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Rådmannens 

INNSTILLING 
 

1. Rådmannens forslag til Budsjett 2019 – Økonomiplan 2020-2022 vedtas. 
2. Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr. 
3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån i Husbanken på inntil 30 mill. 

kr. 
4. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 197,177 mill. 

kr. og nytt låneopptak til investeringer på 125,892 mill. kr. 
5. Eiendomsskatt 

a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres 
eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen.  

b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert 
med en syvendel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første 
ledd første pkt).  

c. Skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til: 
i. Bolig og fritid                   2,75 o/oo 
ii. Næring og tomter           2,24 o/oo 
iii. Særskilt grunnlag            2,20 o/oo 

d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret  
e. I henhold til eiendomsskattelovens §7 a og b fritas 

eiendommer i henhold til vedlagt oversikt.   
6. Kommunale avgifter, gebyrer og betaling for kommunale tjenester vedtas slik 

det fremgår av vedlagte betalingsregulativ 

 

15.11.2018 Hovedarbeidsmiljøutvalget 

Forslag til vedtak: 
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar rådmannens orientering om Budsjett 2019 til orientering. 
Vedtaket var enstemmig 

 

Hovedarbeidsmiljøutvalget- 019/18 Vedtak: 

 
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar rådmannens orientering om Budsjett 2019 til orientering. 
 

 

 

28.11.2018 Administrasjonsutvalget 

De tillitsvalgte ønsker protokollført at man i den videre budsjettprosessen, med overføringer og 
vurdering av kostnader, ivaretar aspekter ved den nye ungdomsskolen - spesielt knyttet til 
kantinedrift og bibliotek.  
De tillitsvalgte ønsker protokollført at administrasjonen anmodes om bedre rutine på å inkludere 
de tillitsvalgte i neste budsjettrunde, også på tjenestenivå. 
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Votering: 
Innstillingen er enstemmig. 

 

Administrasjonsutvalget- 007/18 Vedtak: 
 

1. Rådmannens forslag til Budsjett 2019 – Økonomiplan 2020-2022 vedtas. 
2. Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr. 
3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån i Husbanken på inntil 30 mill. 

kr. 
4. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 197,177 mill. 

kr. og nytt låneopptak til investeringer på 125,892 mill. kr. 
5. Eiendomsskatt 

a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres 
eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen.  

b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert 
med en syvendel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første 
ledd første pkt).  

c. Skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til: 
i. Bolig og fritid            2,75 o/oo 
ii. Næring og tomter           2,24 o/oo 
iii. Særskilt grunnlag          2,20 o/oo 

d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret  
e. I henhold til eiendomsskattelovens §7 a og b fritas 

eiendommer i henhold til vedlagt oversikt.   
6. Kommunale avgifter, gebyrer og betaling for kommunale tjenester vedtas slik 

det fremgår av vedlagte betalingsregulativ. 
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28.11.2018 Formannskap 

 
  Nytt forslag fra Margrethe Haarr: 

 
 

 

Votering: 
Innstillingen ble gjort med 5 (AP 4, SP 1) mot 4 (H 2, FRP 1, UAVH 1) stemmer. Mindretallet stemte 
for rådmannens innstilling. 
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Formannskap- 109/18 Vedtak: 

 
1. Rådmannens forslag til Budsjett 2019 – Økonomiplan 2020-2022 vedtas med 

følgende endringer; 

 
2. Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr. 
3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån i Husbanken på inntil 30 mill. 

kr. 
4. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 197,177 mill. 

kr. og nytt låneopptak til investeringer på 125,892 mill. kr. 
5. Eiendomsskatt 

a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres 
eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen.  

b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert 
med en syvendel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første 
ledd første pkt).  

c. Skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til: 
i. Bolig og fritid            2,75 o/oo 
ii. Næring og tomter           2,24 o/oo 
iii. Særskilt grunnlag          2,20 o/oo 

d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret  
e. I henhold til eiendomsskattelovens §7 a og b fritas 

eiendommer i henhold til vedlagt oversikt.   
6. Kommunale avgifter, gebyrer og betaling for kommunale tjenester vedtas slik 
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det fremgår av vedlagte betalingsregulativ 

13.12.2018 Kommunestyret 

 
  Nytt forslag fra Elin Såheim Bjørkli: 

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan vedtas, med de endringer som er lagt fram fra 
AP, SP og uavh Øystein Hanevik



 
   

8 

  

 
 

 
  



 

9 

 

  Nytt forslag fra Eli Wathne: 
Rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende endringer: 

 
 

 
  Nytt forslag fra Margrethe Haarr: 

Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån i Husbanken på inntil 50 millioner. 
 

  Nytt forslag fra Margrethe Haarr: 
Forebyggende tiltak barn og unge: 
Ordningen videreføres i planperioden. 
Rådmannen gjennomføre en evaluering av dagens tiltak. 
Det legges fram en sak til politisk behandling om hvilke tiltak som skal prioriteres i 2019. 

 
  Nytt forslag fra Margrethe Haarr: 

Elevrådet på Langeland skole, Marikollen skole, Vennersberg skole, Roverud skole, Barndval skole, 
Austmarka barne- og ungdomsskole og Kongsvinger ungdomsskole gis årlig et tilskudd på 10 000,- 
for å øke aktivitetsmulighetene på sin skole. 

 
  Nytt forslag fra Kjell Arne Hanssen: 

Rådmannen bes gå i dialog med nabokommunene og fylkeskommunen for å få på plass en 
interkommunal tannlegevaktordning i vår region. 
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 Nytt forslag fra Inger Noer: 

 
Å sikre en god mat- og ernæringsomsorg til eldre brukere setter krav til kjøkken- og matfaglig 
kompetanse. Kjøkken på sykehjemmet gir samtidig nærhet til sykehjemsbeboeren, der de har 
mulighet til å endre på meny og tilpasse mat- og måltider til den enkeltes behov til enhver tid. 
 
Vi ønsker en vurdering av kostnader med eget kjøkken samt matfaglig kompetanse på alle 
sykehjemmene i kommunen. 

 
  Nytt forslag fra Eirik Ross: 

Kommunestyret ber Rådmannen om å utarbeide en plan for reetablering av kjøkkenenene på 
sykehjemmene i kommunen. I planen skal det legges til grunn at middagen på hjemmene skal 
serveres ved normal middagstid på ettermiddagen. Planen legges fram for kommunestyret senest 
i juni 2019 slik at den kan iverksettes med virkning fra 2020. 

 
  Nytt forslag fra Inger Noer: 

 
Forslag fra H, FrP, V og Krf: 
Kommunestyret ber om en sak med en vurdering av de økonomiske konsekvensene av å unnta 
barnetrygd fra beregningsgrunnlaget for sosialhjelp. Hvor mange flere familier anslår rådmannen 
at vil ha krav på penger til livsopphold? Er det andre måter man kan sørge for at den økte 
barnetrygden kommer dem som trenger det mest til gode? Saken bør legges fram innen 1.5.19. 

 
  Nytt forslag fra Reidun Hagerud: 

Kongsvinger nærmiljøsenter sin søknad om fortsatt årlig driftstilskudd, tilsvarende kr 75.000 pr år, 
innvilges. 

 
  Nytt forslag fra Elin Såheim Bjørkli: 

Det igangsettes en sak som redegjør for endring av satser for utbetaling av økonomisk sosialhjelp 
til barnefamilier. Frist 01.03.2109. Saken skal inneholde: 
- oversikt over omfanget 
- oversikt over kostnadene 
- legge fram en modell for beregning av sosialhjelp der barnetrygden holdes utenfor 
inntektsbegrensninger for sosialhjelp 
- kostnadsberegningene og vurdering av en økning av sosialsatsene opp til statlige satser, da 
sosialsatsene i Kongsvinger ligger lavere enn de statlige satsene 

 
  Nytt forslag fra Reidun Hagerud: 

Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide et saksfremlegg til kommunestyret som grundig 
informerer om Livsgledehjem, slik at Kommunestyret får et felles grunnlag for å drøfte 
innføringen av ordningen i Kongsvinger kommune. Saksfremlegget skal som minimum omfatte 
følgende forhold: 

· Bakgrunnen for ordningen 
· Hva en sertifisering innebærer 
· Kostnader 
· Erfaringer fra kommuner som har sertifisert sine omsorgsinstitusjoner som livsgledehjem, 

inkludert synspunkter fra beboerne på sertifiserte institusjoner.  
Saken fremmes i løpet av første halvår i 2019. 
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  Nytt forslag fra Elin Såheim Bjørkli: 
Vi har lagt fram forslag om Vilmer i Formannskapet og har bestilt en sak på dette. Livsgledehjem 
vil også i stor grad være avhengig av frivilligheten for å øke omfanget av aktiviteter. For at vi skal 
få fram bredden i både behov, tilbud og hva som faktisk blir gjort per i dag, vil vi i tillegg til Vilmer 
legge fram et forslag knyttet til Livsgledehjem. Saken om Livsgledehjem har vært drøftet i komite 
for helse- og omsorg, uten at de har sett dette som et tiltak som tilfører noe av merverdi, sett opp 
mot andre satsninger innen helse- og omsorg. Ettersom spørsmålet om Livsgledehjem igjen er 
foreslått, tenker vi at denne saken bør behandles politisk slik at vi kan ta en endelig beslutning. 
 
Rådmannen bes legge frem en sak som viser følgende: 
1) hva Kongsvinger kommune gjør per i dag knyttet til de ni «Livsgledekriteriene» (listet opp 
under) som LFE (Livsglede for eldre) har utviklet i sertifiseringsordningen for Livsgledehjem 
 
2) Hva vil eventuelt kreves, både i form av ansattressurser og økonomisk, for at kommunen kan 
sertifisere sine helse- og omsorgsinstitusjoner som Livsgledehjem. 
 
De ni livsgledekriteriene: 
1. Alle ansatte på sykehjemmet skal vite om hva sertifiseringsordningen er, og hva den innebærer. 
• Ikke aktuelt, siden kommunen ikke er sertifisert i dag. 
2. Virksomheten skal legge til rette for at beboerne skal få mulighet til å opprettholde sine 
hobbyer og fritidssysler. 
3. Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager og andre 
organisasjoner. 
4. Virksomheten skal legge til rette for at beboerne får komme ut i frisk luft minst en gang per 
uke. 
5. Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr. 
6. Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen. 
7. Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidene. 
8. Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende. 
9. Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets 
hverdag. 

 
  Nytt forslag fra Elin Såheim Bjørkli: 

Omfanget av deltidsstillinger innen helse- og omsorg er relativt høyt, til tross for at kommunen 
har en policy om hele stillinger. Det er lang vei å gå til vi er på et tilfredsstillende nivå. 
 
Budsjettet som brukes til vikarer, skal fortrinnsvis brukes til å ansette kvalifisert personale i hele 
faste stillinger, som inngår i en vikarpool. Dette skal sammen med en dreining av flere 
heltidsstillinger skape bedre, mer stabile og trygge, rammer for brukerne og det skal sørge for at 
vi har tilstrekkelig med medarbeidere på jobb og dermed redusere belastningen og sykefraværet. 
 
Rådmannen legger fram en plan for gjennomføring av ovennevnte endring, inkludert omfanget i 
antall årsverk, for politisk behandling i februar 2019. 

 
  Nytt forslag fra Alejandro Pèrez: 

1.Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide et saksfremlegg til kommunestyret om hvordan 
kommunen skal sikre at bruken av fyringsolje avvikles innen periode 2019- 2020 og hvordan en 
sikrer seg at nedgravde tanker for fyringsolje er fjernet eller forsvarlig sikret. 
2. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide et saksfremlegg til kommunestyret om 
innføring av kultur for et sunt kosthold i kommunen. 
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  Nytt forslag fra Odd Henning Dypvik: 

Rådmannen går i dialog med nabokommunene med sikte på å etablere et interkommunalt 
samarbeid om drift av plasser for rehabilitering og mottak av utskrivningsklare pasienter. Det 
legges frem en sak for kommunestyret innen 30.06.19. 

 
  Nytt forslag fra Elin Såheim Bjørkli: 

I praksis får alle som ønsker det plass i barnehage i dag. Antall barn i kommunen blir færre, 
dermed blir det også færre barn i barnehage. Så lenge situasjonen er slik at vi kan tilby plass på 
dagen, må vi få markedsført at «Kongsvinger har barnehagegaranti». 
 
Forslag: Kongsvinger kommune markedsfører gjennom sine nettsider at vi har barnehagegaranti. 
Eventuelle forutsetninger legges fram for komite for oppvekst 23.01.2019. 

 
  Nytt forslag fra Inger Noer: 

 
Kommunestyret ber om en sak som analyserer kommunens tjenester for innbyggere med psykisk 
sykdom og rusproblemer både når det gjelder kvalitet, omfang og økonomi. 
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Votering: 
Endringsforslaget fra AP, SP og UAVH Hanevik ble satt opp mot endringsforslaget fra Høyre, FrP, V 
og KrF. 

· Endringsforslag fra AP, SP og UAVH Hanevik ble vedtatt med 18 (AP 14, SP 2, SV 1, UAVH 1) 
mot 15 (H 6, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 2) stemmer. 

· Endringsforslag fra AP, SP og UAVH Hanevik om punkt 3 i rådmannens innstilling ble 
vedtatt med 21 (AP 14, SP 2, PP 2, SV 1, UAVH 2) mot 12 (H 6, FRP 3, V 1, KRF 1, UAVH 1) 
stemmer. 

· Verbalforslag om forebyggende tiltak barn og unge (fra AP, SP og UAVH Hanevik) ble 
enstemmig vedtatt. 

· Verbalforslag om aktivitetsmuligheter i grunnskolen (fra AP, SP og UAVH Hanevik) ble 
vedtatt med 19 (AP 14, SP 2, SV 1, UAVH 2) mot 14 (H 6, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 1) 
stemmer. 

· Verbalforslag om tannlegevaktordning (fra FRP, Høyre, V og KrF) ble vedtatt med 19 (AP 5, 
H 6, FRP 3, PP 1, V 1, KRF 1, UAVH 2) mot 14 (AP 9, SP 2, PP 1, SV 1, UAVH 1) stemmer. 

· Verbalforslag om kjøkken (fra H, FrP, KrF og V) falt med 18 (AP 14, SP 2, SV 1, UAVH 1) mot 
15 (H 6, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 2) stemmer. 

· Verbalforslag om reetablering av kjøkkenene på sykehjemmene (fra PP) falt med 26 (AP 14, 
SP 2, H 4, FRP 3, V 1, SV 1, UAVH) mot 7 (H 2, PP 2, KRF 1, UAVH 2) stemmer. 

· Verbalforslag om barnetrygd (fra H, Frp, V og Krf) falt med 19 (AP 14, SP 2, SV 1, UAVH 2) 
mot 14 (H 6, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 1) stemmer. 

· Verbalforslag om fortsatt tilskudd til Kongsvinger nærmiljøsenter (fra PP) falt med 30 (AP 
14, SP 2, H 6, FRP 3, V 1, KRF 1, SV 1, UAVH 2) mot 3 (PP 2, UAVH 1) stemmer. 

· Verbalforslag om bekjempelse av barnefattigdom (fra AP) ble vedtatt med 20 (AP 14, SP 2, 
PP 1, SV 1, UAVH 2) mot 13 (H 6, FRP 3, PP 1, V 1, KRF 1, UAVH 1) stemmer. 

· Verbalforslag om utredning om Livsgledehjem (fra PP) falt med 18 (AP 14, SP 2, SV 1, UAVH 
1) mot 15 (H 6, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 2) stemmer. 

· Verbalforslag om Livsglede, frivillighet og aktiviteter jf. Livsgledehjem (fra AP) ble vedtatt 
med 19 (AP 14, SP 2, SV 1, UAVH 2) mot 14 (H 6, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 1) stemmer. 

· Verbalforslag om flere heltidsstillinger og fast ansatte innen helse- og omsorg (fra AP) ble 
vedtatt med 19 (AP 14, SP 2, SV 1, UAVH 2) mot 14 (H 6, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 1) 
stemmer. 

· Punkt 1 i verbalforslag om avvikling av fyringsolje og innføring av kultur for et sunt kosthold 
i kommunen (fra SV) ble vedtatt med 23 (AP 14, SP 2, H 1, FRP 1, PP 1, V 1, SV 1, UAVH 2) 
mot 10 (H 5, FRP 2, PP 1, KRF 1, UAVH 1) stemmer. 

· Punkt 2 i verbalforslag om avvikling av fyringsolje og innføring av kultur for et sunt kosthold 
i kommunen (fra SV) ble vedtatt med 19 (AP 14, SP 2, SV 1, UAVH 2) mot 14 (H 6, FRP 3, PP 
2, V 1, KRF 1, UAVH 1) stemmer. 

· Verbalforslag om rehabilitering (fra H, Frp, Krf og V) falt med 18 (AP 14, SP 2, SV 1, UAVH 1) 
mot 15 (H 6, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 2) stemmer. 

· Verbalforslag om barnehagegaranti (fra AP og SP) ble vedtatt med 18 (AP 14, SP 2, SV 1, 
UAVH 1) mot 15 (H 6, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 2) stemmer. 

· Verbalforslag om psykisk helse (fra Venstre) ble vedtatt med 32 (AP 13, SP 2, H 6, FRP 3, PP 
2, V 1, KRF 1, SV 1, UAVH 3) mot 1 (AP 1) stemmer. 

 
Tilslutt ble budsjettet samlet vedtatt med 19 (AP 14, SP 2, SV 1, UAVH 2) mot 14 (H 6, FRP 3, PP 2, 
V 1, KRF 1, UAVH 1) stemmer. 
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Kommunestyret- 139/18 Vedtak: 

 
 

1. Rådmannens forslag til Budsjett 2019 – Økonomiplan 2020-2022 vedtas med 
følgende endringer: 
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2. Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr. 
3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån i Husbanken på inntil 50 mill. 

kr. 
4. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 197,177 mill. 

kr. og nytt låneopptak til investeringer på 125,892 mill. kr. 
5. Eiendomsskatt 

a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres 
eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen.  

b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert 
med en syvendel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første 
ledd første pkt).  

c. Skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til: 
i. Bolig og fritid            2,75 o/oo 
ii. Næring og tomter    2,24 o/oo 
iii. Særskilt grunnlag     2,20 o/oo 

d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret  
e. I henhold til eiendomsskattelovens §7 a og b fritas 

eiendommer i henhold til vedlagt oversikt.   
6. Kommunale avgifter, gebyrer og betaling for kommunale tjenester vedtas slik 

det fremgår av vedlagte betalingsregulativ 

Vedtatte verbalforslag til budsjettet 
 
Forebyggende tiltak barn og unge 
Ordningen videreføres i planperioden. 
Rådmannen gjennomfører en evaluering av dagens tiltak. 
Det legges fram en sak til politisk behandling om hvilke tiltak som skal prioriteres i 2019. 
 
Øke aktivitetsmulighetene i grunnskolen 
Elevrådet på Langeland skole, Marikollen skole, Vennersberg skole, Roverud skole, Barndval skole, 
Austmarka barne- og ungdomsskole og Kongsvinger ungdomsskole gis årlig et tilskudd på 10 000,- 
for å øke aktivitetsmulighetene på sin skole. 
 
Tannlegevakt 
Rådmannen bes gå i dialog med nabokommunene og fylkeskommunen for å få på plass en 
interkommunal tannlegevaktordning i vår region. 
 
Økonomisk sosialhjelp til barnefamilier 
Det igangsettes en sak som redegjør for endring av satser for utbetaling av økonomisk sosialhjelp 
til barnefamilier. Frist 01.03.2109. Saken skal inneholde: 

· oversikt over omfanget 
· oversikt over kostnadene 
· legge fram en modell for beregning av sosialhjelp der barnetrygden holdes utenfor 

inntektsbegrensninger for sosialhjelp 
· kostnadsberegningene og vurdering av en økning av sosialsatsene opp til statlige 

satser, da sosialsatsene i Kongsvinger ligger lavere enn de statlige satsene 
 
Livsgledehjem 
Vi har lagt fram forslag om Vilmer i Formannskapet og har bestilt en sak på dette. Livsgledehjem vil 
også i stor grad være avhengig av frivilligheten for å øke omfanget av aktiviteter. For at vi skal få 
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fram bredden i både behov, tilbud og hva som faktisk blir gjort per i dag, vil vi i tillegg til Vilmer 
legge fram et forslag knyttet til Livsgledehjem. Saken om Livsgledehjem har vært drøftet i komite 
for helse- og omsorg, uten at de har sett dette som et tiltak som tilfører noe av merverdi, sett opp 
mot andre satsninger innen helse- og omsorg. Ettersom spørsmålet om Livsgledehjem igjen er 
foreslått, tenker vi at denne saken bør behandles politisk slik at vi kan ta en endelig beslutning. 
 
Rådmannen bes legge frem en sak som viser følgende: 
1) hva Kongsvinger kommune gjør per i dag knyttet til de ni «Livsgledekriteriene» (listet opp under) 
som LFE (Livsglede for eldre) har utviklet i sertifiseringsordningen for Livsgledehjem 
2) Hva vil eventuelt kreves, både i form av ansattressurser og økonomisk, for at kommunen kan 
sertifisere sine helse- og omsorgsinstitusjoner som Livsgledehjem. 
 
De ni livsgledekriteriene: 
1. Alle ansatte på sykehjemmet skal vite om hva sertifiseringsordningen er, og hva den innebærer. 
• Ikke aktuelt, siden kommunen ikke er sertifisert i dag. 
2. Virksomheten skal legge til rette for at beboerne skal få mulighet til å opprettholde sine hobbyer 
og fritidssysler. 
3. Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager og andre organisasjoner. 
4. Virksomheten skal legge til rette for at beboerne får komme ut i frisk luft minst en gang per uke. 
5. Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr. 
6. Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen. 
7. Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidene. 
8. Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende. 
9. Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets 
hverdag. 
 
Vikarpool 
Omfanget av deltidsstillinger innen helse- og omsorg er relativt høyt, til tross for at kommunen har 
en policy om hele stillinger. Det er lang vei å gå til vi er på et tilfredsstillende nivå. 
Budsjettet som brukes til vikarer, skal fortrinnsvis brukes til å ansette kvalifisert personale i hele 
faste stillinger, som inngår i en vikarpool. Dette skal sammen med en dreining av flere 
heltidsstillinger skape bedre, mer stabile og trygge, rammer for brukerne og det skal sørge for at vi 
har tilstrekkelig med medarbeidere på jobb og dermed redusere belastningen og sykefraværet. 
Rådmannen legger fram en plan for gjennomføring av ovennevnte endring, inkludert omfanget i 
antall årsverk, for politisk behandling i februar 2019. 
 
Avvikling av fyringsolje 
Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide et saksfremlegg til kommunestyret om hvordan 
kommunen skal sikre at bruken av fyringsolje avvikles innen periode 2019- 2020 og hvordan en 
sikrer seg at nedgravde tanker for fyringsolje er fjernet eller forsvarlig sikret. 
 
Kultur for sunt kosthold 
Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide et saksfremlegg til kommunestyret om innføring 
av kultur for et sunt kosthold i kommunen. 
 
Barnehagegaranti 
I praksis får alle som ønsker det plass i barnehage i dag. Antall barn i kommunen blir færre, 
dermed blir det også færre barn i barnehage. Så lenge situasjonen er slik at vi kan tilby plass på 
dagen, må vi få markedsført at «Kongsvinger har barnehagegaranti». 
Forslag: Kongsvinger kommune markedsfører gjennom sine nettsider at vi har barnehagegaranti. 
Eventuelle forutsetninger legges fram for komite for oppvekst 23.01.2019. 
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Psykisk helse 
Kommunestyret ber om en sak som analyserer kommunens tjenester for innbyggere med psykisk 
sykdom og rusproblemer både når det gjelder kvalitet, omfang og økonomi. 
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1. Rådmannens innledning 

Herværende dokument er vedtatt budsjett- og økonomiplan for perioden 2019-2022, endelig 

vedtatt i Kommunestyret 3.12.2018.  

 

Budsjettdokumentet bærer preg av at Kongsvinger kommunes økonomiske forutsetninger blir 

ytterligere utfordrende i årene som kommer og at det er behov for å intensivere arbeidet med å 

definere og implementere nye løsninger for kommunens drift i henhold til innbyggernes behov. 

Dette blir også vektlagt i vedtatt kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030.  

 

Budsjett og økonomiplan tar utgangspunkt i det helhetlige samfunnsoppdraget til Kongsvinger 

kommune, som er å: 

• tilby velferdstjenester og fellesgoder på en effektiv måte 

• sørge for at Kongsvinger oppleves som en kommune det er trygt og godt å vokse opp og 

bo i 

• få innbyggernes tillit og støtte gjennom tjenesteleveransene 

Regionsenteret Kongsvinger 
« 

 
Utdrag fra Kongsvinger kommunes kommuneplan, samfunnsdelen 2018-2030, innledning ved ordfører 
 

Kongsvingerregionen – (kommunene, næringslivet, Høgskolesenteret i Kongsvinger og Klosser) 

har gjennom de siste årene etablert et unikt samarbeid preget av høy tillit, hvor det 

samarbeides godt på tvers gjennom ulike regionale utviklingsprosjekter.  

I samarbeid med nabokommunene og andre samarbeidspartnere gjennomfører Kongsvinger 

kommune flere offensiv satsninger i årene framover. Det igangsatt et arbeid for å utvikle 

Kongsvinger til høgskoleby. Kongsvinger kommune har initiert et prosjekt hvor målet er å skape 

nye arbeidsplasser og bedre regionale helsetjenester som følge av overflyttingen av 

Kongsvinger sykehus til Ahus. Gjennom Klosser Innovasjon finansierer Kongsvinger kommune 

sammen med KMD og Hedmark fylkeskommune en satsning næringsmessig omstilling og 

bedriftsrekruttering. I tillegg har kommunen etablert et logistikk- og jernbaneutviklingsprosjekt.  

Dette er prosjekter som er avgjørende både for Kongsvinger og hele regionen, men hvor 

regionsenteret Kongsvinger kommune tar særskilt ansvar gjennom hovedandelen av 

finansieringen.  
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Organisasjonen Kongsvinger kommune 

Det er kommunens medarbeidere som skaper resultater for innbyggerne og brukerne. 

Kongsvinger kommune har per 1.10.2018 1 254 ansatte i 1 046 årsverk. Mange av 

medarbeiderne våre har jobbet i kommunen i mange år og har opparbeidet erfaring og 

kompetanse på sitt arbeidsområde. Kommunen har i perioden 2015-2018 fått 104 nye 

medarbeidere – disse tar med seg verdifull kompetanse inn i organisasjonen. Kommunens 

sykefravær er i positiv utvikling, noe som gir indikasjoner på at våre medarbeidere i stor grad 

trives med oppgaver og kollegaer.  

Perspektivmelding 

Nytt av året er rådmannens perspektivmelding for Kongsvinger kommune. Perspektivmeldingen 

skal gi en oversikt over vurderinger vedrørende utviklingstrekk, utfordringer og muligheter, det 

vil si hvilke eksterne rammebetingelser og føringer som kommunen må forholde seg til og svare 

ut, og samtidig hvilke interne målsettinger som skal ivaretas. Denne ble lagt fram for politisk 

behandling i Kommunestyret 8. november 2018. Perspektivmeldingen rullerer årlig i forbindelse 

med felles strategiseminar i vårhalvåret.  

 

Bærekraftig økonomi 

En bærekraftig økonomi innebærer at ressursbruken i dag ikke truer velferden til innbyggerne i 

fremtiden.  

  

For å kunne gi et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne, er det en forutsetning at kommunen 

har en effektiv tjenesteproduksjon tilpasset kommunens økonomiske bæreevne. Effektivitet 

betyr her, i tillegg til kostnadseffektivitet, at tjenestetilbudet tilpasses befolkningens behov i 

dialog med brukerne av tjenestene. Dette må gjøres med vekt på likeverdige tjenester innenfor 

rammen.  

  

Regjeringen peker i kommuneproposisjonen på at det i årene fremover blir nødvendig å bygge 

et velferdssamfunn som kan bære en aldrende befolkning. Antall personer i arbeidsfør alder per 

person over 80 år er anslått å gå ned fra 15 i 2017 til 10 i 2030.  
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Uten økt andel innbyggere med barn og unge anslås aldersbæreevnen mellom antall eldre og 

antall personer i yrkesaktiv alder med ratio 1:2 i Kongsvinger i 2030 i henhold til 

kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsrommet i økonomien fremover forventes å bli klart 

mindre enn de siste tiårene. 

