKT OVER  INVESTERINGER  - VEDLEGG TIL BUDSJETT

Beløp i hele 1 000 kr faste priser 2018 2019 2020
OBS! I regnearket er alt lagt inn som LÅN MED 

INVESTERINGSPROSJEKT

97301 Rehabilitering ledningsnett - mindre prosjekt L 29 810 14 610 2 800 2 800 4 800 4 800
97307 Oppgradering overvåkning E 1 500 1 500
97336 Diverse VA-prosjekt, jfr. kommentarer (skal fordeles på L 157 000 65 000 14 000 26 000 26 000 26 000
97351 Emil Nordbysv./Skogfaret VA (fra 97336 - 2013) L 13 440 13 440
97358 VL Grønstad og Kongsvegen 400 400
97359 Lekkasjesøk og innlekking 1 500 1 500
97360 Kommunedelplan VA L 500 500
97361 Bottenfjellet vannverk - utbedringer (2. tert. 2013) L 1 500 1 500
97362 Rundvegen - ytre sløyfe L 6 460 6 460
97365 Mjøslivegen VA L/E 4 700 4 700
97366 Rundvegen indre sløyfe VA L/E 3 700 3 700
97367 Sannervegen VA L/E 7 500 7 500
97370 Labbvegen boligtomter VA 2 500 2 500
97374 Lensmannsgutua VA L 1 400 1 400
97375 Repslagervegen VA L 1 400 1 400
97376 Ottar Landfalsveg VA L 8 200 8 200
97377 Møllevegen VA L 5 800 5 800
97379 Idrettsvegen VA L 0
97382 Bottenfjellet renseanlegg - utredning L 1 000 1 000
973 Sum 97300 - 97360 (GEBYROMRÅDER) 248 310 140 110 17 800 28 800 30 800 30 800

97502 Utbygging Navneberget - 3. etappe L/E 15 000 15 000
97519 Utvikling framtidige boligfelt L 15 000 5 000 5 000 5 000 0
975 Sum investeringer Utbygging- og grøntområder 30 000 15 000 5 000 5 000 5 000 0
97722 Skøyen jenbanebru - planlegging 150 150

Skøyen jernbanebru  - utbedring L/E 2 500 2 500
97723 Rehabilitering veger, grøfting E 5 090 3 090 500 500 500 500
97731 Diverse veger, jfr kommentarer - E 16 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000
97739 - Villavegen veg L 1 000 1 000
97740 - Fjellvegen veg L 300 300
97743 Gatelys E 10 500 4 500 1 500 1 500 1 500 1 500
97744 Trafikksikring E 23 300 10 900 3 100 3 100 3 100 3 100
97748 Rundvegen - ytre sløyfe E 2 000 2 000
97749 Skøyenvegen - utbedring veg E 4 000 0 2 000 2 000
977 SUM investeringer Veger 64 840 32 440 9 100 9 100 7 100 7 100

98 SUM investeringer Utbyggingsområder 0 0 0 0 0 0

98 SUM investeringer Kirkebygg-kirkegårder 0 0 0 0 0 0
977 SUM investeringer KOMMUNALTEKNIKK 343 150 187 550 31 900 42 900 42 900 37 900

2017

Finansier

Totalram
m

e

Tidligere 
bevilget - 
før 2017
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Beløp i hele 1000 kr faste priser 2017 2018 2019 2020
OBS! I regnearket er alt lagt inn som LÅN MED 

INVESTERINGSPROSJEKT

98 SUM investeringer Reserve bygg og anlegg 0 0 0 0 0 0
98003 ENØK E 13 200 13 200
98018 Klimatiltak (inkl. ladestasjoner) E 18 000 0 6 000 4 000 4 000 4 000

- innsparinger strøm 0
98257 Breidablikk skole - utbedring varmepumpe 750 750
98013 Ladestasjoner EL-biler - utredning E 200 200
98014 Lokale SD-anlegg L 2 250 750 750 750
98015 Omlegging av lyskilder -(LED) E 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
98 SUM investeringer ENØK 39 400 15 900 7 750 5 750 5 000 5 000
98016 Rådhuset - sikker sone, med mer L 1 000 1 000
98016 Rådhuset - sikker sone, formannskapssal med mer E 2 500 1 000 1 500
98017 Rådhuset - taktekking L 900 900
98 SUM investeringer Administrasjonslokaler 4 400 2 900 1 500 0 0 0
98202 Skolebygg - fase 2 - Solvin skole L 12 000 0 3 000 9 000
98204 Tilpasningstiltak funksjonshemmede i skoler og barnehager E 3 000 3 000
98271 Tilpasningstiltak funksjonsh. i skoler/barnehager (fra 20 E 8 200 1 500 2 200 1 500 1 500 1 500
98240 Ottestad u-skole (bygg), lån (2. tert. 2012) L 86 000 86 000

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

98248 Skolebygg rest fase 2 - Tangen skole (se 98202) L/E 15 500 15 500
- inventar Tangen skole E 700 700

98251 Romedal u-skole - varmepumpe (2. tert. 2012) 4 500 4 500
98254 Hoberg skole - rehab. vinduer/vegg L/E 11 500 11 500
98255 ÅOA - HC garderober (av res. bygg og anlegg tidl. bev.) L 3 000 3 000
98259 Opprusting av uteområder  (Egen sak F-sak 15/14) 6 300 6 300
98260 Ottestad u-skole oppussing basseng L 25 000 10 000 15 000
98261 Stange u-skole - gymsal L 22 000 10 000 12 000
98263 Uteområder ved kommunale bygg. E 2 800 1 200 400 400 400 400
98264 ÅOA- ENØK-tiltak - fra reserve ENØK (1. tertial 2015) L/E 4 500 4 500
98266 ÅOA - svømmebaseng - utredning/helt nødvendige tiltak E 950 950
98267 Romedal ungdomsskole - taktekking E 1 600 1 600
98268 Ottestad ungdomsskole - taktekking E 750 750
98269 Stange ungdomsskole -  taktekking E 550 550
98270 Skallsikring av bygg - skoler og barnehager E 500 500
98 SUM investeringer Skoler 220 550 150 350 24 200 33 200 10 900 1 900
98258 Holmlund barnehage - utbygging med 2 nye avdelinger L/E 17 400 17 400
98262 Gummibark som fallunderlag i 8 kommunale barnehag    L 3 400 2 400 1 000
98 SUM investeringer Barnehager 20 800 19 800 1 000 0 0 0
98237 - Planlegging idrettshall v/Ottestad u-skole, ekap L 1 000 1 000

- prisstigning (2. tert. 2012 - til 98240) L 2 000 2 000
98250 Ottestad Flerbrukshall (2. tert. 2012) 52 000 52 000

Utvidelse av ramme (låneopptak) (1. tertial 2015) L 14 600 14 600
Utvidelse av ramme (egenkapital = moms) (1. tertial 2015) E 4 800 4 800

98517 Tangen samfunnshus - kjøp L/E 3 000 3 000
98518 Tangen samfunnshus - opprusting E 5 000 2 000 3 000
98521 Tangen samfunnshus - garderober L 7 000 0 7 000

- tilskudd fra Tangen samfunnshus T -2 000 -2 000
98519 Tingvold - K-sak 43/16 L/E 43 800 0 1 000 21 600 21 200
98520 Tingvold - taktekking E 0
98 SUM investeringer Idrett og kulturbygg 131 200 79 400 9 000 21 600 21 200 0
98316 Nødstrøm sykehjemmene - utredning E 300 300
98317 Felles framtid, prosjekt (byggelån) L 33 600 33 600
98318 Ottestad helse og omsorgssenter - sykesignalanlegg E 1 100 1 100
98319 Stange helse og omsorgssenter-utredning E 600 600
98321 Stange h&o-rehab. - utredning/utbedring fasade L 21 000 5 000 16 000
98322 Ombygging Stange helsesenter 0
98323 Ombygging/rehab Vika L 3 500 3 500
98324 Nytt kantinekjøkken Stang h/o fase 2 L 4 100 4 100
98325 TT-boliger Ottestad (Gartnervegen) L 55 000 0 30 000 25 000
98326 Stange h&o/bo og servicesenter i Stangebyen - utr./inv. E 2 000 2 000
983 121 200 50 200 46 000 25 000 0 0

Finansieri

Totalram
m

e

Tidligere 
bevilget - 
før 2017
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Beløp i hele 1000 kr faste priser 2017 2018 2019 2020
OBS! I regnearket er alt lagt inn som LÅN MED 
INVESTERINGSPROSJEKT

98500 Tomtesalg E -22 000 -4 000 -2 000 -4 000 -6 000 -6 000
Tomtesalg, avsatt ubundet inv.fond. E 22 000 4 000 2 000 4 000 6 000 6 000

98516 Regulering Navneberget E 150 150
98 SUM investeringer Utbyggingsområder 150 150 0 0 0 0
99514 Brannsikring Stange kirke L/E 1 000 1 000
99517 Brannsikring av Ottestad kirke L/E 1 000 1 000
99518 Brannsikring av Vallset kirke L/E 1 000 1 000
98805 Universell utforming - adkomst Stange kirke L 1 400 1 400
98806 Nytt bårerom og utvidelse av garasje Ottestad kirkegård L 1 700 1 700
98807 Romedal kirke innvendig overflatebehandling L/E 1 500 1 500
988 SUM investeringer Kirkebygg - kirkegårder 7 600 3 000 1 700 1 500 1 400 0
98 SUM investeringer EIENDOMSAVDELINGEN 545 300 321 700 91 150 87 050 38 500 6 900

ÅKERHAGAN OPPL./AKT. SENTER
0 0 0 0

992 SUM investeringer Åkershagan oppl./akt. Senter 0 0 0 0 0 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

99100 IKT utstyr og nye systemløsninger E 19 000 7 000 3 000 3 000 3 000 3 000
99108 Bredbånd - utvikling av infrastruktur E 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
99109 Biladministrasjon - innkjøp av biler L 14 000 7 000 7 000