 Utsnitt fra Kongsvinger kommunes kommuneplan, samfunnsdelen 2018-2030 
 
 

SSBs befolkningsframskriving er 20 187 innbyggere i Kongsvinger kommune per 2040. Det 

tilsvarer 12,6 % i henhold til middelalternativet (MMMM).  
Se: http://ssb1.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=59ccdd3707ef4a76bdab47e760e7674a  

 

Andel skatt og netto inntektsutjevning ligger i Kongsvinger på 94 % av landsgjennomsnittet. 

Inkludert eiendomsskatt er kommunen på 95 %. Avviket opp til inntekter på landsgjennomsnitt 

er anslagsvis 50 mill. kr., noe som ytterligere påvirker kommunens bæreevne.  
 

 

KOSTRA 

Nøkkeltall fra KOSTRA kan på generelt grunnlag blant annet brukes til å identifisere 

tjenesteområder med tanke på eventuelle omdisponeringer av ressursinnsatsen i Kongsvinger 

kommune, og konkret å peke på områder med tanke på å realisere effektivisering og 

innsparinger.  Det er i denne sammenheng også viktig å sammenlikne ressursbruken og 

resultater i Kongsvinger med andre, sammenlignbare kommuner.  

 

En analyse med bruk av overordnet KOSTRA-tall viser at Kongsvinger kommune i noen grad 

bruker mer ressurser i tjenestene sammenlignet med landet og kommunegruppen på flere 

områder. Dette kan illustreres med følgende tabell: 

 

http://ssb1.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=59ccdd3707ef4a76bdab47e760e7674a
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Tabellen viser hele kr 

 

Tabellen antyder blant annet at det kan være behov for å vurdere ressurser i hjemmetjenesten i 

lys av helse og omsorgsprosjektet Hjemme best. Dette fordrer omdisponering innenfor rammen. 

Rådmannen vil intensivere dette arbeidet framover.  

 

Helse og omsorg er styrket med betydelige ressurser de siste årene, inkludert styrking med 81 

årsverk siden 2015 med bakgrunn i den demografiske utviklingen med stor vekst i andelen 

eldre. Se kapittel 13.  Dette er også beskrevet som et resultat av at midlertidige stillinger er 

omgjort til faste grunnet regelverk for makstid når det gjelder midlertidig tilsetting.  

 

Tilsvarende tall for Samfunn og Oppvekst er hhv 13,8 og 0,5 årsverk.  
 

Det er behov for en gjennomgang i tjenesteområdene med siktemål å vurdere effektivitet og om 

synergier kan utnyttes enda bedre enn i dag. Dette kan igjen bidra til å styrke den totale 

innsatsen på avgjørende områder, inkludert hjemmetjenesten. Samtidig er det en 

bekymringsfull økning i kommunalområdet helse og omsorg, og om tilsvarende økning i 

ressurser videreføres i samme takt framover, vil det bli svært utfordrende for kommunen som 

helhet på kort og lang sikt.  

 

Helhetlig organisasjonsgjennomgang og justeringer ble startet opp i kommunen høsten 2018 og 

videreføres våren 2019. Dette har medført et justert organisasjonskart som vist i kapittel 2. Det 

vil legges vekt på at tjenesteområdene er organisert på en slik måte at synergier og 

sammenhenger kan utnyttes til det beste for Kongsvingers innbyggere.  
 

Tabellen over antyder i tillegg at ressursinnsatsen i barnehage og grunnskole bør analyseres. 

Dette arbeidet er igangsatt høsten 2018. Analysen inkluderer strukturell gjennomgang – 

inkludert størrelsen på enhetene. Rådmannen anbefaler at det legges til rette for en 

strukturdiskusjon for disse to områdene i løpet av 2019.  

 

Samlet er tabellen over ett av mange bilder på viktig bakgrunnsinformasjon i det videre 

økonomiarbeidet.  

 

Netto driftsresultat 

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, TBU, definerer netto 

driftsresultat som hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto 

Landet

2017 2017 2016 2015

Barnehage 150 451 141 304 145 121 9 147          4 799 -        3 699 

Grunnskole 108 644 104 229 108 033 4 415          1 231          4 528 

Pleie og omsorg 17 810 14 929 17 262 2 881          1 948             544 

Sosialtjenesten 5 849 3 587 4 111 2 262          2 238          2 060 

Barnevern 10 275 7 368 7 927 2 907          5 543          4 024 

Psykisk helse og rus 935 345 600 590

Kommunehelse 2 298 2 471 2 613 -173 -           207 -           252 

Administrasjon og styring 4 522 3 900 4 164 622               32             269 

SUM valgte tjenester 22 651 15 584 7 474

Hjemmetjeneste (pr.enhet) 222 190 255 897 254 582 -33 707

Differanse KK og KGR08 (netto dr.utgifter kr / innbygger I målgr)

Tjenesteområde KK 2017
KGR08    

2017
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driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at 

driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Utvalget anbefaler at netto driftsresultat for 

kommunesektoren over tid har et nivå på 1,75 %. 
 

Politiske vedtak for 2018 og 2019 inkluderte styrking av tjenestene i form av varige årsverk 

utover rammene i budsjettet, noe som medfører et beregnet lavere netto driftsresultat. Vedtatt 

økonomiplan for 2020 til 2022 gir imildertid en prognose på netto driftsresultat bedre enn 

nivået på 1,75 %; 

 

 

 
 

Utviklingen samlet forutsetter med dagens bilde en reduksjon i rammen på foreløpig anslått 15 

mill.kr fra 2020 i tillegg til en reduksjon i 2019 på drøyt 2 mill. kr. 

 

Disposisjonsfond 

Årsbudsjettet for 2019 er på over 1,4 mrd kroner for Kongsvinger kommune. Kommunen har 

opparbeidet et ubundet disposisjonsfond på 12 %. Samlet ubundet disposisjonsfond er nå 179 

mill kr inkludert resultat 2017.  Dette betyr at kommunen har reserver til uforutsette hendelser, 

investeringer og kostnader.  

 

 
Framskriving av disposisjonsfond, akkumulert. 

 

Det er ikke bærekraftig å benytte disposisjonsfond til løpende, varige driftsutgifter som belaster 

driftsbudsjettene i årene etter. Kommunestyret vedtok i K-sak 116/18, Revidert 

økonomireglement, økonomiske handlingsregler at«Kommunestyret legger til grunn følgende 

langsiktige måltall for budsjetteringen: 

 
I prosent av driftsinntekter  Måltall  

Disposisjonsfond  =>8 % av brutto driftsinntekter  

 

 

Kvalitet og effektivisering 

Omdisponeringer, innsparinger og effektivisering i kommunalområdene vil ikke være 

tilstrekkelig for å møte framtidas utfordringer.  Det er stort behov for å styre driften mot nye 

løsninger som digitaliserer og automatiserer ulike sider ved tjenestene, samtidig som det legges 

vekt på tjenester av høy kvalitet også i det videre arbeidet.  
 

Dette inkluderer nye løsninger for et bredt spekter av tjenester og forvaltning, inkludert 

kommunens eldreomsorg med fokus på hjemme best. Rådmannen ser at trygghet og livskvalitet 

er sentrale stikkord for våre eldre innbyggere med ulike utfordringer. Dette må imøtegås i 

kommunens arbeid med å digitalisere brukerkontakt og oppfølging, der det er valgt løsninger 

som betyr at våre innbyggere skal ha mulighet for å bo hjemme lengst mulig. Det er en rekke 

hjemme best-prosjekter i kommune-Norge i dag som Kongsvinger kommune kan lære av. Det er 

 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 1,0 % 1,02 % 1,86 % 1,95 % 2,21 %

Fond pr 31.12. R 2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Disposisjonsfond 78,334 123,441 152,392 195,92      210,97      237,81      266,10      298,04      

Disposisjonsfond  i % av br.driftsinnt. 6,3 % 9,3 % 10,5 % 14,0 % 14,9 % 16,8 % 18,7 % 21,0 %
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flere prosjekter underveis innenfor dette området også her, både i regionen og kommunen 

alene. Dette arbeidet må intensiveres i tiden framover.  

 

Med bakgrunn i dette vil reviderte strategiplaner og handlingsplaner for helse og omsorg legges 

fram for politisk behandling våren 2019. Dette samkjøres med DIGEFF-prosjektet, og 

samarbeidspartnere er blant annet HIKT og Klosser A/S.  

 

Strategiske initiativ og resultatindikatorer 

Budsjett og økonomiplan 2019-2022 har foreslått en betydelig revidering når det gjelder 

resultatindikatorer. Dette kommer som en oppfølging av at tidligere resultatindikatorer viste seg 

utfordrende å etterprøve og vurdere måloppnåelse.  

 

Forslag til nye indikatorer har hovedvekt på kvantitative målsettinger som kan etterprøves.  
 

Innovasjonsprogram  
 

« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utdrag fra Kongsvinger kommunes kommuneplan, samfunnsdelen 2018-2030 
 

Rådmannen har som målsetting å intensivere arbeidet hvor organisasjonen samlet avsetter tid 

og ressurser til innovasjon, digitalisering og utvikling av effektive tjenester og forvaltning. Dette 

henger nøye sammen med justert organisasjonskart omtalt i kapittel 2. Innovasjon og 

digitalisering skal gjennomsyre hele organisasjonen med vekt på å gjøre nytte av 

organisasjonens menneskelige kapital – våre medarbeidere. Dette er krevende, men også 

spennende og utviklende arbeid for medarbeiderne våre.  

 

For å «sette kursen» vil rådmannen våren 2019 fremme et forslag til ny innovasjonsstrategi og 

–program som skal tydeliggjøre framdrift og innhold i omstillingsarbeidet. Som nevnt over vil 

det foreslås dedikerte planer for områder innen helse og omsorg.  

 

Digitaliseringsprogrammet DIGEFF er etablert i Kongsvinger kommune, dette vil fortsatt være 

sentralt framover. Dette inkluderer porteføljestyring og etablert styringsstruktur som vil være 

sentralt for det videre arbeidet.  
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Vekst og utvikling 

Under finanskrisen i 2008-2009 tapte Kongsvingerregionen mer enn 700 arbeidsplasser og 

ytterligere 500 arbeidsplasser i de påfølgende årene. Gjennom omstillingsarbeid har 

næringslivet i regionen snudd utviklingen. Kommunene i regionen har sammen med 

næringslivet lagt til rett for veksten via Byregionprogrammet og Klosser Innovasjon. 

Kongsvingerregionen hadde i 2017 en vekst på 132 arbeidsplasser (offentlige og private). 

Kongsvinger kommune hadde isolert en vekst på 128 arbeidsplasser. Kongsvinger og regionen 

hadde også arbeidsplassvekst i 2016. 

En undersøkelse gjort av 7sterke bekrefter at industrien tror på ytterligere vekst i omsetning og 

antall ansatte i årene som kommer. Innovasjonsselskapet Klosser Innovasjon jobber sammen 

med næringslivet med vekstprosjekter i hele Kongsvingerregionen. Eksempler på 

Kongsvingerbedrifter hvor det jobbes aktivt er nyetablerte Nordisk Massivtre og Salsus. Det 

jobbes også med innovasjons- og vekstprosjekter i flere andre bedrifter som for eksempel 

Stantek, Eskoleia og Infrastruct. 

En ytterligere vekst i Kongsvingerregionen krever en økt satsning på høyere utdanning, fagskole 

og rekruttering av kompetanse gjennom omdømmebygging. Dette begrunnes i at næringslivet 

og kommunene i regionen trenger arbeidskraft med rett kompetanse. Regionen har pr i dag en 

høy lekkasje av kompetanse gjennom unge som må flytte ut for utdanning og som i liten grad 

flytter hjem. 

I NOU 2011:3 «Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i hele landet» fra 2011 

konkluderes det med at regioner uten god tilgang på kunnskapsmiljøer og høyt utdannet 

arbeidskraft, vil tape kappløpet om å skape morgendagens arbeidsplasser. I Hedmark og 

Oppland finnes de laveste andelene med høyere utdanning og Kongsvingerregionen har igjen 

lavere utdanningsnivå enn resten av Hedmark.  

For at bedriftene og kommunene skal være konkurransedyktige også i framtida, blir derfor en 

satsing på kompetanseutvikling avgjørende for fremtidig vekst. Målet er å øke tilgangen på høyt 

utdannet arbeidskraft og utvikle fremtidsrettede kunnskapsmiljøer. Dette arbeidet videreføres i 

økonomiplanperioden.  

Rådmannen og kommunens mange medarbeidere ser fram til en spennende og utviklende 

periode hvor samhandling, involvering og samskaping har høy prioritet i omstillingsarbeidet vi 

har foran oss - på vei mot framtiden.  

 

Gry Sjødin Neander 

Rådmann 
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2. Organisasjon 

Beskrivelse av utviklingen av nøkkeltall for organisasjons- og personalforhold er plassert i 

kapittel 8 Medarbeidere. 

2.1. Administrativ organisering 

Kongsvinger kommunes administrative organisering vil være som følger fra 1.1.2019:  

 

Figur 1: Organisasjonskart 

Det er gjennomført flere justeringer i organisasjonskartet etter en intern prosess høsten 2018. 

Dette inkluderer at stab/støtteenhetene HR, Utvikling og Service og forvaltning legges under ny 

stilling - assisterende rådmann. Assisterende rådmann skal ha ansvar for organisasjon, innovasjon 

og digitalisering.  

Barneverntjenesten har til nå rapportert til leder for Service og forvaltning. Fra 1.1.2019 flyttes 

enheten til kommunalområdet Oppvekst. Det interkommunale kemnerkontoret er fortsatt 

plassert innenfor økonomisjefens ansvarsområde sammen med  den regionale 

innkjøpsordningen.  

Flyktning- og inkluderingsenheten er midlertidig plassert i kommunalområde Helse og omsorg, 

men har opprinnelig vært under kommunalområde Samfunn. Årsaken til den midlertidige 

flyttingen er familiære forhold.  

Den tidligere enheten Teknisk forvaltning ble høsten 2018 delt i to nye enheter. En enhet har 

oppgaver knyttet til areal og byutvikling mens den andre har ansvar for næringsutvikling og 

miljøspørsmål. 

Kommunalområdene Oppvekst, Helse og omsorg og Samfunn  får overført personalressurser fra 

Utviklingsenheten og Service- og forvaltningsenheten fra 1.1.2019. Disse skal fungere som 

årRådmann

Gry Sjødin Neander

Helse og omsorg

Siri E.N. Hansen kst.

Oppvekst

Kjersti Vevstad

Samfunn

Rune Lund

Økonomi

Malin W Skoglund

Organisasjon-innovasjon-
digitalisering

Ole Frode Mikkelsgård 
(fra mars 2019)
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stabsressurser i linja for den enkelte kommmunalsjef. Dette skal bidra til en effektiv 

oppgaveløsing i organisasjonen. Det vil også bidra til enhetlig ledelse for den enkelte 

medarbeider. For å sikre tverrfaglighet og samhandling mellom kommunalområdene jobbes det 

videre med forpliktende strukturer. Her vil for eksempel prosjektet BTI (bedre tverrfaglig 

innsats) ha stor betydning.  

Justering av organisasjonen har som siktemål å oppnå en klar linjeorganisasjon med tydelig 

myndighet og ansvar. Dette for å styrke økonomisk styring og kontroll, høy kvalitet i tjenestene 

og høy resultatoppnåelse.   

Høsten 2018 ble også gjennomgang av enhetene og funksjoner innenfor kommunalområdene 

startet opp. Hensikten er å øke kvaliteten, effektivisere tjenestetilbudene, utnytte synergier og 

legge til rette for økt samhandling mellom enheter og på tvers av kommunalområder. Dette 

arbeidet avsluttes ved årsskiftet 2018/2019. 

Kongsvinger kommune vil også i det videre være organisert med tre kommunalområder, og med 

tydelig delegert myndighet til tre kommunalsjefer fra rådmannen. Kommunalområdene 

samsvarer med den politiske organiseringen i komiteer. 

Enhetsledere vil fortsatt ha fullmakter knyttet til organisering av tjenester, personalansvar, HMS 

og økonomi. Disse rapporterer til kommunalsjef. Enhetene har anledning til å organisere 

personalet i team. Bakgrunnen for organisering i team er å flytte ledelse tettere på 

medarbeidere og brukere, mindre sårbar ledelse av enhetene og større grad av demokrati på 

arbeidsplassen ved at flere deltar i beslutningsprosessene.  

Ledere på alle nivåer inngår årlige lederavtaler som avklarer gjensidige forventninger, krav til 

jobbutførelse og måloppnåelse. Det har stor betydning at organisasjonen rigges mot det ansvar 

og oppgaver som ligger foran oss i et utfordrende landskap med redusert økonomisk 

handlingsrom og et sammensatt utfordringsbilde i tjenesteområdene. Organisasjonen 

Kongsvinger kommune skal være i stand til å møte behov og forventninger om å løse 

oppgavene på nye måter som fremmer innovasjon, digitalisering og effektive tjenester med høy 

kvalitet. Det forutsetter en tydelig og spisset organisasjon med stor handlekraft. Rådmannen 

mener at våre medarbeidere vil være bedre rustet til dette arbeidet med nevnte justeringer i 

organisasjonen. 
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3. Styringsmodell 

Det har stor betydning av alle medarbeidere i Kongsvinger kommune går i samme retning og jobber for 

samme målsettinger. Dette fordrer et felles målbilde som viser en rød tråd fra overordnede visjoner og 

målsettinger og helt til den enkelte medarbeiders daglige bidrag.  

Kongsvinger kommunes styringsmodell beskrives nærmere i dette avsnittet.  Figur 2 viser modellens 

oppbygning og sammenhenger. 

Samfunnsoppdraget danner grunnlag for hvilke oppgaver og roller kommunen har.  Verdiene legger føringer 

på hvordan oppgaver utføres og roller utøves.  

Visjonen er kommunens ledestjerne og høyeste siktemål.  Strategier og planer skal sikre at organisasjonen 

beveger seg i visjonens retning.  Strategien beskriver også de endringene man ønsker å få til.     

 

 

Figur 2: Styringsmodellens oppbygging 

3.1. Samfunnsoppdrag 

Kongsvinger kommune er en politisk-demokratisk organisasjon med ansvar for tjenester til innbyggerne. 

Kommunen er videre myndighetsutøver i henhold til lover og forskrifter og skal være med på å utvikle 

samfunnet. Kongsvinger kommune plikter å følge opp statlige bestemmelser og regionale føringer og 

samhandle med nabokommuner, organisasjoner og innbyggere for å oppnå ønsket utvikling og vekst. 

Kommunen er også arbeidsgiver for sine ansatte.  
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Samfunnsoppdraget til Kongsvinger kommune er å: 

• tilby velferdstjenester og fellesgoder på en effektiv måte 

• sørge for at Kongsvinger oppleves som en kommune det er trygt og godt å vokse opp og bo i 

• få innbyggernes tillit og støtte gjennom tjenesteleveransene 

 

 

 

Figur 3: Kommunens oppgaver og roller 

 

3.2 Verdier 

Verdigrunnlaget for Kongsvinger kommune ble etablert i 2006 og beskriver Kongsvinger kommunes 

menneskesyn når det gjelder forholdet mellom leder og medarbeider, mellom medarbeidere og mellom 

kommunen som tjenesteprodusent og innbyggerne.  LIVET er en sammenfatning av kommunens 

verdigrunnlag.  Hver av bokstavene i LIVET står for en spesifikk etisk verdi:  

Livsglede   -  humor, livsglede og en positiv innstilling 

Inkludering   -  medvirkning og toleranse 

Verdsetting   -  respekt, romslighet og raushet 

Engasjement   -  iver og glød for innbyggerne og et bedre samfunn 

Troverdighet   -  åpenhet og ærlighet 

Kongsvinger kommunes verdier legger føringer på hvordan oppgaver skal utføres og roller utøves. 
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3.3 Visjon 

Gjeldende visjon ble vedtatt i Kommuneplanens Samfunnsdel juni 2018 og er som følger: 

 

Visjonen er tuftet på noen sentrale perspektiver som skal prege utviklingen i kommunen: 

Sammen 

Utviklingen skal preges av fellesskap og en delingskultur der innbyggere, frivillige, næringsliv og det 

offentlige sammen skaper fremtidens Kongsvinger. Gjennom lagspill, medproduksjon og inkludering skal 

alle ressurser tas i bruk til det beste for den enkelte og for fellesskapet 

Grønt 

Kongsvinger skal tenke på fremtiden når valg skal tas, og kommunen skal ha en offensiv rolle i det grønne 

skiftet. Kommunens rike naturmangfold skal brukes som en ressurs for å styrke folks helse og livskvalitet 

Pulserende 

Kongsvinger skal preges av vekst og utvikling, handling og innovasjonskraft, vitalitet og mangfold 

3.4 Strategier og planer 

Kommuneplanen er Kongsvinger kommunes øverste styringsdokument. Kommuneplanen består av tre deler; 

en samfunnsdel, en arealdel og en handlingsdel. Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel.  

Samfunnsdelen konkretiserer de mål og visjoner Kommunestyret har for den samfunnsmessige utvikling av 

kommunen og lokalsamfunnet. Samfunnsdelen inneholder også en arealstrategi som legger føringer for 

arealdelen.   

Arealdelen konkretiserer samfunnsdelen og består av planbeskrivelse, plankart med planbestemmelser og 

retningslinjer. 

Handlingsdelen/økonomiplanen konkretiserer målsettingene som er nedfelt i kommuneplanens samfunns- 

og arealdel. Her synliggjøres hvilke muligheter og tiltak Kongsvinger står overfor samfunnsmessig og 

økonomisk i neste fireårsperiode, og det gjøres prioriteringer av ressurser og oppgaver. I 2018 er det 

utarbeidet en perspektivmelding for Kongsvinger kommune. Denne benyttes som bakgrunn for 

prioriteringer i økonomiplanen. 

Kommuneplan Samfunnsdel ble vedtatt i juni 2018. Arealdelen er under revisjon.  

Handlingsdelen skal følges opp gjennom året ved hjelp av porteføljestyring rapportering på politiske vedtak 

og økonomi, lederavtaler og mål- og utviklingssamtaler. 
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3.5 Strategisk mål, resultatindikatorer og strategiske initiativ 

For at vi skal kunne følge opp status underveis i perioden må strategiene og planene oversettes. Figur 4 

viser de viktigste begrepene i balansert målstyring. 

 

Figur 4: Begreper i balansert målstyring 

Strategiske mål og indikatorer brukes for å drive organisasjonen fremover, overvåke fremdriften og utfordre 

antakelser i strategien. Styringsmodellen inneholder ikke alle oppgaver en kommune skal utføre, men setter 

fokus på de områdene hvor det er behov for endring og forbedring. Strategiske initiativer er dermed 

signifikante endringsprosjekter og -aktiviteter som skal lukke gapet mellom nåsituasjonen og ønsket 

fremtidig situasjon, jfr figur 5 under. 

 

Figur 5: Gapet mellom dag-til-dag aktivitetene og den strategiske retningen 

3.6 Virksomhetsplaner 

Overordnede mål og strategier er utgangspunkt for enhetens tiltaksplaner. Enhetene utvikler selv 

tiltaksplaner.  
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3.7 Lederavtaler og mål- og utviklingssamtaler 

I tillegg til ordinær arbeidsavtale vil ledere på alle nivåer i kommunen også inngå en årlig lederavtale. 

Denne har ny mal fra 2018. Lederavtalen konkretiserer de generelle forventningene som rettes til lederen 

og beskriver det generelle ansvaret som ligger til ledernivået. Lederavtalen inneholder også en beskrivelse 

av de spesifikke resultatene som den enkelte leder skal oppnå i henhold til et overordnet målbilde. 

Forventninger om resultater settes gjennom dialog med nærmeste leder, og lederavtalen følges opp 

gjennom dialog det kommende året. Lederavtalen rullerer årlig. 

I mål- og utviklingssamtalen drøfter leder og medarbeider hvordan den enkelte skal bidra til at enhetens 

tiltak gjennomføres. Ikke alle kan bidra på alle tiltak, men alle kan bidra på noen. Mål- og 

utviklingssamtalen vil også avdekke eventuelle behov for ny kompetanse. Dette sikrer nødvendig 

kompetanse og felles innsats mot felles mål i organisasjonen. 

Oppfølging gjøres gjennom individuelle samtaler mellom leder og medarbeider, og eventuelt mellom leder 

og team i tillegg. 

  3.8 Kommuneplanprosessen og kommunens årshjul 

Kongsvinger kommune følger plansystemet til regjeringen, ref. Veileder for kommuneplanprosessen på 

www.regjeringen.no, som angir når og hvor ofte ulike planer skal utarbeides eller revideres, se figur 6  og 7 

nedenfor.   

 

Figur 6: Kommuneplanprosessen 
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Figur 7: Ett-årshjulet som en del av handlingsdelen og fire-årshjulet som en del av kommuneplanprosessen 
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Tabellen under skisserer kommunens årshjul for strategi- og budsjettprosessen inkludert oppfølging og 

rapportering. 

Tidspunkt Strategiprosess Budsjettprosess Politisk oppfølging og 

rapportering 

Januar Enhetene reviderer tiltaksplaner i henhold 

til vedtatt økonomiplan 
 

Porteføljeanalyse 

Februar 
 

Oppstart budsjettprosess Månedsrapportering 

Mars Strategikonferanse = revisjon strategisk 

retning og prioriteringer, primo mars 
  

April Eventuelle justeringer i strategiske mål og 

resultatindikatorer 
Perspektivmeldingen ferdigstilles 

Utkast til investeringsbudsjett for 

planperioden 
Tertialrapport 1 

Mai Gjennomgang perspektivmelding  
Årsregnskap/årsberetning/årsmelding 

Juni Enhetssamling strategiske initiativ Investeringsbudsjett  
Rammedokument for neste års budsjett og 

økonomiplan behandles 

Porteføljeanalyse 
Månedsrapportering 

 

Juli 
   

August Strategiske initiativ neste 4 år prioritert  
Tertialrapport 2 

September 
 

Driftsbudsjett ferdigstilles  

Oktober Strategiske initiativ neste 4 år justert i 

henhold til økonomisk handlingsrom 
Statsbudsjettet legges frem 
Driftsbudsjett justeres 

Porteføljeanalyse 
Månedsrapportering 

November Økonomiplan strategidel til politisk 

behandling 
Økonomiplan til politisk behandling  

Desember Vedtak Økonomiplan strategidel, 

prioriteringer 
Vedtak Økonomiplan økonomidel, 
prioriteringer 

 

Tabell 1: Kongsvinger kommunes årshjul 
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4.  Perspektivmelding 2018 

Nytt av året er rådmannens perspektivmelding for Kongsvinger kommune. Perspektivmeldingen skal gi en 

oversikt over vurderinger vedrørende utviklingstrekk, utfordringer og muligheter, det vil si hvilke eksterne 

rammebetingelser og føringer som kommunen må forholde seg til og svare ut, og samtidig hvilke interne 

målsettinger som skal ivaretas. Kort oppsummert gir følgende områder de sterkeste føringene for 

kommunens strategiske valg i tiden fremover: 

 

 

 

Figur 8: Eksterne og interne rammebetingelser og føringer 
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5. Strategisk retning mot 2030 

Med utgangspunkt i den demografiske utviklingen, bærekraftsutfordringene (klima, levekår, utenforskap og 

helse) og den økonomiske situasjonen til Kongsvinger kommune, er det behov for å ta grep for framtiden.  

For at Kongsvinger kommune skal lykkes med sine satsinger fremover innenfor de økonomiske 

rammebetingelsene, blir det viktig å prioritere og konsentrere innsatsen samt gjøre smarte valg og 

prioriteringer. Kommunen har identifisert fem strategiske områder som gir føringer for kommunens fokus 

framover.  

Samtlige strategiske områder går på tvers av tjenesteområdene, og bidrar dermed til å redusere 

«silotenking» og åpner for arbeid på tvers av enheter og kommunalområder. For hvert strategiske område er 

det etablert strategiske mål.  