- effektiviseringsgevinst ved ny biladministrasjon 0
991 SUM investeringer Økonomi og administrasjon 40 500 15 500 11 500 4 500 4 500 4 500

RÅDMANNEN
99107 Reserve bygg og anlegg, lån E 38 000 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000
991 SUM investeringer Rådmannen 38 000 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000

PLANAVDELINGEN
99400 Grunnerverv. Egenkapital. E 3 800 1 800 500 500 500 500

99 SUM investeringer Planavdelingen 3 800 1 800 500 500 500 500
KULTUR OG FRITID

99500 Maskiner og utstyr kirkene, ekap E 4 000 2 400 400 400 400 400

98 SUM investeringer Kultur og fritid 4 000 2 400 400 400 400 400
FINANS

99001 Aksjer og andeler (KLP) E 24 900 8 500 3 950 4 050 4 150 4 250
99 SUM investeringer Finans 24 900 8 500 3 950 4 050 4 150 4 250

FELLES
Startlån - videreformidling 30 000 30 000 30 000 30 000

99 SUM investeringer Felles 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000
98 SUM investeringer ANDRE 111 200 46 200 51 350 44 450 44 550 44 650

TOTALSUM inkl. gebyrområder og startlån 999 650 555 450 174 400 174 400 125 950 89 450
Investeringer samlet ekskl. startlån 999 650 555 450 144 400 144 400 95 950 59 450
TOTALSUM ekskl. gebyrområder og startlån 751 340 415 340 126 600 115 600 65 150 28 650

Tidlige
re 

bevilge
t - før 
2017

Totalram
m

e

Finansie
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Vedlegg: KOSTRA – Analyse 2015 

Vurdering for kommunen 
I dette heftet presenteres 

Overordnede tall for befolkningsutviklingen i Stange kommune fram til 2041. 

De endelige kostratallene for Stange kommune for årene 2015, 2014, 2013 og 2012. 

Endelige kostratall for 2015 for kommunene Vestby, Hamar, Ringsaker, Elverum og Lillehammer. Dette er 
kommuner vi vurderer som sammenlignbare med Stange kommune. 

Landsgjennomsnitt (utenom Oslo). 

SSB har plassert Stange kommune i kostragruppe 10, som omfatter kommuner med middels bundne kostna-
der pr. innbygger og lave frie disponible inntekter. Gruppe 10 består av 21 kommuner, hvorav Nord-Odal og 
Stange er de eneste fra Hedmark. 

I SSBs KOSTRA-base er det valgt å bruke størrelser som viser hva kommunene samlet benytter til en tjenes-
te, uavhengig av om den er egenprodusert eller kjøpt av andre. Det vil si at vi benytter de størrelsene som er 
betegnet med ”brutto” eller ”netto” i konsern for å få med alt, uavhengig av om deler av tjenester er organi-
sert som foretak eller interkommunale samarbeid. De størrelsene som er betegnet ”brutto korrigert” viser tall 
for egenprodusert tjeneste, enten det dreier seg om direkteprodusert tjeneste, eller støtte/stab. Det betyr for 
eksempel at vi for Stange kommunes vedkommende ikke har noe IKT-kostnader med i dette utvalget da vi 
kjøper dette av Hedmarken IKT. 

Alle tabeller og grafiske framstillinger i dokumentet er gjort med tallstørrelser som er korrigert for ulikt utgifts-
behov, og de er også justert for pris- og lønnsvekst. Dette for å få et mer reelt sammenligningsgrunnlag. 

Dette dokumentet tar sikte på å presentere informasjon om prioritering, produktivitet, dekningsgrader og kva-
litet. Sammenhengen mellom begrepene kan illustreres slik: 

  

 VIKTIG Å VÆRE KLAR OVER NÅR DU LESER STATISTIKKEN 



Vedlegg: KOSTRA – Analyse 2015 

Stange kommune – Budsjett og økonomiplan 2017 – 2020, rådmannens forslag 

74  

Det er gjort utplukk i konsernstørrelser, det vil si at alle tall er inkludert eventuelle foretak og inter-
kommunale samarbeid den enkelte kommune måtte ha. Dette er gjort fordi vi mener det gir de mest 
sammenlignbare størrelsene.  

I grafene under hvert enkelt rapporteringsområde kommer verdier for sammenligningskommunene i 
stolper, mens linjen med kulepunkter viser landet uten Oslo. 

I tabellen under vises hvert enkelt rapporteringsområde i utgifter og formål sammenlignet med sammenlig-
ningskommunene og landet uten Oslo. 

 Stange Vestby Hamar Ringsaker Elverum Lillehammer Landet uten Oslo 

Pleie og omsorg 14 532 13 292 15 886 14 210 15 479 15 878 16 198 

Grunnskole 12 867 13 036 12 529 13 057 11 335 12 172 12 617 

Barnehage 7 947 7 451 8 225 8 407 7 593 7 317 7 699 

Adm, styring og fellesutgifter 3 954 3 650 3 955 3 600 4 516 3 961 4 266 

Sosiale tjenester 2 371 1 731 3 172 2 416 2 490 2 336 1 966 

Kommunehelse 2 322 1 624 2 801 2 166 2 311 2 225 2 383 

Barnevern 1 744 987 1 992 2 006 1 815 2 077 1 825 

Kultur og idrett 1 430 1 698 2 544 1 714 1 856 2 426 1 991 

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 398 657 790 460 331 677 593 

Andre områder 970 1 848 1 924 1 688 1 648 1 884 2 250 

 Brann og ulykkesvern 399 403 676 692 703 765 762 

 Kommunale boliger -688 146 134 -9 -168 -198 -37 

 Samferdsel 665 823 558 649 449 834 868 

 Næringsforv. og konsesjonskraft 146 -11 56 -169 147 82 70 

 Kirke 448 487 500 525 517 401 587 

Totalt 48 534 45 973 53 819 49 725 49 374 50 954 51 788 

 

Med bakgrunn i befolkningstall, areal, inntektsnivå og utgiftsbehov har vi valgt å se bort fra den kostragrup-
pen vi er plassert i og har plukket følgende kommuner for å sammenligne oss med: 

Vestby kommune har 16.732 innbyggere pr. 31.12.15 og ligger i Akershus fylke. Kommunens areal er på 133 
km2. Vestby hadde i 2015 kr 46.576 i frie inntekter pr. innbygger. I Vestby er det fire barneskoler og to ung-
domsskoler. 

Hamar kommune er tatt med i oversikten fordi det er en stor nabokommune. Kommunens areal er på 351 
km2 og kommunen hadde pr 31.12.15 et innbyggertall på 30.120 innbyggere. Hamar hadde i 2015 kr 46.714 i 
frie inntekter pr. innbygger. I Hamar er det 9 barneskoler og 3 ungdomsskoler. 
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Ringsaker kommune er tatt med i oversikten fordi det er en stor nabokommune. Kommunens areal er på 
1.281 km2 og kommunen hadde 33.597 innbyggere pr 31.12.15. Ringsaker hadde i 2015 kroner 47.373 i frie 
inntekter pr. innbygger. I Ringsaker er det 16 barneskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole, samt 4 
ungdomsskoler. 

Elverum kommune er en bykommune midt i Hedmark. Kommunens areal er 1.229 km2 og hadde 21.030 inn-
byggere pr 31.12.15. Elverum hadde i 2015 kr 47.286 i frie inntekter pr. innbygger. I Elverum er det 8 barne-
skoler, en kombinert barne- og ungdomsskole, samt en ungdomsskole. 

Lillehammer kommune er en kommune med 27.476 innbyggere pr. 31.12.15. Kommunen er 77 km2. Lille-
hammer hadde i 2015 kr 46.643 i frie inntekter pr. innbygger. I Lillehammer er det 9 barneskoler, en kombi-
nert barne- og ungdomsskole og to ungdomsskoler. 

De utvalgte sammenligningskommunene er plukket ut ved hjelp av programmet Framsikt. Der er det lagt inn 
ulike kriterier hvor man kan justere de ulike intervallene for å finne kommuner som er mest mulig lik sin egen. 
Områder som er lagt vekt på er antall innbyggere, frie inntekter (justert for utgiftsbehov), netto resultat i % av 
inntekt, eiendomsskatt i % av inntekt og kommunes areal. 

Vi er ikke godt kjent med hvordan de ulike kommunene er organisert. Organisasjonsstruktur kan gi noe ulik 
bruk av KOSTRA-funksjoner. Videre er vi heller ikke kjent med omfanget kjøp av tjenester hos andre hos de 
ulike kommunene, eller hvilke foretak som de ulike kommunene har og deres aktivitet, så i denne rapporten 
har vi valgt å bruke konsernstørrelser, slik at alt er med uavhengig av om det ligger direkte i kommuneregn-
skapet, eller organisert i kommunalt foretak eller annet. 

Denne oversikten sier noe om hvordan kommunene har prioritert sine midler mellom ulike sektorer. Selv om 
det er korrigert for ulikt utgiftsbehov, finner en store forskjeller kommunene i mellom. 
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Befolkningsutvikling 
Prognose fra SSB viser at Stange kommune vil ha en vekst i befolkningen totalt på om lag 3.800 personer 
fram til 2041. Dette tilsvarer 18,1 %. Landet forøvrig er forventet å ha en vekst på 21,4,%. Økningen er 
størst de første femten årene, for så å avta noe. En ser også at økningen vil bli desidert størst blant den 
eldre befolkningen. Mens den yngre befolkningen (0 - 20 år) vil øke med om lag 350 personer fram til 2041, 
vil den voksne befolkningen øke med om lag 1.250 personer. Aller størst økning ses hos de eldre, over 67 
år. Den delen av befolkningen vil øke med 2.140 personer. 

Prognosen viser at andelen av personer over 70 år øker fra 12,9 % i 2016 til 18,9 % i 2041. Prognosen 
viser også at andelen av personer over 80 år øker fra 7,8 % til 8,5 % i samme periode. Stange har en stør-
re andel eldre innbyggere enn landet forøvrig. Eldreomsorgsbyrden (forholdstallelet mellom antall innbyg-
gere som er over 70 år og antall innbyggere i alderen 20-69 år) øker fra 0,2 til 0,32 fra 2016 til 2041. På 
landsbasis er økningen fra 0,17 til 0,28 i samme periode. 

Samtidig som andelen av eldre blir større, blir andelen av personer under 20 år mindre. For Stange kom-
mune går den fra 23,5 i 2016 til 21,4 i 2041. For landet forøvrig går andelen ned fra 24,2 til 22,1. Omsorgs-
byrden for personer som enda ikke er en del av arbeidsstyrken går følgelig ned fra 0,37 i 2016 til 0,36 i 
2041. Dette er samme prognose som for landet forøvrig. 

BEFOLKNING 
  2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 

Barnehage (0-5 år) 1 214 1 357 1 310 1 354 1 364 1 370 1 408 

Grunnskole (6-15 år) 2 404 2 294 2 432 2 526 2 534 2 589 2 598 

Videregående (16-19 år) 991 1 086 975 995 1 086 1 046 1 094 

Voksne (20-66 år) 11 630 12 051 12 396 12 579 12 867 13 147 13 312 

Eldre (67 år og eldre) 2 915 3 331 3 791 4 253 4 656 5 067 5 471 

Totalt 19 154 20 119 20 904 21 707 22 507 23 219 23 883 

Prognose type :  Middels nasjonal vekst 

Prognose periode :  25 

Befolkning viser prognose for befolkningstall i de ulike årene. 
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VEKST 
 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 

Barnehage (0-5 år) 0,5 % -0,1 % 0,4 % 0,4 % -0,1 % 0,2 % 0,6 % 

Grunnskole (6-15 år) 0,7 % -0,3 % 0,5 % -0,2 % 0,6 % 0,1 % 0,1 % 

Videregående (16-19 år) -2,4 % -1,8 % -0,4 % 4,8 % -0,1 % 0,3 % 0,5 % 

Voksne (20-66 år) 0,2 % 0,6 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 

Eldre (67 år og eldre) 1,0 % 2,0 % 3,2 % 1,7 % 1,8 % 1,3 % 1,4 % 

Totalt 0,3 % 0,5 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 

Prognose type :  Middels nasjonal vekst 

Prognose periode :  25 

DEMOGRAFIUTGIFTER 
  2016 2021 2026 2031 2036 2041 

Barnehage (0-5 år) 20 869 813 -7 177 044 6 337 441 1 384 825 458 151 4 786 767 

Grunnskole (6-15 år) -12 231 689 15 345 209 10 452 534 889 577 6 115 845 1 000 775 

Videregående (16-19 år) 447 093 -638 089 41 308 543 339 -248 879 293 906 

Voksne (20-66 år) 3 734 876 3 323 331 3 033 580 4 372 916 3 738 417 1 488 394 

Eldre (67 år og eldre) 22 237 775 38 879 783 41 239 214 66 532 171 71 578 134 72 535 672 

Totalt 35 057 868 49 733 190 61 104 077 73 722 828 81 641 668 80 105 514 

 

Demografiutgift viser prognose for endring i demografiutgift (fra foregående 5års-intervall i grafen. dvs. 
beregningen her viser samlet vekst for 5 års intervallet til om med året i kolonneoverskriften på tabellen). 
Beregningen av mer-/mindreutgifter for 2016 tar utgangspunkt i anslått utgiftsnivå for kommunesektoren i 
2015. Det er tatt utgangspunkt i regnskapstall for 2013, framskrevet til 2015 med anslått vekst i kommune-
sektorens frie inntekter. I beregningen legges det til grunn konstante gjennomsnittskostnader, uendret 
standard, uendret produktivitet og uendret dekningsgrad. 
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Hovedtall drift 
 Stange 

2012 
Stange 

2013 
Stange 

2014 
Stange 

2015 
Vestby Hamar Ringsaker Elverum Lillehammer Landet 

uten 
Oslo 

Økonomi           

Frie inntekter i 
kroner pr. 
innbygger *) 

47 588 46 850 46 325 46 435 46 576 46 714 47 373 47 286 46 643 49 776 

Netto driftsre-
sultat i % av 
brutto driftsinn-
tekter 

3,0 % 3,3 % 2,2 % 5,1 % 6,0 % 3,0 % 4,0 % 2,4 % 1,0 % 2,9 % 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Stange kommune har kr 46.435 i frie inntekter pr innbygger i 2015. Kun Ringsaker kommune har mindre 
frie inntekter pr innbygger i 2015 i sammenligningsutvalget. For Stange var størrelsen synkende fra 2012 til 
2014. I 2015 økte den imidlertid med kr 100 pr. innbygger. 

Til tross for noe lave frie inntekter har resultatgraden, dvs. netto driftsresultat i % av brutto driftsinntek-
ter, vært god i hele perioden. Fylkesmannens norm for resultatgrad er 1,75 - 2,0 %. Stange kommune til-
fredsstiller dette normkravet, og egne vedtatte handlingsregler, for 2015, og det er kun Vestby kommune i 
sammenligningsutvalget som har høyere resultatgrad. 

Investering, finansiering, balanse 
 Stang

e 2012 
Stang

e 2013 
Stang

e 2014 
Stang

e 2015 
Vest-

by 
Ha-
mar 

Rings-
aker 

Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Lan-
det 

uten 
Oslo 

Økonomi           

Bruk av lån (netto), i 
% av brutto investe-
ringsutgifter 

-14,0 
% 

73,2 % 67,8 % 59,2 % 59,1 % 101,7 
% 

83,8 % 79,8 % 83,2 % 60,4 % 

Brutto inv.utg, vann, 
avløp, renova-
sjon/avfall, i % av tot 
brutto inv.utg 

26,6 % 35,7 % 33,1 % 23,2 % 17,5 % 20,5 
% 

35,1 % 9,9 % 19,3 % 20,4 % 

Brutto investerings-
utg, barnehage, i % 
av totale brutto 
inv.utg 

0,0 % 0,0 % 0,9 % 6,1 % 0,5 % 0,3 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 

Brutto investerings-
utg, bolig, i % av 
totale brutto inv.utg 

5,7 % 23,6 % 16,9 % 17,6 % 6,9 % 10,4 
% 

9,7 % 21,8 % 8,4 % 11,8 % 

Brutto investerings-
utg, grunnskoleopp-
læring, i % av totale 
brutto inv.utg 

42,9 % 8,9 % 10,2 % 14,8 % 53,0 % 6,2 % 23,0 % 32,7 % 12,4 % 20,4 % 

Brutto investerings-
utg, helse og om-
sorg, i % av totale 
brutto inv.utg 

0,6 % 10,7 % 14,6 % 1,1 % 7,2 % 32,2 
% 

10,2 % 5,1 % 1,9 % 10,3 % 

Brutto investerings-
utg, kirke, i % av 

2,0 % 4,4 % 4,7 % 5,6 % 0,0 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,8 % 1,5 % 
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 Stang
e 2012 

Stang
e 2013 

Stang
e 2014 

Stang
e 2015 

Vest-
by 

Ha-
mar 

Rings-
aker 

Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Lan-
det 

uten 
Oslo 

totale brutto inv.utg 

Disposisjonsfond i % 
av brutto driftsinn-
tekter 

12,5 % 13,7 % 15,2 % 15,3 % 27,1 % 11,0 
% 

22,4 % 0,2 % 1,2 % 6,7 % 

Netto lånegjeld i 
kroner pr. innbygger 
*) 

48 216 49 269 50 449 52 164 77 794 69 12
2 

46 123 62 002 50 700 62 112 

Netto lånegjeld i % 
av brutto driftsinn-
tekter 

63,1 % 64,0 % 66,5 % 63,1 % 120,7 
% 

80,2 
% 

62,7 % 84,8 % 67,6 % 81,7 % 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Bruk av lån til investeringer har vært høy, men er synkende i perioden. Stange kommune er godt innen-
for egne handlingsregler. Kommunen ligger her mye lavere enn sammenligningskommunene, men omtrent 
likt som gjennomsnittet for landet. Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter har vært ganske stabil siste fire år 
og er lavere enn alle sammenligningskommunene, også landet forøvrig. 