Strategiområdene med tilhørende strategiske mål utgjør Kongsvinger kommunes målbilde eller strategiske 

retning. Den strategiske retningen er vedtatt gjennom Strateginotatet 2016 og 2017, samt i 

Kommuneplanens samfunnsdel. Målene har et 2030-perspektiv. Det betyr at målene ikke nødvendigvis kan 

oppnås i den økonomi-planperioden som er beskrevet i dette dokumentet, men det må etableres delmål 

som tydelig kan måle hvorvidt kommunen har riktig utvikling.  

Kongsvinger kommunes strategisk retning er oppsummert i figur 9.  

 

Figur 9: Kongsvinger kommunes strategiske retning mot 2030 
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6. Prioriteringer i økonomiplanperioden 

I dette kapitlet lister vi opp hvilke prosjekter og oppgaver som prioriteres i planperioden slik at kommunen 

realiserer strategien som er beskrevet i kapittel 5.0.  Hvert strategiområde blir beskrevet i en tabell. 

Tabellen tar utgangspunkt i de overordnede strategiske og politisk vedtatte målsettingene, hvilke 

strategiske initiativ som skal gjennomføres for å realisere det enkelte målet og hvordan vi skal måle at vi er 

på rett vei. Forskjellen mellom strategiske mål, strategiske initiativ og resultatindikatorer og 

sammenhengen mellom disse, er beskrevet i kapittel 3.5. I kapittel 8, 11, 12, 13, 14 og 15 er de strategiske 

initiativene beskrevet ytterligere og tiltak oppsummeres i tiltakstabeller. Det er logikk i fargebruken slik at 

samtlige tabeller bærer samme farge som det strategiområdet de tilhører. Dette danner en rød tråd mellom 

tabellene i dette kapitlet og tiltakstabellene i de senere kapitlene.   

Etter erfaringer med resultatindikatorer, blant annet i 2018, er det gjennomført en revidering av disse i dette 

budsjettdokumentet. Erfaringer viste at flere av resultatindikatorene var utformet på en slik måte at det var 

vanskelig å måle om kommunen var på rett vei. Nye resultatindikatorer har som ambisjon å beskrive et mer 

entydig målbilde med i stor grad kvantitative mål.  

6.1 Strategiområde nr 1: Kompetanse- og næringsutvikling 

Slik vil vi ha det Slik gjør vi det i 2019-2022 Slik vet vi at vi er på rett vei 

(Strategiske mål) (Strategiske initiativ) (Resultatindikatorer) 2017 2019 2020 2021 2022 

Kongsvinger er en 

motor for regionen 

med attraktive 

arbeidsplasser 

 Aktiv bedriftsrekruttering og 

understøtting av 

næringsstrategien sammen med 

Klosser Innovasjon  

 Effektiv saksbehandling av 

næringsrettede byggesaker 

I Kongsvingerregionen: 

• Netto 100 flere arbeidsplasser 

pr år 

• Antall idèprosjekter i regi av 

Klosser Innovasjon 

• Antall potensielle 

bedriftsetableringer 

• Saksbehandlingstid, 

byggesaker for næringslivet 

(antall dager) 

 

 

100 

 

63 

 

24 

 

100 

 

50 

 

20 

 

<21 

 

100 

 

50 

 

20 

 

<21 

 

100 

 

50 

 

20 

 

<21 

 

100 

 

50 

 

20 

 

<21 

Kongsvinger-

samfunnet er 

klimanøytralt 

 Etablere og følge opp regional 

handlingsplan miljø- og klima. 

 Bidra til økt bærekraft gjennom 

innkjøp og planlegging, deriblant 

fase ut bruk av fossilt drivstoff og 

fossile fyringsanlegg. 

• Andel elbiler i kommunens 

bilpark (%) 

• Avvikle alle fossile 

fyringsanlegg i kommunale 

bygg (%) 

 

 

20 

 

80 

30 

 

100 

 

40 

 

100 

 

50 

 

100 

 

Kongsvinger er en 

høgskoleby 
 Nye og spesialiserte studie- og 

kurstilbud etableres av 

Politihøgskolen, 

Høgskolestiftelsen og Høgskolen 

i Innlandet 

 Styrke Sæter rolle som operativt 

øvingssenter og 

utdannelsessenter for 

politihøgskolen 

• Økning i antall nye 

studietilbud på minimum 

bachelornivå 

• Økning i antall hel- og 

deltidsstudenter pr år 

• Økning i antall kursdøgn 

videreutdanning pr år 

• Inngå langsiktig leieavtale for 

bruken av det nye skyteanlegg 

på Sæter 

 1 

 

 

15 

 

50 

 

x  

 

 

 

1 

 

 

15 

 

50 

 

 

 

 

 

1 

 

 

15 

 

50 

 

 

 

 

 

1 

 

 

15 

 

50 
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Slik vil vi ha det Slik gjør vi det i 2019-2022 Slik vet vi at vi er på rett vei 

(Strategiske mål) (Strategiske initiativ) (Resultatindikatorer) 2017 2019 2020 2021 2022 

• Inngå leieavtale og bygge 

sosial arena på Sæter 

• Inngå leieavtale og bygge 

internat på Sæter  

x  

 

x 

Kongsvinger er godt 

rustet til å møte 

økte utfordringer 

innen 

samfunnssikkerhet 

og beredskap 

 Øke kommunens beredskapsevne 

gjennom å etablere tiltakskort for 

uønskede hendelser, samt 

etablere ytelseskrav med hensyn 

til respons og håndtering 

• Antall tiltakskort 

• Risikovurderinger i alle større 

utbyggingssaker (%) 

• Gjennomføre 

beredskapsøvelse  

• Prosjektere ny brannstasjon 

 

 3 

100 

 

x 

 

x 

3 

100 

 

 

 

x 

 

3 

100 

 

x 

 

3 

100 

 

x 

 

Tabell 2: Prioriterte oppgaver innen kompetanse- og næringsutvikling 

 

6.2: Strategiområde nr 2: By- og tettstedsutvikling med kvalitet 

Slik vil vi ha 

det 
Slik gjør vi det i 2019-2022 Slik vet vi at vi er på rett vei 

(Strategiske mål) (Strategiske initiativ) (Resultatindikatorer) 2017 2019 2020 2021 2022 

Kongsvinger er en 

kompakt by med 

korte avstander 

mellom daglige 

gjøremål 

• Være på offensiven og ta en 

aktiv rolle for å utløse 

fortettingspotensialet i og nært 

sentrum (< 1 km) 

• Gjennomføre samarbeidsmøter 

med utbyggere og private 

aktører samt etablere et felles 

samarbeidsforum 

• Antall nye vedtatte 

reguleringsplaner med fokus på 

fortetting i og nær sentrum 

• Antall leiligheter i nye vedtatte 

reguleringsplaner pr år i og nær 

sentrum  

 

 2 

 

 

50 

 

 

 

2 

 

 

50 

 

 

 

2 

 

 

50 

 

 

 

2 

 

 

50 

 

 

 

Kongsvinger har et 

urbant sentrum 

som oppfordrer til 

økt byliv 

• Forsterket innsats for å etablere 

og videreutvikle arrangementer, 

levende bygater og gode byrom  

• Oppgradere bygate eller byrom 

årlig 

• Antall lyssatte bygater eller 

byrom i året 

• Antall lørdager med koordinerte 

og markedsførte aktiviteter 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

20 

1 

 

1 

 

25 

1 

 

1 

 

30 

1 

 

1 

 

35 

Kongsvinger er 

attraktiv til å sykle 

og gå i – veksten 

av persontrafikk 

tas av sykkel, 

gange og 

kollektivtransport 

• Videreutvikle sykkelbyen 

Kongsvinger 

• Økning i antall 

sykkelparkeringsplasser 

• Antall nye tiltak som trygger 

situasjonen/ øker tilbudet for 

gående/syklende 

•  Antall reisende på bybuss            

(i tusen) 

 

 

 

 

 

180 

50 

 

10 

 

 

185 

50 

 

10 

 

 

190 

50 

 

10 

 

 

195 

50 

 

10 

 

 

200 
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Slik vil vi ha 

det 
Slik gjør vi det i 2019-2022 Slik vet vi at vi er på rett vei 

(Strategiske mål) (Strategiske initiativ) (Resultatindikatorer) 2017 2019 2020 2021 2022 

Kongsvinger har 

attraktive 

tettsteder 

• Ta aktive grep for å 

videreutvikle kommunens 

tettsteder 
 

• Antall nye tiltak i kommunens 

mindre tettsteder  

• Møter med aktuelle 

samarbeidsorganer i kommunens 

tettsteder 
 
 

 10 

 

 

X 

10 

 

 

X 

10 

 

 

X 

10 

 

 

X 

Tabell 3: Prioriterte oppgaver innen by- og tettstedsutvikling med kvalitet 

 

6.3: Strategiområde nr 3: Mangfold og inkludering 

Slik vil vi ha det Slik gjør vi det i 2019-2022 Slik vet vi at vi er på rett vei 

(Strategiske mål) (Strategiske initiativ) (Resultatindikatorer) 2017 2019 2020 2021 2022 

Kongsvinger har 

flere i aktivitet, 

arbeid eller 

utdanning 

• Prioritere aktivitet og utdanning 

samt hverdagsmestring for 

ungdom og unge voksne  

• Tettere samarbeid med 

næringslivet og 

utdanningsinstitusjoner 
 

• Andel mottakere av økonomisk 

sosialhjelp (% i snitt pr måned) 

• Mellom 18-66 år 

• Langtidsmottakere med 

sosialhjelp som viktigste 

inntekt 

• Andel arbeidsledige  

• Antall sysselsatte  

• Andel i arbeid eller utdanning 

året etter introduksjonsprogram  

 

 

1,8 

1,1 

 

 

2,7 

8465 

58 

 

 

1,7 

1,05 

 

 

2,3 

8665 

60 

 

 

1,6 

1,0 

 

 

2,3 

8765 

62 

 

 

1,5 

0,95 

 

 

2,2 

8865 

64 

 

 

1,4 

0,9 

 

 

2,2 

8965 

66 

 

I Kongsvinger har 

alle mulighet til å 

delta på aktiviteter 

uavhengig av 

økonomi 

 

Innbyggerne er 

aktive deltakere i 

lokalsamfunnet 

• Prioritere aktiviteter for barn og 

unge 

• Temakvelder på 

ungdomsklubben pr år 

 

• Besøkende på Scene U pr uke 

 

• Antall bibliotekbesøk per 

innbygger  

• Andel barn og unge 6-15 år i 

kulturskolen 
 

 

 

 

470 

 

 

 

10 

15 

 

 

480 

 

6,6 

 

13 

15 

 

 

485 

 

6,7 

 

13 

15 

 

 

490 

 

6,8 

 

13 

15 

 

 

495 

 

6,9 

 

13 

Kongsvinger har 

trygge og allsidige 

bomiljøer og 

botilbud  

 

Innbyggerne lever i 

et mangfoldig 

nærmiljø 

• Veilede og gi informasjon, samt 

styrke samarbeidet med 

Kongsvinger idrettsråd, den 

organiserte frivilligheten og 

KOBBL. 

• Bedre tilgjengeligheten og 

tilrettelegge for økt friluftsliv i 

nærmiljøet. 

• Årlig kurs for lag og foreninger i 

Tilskuddsportalen og 

spillemiddelordningen 

• Antall nærmiljøprosjekter pr år 

• Friluftslivsprosjekt tettsteds-

/bynære områder pr år 

 
 

1 2 

 

 

2 

1 

2 

 

 

2 

1 

2 

 

 

2 

1 

2 

 

 

2 

1 

Tabell 4: Prioriterte oppgaver innen mangfold og inkludering 
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6.4: Strategiområde nr 4: Livsmestring hele livet 

Slik vil vi ha 

det 
Slik gjør vi det i 2019-2022 Slik vet vi at vi er på rett vei 

(Strategiske mål) (Strategiske initiativ) (Resultatindikatorer) 2017 2019 2020 2021 2022 

Tidlig innsats 

brukes som et 

sentralt 

virkemiddel 

innenfor alle 

tjenesteområder 

 Alle barn under skolealder 

skal gjennomføre standard 

program som tilbys i 

helsestasjonen.  

 Helsesøstertjenesten tilbyr 

veiledning til foreldre i form 

av temadager/kurs  

 

 Familieavdeling for 

risikoutsatte barn 0-1 år 

 

 

 

 

 

 

 Innføre Helsedirektoratets 

metodikk for tverrfaglig 

samarbeid: BTI – Bedre 

Tverrfaglig Innsats i 

barnehager, skoler, 

helsestasjon, PPT, LOS og 

barnevern. 

 Forstudie for å utvikle 

barnehagehelsetjeneste 

 

 Prosjekt med Bufdir, LOS-

prosjekt som skal forebygge 

drop out. Etablere rutiner 

mellom LOS og skole for å 

motvirke skolevegring. 

 
 Barnevernløft Innlandet 

 Prosjekt «Robust barnevern» 

 Øke innsats på familieråd og 

andre tiltak som hindrer 

omsorgsovertakelse 

• Andel barn som deltar i 

standard program før 

skolealder (%) 

 

 

 

 

 

 

• Alle brukerne i 

familieavdelingen skal utvikle 

bedre samspill mellom 

foresatt-barn, måles i MIM/EIS 

(%) 

• Barn i familieavdelingen skal 

starte i barnehagen i 

ettårsalderen (%) 

• Andel ansatte som bruker 

samarbeidsmodellen og 

tilhørende handlingsveiledere 

(inkl. dig.verktøy Stafettloggen) 

(%) 

 

• Andelen spesialundervisning i 

ungdomsskolen går ned (%) 

 

 

 

• Skolevegring i grunnskolen er 

redusert (%) 

 

 

 

 

• Antall omsorgsovertakelser er 

redusert (%) 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

90 

 

 

30 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

95 

 

 

70 

 

 

 

 

 

4,9 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

20 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

95 

 

 

90 

 

 

 

 

 

4,8 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

25 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

4,7 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

30 

Flere i 

Kongsvinger 

fullfører 

videregående 

skole 

 Kultur for læring 

(Fylkesmannens forsknings- 

og utviklingsprosjekt) 

 Innføringstjeneste 1-16 år 

 

 

 

• Kongsvinger kommune skal 

innen 2022 skåre på eller over 

landsgjennomsnittet på 

nasjonale prøver 5. trinn (målt i 

skåre) 

 

• Kongsvinger kommune skal 

innen 2022 skåre på eller over 

landsgjennomsnittet i 

grunnskolepoeng 

49 

 

 

 

 

 

41,1 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

41,6 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

42,2 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

42,8 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

43 
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Slik vil vi ha 

det 
Slik gjør vi det i 2019-2022 Slik vet vi at vi er på rett vei 

(Strategiske mål) (Strategiske initiativ) (Resultatindikatorer) 2017 2019 2020 2021 2022 

 

 

 

 

 

 Inkluderende barnehage- og 

skolemiljø 

 

• Øke gjennomføringsgrad innen 

fem år i videregående skole (%) 

• Alle elever på 1 trinn skal 

knekke lesekoden (SOL trinn 4 

of 5) i høsthalvåret (%) 

• Andel elever som skal skåre 

over bekymringsgrensen på 

kartleggingsprøvene i regning 

på 1-3 trinn (%) 

 

• Skåre lavere enn 

landsgjennomsnittet på 

elevundersøkelsen i mobbing 

på 7. og 10. trinn (%) 

74 

 

90 

 

 

70 

 

 

 

 

10,5/ 

8,7 

 

 

74 

 

100 

 

 

80 

 

 

 

 

6 

 

 

74 

 

100 

 

 

90 

 

 

 

 

5,5 

 

 

76 

 

100 

 

 

90 

 

 

 

 

5 

 

78 

 

100 

 

 

90 

 

 

 

 

4,5 

Kongsvinger 

kommune har 

tilpassede og 

differensierte 

helse- og 

omsorgstjenester 

 Tilbud tilpasset personer 

med demens som har 

behov for 

heldøgnsomsorg  

 

 

 Dreie hjemmesykepleien 

til «hjemme-best» 

perspektivet 

• Antall plasser avsatt til demens 

 

 

 

 

 

 

 

• Gjennomsnittlig antall tildelte 

timer i uken, hjemmesykepleie  

73 

 

 

 

 

 

 

 

3,3 

73 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

73 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

78 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

78 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

Innbyggerne har 

gode 

forutsetninger for 

å ivareta egen 

helse, trivsel og 

livskvalitet 

 Tilby gruppeoppfølging 

for pasienter med KOLS 

 Øke legedekningen 

pr 10 000 innbyggere 

 Dag/kveldstilbud til 

personer med demens. 

Behovet blir vurdert 

fortløpende.  

 Utvide tilbudet om 

aktivitet til 

utviklingshemmede   

 Gi tilbud om 

rehabilitering i 

institusjon 

 

 Antall som deltar i 

gruppeoppføling i KOLS 
 

 Antall fastlegeårsverk  

 Antall dagplasser til 

personer med demens 

(en plass er en person en 

dag) 
 

 Antall dagplasser til 

utviklingshemmede 
 

 Antall korttidsplasser til 

rehabilitering/ somatikk i 

egen drift 

8 

 

 

16 

 

85 

 

 

 

32 

 

 

8 

15 

 

 

17 

 

105 

 

 

 

35 

 

 

18 

20 

 

 

17 

 

105 

 

 

 

35 

 

 

18 

 

20 

 

 

17 

 

105 

 

 

 

35 

 

 

25 

20 

 

 

17 

 

105 

 

 

 

35 

 

 

25 

Tabell 5: Prioriterte oppgaver innen livsmestring hele livet 
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6.5: Strategiområde nr 5: Samarbeidsdrevet og digital kommune 

Slik vil vi ha 

det 
Slik gjør vi det i 2019-2022 Slik vet vi at vi er på rett vei 

(Strategiske mål) (Strategiske initiativ) (Resultatindikatorer) 2017 2019 2020 2021 2022 

Kongsvinger 

kommune er 

digital og 

innovativ 

• Realisere DIGEFF-programmet 

• Se kapittel 15 
 

• Bygge innovasjonskultur i alle 

tjenesteområdene og involvere 

alle ansatte 

• Redusere kostnadsbehovet (mill.kr) 

• Innbyggertilfredshet i 

innbyggerundersøkelsen (%) 
 

• Antall realiserte 

innovasjonsprosjekter 

 

- 
 

_ 

 

 
 

1 

 

6 

 

80 

 

1 

6 

 

 

 

1 

6 

 

90 

 

1 

- 

 

 

 

1 

Kongsvinger 

kommune har et 

omdømme som 

skaper stolthet, 

samt fornøyde 

innbyggere og 

næringsliv 

• Omdømmebyggingsprosjekt  

 

• Digitalt førstevalg 

• Kontaktinformasjon og annen 

relevant informasjon om 

tjenestene på nettet 

• «Min side» for direktekontakt 

med kommunen 

 Netto tilflytting  

 

 Raskere svar til innbyggerne 

 Reduksjon i antall telefoner til 

servicetorget (%) 

 Reduksjon i antall besøk på 

servicetorget (%) 

 

120     

Kongsvinger 

kommune er en 

attraktiv 

arbeidsplass 

• Lederutvikling 

 

 

 

• Medarbeiderutvikling 

 

 

 

• Aktiv rekrutteringspolitikk 

 

 

 

• Heltidskultur i Helse og omsorg 

 

 

• Høyt jobbnærvær  

 Score mestringsorientert ledelse 

(enhet/kommune) 

 Kompetanse for kvalitet; andelen 

skoleledere og styrere som har 

godkjent rektor- eller styrerskole 

 

 Kompetanse for kvalitet; lærere 

med godkjent kompetanse 

 Økning sykepleiere med 

masterkompetanse 

 Ansatte uten fagutdanning (%) 
 

 Antall lærlinger 

 Kvalifiserte søkere i 

sykepleierstillinger 

 

 Andel heltidsansatte (%) 

 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 

(%) 

 

 Sykefravær 8%) 

 

 Skår mestringsklima 

(enhet/kommune) 

- 

 

60 

 

 

 

 

80 

 

1 

 

12 

 

24 

- 

 

 

 

30 

71 

 

 

 

8,4 

 

- 

4,3 

 

65 

 

 

 

 

85 

 

2 

 

<11 

 

36 

100 

 

 

 

35 

80 

 

 

 

7,5 

 

4,5 

- 

 

80 

 

 

 

 

90 

 

2 

 

<10 

 

36 

100 

 

 

 

40 

85 

 

 

 

7,0 

 

- 

 

4,5 

 

90 

 

 

 

 

95 

 

2 

 

<10 

 

36 

100 

 

 

 

45 

>85 

 

 

 

<7,0 

 

4,6 

- 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

2 

 

<10 

 

36 

100 

 

 

 

50 

>85 

 

 

 

<7,0 

 

- 

 

Tabell 6: Prioriterte oppgaver innen samarbeidsdrevet og digital kommune 
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7. Strategikart 
 

Strategikartet er verktøyet for å vise den strategiske retningen for Kongsvinger kommune. Strategikartet 

inneholder de strategiske målene sortert i fire målområder; a) organisasjon, b) interne prosesser og 

aktiviteter, c) innbyggere og d) økonomi.  Kartet viser sammenhengen mellom alle målene og hvordan de 

henger sammen og påvirker hverandre.  

Øverst i strategikartet måles den totale effekten av vårt arbeid. Dette handler først av alt om å skape en 

attraktiv kommune som skal gi oss ønsket befolkningsvekst og økonomisk handlefrihet gjennom en sunn 

kommuneøkonomi. Dette er kommunens hovedmålsettinger. Andre sentrale hovedmål er at kommunen skal 

være i stand til å fylle sin samfunnsrolle og bidra til fornøyde innbyggere, fornøyd næringsliv og et godt 

omdømme.  

Oppnåelse av disse hovedmålene er et resultat av at vi lykkes innenfor de fem vedtatte strategiske 

områdene som er beskrevet i kapittel 6. De strategiske målene er sortert etter disse fem områdene ved hjelp 

av farger. Målene aggregeres fra bunnen av kartet og opp til hovedmålsettingene.  

Strategikartet er et verktøy som hele kommunen skal jobbe etter, se figur 10. 
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Forklaring til figuren: 

 

 

Figur 10: Strategikart som viser sammenhengen og avhengighetene mellom målene 
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Visjon: Sammen for et grønt og pulserende Kongsvinger
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8. Medarbeidere 

8.1 Nøkkeltall 

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall fire siste år for kommunen som helhet. For 2018 er tallene pr 1.10., og 

det er av den grunn ikke mulig å vise sykefraværet for hele året. 

  Enheter 
Fast 

ansatte 

Faste 

årsverk 

Stillings-

størrelse 

Lær-

linger 

Uten 

fagutd 

Med 

fagutd 
Høyskole-utd 

Syke-

fravær 

2015 27 1150 933,00 81,10 % 20 12,40 % 33,20 % 54,30 % 8,60 % 

2016 29 1199 977,00 81,50 % 22 12,60 % 32,00 % 55,60 % 8,20 % 

2017 30 1234 1021,00 82,70 % 23 12,40 % 32,20 % 55,50 % 8,40 % 

01.10.2018 30 1254 1046,00 83,41 % 26 16,03 % 32,93 % 51,04 % 7,50 % 

Utv 2015-18 
 

3 104 113,00 1,60 % 6 3,63 % -0,27 % -3,26 %   

Tabell 7: Nøkkeltall 

Økningen i antall enheter fra 2015 til 2018 har bakgrunn i opprettelsen av Flyktning- og 

integreringsenheten, Eidskog og Kongsvinger kemnerkontor og delingen av Teknisk forvaltning i to atskilte 

enheter.  

Nye årsverk i perioden samme periode fordeler seg med 15 % på Administrasjonen, 72 % på Helse-omsorg 

og 12 % på Samfunn, mens det i Oppvekst kun har vært en økning på mindre enn 1 %. 9 % av de nye 

årsverkene er knyttet til opprettelse av det interkommunale kemnerkontoret, familieavdelingen og LOS-

arbeidet. Nøkkeltallene og utviklingen vil for øvrig bli nærmere kommentert under det enkelte 

kommunalområde, som har ulike utfordringer og strategier når det gjelder bemanning, kompetanse og 

arbeidsmiljø. 

8.2 Utfordringsbilde 

Kongsvinger kommune har som strategisk mål å være en attraktiv arbeidsplass. En viktig forutsetning for å 

nå målet er at kommunens ledere er innovative og mestringsorienterte, slik at de kan skape verdier og 

resultater på nye måter sammen med medarbeidere og brukere. Enhetene er svært ulike når det gjelder 

størrelse, arbeidsvilkår og oppgaver, og organisasjonskulturene har sterk sammenheng med de særlovene 

som definerer tjenestene.  Dette gir i sum en svært kompleks organisasjon som krever ulike typer 

lederferdigheter, samtidig som lederne skal ha det samme kunnskapsgrunnlaget og opptre enhetlig og 

samlet utad og overfor medarbeiderne.   

Attraktivitet stiller også krav til medarbeidernes kompetanse. Formell utdanning blir stadig viktigere, og i 

alle tjenesteområder øker behovet for høyere andel med høyere utdanning. Dette skyldes både statlige 

bemanningsnormer og behov for stadig mer avanserte, kompetansekrevende tjenester hos brukerne. Denne 

situasjonen må møtes gjennom målrettet endring av kompetanseprofilene.  

Attraktivitet henger sammen med godt arbeidsmiljø.  Mange yrker i kommunesektoren er spesielt utsatt for 

fysisk og psykisk slitasje, som kombinert med høy gjennomsnittsalder gir sykdomsrisiko.  I deler av 
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kommunen er vold og trusler en del av hverdagen. Sykefraværet er en indikator på arbeidsmiljøet og henger 

sammen med medarbeidernes motivasjon og mestring og ledelsens evne til å gi retning, mening og støtte 

til den enkelte. Et godt arbeidsklima fremmer kommunens omdømme og rekrutteringsgrunnlaget til ledige 

stillinger.  

I deler av kommunen skaper deltidsarbeid utfordringer for brukere, ledere og medarbeidere. Dette er 

spesielt merkbart i Helse og omsorg, der bare 1/3 av medarbeiderne har full stilling. Det er mange årsaker 

til dette, men dette er ikke lenger forenlig med å være en attraktiv arbeidsplass.   

8.3 Fokusområder 

 Felles lederutvikling står sentralt i å utvikle kompetent og enhetlig ledelse på alle nivåer, og som har 

fokus på mestring og innovasjon. Score på medarbeiderundersøkelsen 10-faktor gir viktige indikatorer 

på om ledelsen oppleves som mestringsorientert og kan gi nødvendig retning og støtte til den enkelte 

medarbeider.  

 

Det er dessuten behov for å se ledelse i sammenheng med innovasjon og digitalisering, og det er i gang 

en utredning om å etablere samarbeid om dette med Høgskolestiftelsen og Sør-Odal kommune. Det er 

videre et krav om at alle Kongsvinger kommunes ledere har formell lederutdanning. Dette inkludert ved 

nytilsettinger. De, og de som ikke har dette, vil få løpende tilbud om å ta slik utdanning ved siden av 

jobb. 

 

 Høyere utdanningsnivå hos medarbeidere må først og fremst utvikles gjennom nyrekruttering og ved 

naturlig avgang, men det vil også være nødvendig med videreutdanning av medarbeidere som er i 

organisasjonen. Det er presserende å sørge for at alle lærere i grunnskolen oppfyller lovkravet om 

godkjent undervisningskompetanse. Det samme gjelder spesialistkompetanse på masternivå i 

sykepleiergruppa. Det er også viktig å tilby fagutdanning til ufaglærte medarbeidere som allerede er 

ansatt. En ekspansiv kompetansepolitikk er krevende med tanke på både direkte kostnader og de 

kostnader som genereres av fravær av medarbeidere i utdanning. 

 

 Heltidskultur er et viktig element i konkurransen om den kompetente arbeidskraften i helse og omsorg. 

Unge og nyutdannede helsearbeidere ønsker fulle stillinger, og det er viktig for kommunen å utnytte 

den enkeltes kompetanse fullt ut.  Men den viktigste kilden til ny arbeidskraft ligger hos deltidsansatte.  

Heltidskultur skapes gjennom målrettet strategi og ledelse, tilpassede arbeidstidsordninger, godt 

samarbeid med tillitsvalgte og tilrettelegging for at deltidsansatte kan jobbe mer.  