Kommunen har et stort og økende disposisjonsfond. Langt høyere enn landet forøvrig 
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Grunnskole 
 Stang

e 2012 
Stang

e 2013 
Stang

e 2014 
Stang

e 2015 
Vestby Hamar Rings-

aker 
Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Landet 
uten 
Oslo 

Prioritet           

Netto driftsutgifter 
grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223) 
i % av samlede 
netto driftsutgifter 

23,4 % 22,6 % 24,7 % 24,5 % 31,8 % 20,0 % 25,7 % 22,1 % 21,8 % 24,1 % 

Netto driftsutgifter til 
grunnskole (202), 
pr. innbygger 6-15 
år *) **) 

81 283 82 335 83 593 82 362 88 281 87 648 88 287 77 761 82 758 82 486 

Netto driftsutgifter til 
skolefritidstilbud 
(215), pr. innbygger 
6-9 år *) **) 

6 460 4 175 5 056 3 355 5 021 793 4 536 1 823 1 833 3 244 

Netto driftsutgifter til 
skolelokaler (222), 
pr. innbygger 6-15 
år *) **) 

18 265 19 552 20 098 19 427 15 435 14 074 14 152 13 689 17 996 16 300 

Netto driftsutgifter til 
skoleskyss (223), 
pr. innbygger 6-15 
år *) **) 

4 072 4 052 4 049 3 945 2 188 1 898 3 857 2 404 1 591 2 163 

Produktivitet           

Driftsutgifter til 
undervisningsmate-
riell (202), pr. elev i 
grunnskolen *) 

1 758 1 785 1 894 1 953 1 748 1 255 1 256 1 120 1 183 1 439 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter til 
grunnskole (202), 
pr. elev *) 

82 279 83 172 85 146 85 690 91 315 93 708 89 921 87 364 83 726 88 320 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter til 
grunnskole, skolelo-
kaler og skoleskyss 
(202, 222, 223), pr. 
ele *) 

106 60
9 

108 73
7 

111 51
0 

111 50
1 

109 42
7 

110 08
1 

107 304 103 524 103 450 108 04
6 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter til 
skolefritidstilbud 
(215), pr. komm. 
Bruker *) 

31 148 27 597 29 269 27 900 27 001 21 627 24 091 27 507 22 759 26 906 

Lønnsutgifter til 
grunnskole, skolelo-
kaler og skoleskyss 
(202, 222, 223), pr. 
elev *) 

85 217 86 076 88 175 89 001 88 620 92 749 89 854 86 451 76 268 86 387 

Dekningsgrad           

Andel elever i 
grunnskolen som får 
morsmålsopplæring 

2,9 % 2,4 % 1,7 % 2,1 % 1,6 % 3,8 % 4,0 % 0,8 % 2,0 % 2,3 % 
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 Stang
e 2012 

Stang
e 2013 

Stang
e 2014 

Stang
e 2015 

Vestby Hamar Rings-
aker 

Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Landet 
uten 
Oslo 

Andel elever i 
grunnskolen som får 
spesialundervisning 

8,2 % 7,9 % 7,0 % 6,3 % 8,0 % 6,4 % 7,2 % 8,7 % 6,4 % 7,9 % 

Andel elever i 
grunnskolen som får 
særskilt norskopp-
læring 

4,9 % 4,4 % 4,8 % 4,7 % 3,5 % 6,3 % 5,6 % 4,6 % 5,6 % 5,3 % 

Andel innbyggere 6-
9 år i kommunal og 
privat SFO 

62,2 % 64,4 % 62,4 % 63,5 % 72,3 % 83,5 % 62,5 % 54,0 % 57,2 % 60,0 % 

Kvalitet           

Andel elever med 
direkte overgang fra 
grunnskole til vide-
regående opplæring 

97,3 % 99,3 % 97,0 % 96,3 % 98,2 % 96,3 % 98,2 % 97,0 % 99,7 % 98,1 % 

Elevunders. 10. 
trinn - Andel elever 
som har opplevd 
mobbing 2-3 ganger 
i måneden eller 
oftere (pros 

0,0 8,0 4,7 3,5 3,3 5,5 5,3 5,4 6,3 0,0 

Elevunders. 10. 
trinn - Trivsel 

0,0 4,1 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,3 4,1 0,0 

Frafall i videregåen-
de skole 

28,0 % 28,0 % 24,0 % 23,0 % 29,0 % 19,0 % 26,0 % 25,0 % 21,0 % 0,0 % 

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 1.-
10.årstrinn 

13,8 13,5 13,6 13,2 13,0 14,4 12,2 14,9 14,8 13,5 

Grunnlagsdata 
(Nivå 3) 

          

Gjennomsnittlige 
grunnskolepoeng 

39 40 39 42 41 41 39 40 42 0 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Funksjon 202 er grunnskole, all undervisning og administrasjon. 

Funksjon 215 er SFO. 

Funksjon 222 er skolebygninger. 

Funksjon 223 er skoleskyss. 

Stange kommune har benyttet en stabil andel av driftsutgiftene de siste par årene til skole og ligger bare litt 
i overkant av landet forøvrig. Samtidig ser en at kommunen bruker mer enn både Hamar og Elverum, men 
noe mindre enn Ringsaker, som er kommuner vi sammenligner oss med. Kommunen ligger lavt på netto 
driftsutgifter til grunnskole pr. innbygger 6 - 15 år sammenlignet med sammenligningskommunene og på 
linje med landet forøvrig. Når det gjelder utgifter til skolebygg ligger Stange kommune vesentlig høyere enn 
andre, og landet. Kommunen har også høye utgifter til skoleskyss, men disse er omtrent på samme nivå 
som Ringsaker som har sammenlignbar geografi/skolestruktur. 

Andel elever med spesialundervisning har gått noe ned fra 2014 til 2015 og Stange ligger nå lavest av 
sammenligningskommunene og under landet. Mht. gjennomsnittlig gruppestørrelse ligger Stange kommu-
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ne noe under 3 av kommunene vi sammenligner oss med og landet, kun Vestby og Ringsaker ligger lave-
re. 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud pr. innbygger 6 - 9 år har hatt en nedgang for Stange kommune fra 
2014 til 2015. Dette medfører at Stange nå ligger lavere enn Vestby og Ringsaker og på nivå med landet. 

Stange kommune kommer godt ut på mange av parameterne innenfor skolesektoren. Avgangskarakteren 
på 10. tinn har vært midles de siste årene, og frafallet på videregående er omtrent på normalnivået. Ande-
len elever som får spesialundervisning er lav målt mot andre kommuner. Det arbeidet som har pågått gjen-
nom flere år for å redusere antall timer spesialundervisning, ser ut til å gi resultater. 

Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skole-
skyss (202, 222, 223), pr. elev - Gruppert pr. år 

  2012 2013 2014 2015 

Stange 106 609 108 737 111 510 111 501 

Elverum 109 110 105 873 107 003 103 524 

Hamar 108 511 107 822 110 421 110 081 

Lillehammer 110 770 110 641 108 946 103 450 

Ringsaker 107 377 107 294 107 668 107 304 

Vestby 106 023 105 906 107 392 109 427 

Landet uten Oslo 108 290 107 910 108 185 108 046 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
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Barnehage 
 Stang

e 2012 
Stang

e 2013 
Stang

e 2014 
Stang

e 2015 
Vest-

by 
Hamar Rings-

aker 
Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Lan-
det 

uten 
Oslo 

Prioritet           

Netto driftsutgifter 
barnehagesektoren i 
% av kommunens 
totale netto driftsutgif-
ter 

13,5 % 12,7 % 15,0 % 15,2 % 18,6 % 13,3 % 14,1 % 14,2 % 13,1 % 14,7 % 

Netto driftsutgifter pr. 
innbygger 1-5 år i 
kroner, barnehager *) 
**) 

140 89
6 

137 86
5 

132 40
4 

133 61
2 

119 96
5 

149 07
5 

151 327 129 67
3 

125 337 130 60
6 

Produktivitet           

Korrigerte brutto drifts-
utgifter i kroner pr. 
barn i kommunal 
barnehage *) 

187 72
3 

181 14
1 

175 93
9 

173 94
5 

169 99
4 

189 04
7 

177 291 171 52
4 

182 156 178 46
4 

Dekningsgrad           

Andel barn 1-2 år med 
barnehageplass i 
forhold til innbyggere 
1-2 år 

88,0 % 86,2 % 83,3 % 81,6 % 85,6 % 89,6 % 88,7 % 88,0 % 85,4 % 81,4 % 

Andel barn 3-5 år med 
barnehageplass i 
forhold til innbyggere 
3-5 år 

101,4 
% 

99,8 % 98,1 % 99,9 % 99,9 % 101,0 
% 

95,3 % 96,2 % 99,1 % 97,0 % 

Andel barn i kommu-
nale barnehager i 
forhold til alle barn i 
barnehage 

42,7 % 43,3 % 44,5 % 44,1 % 50,6 % 60,6 % 50,9 % 50,0 % 41,7 % 49,6 % 

Kvalitet           

Andel styrere og pe-
dagogiske ledere med 
godkjent barnehagel-
ærerutdanning 

94,8 % 95,6 % 96,2 % 95,3 % 96,5 % 94,9 % 99,5 % 99,2 % 95,5 % 92,6 % 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Stange kommune ligger over landsgjennomsnittet i netto driftsutgifter pr. innbygger 1 - 5 år. I forhold til de 
kommuner vi sammenligner oss med ligger vi midt i gruppen. Når det gjelder utgifter til barn i kommunale 
barnehager ligger vi lavere enn landsgjennomsnittet, og av de laveste blant sammenligningskommunene. 

I Stange kommune har andel barn 1 - 2 år hatt en nedgang de siste årene, og Stange ligger nå lavere enn 
sammenligningskommunene, og på nivå med landet. Andel barn med barnehageplass i kommunale barne-
hager ligger er lavt i forhold til sammenligningskommunene og landet, kun Lillehammer ligger lavere. 
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Barnevern 
 Stange 

2012 
Stange 

2013 
Stange 

2014 
Stange 

2015 
Vestby Hamar Rings-

aker 
Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Landet 
uten 
Oslo 

Prioritet           

Andel netto 
driftsutgifter til 
barn som er 
plassert av 
barnevernet 
(f.252) 

48,4 % 53,3 % 55,6 % 56,4 % 41,6 % 63,9 % 66,7 % 52,4 % 57,7 % 57,7 % 

Andel netto 
driftsutgifter til 
barn som ikke 
er plassert av 
barnevernet 
(f.251) 

12,1 % 10,1 % 12,9 % 12,2 % 15,1 % 12,0 % 9,4 % 22,7 % 6,8 % 11,5 % 

Andel netto 
driftsutgifter til 
saksbehand-
ling (funksjon 
244) 

39,5 % 36,6 % 31,4 % 31,4 % 43,3 % 24,1 % 23,9 % 24,8 % 35,4 % 30,8 % 

Netto driftsut-
gifter (funksjon 
244, 251, 252) 
pr. barn med 
tiltak *) 

140 07
0 

147 61
8 

194 48
1 

190 87
7 

132 31
9 

214 17
4 

166 531 189 179 176 454 171 93
2 

Produktivitet           

Barn med 
undersøkelse 
eller tiltak pr. 
årsverk 

17,6 16,3 15,4 15,3 19,4 16,9 18,8 20,8 17,6 16,2 

Brutto driftsut-
gifter pr. barn 
(funksjon 244) 
*) 

45 148 45 160 47 888 43 699 35 283 40 258 31 844 36 623 48 637 43 159 

Brutto driftsut-
gifter pr. barn 
som er plas-
sert av barne-
vernet (f. 252) 
*) 

292 28
0 

284 25
1 

298 24
1 

296 34
2 

282 25
6 

502 23
9 

472 121 264 776 341 836 376 79
8 

Brutto driftsut-
gifter pr. barn 
som ikke er 
plassert av 
barnevernet 
(funksjon 251) 
*) 

24 175 22 179 43 178 39 264 32 469 46 264 27 038 222 948 26 525 33 347 

Brutto driftsut-
gifter til tiltak 
(funksjon 251, 
252) pr. barn 
med tiltak *) 

104 03
6 

107 21
3 

149 57
5 

144 10
6 

104 63
0 

247 58
1 

163 987 240 637 161 975 150 75
5 

Kvalitet           

Andel under-
søkelser med 
behandlingstid 
innen 3 måne-

82,0 % 83,0 % 82,0 % 83,0 % 95,0 % 75,0 % 84,0 % 81,0 % 86,0 % 82,0 % 



Vedlegg: KOSTRA – Analyse 2015 

Stange kommune – Budsjett og økonomiplan 2017 – 2020, rådmannens forslag 

85 

 Stange 
2012 

Stange 
2013 

Stange 
2014 

Stange 
2015 

Vestby Hamar Rings-
aker 

Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Landet 
uten 
Oslo 

der 

Stillinger med 
fagutdanning 
pr. 1 000 barn 
0-17 år 

3,3 3,6 3,8 4,1 3,0 4,2 4,2 3,7 4,4 4,3 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Funksjon 252 er barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet. 

Funksjon 251 er barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet. 

Funksjon 244 er barnevernstjeneste. 

Over halvparten av utgiftene i barnevernet går til barn som er plassert av barnevernet. Her ser en en øk-
ning de siste fire årene. Utgiftene til saksbehandling, og barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk, går  
begge ned. 

Det er store variasjoner kommunene i mellom om hvor (på hvilke funksjoner) utgiftene i barnevernet ligger. 
I Stange kommune har det vært en økning de siste årene når det gjelder utgifter til barn med tiltak, særlig 
hos de som ikke er plassert av barnevernet. 

Stange kommune ligger vesentlig under landsgjennomsnittet når det gjelder utgifter pr. barn som er plas-
sert av barnevernet. 

Stange kommune ligger rundt landsgjennomsnittet når det gjelder andel undersøkelser med behandlingstid 
innen 3 måneder og stillinger med fagutdanning pr. 1.000 barn 0 - 17 år. 

Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i Stange er noe lavere enn normalkommunen, men en ser 
en bedring fra 2014 til 2015. 
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Produktivitet - Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) pr. barn med tiltak - 
Gruppert pr. år 

 2012 2013 2014 2015 

Stange 104 036 107 213 149 575 144 106 

Elverum 109 707 99 513 108 569 240 637 

Hamar 281 852 272 470 238 972 247 581 

Lillehammer 134 562 181 960 151 923 161 975 

Ringsaker 135 510 154 226 146 587 163 987 

Vestby 139 650 151 311 141 537 104 630 

Landet uten Oslo 136 507 144 039 145 805 150 755 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Pleie og omsorg 
 Stange 

2012 
Stang

e 2013 
Stange 

2014 
Stang

e 2015 
Vest-

by 
Hamar Rings-

aker 
Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Landet 
uten 
Oslo 

Prioritet           

Gjennomsnittlig 
antall tildelte 
timer pr uke, 
hjemmesyke-
pleie 

3,1 3,0 3,3 3,9 3,3 3,9 2,3 3,7 3,4 4,7 

Gjennomsnittlig 
antall tildelte 
timer pr uke, 
praktisk bistand 

10,2 14,1 15,9 17,9 7,3 11,1 22,3 15,2 11,7 9,7 

Netto driftsutgif-
ter pleie og 
omsorg i % av 
kommunens 
totale netto 
driftsutgifter 

38,4 % 38,1 % 33,1 % 33,1 % 22,6 % 34,4 % 31,4 % 33,5 % 35,4 % 30,9 % 

Tjenester til 
hjemmeboende 
(f254) - andel av 
netto driftsutgif-
ter til plo 

58,0 % 59,9 % 47,2 % 48,4 % 48,5 % 56,0 % 41,7 % 40,3 % 49,8 % 50,3 % 

Produktivitet           

Korrigerte brutto 
driftsutg pr. 
mottaker av 
hjemmetjenester 
(i kroner) *) 

273 318 290 18
8 

328 192 412 52
5 

176 57
9 

244 388 215 559 262 304 260 756 237 965 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter pr. 
mottaker av 
kommunale pleie 
og omsorgstje-
nester *) 

407 235 420 54
0 

462 794 550 45
6 

300 01
3 

384 513 423 042 469 991 443 281 392 369 
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 Stange 
2012 

Stang
e 2013 

Stange 
2014 

Stang
e 2015 

Vest-
by 

Hamar Rings-
aker 

Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Landet 
uten 
Oslo 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter, 
institusjon, pr. 
kommunal plass 
*) 

1 004 1
33 

992 85
6 

1 028 6
77 

984 63
7 

807 49
0 

1 179 6
25 

1 047 50
0 

1 156 7
35 

1 119 752 1 050 9
87 

Dekningsgrad           

Andel hjem-
metj.mottakere 
med omfattende 
bistandsbehov, 
0-66 år 

15,8 % 16,6 % 17,4 % 29,4 % 15,9 % 18,5 % 29,2 % 22,7 % 19,2 % 19,9 % 

Andel hjem-
metj.mottakere 
med omfattende 
bistandsbehov, 
67-79 år 

14,4 % 15,4 % 13,7 % 13,6 % 7,5 % 19,0 % 12,0 % 19,9 % 16,2 % 14,2 % 

Andel hjem-
metj.mottakere 
med omfattende 
bistandsbehov, 
80 år og over 

12,6 % 13,6 % 15,8 % 16,9 % 3,9 % 13,2 % 6,3 % 14,2 % 12,8 % 12,7 % 

Plasser i institu-
sjon i % av 
mottakere av 
pleie- og om-
sorgstjenester 

15,5 % 15,6 % 16,1 % 19,7 % 17,1 % 14,0 % 21,7 % 21,6 % 18,2 % 17,4 % 

Kvalitet           

Andel plasser i 
brukertilpasset 
enerom m/ eget 
bad/wc 

98,8 % 71,8 % 79,0 % 79,0 % 100,0 
% 

95,3 % 70,2 % 82,7 % 98,3 % 84,5 % 

Legetimer pr. 
uke pr. beboer i 
sykehjem 

0,34 0,40 0,44 0,42 0,25 0,55 0,29 0,90 0,79 0,54 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Stange kommune bruker 33,1 % av netto driftsutgifter til pleie og omsorg av sine totale netto driftsutgifter i 
2015. Dette er på samme nivå som i 2014. Andelen er redusert fra 2012 og 2013. I forhold til sammenlig-
ningsutvalget er det bare Vestby og Ringsaker som bruker en lavere %-andel enn Stange. 

For størrelsen korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester viser 
KOSTRA-tallene at Stange bruker kr 550.456. Dette er over kr 87.000 mer enn i 2014, og det er vesentlig 
mer enn samtlige kommuner i sammenligningsutvalget. I kommuneregnskapet for Stange viser funksjon 
254 en økning på 12,8 mill. kroner som i stor grad kan knyttes til Virksomhet for tilrettelagte tjenester. Den-
ne styrkingen er i stor grad finansiert ved bruk av disposisjonsfond, og er videreført i 2016 og 2017. Det er 
iverksatt en gjennomgang av virksomheten for å kartlegge nødvendig ramme for å gi tilstrekkelig gode 
tjenester.  

Andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov 0 - 66 år viser 29,4 % for Stange kommu-
ne. Dette er en betydelig økning fra 2014, og Stange er den i sammenligningsutvalget som har størst %-
andel på denne størrelsen. For aldersgruppen 67 - 79 år er det i Stange 13,6 % som har omfattende 
bistandsbehov. Det er på samme nivå som i 2014, og vi befinner oss midt i gruppen vi har valgt å sammen-
ligne oss med. Gruppen 80 år og eldre viser en liten økning for Stanges del fra 2014 til 2015 i andel med 
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stort bistandsbehov. 16,9 % av våre brukere i denne aldersgruppen er innenfor den kategorien. Dette er 
mer enn samtlige av de vi sammenligner oss med. 