 

 Det er nødvendig å utvikle en langt mer aktiv rekrutteringspolitikk enn tidligere.  Ansettelser må 

digitaliseres for å oppnå mer effektive prosesser og økt kvalitet på markedsføringen.  Kommunen vil 

delta i «Jobbvinnerprosjektet» som støttes av de sentrale partene i arbeidslivet.  Prosjektet skal utvikle 

og etablere tiltak og nettverk for å styrke tilgang til nøkkelkompetanse innenfor helse og omsorg.  

Erfaringer fra prosjektet skal komme de andre tjenesteområdene til gode.  En fleksibel lønnspolitikk som 
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verdsetter kompetanse er viktig for all rekruttering. En attraktiv lærebedrift er også avhengig av 

lærlingers mulighet til å få fast jobb etter bestått fagprøve. 

 

Tiltak – Samarbeidsdrevet og digital kommune 

Strategiske initiativ 

 

Tiltak 

Lederutvikling  Felles obligatorisk lederutvikling/lederutdanning 

 Felles obligatorisk etterutdanning i digitalisering, innovasjon og ledelse 

Medarbeiderutvikling  Tilby videreutdanning til lærere 

 Tilby masterutdanning til sykepleiere og barnevernansatte 

 Tilby fagutdanning til alle fast ansatte uten fagutdanning 

Aktiv 

rekrutteringspolitikk 

 Samarbeid med videregående skole for å ansette flere lærlinger 

 Jobbvinnerprosjekt med fokus på å rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonell i Helse 

og omsorg 

Heltidskultur i Helse og 

omsorg 

 Utlyse hele stillinger 

 Øke deltidsstillinger ved ledighet 

 Etablere alternative arbeidstidsordninger 

Høyt jobbnærvær  Praktisere «leder før lege», slik at tilrettelegging kan skje før sykemelding er nødvendig 

 Egenmelding fremfor sykemelding for å redusere varigheten av sykefraværstilfeller 

 Særskilt oppfølging av ansatte som har mer enn 7,5% sykefravær 

Tabell 8: Tiltak innen strategimålet attraktiv arbeidsplass 
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9. Økonomiske perspektiver og forutsetninger planforutsetninger  

 

9.1 Planforutsetninger  

I økonomiplan 2019-2022 har rådmannen lagt følgende budsjettforutsetninger til grunn:  

 

  2019 2020 2021 2022 

Befolkning 01.01         (pr. 01.07.2018 = 17 887) 17 950       

Deflator 2,8 % 2019 kr 2019 kr 2019 kr 

Lønnsvekst 3,25 %       

Prisvekst 2,1 %       

Renteutvikling, årlig gjennomsnitt 2,1 % 2,5 % 3,0 % 2,8 % 

Skattevekst 1,2 %       

Tabell 9: Budsjettforutsetninger 

 

 Planen er fremstilt i nominell 2019-kroneverdi  

 Lønns- og prisvekst er justert i henhold til statsbudsjettet med 2,8% . 

 Pensjonskostnaden ligger fast i hele planperioden 

 Estimert lånerente er lagt inn med 2,1 % for formålslånene i 2019, 2,5 % i 2020, 3,0 % i 2021 og 2,8 % i 

2022. Dette er i henhold til Kommunalbankens forslag til budsjettrenter for perioden 2019-2022.  

 Driftsrammene til kommunens selskaper er justert med deflator 2,8 % dersom ikke annet er vedtatt eller 

rådmannen anbefaler andre føringer. 

 Endringene er satt opp i forhold til budsjett 2018. 

Perspektiver for økonomiplanperioden  

Regjeringen har klare forventninger til at kommunesektoren arbeider kontinuerlig med effektivisering av 

driften. Dette for å klare å opprettholde og forbedre innbyggerens tjenestetilbud. Dette vil prege 

overføringene i fremtiden. Regjeringen minsker også veksten av bruk av oljeinntekter i 2019 og prioriterer 

skattelettelser. Dette vil også prege økonomien frem i tid. I tillegg planlegges det også store endringer i 

regelverket vedrørende eiendomsskatt, som vil kunne få konsekvenser for kommunen i planperioden. 

Kongsvinger kommune er en lavinntektskommune. Dette innebærer at det er veksten i frie inntekter (skatt 

og rammetilskudd), uavhengig av kommunes egen skatteinngang, som i det alt vesentlige har betydning for 

hvilke frie inntekter som kan legges til grunn i kommunens budsjett.   

Den økonomiske situasjonen vil være utfordrende fremover. Forventede endringer i 

befolkningssammensetningen vil medføre kostnadsvekst. Noe av demografikostnadene er bygget inn i 

delkostnadsnøklene i rammetilskuddet og kompenseres igjennom rammeoverføringer til kommunene. Det 

samme gjelder generell justering av pris- og lønnsvekst (kommunal deflator). Finansutgifter i form av renter 

og avdrag må kommunen dekke selv. 



 
   

48 

  

I økonomiplanperioden er det planlagt flere store etableringer av formålsbygg. Dette øker 

finanskostnadene, noe som vil påvirke kommunens drift. Med økte demografikostnader og økte 

finansutgifter vil kommunens økonomiske handlingsrom bli begrenset. 

Det finnes flere metoder for å illustrere dette. Nedenfor har vi brukt prognoser fra Telemarksforskning for å 

anslå de økte demografiutfordringene og i hvilken grad disse vil kompenseres som rammeoverføring frem 

mot 2030. Utgangspunktet for framskrivingen er en ren videreføring dagens utgifter og inntekter med 

tjenestetilbud på 2018 nivå.  Dette fremskrives med tillegg for forventede demografiendringer som vil 

påvirke tjenestebehov og tjenestetilbudet. I sammenstillingen er anslag på finansutgifter for år 2022 

videreført mot 2030. Dette innebærer at sum årlige låneopptak ikke overstiger årlige avdrag og en nivårente 

på 2,5 %. Dersom årlige lånebehov er høyere enn samlet avdrag årene etter 2022, vil finansutgiftene øke 

ytterligere. 

 

 

Figur 11: Estimert i milliarder endringer i fremtidig inntekter og utgifter 

For årene som kommer vil demografikostnadene ikke fullt ut kompenseres gjennom tildeling av 

rammetilskuddet. Dette illustrert som avstand mellom rød og blå linje i figuren over.  

 

For årene 2025 og 2030 viser framskrivingen at veksten i utgiftene er anslått til omlag 7 mill kr og 21 mill 

kr høyere enn kompenserte inntekter. 
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Kommunen må selv dekke inn finansutgiftene knyttet til investeringer. Dette vil øke presse i fremtidig 

økonomi. Den grønne linjen i grafen illustrerer hvilke økonomiske konsekvenser økonomiplanens 

investeringsnivå vil kunne ha for fremtiden. Omkring år 2025 vil demografiutgiftene og finansutgiftene 

samlet ha en vekst på om lag 56 mill som ikke kompenseres gjennom rammetilskuddet.  

Prioritering i budsjettet 

Diagrammet nedenfor viser hvordan driftsutgiftene er fordelt mellom kommunalområdene i budsjett 2019. 

 

 

Figur 12: Fordeling av driftsutgifter 

Det vil være helt nødvendig med stram økonomistyring og stor oppmerksomhet rettet mot 

effektiviseringstiltak. I fremtidig økonomiplaner vil det kreve endringer i struktur og i hele organisasjon for 

å tilpasse seg de økonomiske vilkårene framover. Organisasjonen må spisse seg mot en innovativ og 

nytenkende hverdag, hvor digitalisering og effektivisering av tjenester med høy kvalitet står i sentrum.  

 

 

 

  

Organisasjon, 
innovasjon og 
digitalisering

8,0 % Økonomi
1,4 %

Samfunn
17,7 %

Oppvekst
34,6 %

Helse og 
omsorg
38,3 %

B 2019 fordelt på komunalområde
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Tabellen nedenfor viser budsjettrammene til de enkelte områdene for planperioden: 

 

Tabell 10 Oversikt over netto driftsrammer kommunal og stabsområder 

I budsjett 2019 er følgende endringer foretatt:  

 Fra kommunalområdene helse, oppvekst, organisasjon, innovasjon og digitalisering og økonomi er 

energi, kommunale avgifter og husleier med noen unntak flyttet til samfunn. 

 Fra organisasjon, innovasjon og utvikling er funksjoner fra service og forvaltning og 

utviklingsenheten flyttet til kommunalområdene helse, oppvekst og samfunn. Se innledningsvis 

kapittel 1. 

 Barnevern er flyttet fra adm./støtte til oppvekst. 

 

Økonomiske nøkkeltall 

 

 
Tabell 11Kostra nøkkeltall de 5 siste årene, samt sammenligning 2017 med gjennomsnitter 

 

Ovenstående tabell viser at kommunen ligger høyt når det gjelder lånegjeld, men har en høyere beholdning 

av disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter enn landsgjennomsnittet. Kommende planperiode med 

økning av gjeldsmassen vil forverre dette bildet. 

 

 

Økonomiplan 2019 - 2022

Tjenesteområdene R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Sum Organisasjon, innovasjon og digitalisering 79 125 86 367 81 452 79 680 73 895 69 835

Sum Samfunn 153 739 160 111 180 986 170 062 169 140 169 439

Sum Oppvekst 348 797 355 907 352 730 350 216 346 964 346 490

Sum Helse og omsorg 376 155 389 003 390 346 389 466 389 720 389 426

Sum Økonomi 12 550 13 848 14 709 14 380 14 351 14 337

Totalt alle enheter 970 366 1 005 236 1 020 223 1 003 804 994 070 989 527

Sum finans -970 366 -1 005 236 -1 020 223 -1 003 804 -994 070 -989 527

Totalt 0 0 0 0 0 0

Kostra- Gj.snt. Landet

Kongsvinger 2013 2014 2015 2016 2017 gruppe 8 Hedmark u/Oslo

Netto dr.res i % av brutto driftsinntekter 3,3 % 1,3 % 4,5 % 2,2 % 2,9 % 3,8 % 3,2 % 3,7 %

Netto lånegjeld i % av br. driftsinnt. Konsern 85,1 % 85,5 % 82,2 % 82,6 % 85,0 % 95,1 % 79,8 % 83,6 %

Disposisjonsfond i % av br. dr.inntekt konsern 4,2 % 5,5 % 6,3 % 9,3 % 10,5 % 9,2 % 13,6 % 10,0 %

Eiendomsskatt i % av brutto dr.innt. Konsern 2,7 % 2,6 % 2,9 % 2,8 % 2,6 % 2,5 % 3,8 % 3,2 %

Brutto dr.utg.adm. og styring i % av tot. br- 

driftsutg. konsern 6,8 % 6,9 % 6,3 % 5,8 % 7,6 % 6,1 % 7,2 % 6,5 %

-Herav brutto dr.utg. styring og 

kontrollvirksomhet av tot. br. dr.utg. konsern 0,8 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,9 %

-Herav brutto dr.utg. administrasjon i % av tot. 

br. driftsutg. konsern 6,0 % 6,3 % 5,6 % 5,1 % 7,0 % 5,5 % 6,5 % 5,6 %
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For planperioden vil framskrivingen av nøkkeltallene være estimert til følgende: 

 

Tabell 12 Fremskrevet estimert nøkkeltall for planperioden 

 

Kommunen lå i 2016 og 2017 under landsgjennomsnittet når det gjaldt netto driftsresultat. 

 

Figur 13 Netto driftsresultat 

  

2018 2019 2020 2021 2022

Netto driftsresultat i % av br.driftsinnt. 1,01 % 1,02 % 1,86 % 1,95 % 2,21 %

Netto lånegjeld  i % av br.driftsinnt. 113,2 % 121,0 % 134,7 % 136,0 % 137,8 %

Disposisjonsfond  i % av br.driftsinnt. 14,0 % 14,9 % 16,8 % 18,7 % 21,0 %

Eiendomsskatt  i % av br.driftsinnt. 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 %
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10. Driftsbudsjettet 
 

10.1 Skjema 1A 

 

Tabell 13 Skjema 1A 

 
1 Skatteanslaget i budsjett 2019 bygger på KS prognosemodell.  

Skatteveksten er anslått til 1,2%, som er gjennomsnitt av de siste 3 årene. 

Anslått skattenivå på 81,3% av landsgjennomsnittet. Med utgangspunkt i skattenivået er det budsjettert  

inntektsutjevning på 72 003'. 

2 Konsesjonsavgift 216'      
3 Generelle statstilskudd: Rentekompensasjon 4 690', integreringstilskudd 25 513'    
4 Utbytte Eidsiva energi 100'      
5 Avsetning til bundne fond: Konsesjonsavgift 216'      

 

 

 

 

Budsjettskjema 1A - drift                                                

(i tusen)

Vedtatt 

regnskap 

2017

Reg.budsj 

2018

Budsjett 

2019

Budsjett 

2020

Budsjett 

2021

Budsjett 

2022

SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 1 438 187 438 433 457 360 457 360 457 360 457 360

ORDINÆRT RAMMETILSKUDD 1 517 262 530 235 546 009 546 009 546 009 546 009

SKATT PÅ EIENDOM 38 576 45 446 46 737 46 737 46 737 46 737

ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKATTER2 217 202 216 216 216 216

ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD3 35 093 37 731 30 203 30 203 30 203 30 203

SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 1 029 335 1 052 047 1 080 525 1 080 525 1 080 525 1 080 525

RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE4 8 295 8 283 10 396 11 861 13 700 14 026

GEVINST FINANSIELLE INSTRUMENTER (OMLØPMIDL) 0 0 0 0 0 0

RENTEUTG.,PROVISJONER OG ANDRE FIN.UTG. 19 991 27 256 33 386 40 015 52 492 52 898

TAP FINANSIELLE INSTRUMENTER (OMLØPSMIDLER) 0 0 0 0 0 0

AVDRAG PÅ LÅN 34 467 40 000 42 425 46 217 52 978 54 556

NETTO FINANSINNT./UTG. -46 163 -58 973 -65 415 -74 371 -91 770 -93 428

TIL DEKNING AV TIDLIGERE REGNSK.M. MERFORBRUK 0 0 0 0 0 0

TIL UBUNDNE AVSETNINGER 32 790 47 029 27 914 33 443 33 183 33 333

TIL BUNDNE AVSETNINGER5 309 202 216 216 216 216

BRUK AV TIDLIGERE REGNKS.M. MINDREFORBRUK 22 139 26 866 0 0 0 0

BRUK AV UBUNDNE AVSETNINGER 3 761 3 500 12 875 8 100 7 800 4 800

BRUK AV BUNDNE AVSETNINGER5 0 0 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER -7 199 -16 865 -15 255 -25 559 -25 599 -28 749

OVERFØRT TIL INVESTERINGSBUDSJETTET 0 0 0 0 0 0

TIL FORDELING DRIFT 975 973 976 209 999 855 980 595 963 156 958 348

SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) 949 106 976 209 999 850 979 090 960 251 954 943

MER/MINDREFORBRUK 26 866 0 0 0 0 0
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10.2 Skjema 1B 

 

Budsjett skjema 1B - til fordeling drift           

(i tusen)

Vedtatt 

regnskap 

2017

Reg.budsj 

2018

Budsjett 

2019

Budsjett 

2020

Budsjett 

2021

Budsjett 

2022

ORGANISASJON OG UTVIKLING

RÅDMANNSENHETEN 25 449 9 405 12 419 11 430 12 419 11 430

UTVIKLINGSENHETEN 33 972 37 899 36 118 35 535 29 011 25 940

HR 10 016 12 543 11 674 11 474 11 224 11 224

ØKONOMIENHETEN 8 095 0 0 0 0 0

SKATT 4 454 0 0 0 0 0

SERVICE OG FORVALTNING 13 096 13 320 8 332 8 332 8 332 8 332

BARNEVERN 44 977 0 0 0 0 0

OVERFØRINGER ADMINISTRASJON 12 435 12 177 12 909 12 909 12 909 12 909

Sum ORGANISASJON OG UTVIKLING 152 492 85 344 81 452 79 680 73 895 69 835

SAMFUNN

KULTUR- OG FRITIDSENHETEN 21 388 23 549 23 185 21 343 21 345 21 345

FLYKTNING- OG INKLUDERINGSENHETEN 25 286

NAV SOSIAL 44 679 42 922 42 061 41 559 41 560 41 560

TEKNISK FORVALTNINGSENHET 17 845

NÆRING OG MILJØ 0 13 862 14 759 13 509 13 509 13 509

AREAL- OG BYUTVIKLING 0 3 297 4 808 4 808 4 808 4 808

KONGSVINGER KOMMUNALE EIENDOMSENHET 40 790 40 412 57 129 56 938 56 970 56 940

SAMFUNN 35 065 39 074 31 935 30 978 31 307

OVERFØRINGER SAMFUNN 17 784

Sum SAMFUNN 167 773 159 107 181 016 170 092 169 170 169 469

OPPVEKST

KONGSVINGER UNGDOMSSKOLE 534 48 206 43 913 42 083 40 253 38 522

TRÅSTAD UNGDOMSSKOLE 24 906 0 0 0 0 0

HOLT UNGDOMSSKOLE 20 660 0 0 0 0 0

ROVERUD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 19 653 18 077 13 517 12 952 12 388 11 823

LANGELAND SKOLE 27 545 26 633 24 469 25 685 27 313 28 631

VENNERSBERG SKOLE 23 802 24 404 23 032 24 260 25 897 27 743

AUSTMARKA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 11 852 13 242 11 568 11 121 10 674 10 227

MARIKOLLEN SKOLE 22 639 23 860 22 955 23 768 23 769 23 769

BRANDVAL OPPVEKSTSENTER 14 695 16 216 14 115 13 683 13 263 12 842

MARIKOLLEN BARNEHAGE 8 411 8 399 8 091 8 075 8 075 8 075

LANGELAND BARNEHAGE 10 588 10 384 9 312 9 291 9 291 9 291

VINGER BARNEHAGE 13 642 13 226 12 256 12 228 12 228 12 228

VANGEN BARNEHAGE 10 313 10 494 9 161 9 146 8 846 8 846

PPT 7 830 7 998 7 506 7 506 7 506 7 506

BARNEVERN 0 44 332 44 993 44 141 43 343 43 343

OPPVEKST 0 88 700 107 842 106 277 104 118 103 644

OVERFØRINGER OPPVEKST 83 982 0 0 0 0 0

Sum OPPVEKST 301 052 354 171 352 730 350 216 346 964 346 490

HELSE

FLYKTNING- OG INKLUDERINGSENHETEN 0 24 080 20 406 20 381 19 356 19 356

HELSE OG REHABILITERING 76 304 81 884 86 680 87 516 87 528 87 528

ROVERUD OMSORGSENHET 76 470 74 224 70 539 70 583 73 542 73 542

AUSTMARKA OG HOLT OMSORGSENHET 39 442 39 626 42 185 42 177 42 185 42 185

LANGELAND OG SKYRUD OMSORGSENHET 68 934 73 901 73 622 73 614 73 620 73 620

HJEMMEBASERTE TJENESTER KONGSVINGER 44 674 48 314 46 423 45 669 44 923 45 023

AKTIVTET OG BISTAND 43 312 40 353 41 698 41 697 41 696 41 696

HELSE 0 2 021 8 793 7 829 6 870 6 476

OVERFØRINGER HELSE 3

Sum HELSE 349 138 384 403 390 346 389 466 389 720 389 426

ØKONOMI

ØKONOMIENHETEN 0 9 314 10 302 9 973 9 944 9 930

SKATT 0 4 271 4 407 4 407 4 407 4 407

Sum ØKONOMI 0 13 585 14 709 14 380 14 351 14 337

6 FINANS - 1B -21 349 -20 401 -20 403 -24 744 -33 849 -34 614

T O T A L T -  til fordeling i drift 949 106 976 209 999 850 979 090 960 251 954 943
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10.3 Driftsinntekter 

Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,6 

mrd. kr. for 2019.  

 

Statsbudsjettet har en ramme på frie inntekter for Kongsvinger kommune tilsvarende 1.005,7 mill. kr. 

Prisveksten i kommunesektoren er for 2018 anslått til 2,8%. Statsbudsjettet beregner skatteanslagene ut fra 

historiske tall og innbyggertall 2018. I beregninger lagt til grunn i budsjettet er det beregnet etter siste 

kjente opplysninger og anslag i forhold til KS prognosemodell. Prognosemodellen kom med en anslått 

befolkning 1.1.2019 på 18.033 innbyggere. Dette skulle tilsi en befolkningsvekst på 146 innbyggere fra 

1.7.2018 – 31.12.2018. Dette synes urealistisk sett i forhold til tidligere tall for innbyggerutvikling. Av 

forsiktighetshensyn er befolkningsanslaget justert ned til 17.950 pr 1.1.2019. Dette tilsvarer en 

befolkningsøkning på 63 innbyggere. For Kongsvinger kommune gir dette en vekst i rammeoverføring 

sammenlignet mot 2018 på 28 mill. kr. til 1.003,4 mill. kr. 

 

For 2018 har kommunene fått beholde en merskattevekst på 2,13 milliarder kr som gir Kongsvinger 

kommune merinntekter hovedsakelig i forhold til økt inntektsutjevning med ca 6,5 mill.kr. Men dette gjelder 

kun året 2018. For 2019 er det for landet anslått en skattevekst på 1,8%. Det er utfra dette beregnet en 

skattevekst for Kongsvinger kommune på 1,2%. 

 

 
 

Annet: 

 Endringer i eiendomsskatteloven vedtatt i 2017 innebærer at produksjonsutstyr og installasjoner 

skal være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket innføres gradvis med 1/7 reduksjon fra og med 2019. 

 Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendommer foreslås redusert fra syv til fem 

promille med virkning fra 2020 

 
Andel skatt og netto inntektsutjevning ligger i Kongsvinger på 94 % av landsgjennomsnittet. Inkludert 

eiendomsskatt er kommunen på 95 %. Avviket opp til inntekter på landsgjennomsnitt er anslagsvis 50 mill. 

kr. Kongsvinger kommune har dermed noe lavere økonomisk handlingsrom enn andre kommuner.  Dette gir 

et utfordrende bilde og bidrar til at kommunen må dreie mot et styrket fokus på innovasjon, digitalisering 

og effektivisering for å skape best mulig tjenestetilbud for innbyggerne i Kongsvinger.  Bildet viser også 

med stor tydelighet at vekst, utvikling og økt innbyggertall med barn og unge har stor betydning.  

 

  

Statsbudsjett

Anslag på frie inntekter 2018 975 227

Anslag på frie inntekter 2019 1 003 369

Vekst skatt og rammetilskudd 2018 til 2019 justert for deflator 28 142
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Befolkningsutvikling og kommunens inntekter 

I inntektssystemet for kommunesektoren legges folketall per 1.7. året før tildelingsåret til grunn for 

fordeling av rammetilskudd og utgiftsutjevning. Når det gjelder inntektsutjevningen kommunene i mellom, 

beregnes dette ut i fra folketall per 1.1. i tildelingsåret. Det vil si at inntektsutjevningen og skatteinntekter 

er en usikkerhetsfaktor i budsjettet. Befolkningsutviklingen vil ha stor betydning for hvilke frie inntekter 

Kongsvinger kommune kan påregne de nærmeste årene.  

 

 
Tabell 15 

 

Tabellen over viser spesifisering av rammetilskuddet.  

 

 Innbyggertilskuddet er et fast beløp per innbygger per 01.07.2018, det vil si  

kr. 24 710.  

 

 Inntektsutjevningen vil baserer seg på innbyggerantallet 01.01.2019. I tillegg vil det ikke være 

endelig fastsatt før i februar 2020. I budsjett 2019 er det innbyggertallet 01.01.2019. anslått til 

17 950 innbyggere. 

 

 Kongsvinger kommune fikk redusert arbeidsgiveravgift fra 14,1 % til 10,6 % fra 01.07.2014. For 

denne fordelen ble kommunen trukket 21 mill. i rammetilskuddet for budsjettåret 2015. Dette 

fremkommer på linjen «saker særskilt fordeling». 

 

 Endringen i inntektssystemet er nå mer rettet mot kommunens reelle distrikts utfordringer og 

tilskuddet fordeles med en større del per innbygger, og mindre del per kommune. Distriktstilskuddet 

for Kongsvinger økt fra 2018 til 2019 med 524 000 kr. 

 

 

  

2018 2019

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 424 791 441 982

Utgiftsutjevning 26 544 26 667

Overgangsordningen  - INGAR -1 280 -952

Saker særskilt ford.(inkl.helsestasjon skolehelse og arbavg.) -6 070 -1 252

Endringer saldert budsjett/RNB m.m. 546 0

Distrikstilskudd Sør-Norge 16 497 17 021

Ordinært skjønn inkl. bortfall av dif.arb.avg 2 100 1 800

 Sum Rammetilskudd 463 128 485 266

Inntektsutjevning 70 812 71 672

Skatt 441 287 446 364

Anslag på frie inntekter 975 227 1 003 302
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Spesifisering av utgiftsutjevning i rammetilskuddet: 

 
Tabell 16 

 

Tabellen viser at Kongsvinger har utgifter 3% over landsgjennomsnittet ut fra demografien. Spesielt gjelder 

dette gruppen 67 år og eldre. I tillegg har kommunen en del generelle utfordringer innen 

befolkningssammensetningen i forhold til landsgjennomsnittet som gjør at det genererer ekstra inntekter. 

De feltene som er markert med rødt viser at kommunen ligger under landsgjennomsnittet for utgiftsbehov 

med befolkningen under 66 år, spesielt i forhold til barn mellom 2-15 år, der reduksjonen er betydelig 

sammenlignet med landsgjennomsnittet. Dette medfører store fratrekk i inntektene.  

 

  

Bruk av folketall 1.7. Antall 2018 Indeks 2018

Tillegg/fradrag 

2018

Antall 

2019 Indeks 2019

Tilegg/fradrag 

2019

1000 kr 1000 kr

0-1 år 290 0,7228                        -1 344 259 0,6722                          -1 686 

2-5 år 663 0,7926                      -26 346 651 0,7888                        -27 676 

6-15 år 1 948 0,9046                      -22 672 1 946 0,9033                        -23 759 

16-22 år 1 552 0,9828                           -347 1 500 0,9657                             -734 

23-66 år 9 882 0,9598                        -3 730 9 869 0,9596                          -3 897 

67-79 år 2 644 1,4022                       19 906 2 711 1,4057                         20 983 

80-89 år 750 1,2477                       16 862 771 1,2747                         19 523 

over 90 år 175 1,1577                         5 410 180 1,1932                           6 922 

Basistillegg 0,6015 0,5455                        -7 715 0,5997 0,5481                          -7 946 

Sone 102 152 1,4708                         4 271 99 005 1,4369                           4 127 

Nabo 32 165 1,0103                              93 32 282 1,0173                              164 

Landbrukskriterium 0,0042 1,2342                            442 0,0042 1,2474                              463 

Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 133 0,7926                        -1 322 144 0,8380                          -1 076 

Flyktninger uten integreringstilskudd 585 1,1660                         1 252 569 1,1245                              978 

Dødlighet 161 1,1531                         6 200 154 1,1220                           5 158 

Barn 0-15 med enslige forsørgere 460 1,1054                         1 552 438 1,0877                           1 484 

Lavinntekt 926 1,0461                            427 908 1,0236                              250 

Uføre 18-49 år 556 1,7321                         4 274 563 1,6771                           4 116 

Opphopningsindeks 1,0000 0,9936                             -55 0,5988 0,9338                             -588 

Aleneboende 30 - 66 år 1 758 1,1539                         2 681 1 744 1,1374                           2 493 

PU over 16 år 91 1,3766                       16 337 94 1,4059                         18 373 

Ikke-gifte 67 år og over 1 740 1,4971                       20 135 1 795 1,5216                         22 051 

Barn 1 år uten kontantstøtte 108 0,7858                        -3 328 93 0,7091                          -4 652 

Innbyggere med høyere utdanning 3 163 0,7058                        -5 020 3 268 0,7158                          -4 997 

1 Kostnadsindeks 1,03113                    27 962 1,03216                       30 074 

(Tillegg/trekk kr pr innb.)

2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr 27 962             30 074              

3 Nto.virkn. statl/priv. skoler -1 418 -3 408

4 Sum utgiftsutj. mm (2+3) 26 544             26 667              
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Eiendomsskatt   

 

Inntektene fra eiendomsskatten i 2018 er på ca 46,4 mill.kr kr.  