Kommunehelse 
 Stang

e 2012 
Stang

e 2013 
Stang

e 2014 
Stang

e 2015 
Vest-

by 
Ha-
mar 

Rings-
aker 

Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Lan-
det 

uten 
Oslo 

Prioritet           

Netto driftsutg til fore-
bygging, helsesta-
sjons- og skolehelsetj. 
pr. innb 0-20 *) **) 

2 346 2 837 2 237 2 564 1 915 2 650 2 467 2 159 2 253 2 137 

Netto driftsutg til fore-
bygging, helsesta-
sjons- og skolehelsetj. 
pr. innb 0-5 år *) **) 

9 167 11 016 8 231 9 443 6 733 10 58
7 

10 167 8 131 8 986 7 907 

Netto driftsutgifter til 
forebyggende arbeid, 
helse pr. innbygger *) 
**) 

11 -4 229 170 35 565 301 404 99 171 

Dekningsgrad           

Fysioterapiårsverk pr. 
10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenes-
ten 

9,7 9,0 9,7 9,4 9,7 11,6 9,5 8,8 11,0 9,1 

Legeårsverk pr 10 000 
innbyggere, kommu-
nehelsetjenesten 

9,1 9,3 10,1 9,8 7,0 11,8 9,3 12,1 12,7 10,5 

Kvalitet           

Gjennomsnittlig liste-
lengde 

975 978 978 972 1 216 1 108 1 137 1 058 1 081 1 102 

Reservekapasitet 
fastlege 

102,0 
% 

101,0 
% 

102,0 
% 

102,0 
% 

105,0 
% 

102,0 
% 

108,0 % 106,0 % 102,0 % 105,0 
% 

Åpningstid ved helse-
stasjon for ungdom. 
Sum timer pr. uke 

2,0 10,0 10,0 10,0 3,0 14,0 160,0 8,0 12,0 0,0 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Stange kommune bruker kr 170 pr. innbygger i netto driftsutgifter til forebyggende arbeid innenfor helse. 
Dette er så vidt i underkant av landsgjennomsnittet, og Stange er av de som bruker lite i sammenlignings-
utvalget. 

For størrelsen netto driftsutgift til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr. innbygger i alders-
gruppen 0 - 20 år brukte Stange kr 2.564 i 2015. Dette er mer enn i 2014, mer enn landsgjennomsnittet, og 
det er bare Hamar kommune som bruker mer til dette enn Stange i den gruppen vi sammenligner oss med. 

Prioritet - Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 - 
Gruppert pr. år 

  2012 2013 2014 2015 

Stange 2 346 2 837 2 237 2 564 
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  2012 2013 2014 2015 

Elverum 2 682 2 338 2 383 2 159 

Hamar 2 741 2 868 2 584 2 650 

Lillehammer 1 959 1 949 2 188 2 253 

Ringsaker 2 176 2 152 2 348 2 467 

Vestby 1 925 1 818 1 905 1 915 

Landet uten Oslo 2 022 2 009 2 117 2 137 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Prioritet - Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger - Gruppert pr. år 
  2012 2013 2014 2015 

Stange 11 -4 229 170 

Elverum 224 285 337 404 

Hamar 316 380 535 565 

Lillehammer 210 222 119 99 

Ringsaker 154 214 309 301 

Vestby 46 55 40 35 

Landet uten Oslo 153 159 167 171 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Graf er justert med utgiftsbehov 
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Sosiale tjenester 
 Stang

e 2012 
Stang

e 2013 
Stang

e 2014 
Stang

e 2015 
Vest-

by 
Ha-
mar 

Rings-
aker 

Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Lan-
det 

uten 
Oslo 

Prioritet           

Netto driftsutg. til 
sosialtjenesten i % av 
samlede netto drifts-
utgifter 

4,7 % 4,8 % 4,7 % 4,4 % 3,4 % 5,4 % 4,1 % 4,2 % 3,6 % 3,8 % 

Produktivitet           

Brutto driftsutgifter til 
introduksjonsordning-
en pr. innbygger *) **) 

629 580 610 623 358 547 307 454 994 0 

Brutto driftsutgifter til 
økonomisk sosialhjelp 
pr. mottaker *) 

44 198 42 596 46 557 45 991 43 665 50 36
7 

48 591 49 676 62 808 41 225 

Dekningsgrad           

Andel mottakere med 
sosialhjelp som ho-
vedinntektskilde 

54,6 % 47,1 % 49,8 % 50,5 % 30,6 % 47,1 
% 

45,0 % 40,8 % 36,6 % 46,5 % 

Andelen sosial-
hjelpsmottakere i 
forhold til innbyggere i 
alderen 20-66 år 

3,6 % 4,3 % 4,6 % 4,6 % 3,4 % 5,5 % 5,0 % 4,9 % 4,0 % 4,2 % 

Kvalitet           

Gjennomsnittlig stø-
nadslengde mottake-
re 18-24 år 

4,6 4,8 5,3 5,6 3,8 5,1 4,7 4,4 4,6 0,0 

Gjennomsnittlig stø-
nadslengde mottake-
re 25-66 år 

6,7 6,2 6,7 6,7 5,6 6,7 5,1 6,2 5,8 0,0 

Gjennomsnittlig utbe-
taling pr. stønadsmå-
ned *) 

6 949 6 952 7 039 6 937 8 177 8 077 10 141 8 206 7 321 0 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Stange kommune bruker en større del av sine samlede netto driftsutgifter enn landsgjennomsnittet til so-
sialtjenester. Av sammenligningskommunene er det bare Hamar som bruker mer enn Stange. For størrel-
sen brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker, ligger Stange kommune over landsgjennom-
snittet, men er samtidig av de med lavest utgifter blant sammenligningskommunene. Stange kommune 
har den største andelen av mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde. Andelen yngre sosial-
hjelpsmottakere er økende. Det er en lavere gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned i Stange enn 
sammenligningskommunene, men de har samtidig en lengre stønadslengde for sine sosialhjelpsmottakere. 
Stønadslengen viser dessuten en økende tendens for Stange. 

Dette kan ha sammenheng med at Stange har en høyere andel arbeidsledige, og at vi har flere uføretryg-
dede enn de kommunene vi sammenligner oss med. Jf. kap. om folkehelse. I 2015 hele 50,5 % av sosial-
hjelpsmottakerne i Stange sosialstønad som sin hovedinntektskilde.   
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Kommunale boliger 
 Stange 

2012 
Stange 

2013 
Stange 

2014 
Stange 

2015 
Vestby Hamar Ringsaker Elverum Lillehammer Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet           

Netto driftsutgif-
ter, boligformål, 
i % av samlede 
netto driftsutgif-
ter 

-1,1 % -1,0 % -1,0 % -1,4 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % -0,3 % -0,4 % -0,1 % 

Produktivitet           

Brutto driftsut-
gifter pr. kom-
munalt dispo-
nert bolig *) 

46 872 48 298 50 808 46 149 99 543 49 468 26 040 61 040 50 533 51 848 

Kvalitet           

Kommunalt 
disponerte 
boliger pr. 1000 
innbyggere 

28 28 28 28 7 26 18 24 24 21 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Stange kommune har en reduksjon i brutto driftsutgifter pr. kommunalt disponert bolig fra 2014 til 2015. 
Stange ligger nå lavest blant sammenligningskommunene, bortsett fra Ringsaker. Stange ligger også lave-
re enn gjennomsnittet for landet. Stange kommune har flere kommunalt disponerte boliger i forhold til antall 
innbyggere enn både landet forøvrig og alle sammenligningskommunene. 
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Kultur og idrett 
 Stange 

2012 
Stange 

2013 
Stange 

2014 
Stange 

2015 
Vestby Hamar Ringsaker Elverum Lillehammer Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet           

Netto driftsutgif-
ter  til aktivitets-
tilbud barn og 
unge pr. innbyg-
ger 6-20 år *) 

799 807 867 762 850 1 008 1 419 1 641 1 016 826 

Netto driftsutgif-
ter  til folkebiblio-
tek (F370) *) 

16,0 18,6 18,1 17,1 15,3 13,9 14,5 9,5 17,4 13,7 

Netto driftsutgif-
ter for kultursekt-
oren pr. innbyg-
ger i kroner *) 

1 823 1 469 1 496 1 430 1 698 2 544 1 714 1 856 2 426 1 991 

Netto driftsutgif-
ter for kultursekt-
oren pr. innbyg-
ger i kroner *) 

1 823 1 469 1 496 1 430 1 698 2 803 1 714 1 856 2 426 2 001 

Netto driftsutgif-
ter til aktivitetstil-
bud barn og unge 
pr. innbygger 6-
18 år *) 

917 928 1 005 894 957 1 192 1 641 1 946 1 209 960 

Netto driftsutgif-
ter til idrett 
(F380) *) 

29,4 13,0 11,9 10,8 7,5 16,3 12,5 4,2 21,1 9,5 

Netto driftsutgif-
ter til kommunale 
idrettsbygg pr. 
innbygger *) 

4 5 6 30 517 722 169 271 377 439 

Netto driftsutgif-
ter til kommunale 
kulturbygg pr. 
innbygger *) 

241 195 209 219 107 339 156 293 121 226 

Netto driftsutgif-
ter til kommunale 
musikk- og kul-
turskoler, pr. 
innbygger 6-15 år 
*) 

2 483 2 355 2 676 2 441 2 234 2 113 1 868 2 038 2 728 2 322 

Produktivitet           

Korrigerte brutto 
driftsutgifter til 
kommunale 
musikk- og kul-
turskoler, pr. 
bruker *) 

28 863 27 078 30 230 28 684 18 578 25 050 16 645 11 671 21 859 17 747 

Dekningsgrad           

Andel elever 
(brukere) i 
grunnskolealder i  
kommunens 
musikk- og kul-
turskole, av antall 

7,4 % 7,8 % 7,3 % 7,4 % 13,7 % 7,3 % 9,7 % 21,1 % 13,8 % 14,3 % 
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 Stange 
2012 

Stange 
2013 

Stange 
2014 

Stange 
2015 

Vestby Hamar Ringsaker Elverum Lillehammer Landet 
uten 
Oslo 

barn i alder 

Økonomi           

Netto driftsutgif-
ter, kultur, i % av 
totale netto 
driftsutgifter 

3,4 % 2,7 % 3,0 % 2,9 % 3,7 % 4,7 % 3,4 % 3,7 % 4,7 % 3,8 % 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Stange kommune bruker mindre pr. innbygger på kultursektoren samlet sett, enn kommuner vi sammenlig-
ner oss med og gjennomsnittet for landet. Musikk- og kulturskole og bibliotek er områder Stange kommune 
bruker mer eller omtrent det samme som landet og sammenligningskommunene. Utgifter til aktivitetstilbud 
til barn og unge har vært avtagende siste 4 år, og Stange kommune ligger her lavere enn sammenlignings-
kommunene og landet forøvrig. 

Kirke 
 Stang

e 2012 
Stang

e 2013 
Stang

e 2014 
Stang

e 2015 
Vest-

by 
Ha-
mar 

Rings-
aker 

Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Lan-
det 

uten 
Oslo 

Prioritet           

Brutto investe-
ringsutgifter til 
funksjon 390,393 
pr. innbygger *) 

165 269 349 630 6 76 60 40 70 158 

Netto driftsutgifter 
til  392  andre 
religiøse formål pr. 
innbygger i kroner 
*) 

26 25 21 24 48 60 31 34 38 50 

Netto driftsutgifter 
til funksjon 
390,393 pr. inn-
bygger i kroner *) 

475 470 424 448 487 500 525 517 401 587 

Netto driftsutgifter, 
kirke, i % av totale 
netto driftsutgifter 

0,9 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % 1,2 % 

Kvalitet           

Døpte i % av 
antall fødte 

66,0 % 68,1 % 61,7 % 62,6 % 58,7 % 65,2 
% 

73,0 % 57,3 % 69,6 % 64,2 % 

Konfirmerte i % av 
15-åringer 

54,1 % 64,9 % 59,0 % 57,1 % 50,9 % 57,5 
% 

69,9 % 56,0 % 61,0 % 64,6 % 

Medlem av Dnk i 
% av antall inn-
byggere 

82,3 % 81,4 % 80,0 % 78,8 % 70,8 % 75,5 
% 

83,8 % 81,4 % 76,8 % 75,7 % 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Funksjon 390 er kommunens overføringer til Den norske kirke. 
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Funksjon 392 er tilskudd til tros- og livssamfunn. 

Funksjon 393 er gravplasser og krematorier. 

Tallene viser at Stange kommune har gjort store investeringer ved kommunens kirkebygg og gravplasser 
de senere årene, og betydelig mer enn kommunene vi sammenligner oss med. Når det gjelder driftsutgifter 
til kirken og andre tros- og livssamfunn ligger vi mer på linje med våre sammenligningskommuner. Bare 
Lillehammer har lavere utgifter til Den norske kirke. 

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 
 Stang

e 2012 
Stang

e 2013 
Stang

e 2014 
Stang

e 2015 
Vest-

by 
Ha-
mar 

Rings-
aker 

Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Lan-
det 

uten 
Oslo 

Prioritet           

Netto driftsutgifter 
til fysisk planleg-
ging i % av kom-
munens samlede 
netto driftsutgifter 

0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,8 % 1,5 % 1,4 % 1,0 % 0,8 % 1,2 % 1,1 % 

Netto driftsutgifter 
til naturforvaltning 
og friluftsliv pr. 
innbygger *) 

77 45 57 54 71 100 45 26 32 91 

Netto driftsutgifter 
til plansaksbehand-
ling pr. innbygger *) 

110 172 173 95 294 299 182 219 296 217 

Produktivitet           

Gj.snittlig saksbe-
handlingstid for 
byggesaker med 
12 ukers frist. 
Kalenderdager 

11 35 8 13 43 119 41 41 37 39 

Gj.snittlig saksbe-
handlingstid for 
byggesaker med 3 
ukers frist. Kalen-
derdager 

5 12 8 0 10 19 18 20 15 18 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Stange kommune har hatt en stor nedgang i netto utgifter til plansaksbehandling de senere årene 
og ligger langt under kommunene vi sammenligner oss med. Når det gjelder utgifter til naturforvaltning og 
friluftsliv er det store variasjoner kommunene i mellom. Stange ligger godt under landsgjennomsnittet. 
Stange har veldig kort saksbehandlingstid for byggesaker. Stange kommune benytter selvkostprinsipp for 
byggesak og oppmåling. Vi har ikke kjennskap til om de andre kommunene gjør dette. 

Adm, styring og fellesutgifter 
 Stang

e 2012 
Stang

e 2013 
Stang

e 2014 
Stang

e 2015 
Vest-

by 
Ha-
mar 

Rings-
aker 

Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Lan-
det 

uten 
Oslo 

Prioritet           

Netto driftsutgifter til 
administrasjon og 
styring i % av totale 

6,8 % 6,6 % 7,4 % 7,7 % 7,8 % 6,7 % 6,6 % 8,6 % 7,2 % 8,2 % 
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 Stang
e 2012 

Stang
e 2013 

Stang
e 2014 

Stang
e 2015 

Vest-
by 

Ha-
mar 

Rings-
aker 

Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Lan-
det 

uten 
Oslo 

netto driftsutg 

Produktivitet           

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

4 424 4 310 4 426 8 097 4 004 4 431 3 893 5 658 4 324 4 735 

Brutto driftsutgifter til 
funksjon 100 Politisk 
styring , i kr. pr. innb 
*) **) 

404 427 399 404 429 310 291 421 320 418 

Brutto driftsutgifter til 
funksjon 110, Kontroll 
og revisjon, i kr. pr. 
innb *) **) 

46 100 83 72 56 73 77 92 81 108 

Brutto driftsutgifter til 
funksjon 120 Admini-
strasjon, i kr. pr. innb 
*) **) 

3 048 2 868 2 929 6 502 2 990 3 791 2 619 3 892 3 325 3 569 

Brutto driftsutgifter til 
funksjon 121, Forvalt-
ningsutgifter i eien-
domsforvaltningen, i 
kr. pr. innb *) **) 

500 505 616 644 115 198 474 302 231 250 

Brutto driftsutgifter til 
funksjon 130 Admini-
strasjonslokaler, i kr. 
pr. innb *) **) 

426 411 399 474 415 59 434 952 367 390 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Stange kommune brukte kr 404 i brutto driftsutgifter til politisk styring i 2015. Dette er mer enn i Hamar, 
Ringsaker og Lillehammer kommuner, men mindre enn snittet for landet og enn i Elverum og Vestby kom-
muner. 
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Brutto driftsutgifter til administrasjon viser en stor vekst for konserntallene fra 2014 til 2015 for Stange 
kommunes del. Den samme utviklingen ser vi på tallene for forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen. 
Dette skyldes trolig en rapporteringsfeil. Dersom vi ser på tilsvarende størrelse for kommuneregnskapene, 
dvs. at foretak og interkommunale samarbeid ikke tas med, finner vi følgende tall: 

  Stange Vestby Hamar Ringsaker Elverum 
Lille-

hammer 
Landet 

uten Oslo 
Prioritet 2014 2015             
Netto driftsutgif-
ter til administra-
sjon og styring i 
% av totale netto 
driftsutg. 7,2 % 7,7 % 7,8 % 6,7 % 6,6 % 9,5 % 7,2 % 8,0 % 
Produktivitet                 
Brutto driftsutgif-
ter til administra-
sjon og styring i 
kr pr. innb.      4 012         3 835         3 859        4 033        3 567         5 478         4 037        4 607  
Brutto driftsutgif-
ter til funksjon 
100 Politisk sty-
ring, i kr pr. innb 

                 
348  

                 
373  

                 
416  

                 
275  

                 
257  

                 
388  

                 
299  

                 
416  

Brutto driftsutgif-
ter til funksjon 
110 Kontroll og 
revisjon, i kr pr. 
innb 

                   
77  

                   
69  

                   
54  

                   
68  

                   
71  

                   
87  

                   
81  

                   
98  

Brutto driftsutgif-
ter til funksjon 
120 Administra-
sjon, i kr pr. innb         2 667          2 527          2 876          3 451          2 400          3 812          3 106          3 494  
Brutto driftsutgif-
ter til funksjon 
121 Forvalt-
ningsutfiter i 
eiendomsforvalt-
ningen, i kr pr. 
innb 

                 
550  

                 
414  

                 
111  

                 
184  

                 
438  

                 
287  

                 
216  

                 
220  

Brutto driftsutgif-
ter til funksjon 
130 Administra-
sjonslokaler, i kr 
pr. innb 

                 
370  

                 
452  

                 
402  

                   
55  

                 
401  

                 
905  

                 
335  

                 
380  

 

På kommunenivå ser vi at Stange har en nedgang på brutto driftsutgifter til administrasjon (funksjon 120) 
fra 2014 til 2015, hvor det ble brukt kr 2.527 pr. innbygger. Det er kun Ringsaker kommune som bruker 
mindre enn Stange på denne størrelsen. 

For størrelsen forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen pr. innbygger (funksjon 121) ser vi en nedgang 
fra 2014 til 2015 i Stange. I 2015 brukte vi kr 414 pr. innbygger til dette. Vi er av de som har høy kostnader 
på dette parameteret i forhold til de vi har valgt å sammenligne oss med. 

Brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler pr. innbygger (funksjon 130) viser en kostnad på kr 452 for 
Stange i 2015. Hamar har rapportert inn kun kr 52 på denne funksjonen, mens Elverum har rapportert inn 
kr 905. 