 

Inntekter eiendomsskatt 2019  

Type eiendom      Takstverdi  Skattesats Inntektsgrunnlag 

Bolig og fritid    14 120 000 000 2,75 38 830 000 

Næring og tomter   3 222 635 000 2,24 7 218 000 
Særskilt grunnlag (fritatt produksjonsutstyr / 
installasjoner som avskrives over 7 år)  313 137 500 2,2 689 000 

Sum eskatt          46 737 000 

Tabell 17 

 

Det foreslås det en endringer på skattesatsen for bolig, landbruk og fritidseiendommer; fra 2,7 promille til 

2,75 promille. I tillegg en økning i skattesatsen for næring og tomter fra 2,2 promille til 2,24 promille. Dette 

tar høyde for forventet prisstigning i 2019 på 2,1% og fører til en økt skatteinntekt på kr. 835.000,-. 

Endringer i eiendomsskatteloven som ble vedtatt i 2017 innebærer at produksjonsutstyr og installasjoner 

skal være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket innføres gradvis med 1/7 del reduksjon i eiendomsskatten årlig 

fra og med 2019 til det er fullt implementert i 2025. For Kongsvinger kommune utgjør bortfallet en årlig 

reduksjon i eiendomsskatten på 115.000 kr. Stortinget har vedtatt at kommunene skal få tilnærmet full 

kompensasjon for bortfallet av inntekter, begrenset oppad til 500 mill. kr. 

Andre driftsinntekter 

Driftsinntektene er deflatorjustert, justert i henhold til nye statlige føringer eller vurdert til å bli holdt på 

samme nivå som 2018. Se eget dokument vedrørende betalingsregulativet for 2019.  

Tilskudd for ressurskrevende brukere blir beregnet etter egen modell. Retningslinjer for grunnlaget for 

beregninger kommer i januar året etter budsjettåret, og gir dermed en viss usikkerhet i budsjettprognosen. 

Integreringstilskuddet er plassert på sentral budsjettpost, og skal dekke kostnader på alle budsjettområder 

underveis i året som har med integrering. 

 

10.4 Driftsutgifter  

Lønn  
Kommunens totale lønnsbudsjett for 2019 er på 846 mill.kr. Lønnsutgiftene er kommunens største utgift, 

som utgjør 61 % kr av det totale driftsbudsjettet. Medarbeideren er derfor den viktigst ressursen kommunen 

har for å forvalte et godt tjenestetilbud. 
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Tabellen nedenfor viser nøkkeltall pr. 31.12. siste fire år: 

 

 
Tabell 18 

 

Fra 2014 til 2017 har kommunen økt med 117 årsverk.  Dette utgjør en stor andel av veksten i 

driftsutgiftene fra 2014 til 2017. Se oversikt i det enkelte kommunalområde for detaljer.  

 

Det er tatt høyde for en lønnsvekst på 3,25%. For å drifte mest mulig kostnadseffektivt må kommunens 

ledere fokusere på innovasjon i en mestringsorientert ramme og skape verdier og resultater på nye måter 

sammen med medarbeidere og brukere.  Dette stiller også krav til medarbeidernes rolle og kompetanse.   

 

Kommunens hovedutfordringer som arbeidsgiver er knyttet til et generelt høyt sykefravær, og det er 

vanskelig å definere én bestemt årsak. Sykefraværet koster kommunen årlig i underkant ca 25 mill.kr. I 

tillegg til dette kommer utgifter til vikar. Mange yrker i kommunesektoren er spesielt utsatt for fysisk og 

psykisk slitasje, kombinert med høy gjennomsnittsalder.  NED-prosjektet videreføres i 2019.  

 

Ved å redusere kommunens sykefravær til samme nivå som landsgjennomsnittet er det lagt inn en 

reduksjon i vikarbudsjettet på 2 mill. kr. 

Pensjon 

Det skilles mellom den pensjonspremien som kommunen blir fakturert, og den beregnede 

pensjonskostnaden som bokføres i driftsregnskapet. Differansen mellom disse størrelsene er premieavviket.  

Kongsvinger kommune utgiftsfører premieavviket i henhold til forskriftene. Avvik før 2011 fordeles over 15 

år, for 2012 og 2013 over 10 år og fra 2014 over 7 år.  Akkumulert premieavvik pr. 31.12.17 er 65,9 mill. 

kroner. 

 

Premieavviket føres årlig som en inntekt eller utgift i driftsregnskapet, og gir en ”forbedring” eller 

”forverring” av regnskapsresultatet som ikke er relatert til selve driften av kommunen. For regnskapsåret 

2017 ble det utgiftsført 0,3 mill. kroner i netto premieavvik i driftsregnskapet. I budsjett 2018 er det lagt inn 

en inntektsføring av premieavvik på 22,9 mill. kr og nedbetaling av akkumulert premieavvik på 11,8 mill. 

kroner. Tallene for 2018 og 2019 er kun prognoser og bildet vil endre seg når endelig regnskap foreligger. 

 

Premieavvik og forfalt premie påvirkes av bruk av premiefond. Årets regnskapsførte pensjonskostnad 

påvirkes ikke. Premiefondet er Kongsvinger kommunes fond, men forvaltes av KLP og kan kun benyttes til 

 Fast 

ansatte 

Faste 

årsverk 
Stilling 

Lær-

linger 

Uten 

fagutd 

Med 

fagutd 

Høyskole-

utd 

Medarbeider-

undersøkelse 

Syke-

fravær 

2014 1098 904 82,3 % 11 11,0 % 33,0 % 56,1 % 4,6 av 6 8,0 % 

2015 1150 933 81,1 % 21 12,4 % 33,2 % 54,3 % - 8,6 % 

2016 1199 977 81,5 % 22 12,6 % 32,0 % 55,6 % 3,9 av 5 8,2 % 

2017 1234 1021 82,7 % 24 12,4 % 32,2 % 55,5 % - 8,4 % 
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betaling av pensjonspremie. Premiefondet består av avkastning på pensjonsmidler og for mye betalt premie. 

Kongsvinger kommune bruker av premiefondet fortløpende for å bedre kommunens likviditet og reduserer 

premieavviket. 

 

 
Figur 14 

 

I tillegg til pensjonspremien er det et årlig egenkapitalinnskudd i KLP som belastes investeringsregnskapet. 

Egenkapitalinnskuddet for 2019 er anslått til 4,3 mill.kr kr. Beløpet belastes ubundne kapitalfond. 

 

 
Tabell 19 

Renter og avdrag  

Norges Bank økte styringsrenten med 0,25% på rentemøte 20.09.18.  noe som var første renteøkning i 

Norge på 7,5 år. Dette var tydelig signalisert på tidligere rentemøte og helt i tråd med hva markedet 

forventet. Derimot nedjusterte sentralbanken sine prognoser på fremtidig rentebane. Norges Bank 

fremhever at det er usikkerhet om virkningen av høyere rente som taler for å gå varsomt frem i 

rentesettingen. I budsjett og økonomiplan er det lagt til grunn en lånerente på 2,1 % for budsjett 2019, 2,5% 

for 2020, 3,0% for 2021 og 2,8% for 2022. Dette i henhold til Kommunalbankens forslag til budsjettrente for 

perioden 2019-2022. Dette forslaget baserer seg på offentlig tilgjengelige prognoser og markedsrenter.  

Formidlingslån og forretningslån dekkes av eksterne. Formålslån belaster kommunens driftsbudsjett i sin 

helhet. Pr. oktober 2018 har kommunen en gjennomsnittlig flytende rente på ca. 1,85 % etter renteheving 

gjeldende fra 17.10.18. 
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 R. 2014 R. 2015 R. 2016 R. 2017 B. 2018 B. 2019

Premieavvik inntekts-/utgiftsføres årlig 4 354 -8 242 11 683 10 859 22 930 45 622

Akkumulert premieavvik 82 900 63 983 66 169 65 861 76 991 108 145

Årlig nedbetaling av akk. Premieavvik 10 053 10 675 9 498 11 167 11 800 14 468
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Nedenstående tabell viser forventet gjeldsutvikling for kommunen i kommende planperiode. 

 

Tabell 20 Gjeld fordelt i tre kategorier 

Kommunen vil i planperioden øke sin lånegjeld fra 1 590 mill.kr kr. til 1 957 mill.kr kr. En økning på 367 

mill. kr.   

Kommunen har ca. 27 % av gjelden bundet i fastrente og rådmannen anser derfor at det er vesentlig risiko i 

forhold til fremtidige rentekostnader knyttet til gjeldsmassen.  

 

Det legges i planperioden opp til vesentlige låneopptak som vil binde opp en stor del av kommunens midler 

i lang tid fremover. 

2019 2020 2021 2022

Formidlingslån IB 279 347            313 256                324 657            334 546           

Avdrag -16 091            -18 599                 -20 111            -21 611           

Nytt låneopptak 50 000              30 000                   30 000              30 000             

Saldo UB 313 256            324 657                334 546            342 935           

18,3 % 17,0 % 17,3 % 17,5 %

Forretningsmessig gjeld IB 198 039            244 427                296 087            286 987           

Avdrag -5 413               -7 140                   -9 100               -9 100              

Nytt låneopptak 51 800              58 800                   -                    -                   

Saldo UB 244 427            296 087                286 987            277 888           

14,3 % 15,5 % 14,9 % 14,2 %

Formålsgjeld IB 1 112 472        1 154 932             1 287 981        1 309 338       

Avdrag -31 632            -34 101                 -39 673            -41 707           

Nytt låneopptak 74 092              167 150                61 030              68 980             

Saldo UB 1 154 932        1 287 981             1 309 338        1 336 611       

67,4 % 67,5 % 67,8 % 68,3 %

Formidlingslån UB 313 256            324 657                334 546            342 935           

Forretningsmessig gjeld UB 244 427            296 087                286 987            277 888           

Formålsgjeld UB 1 154 932        1 287 981             1 309 338        1 336 611       

Saldo UB 1 712 615        1 908 725             1 930 872        1 957 434       
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Figur 15: Utvikling i langsiktig gjeld 

Den samlede økning på 367 mill. kr. i lånegjeld vil med dagens rentenivå på 1,85% utgjøre en økt årlig 

rentekostnad på 6,5 mill. kr. Ved en rente på 3% utgjør dette en økt årlig rentekostnad på 10,5 mill. kr.  

 

 

Figur 16: Lån i % av driftsinntekter 
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Figur 17: Utvikling i renter og avdrag 

 

Tabellene ovenfor viser utviklingen i renter og avdrag (i hele tusen) på de tre lånegruppene vi har samt en 

samlet utvikling på sum renter og avdrag fra 2010 og ut planperioden. 

Formidlingslån belaster ikke kommunens regnskap. Avdrag og utlån føres i investeringsregnskapet. 

Innbetalt avdrag utover det kommunen selv betaler i avdrag føres i et gjeldsavdragsfond. Fondet kan 

benyttes enten til videre utlån for å redusere nye låneopptak, eller til å foreta ekstra nedbetaling av 

eksisterende lånemasse. Kommunen mottar mer i innbetalt rente enn egen rentebelastning på innlånet fra 

Husbanken. Formidlingslån ble i 2018 økt fra opprinnelig 30 mill. til 80 mill. kr. I 2019 er startlånsramma 50 

mill. kr. Fra 2020 og fremover i planperioden er startlån lagt på tidligere nivå med 30 mill. kr. Av utlånte 

midler på startlån med 239 mill. kr. er 11 mill. kr. (4,6%) til oppfølging pga. betalingsproblemer. 

 Forretningsmessig gjeld finansieres via eksterne (leie)inntekter. 

 Formålsgjeld finansieres via kommunens frie inntekter. 

 

Framtidige investeringer i forretningsbygg som psykiatriboliger, demensboliger mv skal finansieres via 

eksterne leieinntekter framover. 

 

Formålsgjelden, som finansieres via kommunens frie inntekter, vil få en økning i renter og avdrag fra 42,4 

mill. i 2018 til 80,1 mill. i 2022. En økning på 37,7 mill. kr. 

 

Dette skyldes store investeringer i perioden til blant annet ny ungdomsskole og idrettshall, oppgradering av 

Langeland skole, ny brannstasjon, samt investeringer i andre kommunale bygg og eiendommer, veier, 

sentrumsutvikling o.l. Store lånefinansierte prosjekter sammen med forventninger om økt rente fremover 

forklarer økningen i renter og avdrag. 
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Fond 

Fond pr 31.12   2016 2017 

Disposisjonsfond  123 441 152 392 

Bundet driftsfond  43 603 48 585 

Ubundet investeringsfond  78 838 60 168 

Bundet investeringsfond  27 391 21 659 

Sum fondsmidler   273 273 282 804 

Tabell 21 

Beskrivelse av fond: 

 Disposisjonsfond: Midler som er vedtatt avsatt av kommunestyret selv etter tidligere års 

mindreforbruk eller ønske om bufferbygging. Dette er frie midler som kan benyttes til både 

driftsformål og investeringsformål. Dette består bl.a av rentefond, storebrandfondet, 

integreringsmidler m.m.  

 

 Bundne driftsfond: Midler som er avsatt til bestemte formål i driftsregnskapet. Bruken er bundet ut i 

fra de formål midlene er gitt til fra eksterne aktører. Dette kan være tilskudd, gaver eller øremerkede 

midler fra staten. 

 

 Ubundne investeringsfond: Midler som tidligere er avsatt til fremtidige investeringer. Dette er midler 

som fritt kan benyttes til nye investeringer. Eksempel er inntekter fra salg av eiendom. 

 

 Bundne investeringsfond: Midler som er avsatt til bestemte formål i investeringsfond   regnskapet. 

Bruken av midlene er bundet ut i fra de formål midlene er gitt. 

 

Oversikt over frie disposisjonsfond pr 

31.12. (i hele tusen) 2016 2017 

Fritt disposisjonsfond 94 412 124 874 

Familieavdeling 1 126 1 126 

Ungdomsarbeid (rest fakt. gebyr) 92 92 

Brannsikringstiltak Øvrebyen 1 340 1 329 

Storebrandfondet 3 500 3 500 

Utviklingsfond 558 558 

Rentefond 13 833 13 833 

Integreringsmidler 8 580 7 080 

Sum pr. 31.12. 123 441 152 392 
Tabell 22 

 

For 2017 ble det et overskudd på 26,9 mill.kr som ble vedtatt avsatt til disposisjonsfond. Det vil si at 

disposisjonsfondet er økt til 179,25 mill.kr. Det er vedtatt i budsjettet å benyttet 12,9 mill.kr av fond til 
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engangskostnader, Høgskoleprosjektet, bredbåndsutbygging, familieavdelingen, Erik Werenskioldstiftelsen 

og i en overgangsfase med lavere integreringstilskudd. 

I henhold til faktisk disposisjonsfond og framskrevet i planperioden vil disposisjonsfond utvikle seg som 

følger: 

Tabell 23 

10.5 Endringer i rammene 

Nedenstående tabell viser hva som kommer til økning eller reduksjon i budsjettet i planperioden. Det er 

tiltak fra statsbudsjettet, i henhold til tidligere vedtak og endringer og nye tiltak. 

 

Tabell 24 Endringer fra statsbudsjettet som er lagt inn tallmessig 

 

 

Fond pr 31.12. R 2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Disposisjonsfond 78,334 123,441 152,392 195,92      210,97      237,81      266,10      298,04      

Disposisjonsfond  i % av br.driftsinnt. 6,3 % 9,3 % 10,5 % 14,0 % 14,9 % 16,8 % 18,7 % 21,0 %

Endringer i drift 2019-2022 2019 2020 2021 2022

Statsbudsjettet:

Utskrivningsklare pasienter psykiatri 778

Frivilligsentral 26

Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 50/mnd fra 010819 -183 -221

Økt inntektsgrense gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt 183 221

Sum statsbudsjettet 804 0 0 0
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I henhold til tidligere vedtak: 2019 2020 2021 2022

Valg 989 -989 989 -989

Sak 141/17 Næringsutvikling -800 -1 800

Sak 35/17 og 40/17 Digitalisering og effektivisering -500

Sak 35/17 Digitalisering og effektivisering -2 500
Sak 141/17 Økte driftsutgifter Ikt DIGEFF 500 500 500

Sak 141/17 Lærling Ikt 45

Sak 141/17 Lærling Ikt - overført til Biblioteket -45

Sak 141/17 Rådgiver Helse helårsvirkning 250

Sak 141/17 Sommeraktivteter barn og unge (ligger inne med 350' fortsatt) -350

Sak 141/17 Master i klinisk sykepleie 225 -200 -250

Sak 127/16 Effektivisering/digitalisering Barnevern -1 200 -1 200
Sak 141/17 Effektivisering/digitalisering Barnevern 1 200 1 200

Sak 127/16 Redusert ramme Barnevern -500
Sak 141/17 Redusert ramme Barnevern 500

Sak 141/17 Barnevernsvakt 250

Sak 141/17 Reduksjon barnevern pga forebyggende tiltak -500

Sak 76/18 Universitetskommune -170

Sak 76/18 Universitetskommune 340

Sak 76/18 Næringsutviklingsmidler 170

Sak 76/18 BID -117

Sak 141/17 Helsebyen Kongsvinger -1 000

Sak 91/14 Forebygging barn og unge perioden 2015 - 2018 -850

Sak 127/16 Regional miljø/klimaplan -250

Sak 40/17 Tilskudd Høgskolestiftelsen -375 -375

Sak 108/17 Tour of Norway i Kongsvinger -200

Sak 141/17 Lærernorm - statsbudsjettet 750

Sak 141/17 Lærernorm - statsbudsjettet fordelt på skolene -750

Sak 141/17 Kultur for læring -800

sak 141/17 Fordeling mellom skolene,  reduksjon elevtall kommunale skoler -3 994

Sak 141/17 ROS-samarbeid 176

Sak 127/16 inkluderende frivillighet (ferdig i 30.04.2019) -360 -390

Sak 94/17 Byen vår - Gamle Kongsvinger Bok,  Kongsvinger og Vinger hilstorielag -200

Sak 141/17 Tilskudd lag og foreninger -500

Sak 141/17 Tilskuddskasse -100

Sak 141/17 Kultur og stedsutvikling -1 000

Sak 127/16 Arbeidsrettet kvalifisering -1 000

Sak 141/17 Bosette færre flyktninger -2 000

Sak 127/16 Redusert sosialbidrag -1 000

Sak 141/14 Saksbehandler Husbankens virkemidler 250

Sak 141/17 reuksjon ramme NAV -1 000 -500

Sak 141/17 Planl. gang og sykkelveg Sæter -750

Sak 141/17 Tilskudd til planlegging 750

Sak 141/17 Saksbehandlere 2 årsv Tekn forv 375

Sak 127/16 F-blokka vedlikehold / oppgradering -5 336

 Sak 141/17 Sæter forprosj Utv Forlegningskap -100

Sak 127/16 Reduksjon FDV-kostnader ved nytt skolebygg -875

Sak 127/16 Økt skoleskyss ny ungdomsskole 380

Sak 127/16 Reduksjon skolefaglige kostnader ny ungdomsskole -1 750

Sak 141/17 Ungdomstrinn på Austmarka 1 175

Sak 141/17 Legge ned en barnehageavdeling -850

Sak 141/17 Ikke legge ned en barnehageavdeling 850

Sak 50/16 og 84/17 Familieavd økning årsverk fondsbruk -300

Sak 141/17 Barnehage skolestruktur Digeff -1 000 -500 -500

Sak 141/17 Hverdagsrehabilitering og mestring 600

Sak 76/18 Aktivitør 500

Sak 141/17 Øke bemanning helse,  framtidas utfordringer 2 600

Sak 76/18 Opptrapping Helse og omsorg årsverk 1 500

Sak 141/17 Demensboliger/kjøp av sykehjemsplasser 3 000

Sak 141/17 Øke bemanning helse,  framtidas utfordringer -800

Sak 76/18 Opptrapping Helse og omsorg årsverk -1 500

Sak 127/16 Effektivisering/digitalisering Hj.b.tjenester -1 200 -1 200

Sak 141/17 Effektivisering/digitalisering Hjemmebaserte tj. 1 200 1 200

Sak 127/16 Økning antall lærlinger 470 274

S um  tidligere v edtak -13 160 -5 580 -1 978 -989
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Listen over enderinger er ikke uttømmende 

Endring i drift og nye tiltak 2019 2020 2021 2022

TV-aksjon 55

Rådgiver rådmannskontoret 400

Ass. Rådmann/stabssjef 1 000

Byggkostnader til Kke - adm. og støtte -772

Kutt prisstigning driftsutgifter - adm. og støtte -463

Generelt kutt adm. og støtte -486

Driftskostnad nye lærer PC 'r overført fra oppvekst 240

Andre tjenester/konsulenttjenester 400

Prosjektlederstilling 800

Økning med 20% stilling for en ansatt 150

Personvernombud - Kongsvinger kommunes andel 150

Digeff 2 355

Bredbånd (økning fra 1,5 til 2,0 mill,  til 3 mill) 500 1 000 -3 000

Kutt konsulent -200

Lavere personforsikring -1 300

Innkjøp Kongsvinger kommunes andel av ett årsverk 300

Aksesspunkt Ikt 300 -300

Inventar og utstyr - økonomi -500

Arkiv (Ika Oplandene) 150

Økt tilskudd trossamfunn 390

1 adm stilling - ressurskrevende tjenester 750

Kommuneadvokat 623

Regional klimasatsing 400

BUA 300

BUA - bruk av bundet fond -300

Næringsutvikling -1 000

Byggkostnader til Kke - samfunn -6 648

Kutt prisstigning driftsutgifter - samfunn -1 464

Generelt kutt samfunn -674

Opprettholde budsjettramme NAV 1 500

Flytte lønnsmidler fra Kke til Næring og miljø (eiendomsutvikler) 580

Flytte lønnsmidler fra Kke til Næring og miljø (eiendomsutvikler) -580

Byggkostnader overført fra enhetne 25 449

Brann - økning transport og kurs - Kongsvingers andel 263

Festeavgifter fra Kke til Næring og miljø 756

Festeavgifter fra Kke til Næring og miljø -756

Uteområde Kongsvinger ungdomsskole 250

Forskuttering/planlegging Gang og sykkelveg Stømner 500 -500

Driftskostnad nye lærer PC 'r til Ikt -240

Overført skyss fra skolene 5 512

Inventar og utstyr - oppvekst 220 -110 50 -90

Kjøp av Ikt-utstyr - oppvekst 310 -68 39 -34

Vedlikehold bygg og anlegg - oppvekst 125 -125

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -772

Generelt kutt oppvekst - redusert fordelt på skolene -792

Overført skyss fra skolene til oppvekst -5 512

Byggkostnader til Kke - oppvekst -6 349

Elevtallsreduksjon -833 -1 167

Dekning pedagognorm Marikollen barnehage 150

Overføring oppvekst - Langeland barnehage 200

Generelt kutt oppvekst - barnehage -300

Overføring til Oppvekst Vangen barnehage 200

Generelt kutt oppvekst - barnehage/overføring Marikollen barnehage -200

Generelt kutt oppvekst - Ppt -100

Generelt kutt - Barnevern -196

Byggkostnader til Kke - Helse -10 823

Kutt prisstigning driftsutgifter - Helse -696

Generelt kutt - Helse -1 454

80% lege fra Roverudhjemmet til Langelandhjemmet -741

Ingen kjøp av plasser -1 000

2 Psykologstillinger egenandel 655 845

Økte vedtakstimer Austmarka og Holt HDO 2 800

80% lege fra Roverudhjemmet til Langelandhjemmet 741

Ressurskrevende brukere -1 500

Blinken dagsenter 300

Barneavlastningen 1 600

Regional samhandlingskoordinator 150

Inventar og utstyr - Helse 264 81 -275

Ikt - Helse 6 -6

Vedlikehold bygg og anlegg - helse 64 -64 30 -30

Digeff - administrasjon -41 -1 925 -4 375

Digeff - Oppvekst -106 -1 100 -1 050

Digeff - Helse -1 749 -775 -775 100

Digeff - Samfunn -62

Omstillingsbehov -2 653 -6 810

S um  ny e tiltak 3 249 -6 867 -13 166 -3 054
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 Knyttet til strategiområdet «Samarbeidsdrevet og effektiv kommune», satses det på økt 

digitalisering og effektivisering. Dette medfører økte driftsutgifter til lisenser på IKT hvert år i 

planperioden. Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase og det er foreløpig bare beregnet en 

effektiviseringsgevinst på 2,0 mill. kr i 2018. I 2019 kommer effekten av økning i lisensutgifter for 

fullt, slik at innsparingen spises opp av den økte utgiften. Ytterligere gevinster er vedtatt med til 

sammen 19,5 mill. i perioden 2019 til 2022, når prosjektet har kommet lenger i sin framdrift. 

 

 Innen Helse og omsorg er det meldt noe overskridelser i 2018. Omleggingen som foregår for fullt 

innen sektoren gjør at det kan forventes balanse i 2019, når man hensyntar økningen i 

budsjettrammene for 2018, samt økningen som er forslått for 2019. Helse og omsorg er området 

hvor innovasjon og digitalisering må skyte fart i tiden framover. Det har stor betydning at smarte 

løsninger og prosjekter som fremmer velferdsteknologi i tjenestene med høy kvalitet prioriteres. 

Dette må utvikles og implementeres bredt i fagområdet. Dette arbeidet får høy prioritet framover.  

 

 Fra og med budsjett 2019 er energikostnader, husleier og kommunale avgifter, med unntak av de 

som vedrører interkommunale samarbeid, flyttet fra kommunalområdene Oppvekst, Helse og 

Administrasjon og støttefunksjoner til kommunalområde Samfunn. Utgifter til gatelys og utgifter i 

forbindelse med tomme boliger, håndteres av den enkelte enhet som tidligere. 

Sak 139/18 Endring i drift nye tiltak 2019 2020 2021 2022
Sak 139/18 Kulturskole 200 100

Sak 139/18 Sommeraktiviteter barn og unge 350

Sak 139/18 Forebyggende tiltak barn og unge 850

Sak 139/18 Videreutvikle kommunens tettsteder 450

Sak 139/18 Øke aktivitetsmulighetene i grunnskolen 70

Sak 139/18 Prosjekt Matlukt i institusjon 500 -500

Sak 139/18 Reduksjon drift i Flyktning- og inkluderingsenheten -1 000

Sak 139/18 Øke ramma til grunnskolen 1 000 1 000

Sak 139/18 Kommunale veger: sommervedlikehold 750 -750

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -2 000 0 0

Sak 139/18 Oppfølging av miljøstrategien 500 500 500 500

Sak 139/18 Saksbehandler NAV - Prosjekt eie først (50% stilling) 350

Sak 139/18 Reduksjon sosialhjelp -250

Sak 139/18 Øke ramma til Ungdomsrådet 25

Sak 139/18 Øke ramma til kontingentkassa 50 50

Sak 139/18 Hjelpemidler til ansatte hjemmebaserte tjenester 150 100 100

Sak 139/18 Digeff -2 000 -2 000 -2 000 -1 000

Sak 139/18 Høgskoleprosjektet 5 000 -5 000

Sak 139/18 Tilskudd til Erik Werenskioldstiftelsen 125 -125

Sum nye tiltak - sak 139/18 5 120 -6 625 -1 400 -500
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Tabell 26 

Det er i budsjettet lagt til grunn statens føringer med en prisvekst på 2,1% og en 

gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,25%. Lønnsoppgjør hvert år er budsjettert sentralt og vil bli 

fordelt enhetsvis etter at oppgjøret er ferdig. 

Rådmannen har tatt utgangspunkt i enhetenes driftsbudsjett for 2018, og de vedtak som fattet i 

tidligere vedtatte økonomiplaner og andre vedtak. 

I budsjett 2019 er følgende endringer foretatt:  

 Fra kommunalområdene helse og oppvekst og adm./støtte er energi, kommunale 

avgifter og husleier med noen unntak flyttet til kommunalområdet Samfunn, tilsvarende 

17,9 mill.kr. 

 

 Fra kommunalområdet organisasjon, innovasjon og digitalisering er funksjoner fra 

Service og forvaltning og Utviklingsenheten flyttet til kommunalområdene helse, 

oppvekst og samfunn.  

 

 Barnevern er flyttet fra adm./støtte til oppvekst. 

 

 

 

  

Endringer i drift 2019 2020 2021 2022 Sum
Organisasjon, innovasjon og digitalisering 5 449 -1 772 -5 785 -4 060 -6 168

Samfunn -5 799 -5 924 -1 922 299 -13 346

Oppvekst -5 959 -2 510 -3 252 -474 -12 195

Helse og omsorg 2 101 -880 1 254 -294 2 181

Økonomi 821 -329 -29 -14 449

Sum -3 387 -11 415 -9 734 -4 543 -29 079
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Hovedoversikt drift – Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019 – 2022 

 

Tabell 27 Hovedoversikt drift 

 
 

 

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Driftsinntekter

Brukerbetalinger 50 447 52 571 52 935 52 805 52 805 52 805

Andre salgs- og leieinntekter 95 587 100 276 101 082 102 770 105 065 105 830

Overføringer med krav til motytelse 208 800 193 580 176 171 176 148 176 171 176 148

Rammetilskudd 517 262 530 235 546 009 546 009 546 009 546 009

Andre statlige overføringer 39 659 40 562 34 042 34 042 34 042 34 042

Andre overføringer 6 339 2 742 1 324 1 324 1 324 1 324

Skatt på inntekt og formue 438 187 438 433 457 360 457 360 457 360 457 360

Eiendomsskatt 38 576 45 446 46 737 46 737 46 737 46 737

Andre direkte og indirekte skatter 217 202 216 216 216 216

Sum driftsinntekter 1 395 074 1 404 047 1 415 876 1 417 411 1 419 729 1 420 471

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 669 376 679 879 685 020 673 789 663 886 663 641

Sosiale utgifter 152 142 155 231 161 272 167 615 167 573 167 453

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 188 081 190 595 180 521 177 364 174 315 174 137

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 215 686 216 209 202 112 200 382 199 582 199 582

Overføringer 96 549 93 330 109 963 100 513 97 786 93 763

Avskrivninger 40 174 42 591 57 731 57 731 57 731 57 731

Fordelte utgifter -11 673 -4 231 -2 933 -2 933 -2 933 -2 933

Sum driftsutgifter 1 350 335 1 373 604 1 393 686 1 374 461 1 357 940 1 353 374

Brutto driftsresultat 44 738 30 443 22 190 42 950 61 789 67 097

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 8 295 8 283 10 396 11 861 13 700 14 026

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 261 369 200 200 200 200

Sum eksterne finansinntekter 8 557 8 652 10 596 12 061 13 900 14 226

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 19 991 27 256 33 386 40 015 52 492 52 898

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 34 467 40 000 42 425 46 217 52 978 54 556

Utlån 273 212 200 200 200 200

Sum eksterne finansutgifter 54 731 67 468 76 011 86 432 105 670 107 654

Resultat eksterne finanstransaksjoner -46 174 -58 816 -65 415 -74 371 -91 770 -93 428

Motpost avskrivninger 40 174 42 591 57 731 57 731 57 731 57 731

Netto driftsresultat 38 738 14 218 14 506 26 310 27 750 31 400

I prosent av driftsinntekter: 1,02 % 1,86 % 1,95 % 2,21 %

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 22 139 26 866 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 3 761 3 500 12 875 8 100 7 800 4 800

Bruk av bundne fond 10 719 6 059 4 298 4 298 4 298 4 298

Sum bruk av avsetninger 36 619 36 425 17 173 12 398 12 098 9 098

Overført til investeringsregnskapet 0 149 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 32 790 47 029 27 919 34 948 36 088 36 738

Avsatt til bundne fond 15 701 3 465 3 760 3 760 3 760 3 760

Sum avsetninger 48 491 50 643 31 679 38 708 39 848 40 498

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 26 866 0 0 0 0 0
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Driftsresultat  

Det er for 2019 budsjettert med et netto driftsresultat på 1,02 %.  Målet for sunn 

kommuneøkonomi er 1,75 %. 

 

Hovedtall kommunens driftsbudsjett 2019-2022   

 
  

 
Tabell 28 

 

Fra 2016 til 2017 regnskapet økte driftsutgiftene mer enn driftsinntektene med henholdsvis 

6,6% i utgifter og 6,4% på inntekter. Trenden er den samme fra 2017 til 2018 og fra 2018 til 

2019, ref. tabell over. Denne årlige utviklingen gir ubalanse i økonomien, og viser vei mot 

underskudd. Dette er en utvikling som ikke bør fortsette.  

 

 
Figur 18: Netto driftsresultat i forhold til netto premieavvik 

  

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Sum driftsinntekter 1 395 074 1 404 047 1 415 876 1 417 411 1 419 729 1 420 471

Sum driftsutgifter 1 350 335 1 373 604 1 393 686 1 374 461 1 357 940 1 353 374

Brutto driftsresultat 44 739          30 443         22 190        42 950        61 789         67 097      

Resultat eksterne fin.trans. -46 174        -58 816       -65 415       -74 371       -91 770        -93 428    

Netto driftsresultat 38 738          14 218         14 506        26 310        27 750         31 400      

Avsetninger og bruk av avsetn. -11 872        -14 218       538              538              538               538            

Regnskapsmessig mindreforbr. 26 866 0 15 044 26 848 28 288 31 938

Utvikling i utgifter og inntekter i drift R 2017 B 2018 Endr i % 17-18 B 2019 Endr i % 18-19

Sum driftsinntekter 1 395 074 1 404 047 0,6 % 1 415 876 0,8 %

Sum driftsutgifter 1 350 335 1 373 604 1,7 % 1 393 686 1,5 %
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Tabell 29 

 

Oversikt over netto driftsresultat korrigert for premieavvik de siste årene viser med all 

tydelighet at forholdet mellom inntekter og utgifter knyttet til driften er i ubalanse. I budsjett 

2019 er det inntektsført et netto premieavvik på 31,1 mill. kr. Dette er ikke ”virkelige penger”, 

men en regnskapsteknisk føring av pensjon som ikke er relatert til selve driften av kommunen. 

Premieavviket medfører at det blir et positivt netto driftsresultat på 16,6 mill. kr. Med andre ord 

vil det si at driften av kommunen går pengemessig med 14,5 mill. kr. underskudd i 2019 når det 

korrigeres for premieavviket. Dette er en utvikling som bør vurderes i neste budsjettprosess. 

Pensjonskostnader er ytterligere belyst under driftsutgifter. 

 

Framskrivningen utover i planperioden gir en bedre utvikling på grunn av planlagt framtidig 

effekt av Digeff, og et omstillingskutt i 2020 og 2021. Det er likevel slik at netto driftsresultat er 

negativt i hele planperioden, når man tar hensyn til korrigeringen for premieavvik. 

 

Årsaken til det lave netto driftsresultat i budsjett 2018 og 2019, er en økning i driftsutgiftene i 

2018 på 17 mill. på grunn av økning i drift. 

 

Økonomiplan 2020-2022 

I økonomiplanperioden 2020-2022 legges det et ytterligere press på økonomien. 

Investeringsvolumet øker, derav økes bindingen av frie inntekter til renter og avdrag. Det 

arbeides for at økningen i driftsutgifter på de nye byggene ikke skal økes. Det kreves årene en 

omstilling, effektivisering, automatisering og digitalisering. Dette i tillegg til det Digeff-

programmet skal bidra med.   

Omstillingsbehovet er på følgende i perioden:   

 

Det er en del usikkerhetsfaktorer ved beløpene, da en del kan endre seg underveis. Det kan også 

være endringer i demografiutgifter som også kan kreve mer enn det som er kjent per nå. Men 

det er viktig at det legges en plan for hvordan kommunen kan møte dette økte utgiftsbehovet i 

neste planprosess for å sikre et godt budsjett i balanse og måloppnåelse på netto driftsresultat. 

 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Netto driftsresultat 11 046 55 996 27 666 38 738 14 218 14 506 26 310 27 750 31 400

Netto premieavvik utgift-/inntektsført 5 699 18 917 -2 186 308 -11 130 -31 158 -31 158 -31 158 -31 158

Korrigert netto driftsresultat 16 745 74 913 25 480 39 046 3 088 -16 652 -4 848 -3 408 242

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,9 % 4,5 % 2,1 % 2,8 % 1,0 % 1,02 % 1,86 % 1,95 % 2,21 %

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 

korrigert for premieavvik 1,4 % 6,0 % 1,9 % 2,8 % 0,2 % -1,2 % -0,3 % -0,2 % 0,0 %

2020 2021

2653 6810
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11. Kommunalområdet Samfunn 

11.1 Ansvarsområder 

Tjenesteområde SAMFUNN omfatter tekniske tjenester, kultur- og fritidstilbud, kommunale 

NAV-tjenester og eiendomsforvaltning. I tillegg kommer oppgaver innenfor overordnet 

planlegging, bistand til næringslivet og øvrig by- og samfunnsutvikling. 

11.2 Organisasjon og medarbeidere 

  Fast 
ansatte 

Faste 
årsverk 

Stillings-
størrelse 

Lær-
linger 

Uten 
fagutd 

Med 
fagutd 

Høyskole-
utd 

Syke-
fravær 

2015 167 139,70 83,65 % 3 28,74 % 26,35 % 44,91 % 7,80 % 

2016 173 146,16 84,49 % 4 26,59 % 24,86 % 48,55 % 6,80 % 

2017 187 150,02 80,22 % 2 26,20 % 25,67 % 48,13 % 6,80 % 

01.10.2018 190 153,50 80,79 % 2 26,32 % 25,26 % 48,42 % 7,60 % 

Utv 2015-18 23 13,80 -2,86 % -1 -2,42 % -1,09 % 3,51 % 
 

Tabell 30: Nøkkeltall 

 

I kommunalområde Samfunn vil det 1.1.19 være ca 153 årsverk, hvorav 5 enhetsledere og 2 

rådgivere i stab. Staben skal arbeide med faglige oppgaver innen kommunalområdet. Økning i 

antall årsverk for perioden 2015-2018 innen kommunalområde Samfunn er nye stillinger som 

følge av økt bosetting av flyktninger, i NAV (saksbehandler Husbankens virkemidler), i Areal- og 

byutvikling (planleggerstillinger) og i Kultur- og fritidsenheten (3 LOS-stillinger, prosjektet 

inkluderende frivillighet og kommunestyrets satsing på kulturskolen). 

 

11.3 Status, utfordringer og tiltak 

Øke attraktiviteten 

 

For å få til ønsket samfunnsutvikling må kommunen forsterke eksisterende og sette i gang nye 

tiltak som bidrar til flere arbeidsplasser, å få flere i arbeid, utvikle Kongsvinger til en levende og 

moderne by og øke innflyttingen av unge 

voksne. Dette vil motvirke skjev 

alderssammensetning og levekårsutfordringer.  

En rekke faktorer bidrar til økt attraktivitet, og 

det er summen av disse faktorene som avgjør om 

man oppnår vekst. Ressursene som kommunen, 

innbyggerne, næringslivet og nabokommunene 

rår over er mer enn tilstrekkelige til å øke 

attraktiviteten, hvis ressursene trekker i samme 

retning. Se attraktivitetsmodellen (Vareide) i 

figur 19. 
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11.4 Kompetanse- og næringsutvikling 

En gjennomført samfunnsanalyse viser at regionen vil tape om lag 3000 arbeidsplasser de neste 

25 årene hvis det ikke settes inn radikale tiltak. For å bidra til strukturelle endringer og oppnå 

ny vekst mottar Kongsvinger kommune omstillingsmidler. Gjennom bruk av midlene har  

Figur 20: Arbeidsplassutvikling 2010 -16 i Hedmark 

 

Kongsvingerregionen klart å snu den nedadgående trenden og i både 2016 og 2017 er det 

registrert en økende vekst i antall arbeidsplasser i regionen. For 2017 ble det en netto vekst på 

hele 132 arbeidsplasser. Hovedmålet er netto vekst på 100 arbeidsplasser per år i regionen. I 

tillegg til omstillingsprosjektet bidrar Klosser Innovasjon, Høgskolesenteret og andre 

samarbeidspartnere også til videreføring av Byregionprogrammet, videreutvikling av 

Kongsvinger som høgskoleby, satsing på bedriftsrekruttering m.m. Formålet med 

Byregionprogrammet har vært å etablere bedre samhandling mellom kommunene i regionen, 

næringsutviklingsapparatet og næringslivet for å skape større «veksttrøkk». Et resultat av 

høgskolesatsningen er studiet Digital ledelse og business analytics (DLBA), hvor SSB og Telenor 

på Kongsvinger / Fornebu har vært viktige samarbeidspartnere. Det jobbes nå med å utvikle 

flere næringsrelevante studier og videreutvikle Kongsvinger som høgskoleby, blant annet 

stimulere til økt forskningsaktivitet. 

Samferdsel 

Utvikling av gode samferdselsløsninger mot Oslo-området er viktig for at Kongsvinger skal være 

en del av den stadig voksende Osloregionen. Utfordringen når det gjelder jernbane er å få 

redusert reisetiden ned mot en time. Politisk må man fortsatt øve stort trykk for å påvirke neste 

nasjonal transportplan når det gjelder investeringer til Kongsvingerbanen og E16, samt jobbe 

for å redusere prisen på togbillettene inn mot Oslo. Kongsvinger kommune må sammen med 

Klosser Innovasjon bidra inn i KVU-utredningen for Kongsvingerbanen som igangsettes sent 

2018. I tillegg må kommunen utøve press på både Bane NOR og Jernbanedirektorat for å sikre 

gjennomføringen av tiltakene i «godspakke Innlandet».  
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Miljø og klima 

Den regionale miljø- og klimastrategien ble vedtatt av kommunestyret 6. september 2018. 

Bakgrunnen for strategien er at Kongsvingerregionen har ambisjon om ta posisjon som Norges 

grønne hjerte og at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Kommunene i regionen skal 

nå utarbeide handlingsplaner som på sikt skal erstatte vedtatte energi- og klimaplaner. 

Kongsvinger har høsten 2018 laget et første utkast til handlingsplan med fokus på 2019.  

 

Utover det å følge opp planlagte kommunale og regionale tiltak vil det løpet av 2019 bli 

utarbeidet en mer langsiktig handlingsplan for 2020-2030.I tillegg må det settes fokus på å få 

på plass en framtidsrettet og riktig organisering av arbeidet med miljø, klima og bærekraft.  

Fremtidsrettet eiendomsforvaltning 

Gjennom målrettet prioritering av ressursene innenfor eiendomsforvaltningen er aktivitetene 

knyttet til vedlikehold økt betydelig. Innsatsen vil i økonomiplanperioden fortsette med samme 

fokus på forbyggende og verdibevarende vedlikehold. 

De siste årene er det gjennomført omfattende brannsikringstiltak på kommunens bygg. 

Oppgradering av byggene med fokus på brannsikring er fortsatt en prioritert oppgave som vil 

videreføres i planperioden. Hovedfokus er å ferdigstille brannsikring av helse- og omsorgsbygg.  

ENØK tiltak er gjennomført på flere av byggene siste år, hvilket medfører en betydelig 

reduksjon av kostnadene til oppvarming. Arbeidet med ENØK vil fortsatt være et prioritert 

satsningsområde ved oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Som en del av dette 

arbeidet er også omlegging fra konvensjonell oljefyring til fjernvarme eller varmepumper 

prioritert. 

Bærekraftige løsninger i forbindelse med nybygg, som massivtre og lavenergi- og passivbygg, vil 

være med på å redusere kommunens klimapåvirkning. 
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Tiltak      -     Kompetanse- og næringsutvikling 

Strategisk initiativ Tiltak 

•  Aktiv 

bedriftsrekruttering og 

understøtting av 

næringsstrategien 

• Fullføre Logistikkprosjektet i løpet av 2019. 

• Fullføre prosjekt Helseregion Kongsvinger i løpet av 2021. 

• Aktivt påvirke fremdrift i samferdselsprosjekter knyttet til Godspakke Innlandet, 

Kongsvingerbanen og E16 

 

• Kongsvingersamfunnet 

er klimanøytralt 

• Etablere riktig organisering av videre arbeid med miljø, klima og bærekraft innen 

01.07.19, herunder bidra til å etablere en regional rådgiverstilling som skal koordinere 

det regionale miljø og klimaarbeidet  

• Innsatsen på vedlikehold av kommunale bygg økes.  

• Utarbeide handlingsplan for miljø og klima for 2020-2030 i løpet av 2019. 

• Valg av bærekraftige løsninger i forbindelse med nybygg prioriteres 

• Kongsvinger er en 

høgskoleby 

• Fullføre høyskoleprosjektet «Kompetansebasert næringsutvikling-skreddersøm» 

• Fullføre utviklingsprosjektet: Høgskolebyen Kongsvinger i løpet av 2019.  

Tabell 31: Tiltak innen kompetanse og næringsutvikling fra kommunalområdet Samfunn 

 

11.5 By- og tettstedsutvikling med kvalitet 

Byutvikling  

For å øke Kongsvingers attraktivitet er byutvikling et viktig grep. Kommunen landet i 2017 

bystrategien «Kongsvinger 2050». Strategien er fulgt opp med bl.a. parallelloppdragene 

Stasjonssiden og Midtbyen. Arbeidet med Midtbyen videreføres nå med utarbeidelse av en 

reguleringsplan. På Stasjonssiden vil det det bli igangsatt et samarbeidsprosjekt med 

eiendomsbesitterene for å se på muligheten for videreutvikling av Gågata.  

 

For å utvikle Kongsvinger som en levende og moderne by med gode møteplasser har 

kommunen de siste årene videreutviklet flere byrom og bygater. Nå står utvikling av Storgata 

med kobling mot Rådhusplassen for tur. For å styrke forbindelsen langs Glomma vil det neste år 

blir etablert en aktivitetspark, og i privat regi pågår prosjektering av uteservering i nærheten av 

Mølleparken.  Et privat initiativ om hotell i randsonen av byparken langs Storgata vil bli en 

viktig planprosess i 2019. Reguleringsplanen for Kongsvinger stasjon er vedtatt med rom for 

fortetting.  Første byggetrinn blir utvikling av kollektivterminalen med detaljplanlegging i 2019.  

 

Det er igangsatt flere prosjekter som underbygger byplanstrategien, herunder utvikling av 

Haugekvartalet, Løvenskiold Terrasse, Otto Wengsveg, Jernbanegata 5, Glommengata 3 og 

Storgata 33-35. I tillegg igangsettes en planprosess for utvikling av området ved gamle Holt 

ungdomsskole. Grunneiere, utbyggere og kommunen jobber også i et samarbeid for å se 

videreutvikling av området ved Holtbergvegen, og det er samarbeidsprosesser på gang med 

tanke på videre utvikling av Gjemselund. Økt investeringslyst fra private aktører er en viktig 

forutsetning for å lykkes i å utvikle en attraktiv by. Det vil bli tatt initiativ til å etablere et 
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samarbeidsfora mellom private aktører/utbyggere for å styrke samarbeidet knyttet til 

byutviklingen. 

 

Hovedplan for sykkel revideres som en del av kommuneplanens arealdel. Forprosjekt for ny 

gang/sykkelbru over Glomma vil bli gjennomført i samarbeid med Hedmark fylkeskommune, 

Bane NOR og Statens vegvesen. 

Boligbygging 

I perioden 2007-2017 ble det bygd totalt 659 boenheter, i snitt 73 boenheter pr år. Etter en 

nedgang i perioden 2014-2016 med 44 boenheter pr år i snitt, var tallet oppe igjen på 77 i 

2017. Om lag 90 prosent av all boligbyggingen har vært i Kongsvinger by. Det er behov for flere 

leilighetsprosjekter sentralt både i byen og i tettstedene, både for å møte etterspørselen etter 

denne type boenheter og for å bidra til sirkulasjon i boligmassen. Kommunen vil gjennom 

arbeidet med kommuneplanen fokusere på fortetting, samt legge til rette for attraktiv og variert 

boligbebyggelse i byen og tettstedene.  

Tiltak    -    By- og tettstedsutvikling med kvalitet 

Strategisk initiativ Tiltak 

• Kongsvinger er en 

kompakt by med 

korte avstander 

mellom daglige 

gjøremål 

• Kongsvinger har et 

urbant sentrum som 

oppfordrer til økt 

byliv 

• Kongsvinger er 

attraktiv til å sykle 

og gå i – veksten av 

persontrafikk tas av 

sykkel, gange og 

kollektivtransport 

• Kongsvinger har 

attraktive tettsteder 

• Oppgradering av byrom og bygater i sentrum videreføres med oppgradering av Storgata 

og aktivitetspark. 

• Ny gangbru over Glomma utredes for å avklare plassering, kostnader og finansiering. 

• Reguleringsplan for Midtbyen ferdigstillelse i 2019. 

• Deltakelse i samarbeidsprosjekt med aktørene i Syd Eiendom og «Walkmore»-prosjektet. 

• Rullering av kommuneplanens arealdel med avsetting av nye områder for boliger og 

planbestemmelser som stimulerer til fortetting. 

• Samarbeidsprosjekt mellom grunneiere, utbyggingsselskap og kommunen for 

videreutvikling av området ved Holtbergvegen med oppstart av planarbeid i 2019.  

• Samarbeidsprosjekt for å se på muligheter for videreutvikling av Gjemselund med 

stadionanlegg, bolig- og næringsetablering.  

• Oppstart av planarbeid med tanke på å utvikle området ved gamle Holt ungdomsskole. 

• Etablere et samarbeidsforum for med private aktører/utbyggere. 

Tabell 32: Tiltak innen by- og tettstedsutvikling med kvalitet fra kommunalområdet Samfunn 

 

Flere i arbeid og aktivitet  

Arbeidsledigheten i Kongsvinger har det siste året holdt seg stabil på 2,5 %. Mens ledigheten 

holder seg nede, er det fortsatt mange ungdommer under 30 år som står utenfor arbeid eller 

utdanning. For disse ungdommene har det vært stort fokus på krav om aktivitet, noe som har 

ført til at flere har kommet seg videre tilbake til utdanning eller over i arbeid.  

 

Den lokale samhandlingen med arbeidsgivere er meget god og NAV Kongsvinger er en del av et 

samarbeid med industriforeningen 7sterke, som skal bidra til at flere som faller utenfor arbeid 
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og utdanning skal kunne komme i fast arbeid. Dette er en bevisst satsing for å få flere til å velge 

fagutdanning. 

 

Innenfor det sosialfaglige området er det blitt gjennomført flere tiltak som har bidratt til at 

utgiftene for økonomisk sosialhjelp er redusert vesentlig siden 2016. Det er i dag en stor andel 

langtidsmottakere av denne tjenesten. Dette er en gruppe som har store komplekse utfordringer 

og derfor trenger tett individuell oppfølging over lang tid.  

Samtidig som det jobbes med langtidsmottakere av sosialhjelp, er det særlig viktig å sette inn 

tidlig innsats for de som henvender seg for første gang. Det gir en raskere kartlegging av den 

enkeltes situasjon samtidig som man kan henvise til ordinære tiltak og sikre raskere overgang 

til arbeid.  

 

Kultur og fritidstilbud 

En vesentlig årsak til at Kongsvinger oppleves som en attraktiv kommune, er bredden og 

kvaliteten i det samlede kultur- og fritidstilbudet i kommunen.  I Kommunebarometeret skårer 

Kongsvinger høyt i besøk på sine kulturinstitusjoner, med kino på 56. plass og biblioteket på 63. 

plass. At en har kun en kinosal gjør at bredden i tilbudet av film og arrangement begrenses, 

likevel har kommunen et høyt gjennomsnittsbesøk pr. forestilling. Kommunebarometeret viser 

at Rådhus-Teatret har et meget godt besøk sammenlignet med andre kinoer. 

Selv om biblioteket skårer høyt på besøk, har vi et lavere utlån av medier enn ønskelig.  

Meråpent bibliotek har blitt en suksess, hvor nærmere 60% av utlånet er selvbetjent. Scene U 

har en viktig plass som møteplass og kulturformidler overfor barn og ungdom. Både andel 

elever og antall timer pr elev i kulturskolen er allikevel lavt sammenlignet med andre 

kommuner. Tilpasset kulturtilbud har i dag mellom 140-150 som aktiviseres hver uke hele året 

igjennom. Dette skjer via gruppeaktiviteter og støttekontaktvirksomhet.  Fritidsklubben har også 

blitt en suksess, hvor besøket pr uke er økt fra 30 til 100. 

Driften av idrettsanleggene er kostnadskrevende og kombinert med at kommunen har gratis leie 

for barn og ungdom under 19 år gir dette en stor utfordring. Anleggene er av høy kvalitet og det 

er viktig med fortsatt godt tilsyn og vedlikehold.  

Samarbeid med innbyggerne er et viktig virkemiddel for å utvikle Kongsvingersamfunnet. 

Kommunen må legge til rette for og stimulere til aktiv deltakelse fra befolkningen gjennom 

veiledning og tilskudd.  

 

BUA Kongsvinger 

Ideen om en «utstyrsbu» så dagens lys i forbindelse med Vennersbergprosjektet og arbeidet ble 

igangsatt i 2015. BUA er inne i sitt tredje år og har 440 lånekunder. Det er igangsatt en prosess 

som skal avklare framtiden til BUA.  
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Tiltak – Mangfold og inkludering 

Strategiske initiativ  Tiltak 

• Kongsvinger har 

flere i aktivitet, 

arbeid eller 

utdanning 

• I Kongsvinger har 

alle mulighet til å 

delta på aktiviteter 

uavhengig av 

økonomi 

• Innbyggerne er 

aktive deltakere i 

lokalsamfunnet 

• Kongsvinger har 

trygge og allsidige 

botilbud 

• Innbyggerne lever i 

et mangfoldig 

nærmiljø 

• Forsterke samarbeidet med næringslivet og stimulerer til økt tverrfaglig samtidig innsats 

med andre enheter i kommunen og spesialisthelsetjenesten.  

• Benytte startlån som et fortsatt viktig verktøy i det boligsosiale arbeidet. 

• Satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på nåværende nivå. 

• Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere videreføres og videreutvikles. 

• Ved inntak til kulturskolen prioritere i større grad barn og unge foran eldre søkere. 

• Muligheter for bruk av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere over 30 år utredes og 

vurderes innført.  

• Gjennomføre helse- og arbeidsavklaring for langtidsmottakere av sosialhjelp. 

• Kommunen skal ha et fortsatt høyt fokus på hvordan frivillig kulturliv kan dyrkes og 

stimuleres. 

• Kommunen skal ved å tilby møteplasser, rådgivning og stimuleringsmidler bidra til å 

fremme gode private initiativ. 

• Kommunen skal ha fokus på utvikling av gode kultur og fritidstilbud til barn og ungdom. 

• Avklare framtiden til igangsatte prosjekter, blant annet «Inkluderende frivillighet» og 

utlånsordningen BUA 

Tabell 33: Tiltak innen mangfold og inkludering fra kommunalområdet Samfunn 

 

11.6 Effektivisering og digitalisering 

Kommunen har de senere årene tatt i bruk og implementert bruk av FDV-verktøy og økt bruken 

av maskiner og utstyr (blant annet innen renhold) for å effektivisere den daglige driften. Dette 

arbeidet videreføres i planperioden. I 2019 vil det bli utredet hvordan kommunens to vaskerier 

kan samles og effektiviseres. I NAV har det over tid pågått en større digitaliseringsprosess, hvor 

brukere, arbeidsgivere og NAV selv, i langt større grad enn tidligere, bruker digitale verktøy for å 

løse oppgaver. Implementeringen og videreutviklingen av verktøyene videreføres i 

planperioden.  

 

Kommunen er i gang med en anskaffelsesprosess om nytt GIS-system sammen med flere andre 

kommuner og ny løsning skal være på plass 1.1.2020. Kart er en viktig del av 

beslutningsgrunnlaget i offentlige prosesser og en ny løsning vil bidra til å øke kvaliteten på 

effektivisere saksbehandlingen. Nytt GIS-system sammen E-byggesak vil bidra til å redusere 

saksbehandlingstiden ved at for eksempel en byggesaksbehandler få ferdigproduserte rapporter 

og kartutsnitt i sakssystemet når en ny sak starter og på den måten bruker saksbehandler 

mindre tid på å lete fram grunnlagsinformasjonen på egenhånd. Som innbygger vil du kunne 

hente informasjon om din eiendom via Min Side og på sikt vil nytt GIS-system bidra til å gi en 

innbygger flere svar gjennom automatiserte prosesser. 
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Tiltak – Samarbeidsdrevet og digital kommune 

Strategiske initiativ Tiltak 

 Kongsvinger 

kommune er digital 

og innovativ 

 Utrede samling og effektivisering av kommunens vaskeri i 2019. 

 Implementere nye og videreutvikle eksisterende digitale verktøy i NAV til bruk for 

både arbeidsgivere, brukere og medarbeidere. 