Variasjonene mellom størrelsene for de enkelte kommunene på funksjonene 120, 121 og 130 er så store at 
det er grunn til å anta at vi kan ha ulik praksis i vurdering av hvordan disse funksjonene brukes. 
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Vann, avløp og renovasjon 
 Stang

e 2012 
Stang

e 2013 
Stang

e 2014 
Stang

e 2015 
Vest-

by 
Ha-
mar 

Rings-
aker 

Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Lan-
det 

uten 
Oslo 

Produktivitet           

Avløp - Driftsutgifter 
pr. innb. tilknyttet 
kommunal avløps-
tjeneste 
(kr/tilkn.innb) *) 

1 613 1 269 1 319 1 320 1 239 1 608 2 194 878 2 829 1 190 

Avløp - Årsgebyr for 
avløpstjenesten 
(gjelder rapporte-
ringsåret+1) *) 

4 645 3 740 4 048 3 928 4 619 3 678 5 645 2 703 2 964 3 784 

Renovasjon - Års-
gebyr for avfallstje-
nesten (gjelder 
rapporterings-
året+1) *) 

2 257 2 014 2 286 2 405 2 574 2 034 1 987 2 360 2 216 2 616 

Vann - Driftsutgifter 
pr. tilknyttet innbyg-
ger (kr/tilkn.innb) *) 

0 1 283 1 234 1 115 1 336 1 073 1 275 456 1 046 987 

Vann - Årsgebyr for 
vannforsyning 
(gjelder rapporte-
ringsåret+1) *) 

3 291 2 911 3 118 3 006 3 363 2 256 3 390 1 792 2 430 3 381 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Stange kommune ligger over landssnittet når det gjelder driftsutgifter pr. innbygger både på vann og avløp. 
Innad i utvalgsgruppa er det store forskjeller. Når det gjelder driftsutgifter til vann ligger bare Vestby og 
Hamar over Stange. Når det gjelder driftsutgifter til avløp ligger både Hamar, Ringsaker og Lillehammer 
høyere enn Stange. 
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Eiendomsforvaltning 
 Stang

e 2012 
Stang

e 2013 
Stang

e 2014 
Stang

e 2015 
Vest-

by 
Ha-
mar 

Rings-
aker 

Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Lan-
det 

uten 
Oslo 

Prioritet           

Netto driftsutgifter til 
kommunal eien-
domsforvaltning, i % 
av samlede netto 
driftsutgifter 

7,0 % 6,9 % 7,8 % 8,5 % 8,8 % 8,2 % 9,1 % 9,3 % 7,7 % 8,7 % 

Produktivitet           

Utgifter til driftsakti-
viteter i kommunal 
eiendomsforvaltning 
pr. kvadratmeter *) 

454 456 473 532 451 554 611 554 -499 502 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Stange kommune brukte 8,5 % av sine samlede netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i 
2015. Dette er noe mer enn i 2014, og skyldes nok at vi i forbindelse med deltakelse i KS' eiendomsforvalt-
ningsnettverk har fått rettet på klassifisering av enkelte av våre bygg. I forhold til de kommunene vi har 
valgt å sammenligne oss med bruker Lillehammer og Hamar kommuner mindre enn oss. 

Størrelsen på utgifter til driftsaktiviteter i kommunens eiendomsforvaltning pr kvadratmeter, viser at Stange 
bruker kr 532 i 2015. Økningen fra 2014 kan nok til dels skyldes det tidligere nevnte eiendomsnettverket vi 
er en del av. I forhold til de kommunene vi sammenligner oss med er det Lillehammer og Vestby som rap-
porterer en lavere kvadratmeterkostnad enn Stange. 
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Samferdsel 
 Stange 

2012 
Stange 

2013 
Stange 

2014 
Stange 

2015 
Vestby Hamar Ringsaker Elverum Lillehammer Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet           

Andel nto. 
dr.utg. for 
samf. i alt av 
samlede nto. 
dr.utg 

1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,8 % 1,0 % 1,3 % 0,9 % 1,6 % 1,7 % 

Produktivitet           

Bto. dr.utgifter i 
kr pr. km 
kommunal vei 
og gate *) 

75 668 83 642 77 666 76 903 135 991 178 186 102 679 53 216 194 923 127 056 

Dekningsgrad           

Gang- og 
sykkelvei i km 
som er et 
kommunalt 
ansvar pr. 10 
000 innb 

13 13 13 13 20 18 13 16 10 13 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Stange kommune har over siste år hatt stabile utgifter til kommunale veier og gater. Ser en på de kommu-
ner vi sammenligner oss med ligger vi vesentlig lavere enn disse, også lavere enn landet forøvrig. Bare 
Elverum kommune ligger lavere enn Stange. 

Næringsforv. og konsesjonskraft 
 Stang

e 2012 
Stang

e 2013 
Stang

e 2014 
Stang

e 2015 
Vest-

by 
Ha-
mar 

Rings-
aker 

Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Lan-
det 

uten 
Oslo 

Prioritet           

Nto driftutg. til 
landbruksforvalt-
ning og landbruks-
basert næringsut-
vikling pr *) 

147 142 134 127 69 49 191 133 82 114 

Nto driftutg. til 
tilrettelegging og 
bistand for næ-
ringslivet pr. innb. 
(kr) *) 

79 201 96 146 -11 56 -169 147 82 70 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Stange kommune ligger stabilt i utgiftsnivå vedrørende landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsut-
vikling. Vi er omtrent på nivå med Elverum kommune. Ringsaker ligger vesentlig høyere enn Stange. Ellers 
er andre kommuner vi sammenligner oss med og landet forøvrig under oss i utgiftsnivå. Stange kommune 
har gjennom flere år jobbet aktivt med energiøkonomisering. 
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Klima og energi 
 Stange 

2012 
Stange 

2013 
Stange 

2014 
Stange 

2015 
Vestby Hamar Ringsaker Elverum Lillehammer Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet           

Kommunale 
energikostnader, 
pr. innbygger *) 

871 803 786 657 551 969 695 597 784 811 

Dekningsgrad           

Andel el-biler 0,0 % 0,2 % 0,4 % 1,0 % 4,0 % 1,2 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 2,5 % 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Stange kommune har hatt synkende energikostnader i perioden. Blant kommunene vi sammenligner oss 
med ligger bare Vestby og Elverum lavere enn oss. 

Flyktninger og integrering 
 Stange 

2012 
Stange 

2013 
Stange 

2014 
Stange 

2015 
Vestby Hamar Rings-

aker 
Elverum Lilleham-

mer 
Lan-

det 
uten 
Oslo 

Andre 
nøkkel-
tall 

          

Flykt-
ninger - 
Anmod-
ning om 
bosetting 
- antall 
personer 

36 30 35 30 18 60 55 50 55 0 

Flykt-
ninger - 
Vedtak 
om 
bosetting 
- antall 
personer 

25 35 30 35 18 55 30 50 60 0 

Tilskudd 
fra IMDi 
(kr) 

25 485 8
08 

31 055 9
85 

42 779 5
26 

44 340 3
34 

21 123 1
00 

49 763 9
84 

34 545 5
31 

42 658 1
55 

71 356 20
1 

0 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Stange kommune hadde vedtak om bosetting av 30 innbyggere i 2015. Dette er 5 personer færre enn an-
modet bosetting. 

I 2015 mottok Stange kr 42.779.526 i tilskudd fra IMDI. Tilskuddet beregnes ut fra hvor mange flyktninger 
som er bosatt i den enkelte kommune de 5 siste årene. Av tallene kan vi således lese at Lillehammer har 
bosatt langt flere flyktninger de siste årene enn de øvrige kommunene i utvalget, og at Hamar har bosatt 
noen flere i denne perioden, enn Stange. 
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Folkehelse 
 Stang

e 2012 
Stang

e 2013 
Stang

e 2014 
Stang

e 2015 
Vest-

by 
Ha-
mar 

Rings-
aker 

Elve-
rum 

Lilleham-
mer 

Lan-
det 

uten 
Oslo 

Folkehelseprofil           

Befolkning - Be-
folkningsvekst 

0,2 % 1,1 % 1,7 % 1,4 % 2,3 % 1,1 % 0,4 % 1,1 % 1,0 % 0,0 % 

Helse og sykdom - 
Forventet leveal-
der, kvinner 

82,1 82,3 82,3 82,4 83,2 83,1 82,3 82,7 83,6 0,0 

Helse og sykdom - 
Forventet leveal-
der, menn 

77,0 77,0 77,2 77,5 79,0 78,4 77,5 78,3 78,8 0,0 

Helse og sykdom - 
Psykiske sympto-
mer/lidelser, pri-
mærh.tj, 15-29 år 

0,0 145,5 152,1 159,1 148,2 159,6 142,7 156,1 144,1 0,0 

Levekår - Arbeids-
ledige, 15-29 år 

4,6 % 3,3 % 3,5 % 3,9 % 3,2 % 2,7 % 3,0 % 3,0 % 2,2 % 0,0 % 

Levekår - Barn av 
eneforsørgere 

17,6 % 17,0 % 16,6 % 16,5 % 15,0 % 18,3 
% 

16,1 % 18,5 % 15,8 % 0,0 % 

Levekår - Høyeste 
fullførte utdan-
ningsnivå, 30-39 
år, videreg. eller 
høyere 

79,8 % 80,7 % 79,7 % 79,1 % 82,5 % 83,1 
% 

77,9 % 81,5 % 86,7 % 0,0 % 

Levekår - Uføre-
trygdede, 18-44 år 

3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 1,9 % 2,7 % 2,8 % 2,9 % 2,2 % 0,0 % 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Den forventede levealderen på kvinner er i Stange 82,3 år og for menn 77,2. For kvinner er dette på sam-
me nivå som i Elverum, mens Vestby har en lavere forventet levealder. For menn er det ingen i utvalget 
som har lavere forventet levealder enn i Stange. 

Stange har høyere arbeidsledighet i aldersgruppen 15 - 29 år enn de øvrige sammenligningskommunene, 
med sine 3,9 %. 

16,6 % av barna er barn av eneforsørgere. Dette er færre enn tidligere år. 79,7 % av befolkningen i alders-
gruppen 30 - 39 år har fullført vg. eller høyere utdanning, men Vestby og Elverum har lavere utdanningsni-
vå enn Stange. 

I forhold til uføretrygdede i aldersgruppen 18 - 44 år ligger Stange langt over sammenligningskommunene 
med sine 3,2 %. Størrelsen har vært stabil høy i perioden. 
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