 Anskaffe nytt GIS-system i 2019. 

 

Tabell 34: Tiltak innen samarbeidsdrevet og digital kommune fra Samfunn 

 

11.7 Økonomi 

 

Tabell 35 

Endringer i enhetenes rammer 

 

Det gjennomføres følgende hoved endringer: 

 Byggkostnader for alle enheter, det vil si energikostnader og kommunale gebyrer, 

samles i budsjettet til KKEiendom.  

 

 Prosjektet inkluderende frivillighet er et to års prosjekt som avsluttes 30.04.19. En 

evaluering av prosjektet vil bli lagt frem som sak til politisk behandling. 

 

 Budsjettrammen til NAV reduseres samlet med 500.000 kr. I tallene ligger helårseffekt 

av en ny stilling i 2018, og ny 50 % stilling fra 2019.  

 

 Flytting av eiendomsutviklerfunksjon fra KKEiendom til enheten Næring og miljø 

innebærer flytting av lønns- og festeutgifter.  

 

 Forskuttering av gang- og sykkelveg til Stømner er i.h.h.t utbyggingsavtalen for området.  

 

 Saksbehandlere 2 årsverk Teknisk forvaltning gjelder helårseffekten av de to nye 

stillingene fra budsjett 2018. 

Endringer i enhetens rammer 2019-2022

Samfunn R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Kultur- og fritidsenheten 21 389 24 028 23 185 21 343 21 345 21 345

NAV Sosial 44 658 43 142 42 051 41 549 41 550 41 550

Næring og miljø 18 416 13 656 14 739 13 489 13 489 13 489

Areal og byutvikling 167 3 770 4 808 4 808 4 808 4 808

Kongsvinger kommunale eiendomsenhet 39 973 40 992 57 129 56 938 56 970 56 940

Stab samfunn 10 443 15 253 18 986 11 847 10 890 11 219

Byregionprosjektet 910 904 945 945 945 945

Glåmdal Brann Iks 17 784 18 366 19 143 19 143 19 143 19 143

Sum 153 740 160 111 180 986 170 062 169 140 169 439
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 Ny ungdomsskole innebærer bortfall av leieutgifter til F-blokka, reduserte FDV-

kostnader og nye budsjettmidler til uteområdet.  

 

 Innen stab Samfunn er det flere prosjekter som avsluttes helt eller delvis i 2019 i tråd 

med tidligere vedtak. 

 

 Det er vedtatt 400.000 kr som kommunens andel til en regional stilling innen miljø og 

klima.  

 

 Det benyttes 300.000 kr av fond til videreføring av BUA i 2019. 

 

 Midler avsatt til næringsutvikling foreslås redusert med 1,8 mill.kr kr. 

 

 Det er vedtatt 500.000 kr til oppfølging av miljøstrategien per år i perioden 2019 – 

2022 

 

 Det er vedtatt 5 mill. kr til «Høgskoleprosjektet» som en engangssum i 2019.  

 

 Det er vedtatt å gi 125.000 kr i tilskudd til Erik Werenskioldstiftelsen 

 

Tabelloversikt som viser hoved endringer som er foretatt i rammene kan leses om i vedlegg 

1. 
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12. Kommunalområdet Oppvekst  

12.1 Ansvarsområder 

Kommunalområdet skal i hovedsak levere 1) gode forebyggende og helsefremmende tjenester 

for barn, unge og familier samt 2) sørge for at alle barn og unge får realisert sitt fulle potensial 

og fullfører videregående skole.  Voksenopplæring er også lagt til kommunalområdet. 

 

Kommunalområdet omfatter tjenester som er organisert i til sammen 13 enheter. Tjenestene er 

barnevern (fra 1.1.19), familieavdeling, barnehage, grunnskole, voksenopplæring og pedagogisk-

psykologisk tjeneste. Nedenfor er en spesifikasjon over hvilke tjenester og enheter som ligger 

innunder kommunalområdet: 

 

Tjenesteområde Tjeneste Enhet 

Barnevern (1.1.19) Barnevern Kongsvinger barnevern 

Familieavdeling For risikoutsatte spedbarn 0-

1 år 

Avdeling under Vangen barnehage 

Barnehage Kommunale barnehager Langeland, Marikollen, Vangen og Vinger 

Private barnehager Austmarka, Eskoleia, Lia, Myrulla og 

Puttara FUS 

Oppvekstsenter Barnehage, skole (1-7) og sfo Brandval  

Grunnskole Barneskoler 1-7 og sfo Langeland, Roverud, Marikollen,  

 Vennersberg og Brandval 

Kombinert skole 1-10 og sfo Austmarka 

Ungdomsskole 8-10 Kongsvinger 

PPT Pedagogisk-psykologisk 

tjeneste 

Kongsvinger PPT 

Voksenopplæring Grunnskoleområdet for 

voksne samt norsk og 

samfunnsfag for nyankomne 

flerspråklige over 18 år 

Glåmdal interkommunale 

voksenopplæring 

Tabell 36: Tjenester og enheter i Oppvekst 
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12.2 Organisasjon og medarbeidere 

I kommunalområdet er det fra 1.1.19 ca. 350 årsverk, hvorav 13 er enhetsledere. På 

kommunenivå er det fra 1.1.19 etablert stab bestående av 4,5 årsverk. Staben skal arbeide med 

faglige oppgaver som ligger til kommunenivået innen de ulike tjenestene i kommunalområdet.  
 

Nøkkeltall Oppvekst 2015-2017 pr 31.12. og 2018 pr 1.10.    
         

  
Fast 
ansatte 

Faste 
årsverk 

Stillings-
størrelse 

Lær-
linger 

Uten 
fagutd 

Med 
fagutd 

Høyskole-
utd 

Syke-
fravær 

2015 365 330,80 90,63 % 8 12,32 % 19,73 % 67,95 % 7,80 % 

2016 365 328,57 90,02 % 9 11,51 % 20,27 % 68,22 % 7,40 % 

2017 363 335,60 92,45 % 10 9,92 % 20,66 % 69,42 % 9,20 % 

01.10.2018 358 331,26 92,53 % 9 8,94 % 20,95 % 70,11 % 7,60 % 

Utv 2015-18 -7 0,46 1,90 % 1 -3,38 % 1,22 % 2,16 %   
Tabell 37: Nøkkeltall 

Barnevern 

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barnevernet skal bidra til at 

barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og 

trygge oppvekstsvilkår. 

 

Det er 23 årsverk ansatte i barnevernet. 

Familieavdeling 

Familieavdelingen er et tilbud til risikoutsatte spedbarn og deres foresatte, og avdelingen er 

organisatorisk plassert i enheten Vangen barnehage. Målsetningen for familieavdelingen er 

todelt: Sørge for 1) godt samspill mellom forelder og barn* og 2) at barnet starter i barnehage i 

ettårsalderen. Familie avdelingen er i realiteten et forebyggende barnevernstiltak, jf. § 3-1 i 

Barnevernloven.  

Samspillet måles med Marschak Interaction Method (MIM) som er en strukturert metode brukt i 

observasjon og til vurdering av kvalitet og mønster i interaksjon mellom barn og 

omsorgspersonen. Samspillet tas opp på video og skåres med EIS (Emotional Interaction Style) 

skåringssystem. MIM kan også brukes som intervensjon i seg selv. 

Det er 2,5 årsverk ansatte i familieavdelingen. 

Barnehage 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barna skal få utfolde 

skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og 

naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 

medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, 

og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og 
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være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme 

demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

 

Det er fem kommunale og fem private barnehager i Kongsvinger kommune. Ved siste telling 

(15.12.17) var det 746 barn og 200 årsverk ansatte i de ti barnehagene til sammen.  

Grunnskole 

Opplæringen i grunnskolen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot 

verden og framtiden og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringen skal 

bidra til å utvide kjennskapen til og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles 

internasjonale kulturtradisjon. Den skal gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den 

enkeltes overbevisning. Opplæringen skal fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig 

tenkemåte. Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene 

sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, 

engasjement og utforskertrang. Elevene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og 

miljøbevisst. Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav og gi de utfordringer som 

fremmer dannelse og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides. 

 

Det er sju kommunale grunnskoler i Kongsvinger kommune, og det er til sammen 213 årsverk 

ansatte og 1801 elever i disse.  

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. 

Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten 

skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte 

behov. Denne siste oppgaven er av systemisk karakter, og den opptar stadig mer av PPTs tid og 

ressurser. Dette er en bevisst dreining for å bidra til organisasjons- og kompetanseutvikling i 

barnehager og skoler.  

 

Det er 7,6 årsverk i Kongsvinger PPT. 
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12.3 Kapasitet 

Elevkapasitet i skole 

 
Figur 21: Elevkapasitet per skole 

 

Figuren over viser elevkapasitet per skole. Søylene viser tigjengelig areal (blå søyle) og 

nødvendig areal for å tilfredsstille arealnorm (oransj søyle) ihht dagens elevtall. Overordnet 

viser figuren at alle skolene har tilgjengelig areal og at utnyttet kapasitet er svært lav ved flere 

av skolene. 

 

Barnekapasitet i barnehage 

Figuren nedenfor viser barnekapasitet i de kommunale barnehagene. Søylene viser tigjengelig 

areal (blå) og nødvendig areal for å tilfredsstille arealbehovet (oransj) for det antall barn som er 

i den enkelte barnehage. Hovedbildet viser at alle bygninger har noe ledig kapasitet. 

 

  
Figur 22: Barnekapasitet per kommunale barnehage 
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Figuren nedenfor viser barnekapasitet for de private barnehagene. Søylene viser tigjengelig 

areal (blå) og nødvendig areal for å tilfredsstille arealbehovet (oransj) for det antall barn som er 

i den enkelte barnehage. Hovedbildet viser at alle bygninger har ledig kapasitet. 

 

 

 
Figur 23: Barnekapasitet per private barnehage 

 

12.4 Status og utfordringer 

I perioden 2019-22 er på den ene siden digitalisering, effektivisering og automatisering 

essensielt for utvikling av tjenestene og kvaliteten i tjenestene, herunder dimensjonering av 

bygningsmassen i h.h.t. barne- og elevtall. På den andre side er utvikling av koherens 

nødvendig, det vil si styrking av samarbeid, samhandling og felles forståelse av mål og kvalitet 

på tvers av tjenester og nivåer. Driverne for utviklingsarbeidet i kommunalområdet skal være 

disse fire (Fullan/Quinn 2017): 
 

1. Å målrette innsatsen  

2. Å utvikle samarbeidskulturer  

3. Å tilrettelegge for dybdelæring (for ansatte så vel som barn og unge) 

4. Å skape en ansvarskultur  

 
Det har vært jobbet aktivt med det psykososiale arbeidsmiljøet i alle enheten. Kongsvinger 

kommune har deltatt i KS-prosjektet «NED med sykefraværet». Dette har gitt utslag i lavere 

sykefravær. Gjennomsnittet er nå på om lag 7,5 % i kommunalområdet. Det sykefraværet som er, 

skyldes i stor grad langtidssykefravær og i liten grad korttidsfravær.  

 

Faglig sett har kommunalområdet aldri levert bedre grunnskolepoeng eller gjennomføring i 

videregående skole enn i 2018. Grunnskolepoengene var på 41,1, og gjennomføringen i 

videregående skole etter fem år på 74 % (2012-kullet). Det gjenstår å skape like gode og varige 

resultater på nasjonale prøver, kartlegginger i FoU-prosjektet Kultur for læring og øvrige 

ønskede mål nedfelt i målbildet. 
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12.5 Målbilder  

Målbilde for tjenester 

Høsten 2018 har vi utviklet et helhetlig målbilde for tjenestene, og dette var før avgjørelsen om 

at barnevern skal være en del av kommunalområdet. Målbildet strekker seg over perioden 2018-

23. Målene for økonomiplanen 2019-22 er i grønn ramme nedenfor:  

 
Figur 24: Mål for Oppvekst 

Målbilde personal 

 Maksimum 7,5 % sykefravær som mål for nærværet. 

Målbilde økonomi 

• Å levere et regnskap som går i balanse/ reduserte kostnader  

• Å ta i bruk en mer elevbasert fordelingsmodell for grunnskolene 
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12.6 Effektiviseringstiltak og utviklingsarbeid 

I Kommuneplanens 2018-30 vises det til følgende fokusområder for kommunalområdet 

oppvekst: 

 

• Språk, lesing og skriving 

• Førmatematiske begreper, regning og realfag 

• Gode læringsmiljø i skole og barnehage 

• Fullføring av videregående skole 

• Utjevne sosiale forskjeller og forebyggende arbeid 

• Barne- og elevsentrert ledelse 

• 21 århundrets kompetanser 

 

De fleste satsinger er innen de strategiske områdene Livsmestring hele livet og Samarbeidsdrevet 

og digital kommune.  

Tiltak – Livsmestring hele livet 

Strategiske initiativ Tiltak 

 Tidlig innsats brukes som 

et sentralt virkemiddel 

innenfor alle 

tjenesteområder 

 Familieavdeling 

 Barnevernløft Innlandet  

 Robust barnevern 

 BTI – bedre tverrfaglig innsats 

 Inkluderende barnehage- og skolemiljø LOS-prosjekt for å redusere frafall 

 Barnehagehelsetjeneste 

 

 Flere i Kongsvinger som 

fullfører videregående 

skole 

 Kultur for læring (Fylkesmannens forsknings- og utviklingsprosjekt) – herunder 

strategi for læring, kompetanseplan og språk- og realfagsstrategi 

 Innføringstjeneste 1-16 år 

 Delta i kompetanse for kvalitet i regi av Utdanningsdirektoratet 

Tabell 39: Tiltak innen livsmestring hele livet fra Oppvekst 
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Tiltak – Samarbeidsdrevet og digital kommune 

Strategiske initiativ Tiltak 

 Kongsvinger 

kommune er digital 

og innovativ 

 NED med sykefraværet 
 DigEff: Oppvekstadministrativt system 

Tabell 40: Tiltak innen samarbeidsdrevet og digital kommune fra Oppvekst 

 

Rådmannen ønsker også å gjøre følgende: 

1. Sette i gang en prosess for å vurdere ungdomstrinnet på Austmarka barne- og 

ungdomsskole versus Kongsvinger ungdomsskole. Prosessen vil være dialogbasert og 

involvere brukere, tillitsvalgte og ansatte og starte primo januar 2019 og avsluttes til 

påske 2019. 

2. Vivento utarbeider høsten 2018 en forstudie for å samle fakta og eksisterende analyser 

på barnehage- og skolestruktur. Forstudien vil foreslå videre arbeid for å redusere 

bygningsmasse i skole og barnehage. Dette ses også mot sak 141/17. 

3. Se på gruppestørrelsene på de minste skolene; Austmarka, Brandval og Roverud, for å 

vurdere aldersblanding i større grad enn i dag. 

 

4. Tilpasse barnehagetilbudet til antall barn, se det opp mot barnehageopptaket og i 

samspill med alle barnehagene. 

 

5. Styrke Kongsvinger kommune som skoleeier, barnehageeier og barnehagemyndighet 

gjennom klar linjeledelse og enhetlig faglig stab. 

 

6. Ressursene til spesialpedagogiske tiltak i barnehagene trekkes ut fra 1.1.20, og det 

ansettes spesialpedagoger for ressursene. Disse skal være ansatt i kommunen og 

arbeide daglig i barnehagene. Tiltaket skal sørge for økt kvalitet på spesialpedagogisk 

hjelp for barn som trenger det. Teamet av spesialpedagoger møtes månedlig for 

kompetanseheving og drøfting av tiltak for å imøtekomme behov best mulig og raskest 

mulig. 

7. Nytt oppvekstadministrativt system – for skole, barnehage og sfo – skal sørge for 

digitalisering og effektivisering og føre til at administrative oppgaver som i dag ligger 

på ledere og ansatte, føres til merkantilt ansatte i enheter og på kommunalt nivå. 

Oppgaver som kan sentraliseres, skal føres til kommunenivået. Dette vil frigjøre 

ressurser til pedagogisk arbeid og ledelse i enhetene. 

8. Fra 2019 gjøres en organisasjonsendring internt i barneverntjenesten for å styrke 

arbeidet med tiltak i hjemmene.  
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9. Prosjektet «Robust barnevern» drives videre i 2019 med barnevernleder som 

prosjektleder og kommunalsjef som prosjekteier.  

 

10. Barnevernet er nå fulldigitalisert med digitalisert fagsystem, arkiv, mobilt barnevern og 

SvarUt. Arbeidet med å få full effekt av dette fortsetter i 2019. 

11. Digitale lærebøker som ble tatt i bruk i 2018 i skolene, skal videreføres og være med på 

å skape helhet og styrke en ensartet Kongsvingerskole. Samtidig er det slik at optimal 

læring er viktigst, og forskning viser at barn og elever har behov for både digitale og 

analoge hjelpemidler. Papirbøker er også nødvendig for å sørge for effektiv læring. Det 

skal utvikles en strategiplan for økt læringsutbytte der også dette problematiseres og 

tas stilling til. 

12. Kompetanseplanen for kommunalområdet skal revideres og ses opp mot nye behov 

samt at barnevernet kommer med.   

13. Den gode leder er den største enkeltfaktor for å utjevne ulikheter mellom skolene og 

mellom barnehagene. Det satses offensivt på lederutvikling i kommunalområdet, og det 

kan bli nødvendig med rotasjon av ledere for å skape gode resultater og en ensartet 

Kongsvingerskole og Kongsvingerbarnehage.  

14. Det innføres digitale handlingsveiledere for barnehage, skole, PPT, helsestasjon og 

barnevern for å sikre tidlig og tverrfaglig innsats og tjenester som er helsefremmende 

og forebyggende. 

15. Dokumenttilsyn med barnehagene vil i løpet av 2019 bli fulldigitalisert ved hjelp av 

systemet «Insight». 

16. Det er behov for å digitalisere moderasjonssøknader samt opptak til barnehage og sfo. 

Dette bør bli prosjekter i Digeff. 
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12.7 Økonomi 

 

 

 
Tabell 41 

Tabelloversikt som viser hovedsakelig endringer som er foretatt i rammene kan leses om i 

vedlegg 1.  

Ny fordelingsmodell grunnskole 

Ny fordelingsmodell for grunnskole er utarbeidet i 2018. Vi går nå bort fra en kriteriebasert 

tildelingsmodell (tidkrevende å drifte og gjenspeilet ikke driften i enhetene) og over til en 

modell som er mer elevbasert. For 2019 er den bygd opp på disse grunnprinsippene: 

1. Utgifter til skoleskyss og tematur på ungdomstrinnet er tatt ut og blir administrert fra 

skoleeier fra 1.1.19. 

2. Utgifter til lokaler og strøm og er tatt ut og besørges fra 1.1.19 av KKE. Grunnlaget for 

uttaket er beregnet ut fra regnskapstall fra september 2017 til august 2018.  

3. Det holdes tilbake kr 1 000’ på skoleeiernivå til bruk for uforutsette utgifter gjennom 

året. 

4. Alle skolene tildeles en grunnressurs på kr 1 500’ som skal dekke rektor og merkantil 

ressurs. 

Endringer i enhetens rammer 2019-2022
Oppvekst R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Kongsvinger ungdomsskole 534 21 408 43 913 42 083 40 253 38 522

Tråstad ungdomsskole 24 906 15 119 0 0 0 0

Holt ungdomsskole 20 660 11 755 0 0 0 0

Roverud skole 19 653 18 136 13 517 12 952 12 388 11 823

Langeland skole 27 545 26 746 24 469 25 685 27 313 28 631

Vennersberg skole 23 802 24 477 23 032 24 260 25 897 27 743

Austmarka barne- og ungdomsskole 11 852 13 267 11 568 11 121 10 674 10 227

Marikollen skole 22 639 23 951 22 955 23 768 23 769 23 769

Brandval oppvekstsenter 14 695 16 347 14 115 13 683 13 263 12 842

Marikollen barnehage 8 412 8 876 8 091 8 075 8 075 8 075

Langeland barnehage 10 588 11 217 9 312 9 291 9 291 9 291

Vinger barnehage 13 642 14 331 12 256 12 228 12 228 12 228

Vangen barnehage 10 313 11 099 9 161 9 146 8 846 8 846

Barnevern 44 977 44 561 44 993 44 141 43 343 43 343

Ppt 7 441 8 104 7 506 7 506 7 506 7 506

Gpps 389 0 0 0 0 0

Stab oppvekst 2 764 3 294 16 093 14 800 13 141 12 667

Lærlinger oppvekst 0 248 1 854 1 991 1 991 1 991

Ungdomsråd 89 133 151 151 151 151

Voksenopplæring 4 646 1 632 1 678 1 678 1 678 1 678

Overføringer til barnehagene 69 247 72 635 79 692 79 283 78 783 78 783

Spes.ped. andre kommuner 6 430 5 854 5 607 5 607 5 607 5 607

Friskoler 3 574 2 717 2 767 2 767 2 767 2 767

Sum 348 797 355 907 352 730 350 216 346 964 346 490
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5. Restbeløpet deles på antall elever ved hver skole i h.h.t. GSI-tellingen 1.10.18.  

6. Sikringsregel: Totalbeløp per skole (punktene 4 + 5) blir justert slik at ingen skole får 

reduksjon ut over 4 % av ramma for 2019 slik den forelå i juni 2018 og som var beregnet 

i kriteriemodellen vi har brukt frem til nå.  

Sikringsregelen i punkt 6 over ligger til grunn for fordelingene i årene 2019-22. Imidlertid kan 

ikke en slik modell brukes uten å motregne i reell fag- og timefordeling. I 2019 bygger vi en ny 

fordelingsmodell som tar utgangspunkt i både fag- og timefordelingen og elevtall i skolene. 

Frist for arbeidet er 1.6.19. 

Endringer i enhetenes rammer 

Det gjennomføres noen endringer slik de fremkommer i tabellene i økonomiavsnittet: 

 Grunnskolefordelingen er basert på ny modell, se tidligere omtale av den.  

 

 Barnehagenes, skolenes og PPTs rammer endres slik at utgifter til lokaler flyttes til KKE 

fra 1.1.19. Regnskapstall fra september 2017 til og med august 2018 legges til grunn for 

uttrekkene. 

 

 Grunnskoletilbudet får en reduksjon på kr 4 millioner jf vedtak 141/17. 

 

 Ungdomstrinnet på Austmarka barne- og ungdomsskole vurderes versus Kongsvinger 

ungdomsskole. Prosessen vil være dialogbasert og involvere brukere, tillitsvalgte og 

ansatte og gjennomføres i 2019. 

 

 Marikollen barnehage har økt pedagogtettheten og får tilført rammen midler til å dekke 

dette (kr 150’).  

 

 Rammen til kommunalområdet er redusert med 0,48 % tilsvarende 1,5 mill.kr kr, og det 

er realisert slik:  

 

o Noen barnehager har over tid vist mindreforbruk og får rammen redusert. Det 

gjelder Langeland barnehage (effektivt kr 100’) og Vangen barnehage (effektivt 

kr 200’).  

o Det er lagt inn et generelt kutt i PPT på kr 100’ da denne enheten har gått med 

mindreforbruk over flere år.  

o Resterende (1,1 mill.kr) er lagt inn som generell reduksjon i grunnskole. 

 

 Barnevernet får et kutt på kr 500’ i 2019. Det er tatt høyde for at en kan se effektene av 

konkrete tiltak som for eksempel familieråd og effektiviserings- og digitaliseringstiltak.   

 

 I voksenopplæringen er det færre deltakere som følge av reduksjon i antall flyktninger 

og andre nyankomne flerspråklige voksne.  
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 Kostnadsstedet stab inneholder lønnskostnader til staben samt skoleskyss, ressurser til 

Kultur for læring – både skole og barnehage og ROS. 

 

 Sommeraktivteter til barn og unge er økt med 350 000 kr. 

 

 Forebyggende tiltak barn og unge videreføres med 850.000 kr. 

 

 Oppvekst har fått økt krav til Digeff-gevinst med 691.000 kr i 2019, ytterligere økning 

med 698.000 kr både i 2020 og 2021 og enda ytterlige 350.000 kr i 2022. 
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13. Kommunalområdet Helse og Omsorg 

 

13.1 Ansvarsområder 

Tjenester som gis innenfor kommunalområdet er blant annet helsesøstertjeneste, frisklivs- og 

mestringstilbud, praktisk bistand og opplæring, hjemmesykepleie, hjemmerehabilitering, 

avlastning, tidsavgrenset eller varig bolig med eller uten døgnkontinuerlig bemanning, samt 

avlastning for foreldre med funksjonshemmede barn. Kommunen er vertskommune for regional 

legevakt, øyeblikkelig hjelp døgn somatikk og krisesenter.   

13.2 Organisasjon og medarbeidere  

  
Fast 
ansatte 

Faste 
årsverk 

Stillings-
størrelse 

Lær-
linger 

Uten 
fagutd 

Med 
fagutd 

Høyskole-
utd 

Syke-
fravær 

2015 543 390,20 71,86 % 8 15,65 % 52,49 % 31,86 % 9,70 % 

2016 579 422,43 72,96 % 9 18,31 % 49,74 % 31,95 % 9,20 % 

2017 597 449,51 75,29 % 11 18,76 % 48,24 % 33,00 % 8,50 % 

01.10.2018 615 471,96 76,74 % 15 19,35 % 46,02 % 34,63 % 7,60 % 

Utv 2015-18 72 81,76 4,88 % 7 3,70 % -6,47 % 2,77 %   
Tabell 42: Nøkkeltall 

Økningen i årsverk skyldes hovedsakelig utvidelser av tjenesteomfanget i tråd med politiske 

vedtak, men en rekke stillinger har også kommet til som følge av innfrielse av krav om fast 

ansettelse fra vikarer og ekstrahjelp som er leid inn på grunn av økt tjenesteomfang. Årsverk pr 

bruker av omsorgstjenester er lavere i kommunen enn Hedmark, landet uten Oslo og 

Kostragruppe 8. Årsverk helse og omsorg pr 10 000 innbygger er høyere i kommunen enn i 

landet uten Oslo og Kostragruppe 8, men en del lavere enn i Hedmark. Flere enheter har innført 

brukervennlige arbeidstidsordninger med lange vakter. Det har redusert antall deltidsstillinger. 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har hatt en positiv utvikling, men fortsatt er det for få som 

jobber full stilling, og utvikling av en heltidskultur er et satsingsområde i Helse og omsorg. 

Økningen i antall lærlinger gjenspeiler politiske vedtak, og det legges opp til fortsatt vekst. 

Dette er i tråd med de endringene som kompetanseprofilen i Helse og omsorg skal gjennomgå i 

årene framover. Det er behov for flere sykepleiere, vernepleiere og andre med 

høyskoleutdanning eller master. Fagarbeiderne vil fortsatt ha en viktig rolle, og alle uten 

fagutdanning får løpende tilbud om å ta fagbrev i kombinasjon med jobb. Lærlinger, ufaglærte i 

et utdanningsløp for å bli helsefagarbeider eller sykepleier registreres som ufaglært. 

Sykefraværet i Helse og omsorg har lenge skapt store utfordringer. I 2017 og 2018 har dette 

snudd, og sykefraværet har blitt redusert med 12 % eller 1,2 prosentpoeng som følge av 

systematisk innsats og oppfølging av arbeidsmiljøet.  

13.3 Status, utfordringer og tiltak 

Å legge til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge er viktige oppgaver for 

Kongsvingersamfunnet. Helse- og omsorgstjenestenes formål er å fremme helse og forebygge, 
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behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne.  Tjenestene skal 

sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt 

tilværelse.   

De fleste framskrivninger tyder på at antall brukere blir flere enn før, de vil være i alle 

aldersgrupper og ha et mer sammensatt omsorgsbehov. Antall brukere under 67 år er høy. 

Mange har langvarige og kroniske sykdommer, funksjonsnedsettelse og psykiske og sosiale 

problemer (antall tilfeller med diabetes, kroniske lungelidelser og kreft er høy).  I tillegg er 

andelen uføretrygdede mellom 18-44 år høy. Det er viktig å ha et helhetlig syn på 

morgendagens eldre. De har ikke bare sykdommer, men også ressurser de skal bruke til å mestre 

eget liv. Mange av dagens pensjonister vil møte alderdommen med blant annet bedre økonomi, 

bedre helse og helt andre materielle forhold enn generasjonene før dem.   

Helsesøstertjenesten  

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten jobber først og fremst helsefremmende, men er også viktig 

for barn og familier der det er avdekket sykdom og/eller funksjonsnedsettelser ved fødsel eller 

senere. Kommunen har lokalisert barnefysioterapeut og ergoterapeut på helsestasjonen. Det gir 

disse barna en tverrfaglig vurdering og tidlig start på behandling og oppfølging. 

 

Utviklingshemmede  

Barn og unge voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser og som har 

store behov for ressurser, har økt. Behovet for privat avlastning til barn er mer enn doblet de 

siste to årene. Å mestre egen hverdag skaper trivsel og har stor betydning for de som har en 

medfødt funksjonsreduksjon. Det er avgjørende at det jobbes målrettet med livsmestring for å 

skape et meningsfullt innhold i hverdagen for brukerne. Etterspørselen etter bistand til å delta i 

arbeid/aktivitet har økt. Tilbudet ved dagsenteret vurderes utvidet for å dekke dette. Det er 

viktig for den enkelte å være i aktivitet, i tillegg er det avlastning for pårørende. Kommunen 

skal fortsatt legge til rette for at utviklingshemmede som har mulighet til det, kan skaffe seg 

egen bolig. Det er flere unge utviklingshemmede som trenger særskilt skjerming og stor plass 

for å kunne utfolde seg naturlig. Det er igangsatt et arbeid for å se på mulighetene for et 

bofellesskap for åtte unge. Kommunen bør jobbe systematisk for at de som ønsker det, og har 

rett til, får fastsatt diagnose. Dette kan i tillegg til økte rettigheter for bruker gi økte inntekter 

for kommunen.  

 

Friskliv og mestring 

Risikofaktorer som tobakk, alkohol, usunt kosthold, fedme og fysisk inaktivitet påvirker hver for 

seg, eller sammen, forekomsten av sykdom. Frisklivs- og mestringssentral er et viktig og 

dokumentert folkehelsetiltak. Senteret er et lavterskeltilbud som gir brukeren mulighet til å 

endre livsvaner og med det bedret mestring av eget liv. Det prioriteres å gi tilbud i grupper. Det 

legges stor vekt på involvering av brukerne. Det prioriteres å videreføre tilbud til personer med 

diabetes og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom). 
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Rus og psykiatri 

Mennesker som har behov for langvarige og sammensatte tjenester bør få dette nært der de bor, 

og så helhetlig og koordinert som mulig. Det er etablert et samarbeid mellom kommunene i 

regionen og distriktspsykiatrisk senter (DPS) om å utrede muligheten for å prøve ut modellen 

Flexibel assertive community treatment (FACT).  Dette er en godt dokumentert modell for å gi 

oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, 

ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet. FACT-

teamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale 

tjenester og spesialisthelsetjenester. Der FACT- team er innført, kan det vises til færre 

innleggelser i spesialisthelsetjenesten.  

 

For å sikre et fremtidig sterkt faglig tilbud for personer med alvorlige psykiske lidelser, er det 

vedtatt å bygge 17 nye boliger med tilhørende aktivitetssenter. Kommunen vil samtidig ivareta 

kravet om å ha et tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnplass for psykiatri. Det er startet en dialog 

om dette tilbudet kan dekke kommunene i regionens behov.  

Kommunen har avtale med Frelsesarmeen om lavterskeltilbudene Jobben og Linken for 

rusavhengige. De kan vise til gode skår på brukerundersøkelsene. Det er hensiktsmessig å 

videreføre dette samarbeidet. 

Hjemmesykepleie og hjemmerehabilitering 

Med flere eldre øker sannsynligheten for at flere får behov for tjenester. Det vil da være 

avgjørende at de som har et potensiale til å kunne bo hjemme, får denne muligheten (hjemme-

best). Det handler om mestring og verdighet. Ved funksjonssvikt skal arbeidet med habilitering 

og rehabilitering prioriteres for å sikre at flest mulig får muligheten til å være aktive i eget liv 

og bo lengst mulig hjemme. Antall gjennomsnittlig tildelte timer i uken til hjemmesykepleie er 

3,3 i Kongsvinger, for landet er tallet 4,8. Det kan bety at terskelen for å få hjemmesykepleie er 

for lav i kommunen. En gjennomgang av eksisterende vedtak for å vurdere om det er mulig å 

avvikle tjenester, vil kunne frigjøre kapasitet i hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien og 

hjemmerehabiliteringen er styrket for å ta pasienter raskere hjem fra opphold i sykehus eller 

korttidsteam. Det er etablert et tettere samarbeid mellom saksbehandler og utøver. De skal 

vurdere pasienter i sykehuset sammen, dette skjer ukentlig. I de tilfellene det er behov for 

helse- og omsorgstjenester etter sykehusopphold, skal utøver legge en plan sammen med 

bruker før utskrivning. For å unngå lang ventetid på viktige hjelpemidler, er det kjøpt inn utstyr 

som er tilgjengelig i kommunen. Dagens hjelpemiddellager er ikke dimensjonert for å lagre 

større hjelpemiddler som senger og pasientheiser. Det er krav om lokaler som ivaretar regler for 

smittevern. Dagens lokaler er trange med liten mulighet for utbedring.  

 

Heldøgns omsorgsboliger og sykehjem 

Å dreie tjenestene til et Hjemme-best perspektiv, vil bety at kommunen også i fremtiden kan 

tilby helse og omsorgstjenester til alle brukere som har behov for dette: «Analyser av 
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sammenhengen mellom tjenesteprofilen og dekningsgrad viser at kommuner som har mye 

hjemmetjenester også har et stort tjenesteomfang. Det betyr at jo mer kommunen satser på 

institusjonstjenester, desto færre vil motta tjenester i kommunene». (Hjelmbrekke et.al 2011:15). 

Kongsvinger kommune har en dekningsgrad i sykehjem og heldøgns omsorg på 26%. Samtidig er 

gjennomsnittlige antall tildelte timer hjemmesykepleie lav. Det kan bety at de som trenger mye 

tjenester ikke får det i eget hjem. Institusjonsplasser er mer ressurskrevende enn hjemmetjeneste. 

Dersom flere skal kunne motta forsvarlige og gode tjenester i egne hjem, må satsningen dreies fra 

institusjon til omsorgstjenester i hjemmet.  

 

Figur 25 

Sykehjem: Av de som bor i sykehjem har 72 prosent omfattende bistandsbehov. Det betyr at det 

er tildelt sykehjemsplass til personer som ikke har et omfattende bistandsbehov. Andel 

korttidsplasser, inkludert plasser avsatt til rehabilitering, er lavere enn landet. Kommunen har 

prioritert å ha en høy andel plasser tilpasset demens.  

Pasienter skrives raskere ut fra spesialisthelsetjenesten og en stor del av oppfølgingen skjer i 

kommunen. For å sikre tilstrekkelig kapasitet frem til opprettelse av egne plasser er det kjøpt 

korttidsplasser utenfor kommunen. Flere har, av ulike grunner, fått vedtaket omgjort til langtids. 

Behovet skal erstattes av korttidsplasser som kommunen skal drifte selv i lokaler i Eidskog 

Helsetun.    

 

Det er en økende tendens til at det er særlig ressurskrevende brukere i eldreomsorgen. De får 

plass i sykehjem eller heldøgns omsorgsboliger (hdo) og skapet er akutt behov for å øke 

personalressursene. Det er startet et arbeid for å vurdere om dette kan løses på en mer 

forsvarlig måte, både for pasienter og personalet.  
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Demens  

Demens rammer hovedsakelig eldre over 80 år og er den sykdommen det forventes øker mest. 

Mennesker med demens har mange grader av funksjonssvikt, fra lettere kognitiv svikt der tiltak 

og hjelpemidler i eget hjem vil møte omsorgsbehovet, til pasienter med langtkommen 

demenssykdom og behov for omfattende behandlig og pleie i institusjon. Kommunen er tildelt 

midler for å utvide tilbudet om dagaktivitet. Fra 2019 utvides dette ytterligere og vil omfatte 

tilbud på ettermiddag og kveld.  

 

Kommunen har avsatt en høy andel av institusjonsplassene til skjermede plasser for demens. I 

perioden er det planlagt en liten utvidelse. Tiltak som iverksettes innenfor rehabilitering vil 

kunne påvirke behovet for langtidsplasser. Behovet for skjermede plasser tilpasset demens vil 

bli vurdert opp imot dette.  

Frivillighet  

Det har vært et godt organisert samarbeid med frivillige i flere år. Den lokale demensforeningen 

er en viktig samarbeidsaktør for å gi gode tilbud til personer med demens og deres pårørende. 

Det samarbeides blant annet om trim i sykehjem, pårørendeskole, aktivitetskafe i institusjoner 

for beboere og hjemmeboende og aktivitetsvenn. En aktivitetsvenn er en frivillig som med 

opplæring og oppfølging skal bistå personer med mild og moderat demens til å få økt 

livskvalitet. I tillegg er det et samarbeid med Røde kors om besøksvenn med hund. Norske 

kvinners sanitetsforening sørger for aktiviteter ved noen av institusjonene.  

 

Bosetting og integrering av flyktninger 

Selv om flyktningsituasjonen i verden innebærer en fortsatt økning i antall flyktninger på 

verdensbasis, medfører stengte grenser i det nordlige Europa redusert bosettingsbehov i Norge. 

For Kongsvinger forventes en lavere bosettingsanmodning enn de 24 som bosettes i 2018. I de 

siste fem årene har kommunen bosatt et høyt antall flyktninger, noe som medfører et fortsatt 

høyt oppfølgingsbehov i 2019. Sommeren 2018 ble Kongsvinger mottak lagt ned, og kommunen 

overtok i den forbindelse oppfølgingen av noen desentraliserte mottaksplasser. I løpet av 2018 

er Flyktning- og inkluderingsenheten redusert i størrelse, og er tilpasset forventet 

oppfølgingsbehov i 2019. En evaluering av prosjektet Inkluderende frivillighet vil bli fremlagt 

for kommunestyret før prosjektet avsluttes våren 2019.  
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Tiltak – Livsmestring hele livet 

Strategiske initiativ Tiltak 

 Kongsvinger 

kommune har 

tilpassede og 

differensierte helse- 

og 

omsorgstjenester 

 Innbyggerne har 

gode forutsetninger 

for å ivareta egen 

helse, trivsel og 

livskvalitet 

 Det tilbys kurs i livsmestring for utviklingshemmede (Viktig og Interessant 

person VIP). 

 Livsstilskurs til KOLS og diabetespasienter fortsetter 

 Hjemmetjenesten skal dreies i et hjemme-best perspektiv. Hjemmesykepleie 

og hjemmerehabilitering prioriteres 

 Vurdere lokaler til Hjelpemiddellager 

 Eldresenter for demens utvider tilbudet 

 Aktivitetstilbudet for utviklingshemmede økes 

 Flexibel assertive community treatment (FACT) utprøves i samarbeid med 

kommunene i regionen og DPS 

 Kjøp av korttidsplasser utenfor kommunen avvikles 

 Nye korttidsplasser driftes i Eidskog til det er ledig lokaliteter i 

Roverudhjemmet 

 Nye boliger tilpasset psykiatri og aktivitetsbygg bygges og tas i bruk  

 Nye moderne og tilrettelagte heldøgns omsorgsboliger for demens bygges på 

Holt og tas i bruk 

 Det utredes mulig bofellesskap for 8 personer med utviklingshemming 

 Videreføre samarbeidet med frivillige 

Tabell 43: Tiltak innen livsmestring hele livet fra Helse og omsorg 

 

13.4 Effektivitet, digitalisering og velferdsteknologi 

Med faglig og teknologisk utvikling kan tjenestenivåenes ansvar og oppgaver endre seg over tid. 

For å få til nødvendig omstilling i arbeidsformer og samhandling, er det behov for å ta i bruk 

nye velferdsteknologiske løsninger. Digitale tjenester gir nye muligheter for å involvere 

pasienter, brukere og innbyggere på en helt annen måte enn i dag. Velferdsteknologi kan gi 

mennesker bedre mulighet til å mestre eget liv og helse, og bidra til at flere kan føle seg trygge 

og få økt aktivitetsnivå. Det gir også kommunen muligheter til å nytte personalressursene mer 

effektivt. Velferdsteknologi er et viktig virkemiddel i en rehabiliteringsprosess fordi ulike 

teknologiske løsninger kan bidra til at brukerne blir mer selvhjulpne.  

Kommunen må sørge for å ha tilstrekkelig kunnskap om hvilke teknologiske løsninger som 

finnes og nytte den teknologien som er implementert fullt ut for å endre praksis. Kommunen må 

legge til rette for en kultur for endring og læring som tilegner seg kunnkap om teknologi, samt 

setter av tilstrekkelig med tid til opplæring, kartlegger behov, prioriterer og satser stort nok. 

Kommunen tar i bruk, sammen med kommunene i regionen, teknologi for trygghet og mestring 

gjennom det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Et samarbeid gir også gevinst ved å dele 

arbeidet ved anskaffelser, samt leverandøravtaler som er mer gunstige enn om kommunen 

hadde inngått de alene. Det er tatt i bruk elektronisk multidose og digitale trygghetsalarmer 

med mulighet for sporingsteknologi. En alarmsentral er mottaker av trygghetsalarmer og har 

helsepersonell som tolker, avklarer og vurderer om det er behov for tiltak. Hjemmetjenesten blir 
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varslet dersom det er behov for besøk. Høsten 2018 tok kommunen i bruk nettbrett med mobil 

journal der ansatte i hjemmetjenesten og heldøgns omsorgsboligene til enhver tid har med seg 

oppdatert informasjon om pasientenes helsetilstand. Avstandsoppføling kan både dekke behov 

for sosial kontakt og behandling og pleie. Kommunen har testet ut KOMP i tjenester for 

utviklingshemmede. KOMP er en enkelt betjent skjerm. Brukeren har en knapp for å slå den på, 

og de som skal kommunisere med brukeren tar seg av resten fra en egen app. Skjermen kan 

sende digitale bilder, meldinger og gjennomføre videosamtaler med brukere som ikke mestrer 

en smarttelefon eller nettbrett. Kommunen er invitert og deltar i telemedisinsk oppfølging på 

Agder (TELMA). Det er et prosjekt for hele Agder hvor tjenesten telemedisin/avstandsoppfølging 

pr i dag tilbys til pasienter med KOLS, diabetes og hjertesvikt. Fra 2019 vil prosjektet også tilby 

telemedisin til psykisk helse med fokus på diagnosene angst og depresjon.  Kommunen har 

takket ja til å delta i det offentlige innovasjonsprosjektet Capable der målet er å utforske 

hvordan innbyggerne kan nyttiggjøre seg egne helseopplysninger til å fremme egen helse og 

mestre egen sykdom.  

Tiltak – Samarbeidsdrevet og digital kommune 

Strategiske initiativ Tiltak 

 Kongsvinger 

kommune er digital 

og innovativ 

 Videreføre samarbeidet i regionen 

 Videreføre og utvide bruk av elektronisk multidose 

 E-lås tas i bruk Digitalt tilsyn tas i bruk 

 Logistikkløsning for optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenestene tas i bruk 

 Delta i prosjektene TELMA og Capabel 

Tabell 44: Tiltak innen samarbeidsdrevet og digital kommune fra Helse og omsorg 

 

13.5 Økonomi 

 

 

Tabell 45 

Endringer i enhetens rammer 2019-2022

Helse og omsorg R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Flyktning og inkludering 25 285 24 179 20 406 20 381 19 356 19 356

Helse og rehabilitering 76 304 82 593 86 680 87 516 87 528 87 528

Roverud omsorg 76 470 74 981 70 539 70 583 73 542 73 542

Austmarka og Holt omsorg 39 442 40 083 42 185 42 177 42 185 42 185

Langeland og Skyrud omsorg 68 934 74 865 73 622 73 614 73 620 73 620

Hjemmebaserte tjenester Kongsvinger 44 674 48 774 46 423 45 669 44 923 45 023

Aktivitet og Bistand 43 312 41 487 41 698 41 697 41 696 41 696

Stab helse 1 731 2 199 8 453 7 352 6 393 5 999

Eldres råd 150 157 159 159 159 159

Funksjonshemmedes råd 92 106 107 107 107 107

Lærlinger helse og omsorg 0 104 721 858 858 858

Boligstiftelsen -239 -525 -647 -647 -647 -647

Sum 376 155 389 003 390 346 389 466 389 720 389 426
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For kommunen er det forutsatt en effektivisering i økonomiplanperioden. Innsparingene må 

søkes i alle deler av organisasjonen. Helse og omsorg må ta en stor del av ansvaret og det er 

forventninger om at innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi skal gjøre det mulig. 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har gitt 

kommunene anbefalinger om ulike løsninger. Digitale trygghetsalarmer er tatt i bruk og e-lås 

innføres i løpet av 2019. Elektronisk multidose har gitt effekt ved redusert behov for å øke 

personalressursene i hjemmesykepleien, antallet er planlagt økt. For 2019 bør det vurderes å ta 

i bruk en logistikkløsning som optimaliserer kjørerutene i hjemmetjenesten og samtidig ivaretar 

behov for kompetanse i de ulike besøkene. I tillegg bør digitalt tilsyn innføres.    

Helse- og omsorgstjenestene er kostnadseffektive, men det har vært en stor økning av behov for 

tjenester de siste årene. Økningen ses i antall vedtakstimer i både hjemmesykepleie og i 

heldøgns omsorgsboliger. Kommunen må endre tildelingspraksis. Det innebærer at 

gjennomsnittlige tildelte timer hjemmesykepleie øker til minst landsgjennomsnittet. De som 

tildeles heldøgns bemanning må ha et høyt behov for omsorgstjenester slik at det 

gjennomsnittlige tallet for de som er i denne gruppen øker til minst landsgjennomsnittet i 

økonomiplanperioden. Særlig ressurskrevende brukere i institusjonene er en av de største 

årsakene til en uforutsigbar drift, både personellmessig og økonomisk. Ved å effektivisere 

driften ved hjelp av teknologi er det mulig å prioritere tilsyn til disse pasientene, som ofte 

trenger tett oppfølging ved tilstedeværelse.  

For å sikre tilstrekkelig kapasitet er det kjøpt korttidsplasser utenfor kommunen. Denne 

praksisen skal avvikles. Behovet skal dekkes av korttidsplasser som kommunen drifter selv i 

lokaler i Eidskog Helsetun. Dagens korttidsplasser i Roverud skal brukes i overgangen.  

 

I økonomiplanperioden bygges tilpassede boliger for personer med demens på Holt. Midler til 

drift av demensplassene i Roverudhjemmet skal disponeres til drift av nye plasser. Dette vil 

frigjøre lokaler til korttidsplasser i Roverudhjemmet og plassene i Eidskog Helsetun flyttes inn i 

Roverudhjemmet. En samlokalisering av korttidsplassene vil gi en mer effektiv drift.  

 

Tabelloversikt som viser hoved endringer som er foretatt i rammene kan leses om i vedlegg 1.  
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14. Administrasjon 
 

14.1 Nøkkeltall 2015-2017 pr 31.12. 

  
Fast 
ansatte 

Faste 
årsverk 

Stillings-
størrelse 

Lær-
linger 

Uten 
fagutd 

Med 
fagutd 

Høyskole-
utd 

Syke-
fravær 

2015 75 72,90 97,20 % 1 0 % 10,67 % 89,33 % 7,90 % 

2016 82 80,50 98,17 % 0 0 % 9,76 % 90,24 % 8,10 % 

2017 87 85,50 98,28 % 0 0 % 8,05 % 91,95 % 6,50 % 

01.10.2018 91 90,00 98,90 % 0 0 % 7,69 % 92,31 % 6,50 % 

Utv 2015-18 16 17,10 1,70 % -1 0,00 % -2,98 % 2,98 %   
Tabell 46: Nøkkeltall 

For 2018 er tallene pr 1.10., og det er av den grunn ikke mulig å vise sykefraværet for hele året. 

Antall ansatte og årsverk i kategorien administrasjonen har siden 01.09.2015 inkludert 

Barneverntjenesten, som har vært organisert under forvaltningssjefen. Barneverntjenesten 

hadde da 17 ansatte/15,5 årsverk. I 2018 hadde tjenesten 24 ansatte/23,4 årsverk. For øvrig har 

økningen i antall årsverk og ansatte i administrasjonen bakgrunn i etablering av det 

interkommunale kemnerkontoret og tilsetting av flere rådgivere i henhold til politiske vedtak. 

Dette gjør at Kongsvinger kan se ut som vi ligger noe over andre kommuner når gjelder utgifter 

til administrative oppgaver selv om dette ikke er tilfelle. For øvrig har det vært en positiv 

utvikling når det gjelder stillingsstørrelse, utdanningsnivå og sykefravær. 

14.2 Økonomi 

Økonomienheten vil etter 1.1.2019 bestå som egen stabs- og støtteenhet. Økonomisjefen vil 

være en del av kommunens overordnede ledelse og rapporterer også i det videre til rådmannen. 

Følgende ansvarsområder ligger under økonomi: 

 kommunens overordnede økonomi-, regnskaps- og budsjettprosesser 

 interkommunalt kemnerkontor 

 interkommunal innkjøpsordning 

 innfordring 

 låneopptak og hovedbankavtaler 

 daglig støtte og kvalitetssikring av økonomiprosesser  

 føring av regnskap for flere selskaper  

 

Økonomi har fokus på å effektivisere, digitalisere og sikre økonomisk internkontroll. Det er satt 

fokus på Ehandel og Ebilag. I 2019 utvides fokus på digitalisering med utgående fakturaer. 

Dette medfører økt intern kontroll, kompetanseheving av medarbeidere, bedre kvalitet og fokus 

på hvordan innbygger ønsker å motta sin faktura. 
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Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor ble i 2018 utvidet på ansvarsområde 

arbeidsgiverkontroll, da Grue og odalskommunen ble tilknyttet. Kontoret har pr dags dato 9 

ansatte fordelt på 8 årsverk. Kontoret får årlig via styringsdialogen fastsatt resultatkrav fra 

faglig overordnede, Skatt øst. På innfordring blir vi målt i forhold til krav om sum innbetalt og 

innfordret på de ulike skattearter.  Når det gjelder arbeidsgiverkontrollen er det krav om at 

minimum 5 % av de oppgavepliktige arbeidsgiverne er gjenstand for kontroll hvert år, noe som i 

realiteten betyr at kontoret skal gjennomføre ca 90 kontroller hvert år for å oppfylle målkravet.  

Regionalt innkjøp i Kongsvingerregion arbeider med rammeavtaler, enkelt anskaffelser og bistå 

kommunene i regionen. I tillegg bidra til å innlemme avtaler i Ehandel. Fokus på å lage gode 

avtaler bidra til god utnyttelse av fellesskapets midler. Det er utarbeidet egen sak til politisk 

behandling hvor det legges frem forslag til ny avtale og endringer i ressurssituasjon.  

Økonomi 

 

Tabell 47 

Tabelloversikt som viser hoved endringer som er foretatt i rammene kan leses om i vedlegg 1.  

Det er lagt inn 1 årsverk innenfor rådmannens rammer som skal arbeide med grunnlaget for 

statstilskudd til ressurskrevende brukere. Tilskuddet har nådd et volum på 50 mill.kr og det er 

behov for å styrke grunnlag og ressursbruk til dette. Det er anslått en økning i tilskuddet 

tilsvarende 1,5 mill.kr med bakgrunn i denne stillingen. 

I tillegg foreslås det 1 årsverk økning til innkjøpssamarbeidet. Kongsvingers andel vil være ca. 

300 000 kr. Stillingen skal bidra til å øke andel rammeavtaler, som igjen kan frigjøre midler til å 

styrke innbyggernes tjenestetilbudet i fremtiden. I tillegg bidra til i sterkere grad å oppfylle 

samarbeidsavtalen. Egen sak fremlegges til politisk behandling i denne forbindelse. 

 

 

  

Endringer i enhetens rammer 2019-2022
Økonomi R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Økonomi 8 096 9 475 10 302 9 973 9 944 9 930

Skatt 4 454 4 373 4 407 4 407 4 407 4 407

Sum 12 550 13 848 14 709 14 380 14 351 14 337
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14.3 Organisasjon, innovasjon og digitalisering 

 

HR-lønn 

HR-lønn-funksjonene vil i den justerte organisasjonsmodellen vist innledningsvis være en del 

av Organisasjon-innovasjon-digitalisering og vil ha ansvar for:   

 kommunens arbeidsgiver- og lønnspolitikk  

 tariffspørsmål, lønnsutbetaling og lønnsforhandlinger 

 overordnet HMS-internkontrollsystem, vernetjeneste og tillitsvalgtordning 

 varslingsordning 

 kompetansepolitikk, internopplæring samt lærlingordning 

 daglig støtte og kvalitetssikring av HR-prosesser 

Servicetorg, arkivtjenester og politisk sekretariat 

Servicetorg, arkivtjenester og politisk sekretariat vil også være en del av Organisasjon-

innovasjon-digitalisering med ansvar for: 

 

 sentralbord og publikumsmottak i Rådhuset 

 adgangskontrollsystem 

 billettsalg og informasjon 

 saksbehandling knyttet til salgs-, serverings, og skjenkebevillinger, parkeringstillatelser  

 politisk sekretariat med formannskapssekretær  

 mottak, registrering og arkivering av post inkludert publisering 

 behandling av innsynsbegjæringer 

 støttefunksjon med veiledning og opplæring i bruk av arkivsystemer 

Utvikling 

Utvikling med kommunikasjon og beredskap vil være en del av Organisasjon-innovasjon-

digitalisering med ansvar for: 

 

 styringsmodell, kvalitetssystem og analyse 

 portefølje- og programstyring 

 prosjektstøtte 

 innovasjon, digitalisering og IKT 

 kommunikasjon og informasjon 

 daglig støtte og kvalitetssikring av viktige informasjons- og digitaliseringsprosesser 

 beredskap 

 

Innbyggerne ønsker at kontakten med det offentlige skal være enkel, sikker og smidig. Digitalt 

førstevalg er et prosjekt i DIGEFF-programmet som har som mål at digital kommunikasjon og 

samhandling med innbyggerne og næringslivet skal være deres førstevalg. Målet er å utvikle 
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gode digitale tjenester til innbygger og næringsliv, slik at de blir foretrukket, og på en effektiv 

måte med en optimal bruk av ressurser, slik at kommunen kan effektivisere sin saksbehandling. 

 

En stor del av kommunens arkivmateriale er fulldigitalisert, og en stadig økende del av posten 

sendes ut digitalt. Fulldigitalisering av saksgangen før, i og etter politiske møter vil i løpet av 

kort tid inkludere alle komitéer, råd og utvalg. Mange interne arbeidsprosesser innenfor 

økonomi er fulldigitalisert. Det samme gjelder HR-prosessene knyttet til lønnsutbetaling, 

rekruttering og daglig personaladministrasjon. Alle slike prosesser vil bli ytterligere forenklet i 

takt med teknologiske muligheter. I tiden fremover vil samtlige saksbehandlingsprosesser 

vurderes i forbindelse med å tilrettelegge for digitalt førstevalg. 

 

Digitalt førstevalg for alle innbyggere vil på sikt endre publikums behov for personlig service. 

Dette krever at ulike datasystemer oppgraderes og integreres, noe som skjer i samarbeid med 

andre kommuner gjennom HIKT (Hedmark IKT). Dette samarbeidet intensiveres og utvikles 

gjennom digitaliseringsprogrammet DIGEFF. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

forutsetter at kommunene tar ansvar for å gi innbyggerne økt digital kompetanse. Dette 

perspektivet skal også adresseres gjennom DIGEFF. 

 

Tiltak – Samarbeidsdrevet og digital kommune 

• DIGEFF, inklusive digitalt førstevalg og digital kompetanse 

• Omdømme-/profilprosjekt  

• Kvalitetsarbeid 

• Bygge kultur for innovasjon, kontinuerlig forbedring og service 

• Digitalt regnskap og fakturering 
• Styrke regionalt samarbeid og nettverk på støttefunksjoner  

Tabell 48: Tiltak innen samarbeidsdrevet og digital kommune fra Stab og støtte enhetene 
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Organisering, innovasjon og digitalisering 

Økonomi 

 

Tabell 49 

Tabelloversikt som viser hoved endringer som er foretatt i rammene kan leses om i vedlegg 1.  

 

  

Endringer i enhetens rammer 2019-2022

Organisasjon, innovasjon og digitaliseringR 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Rådmann 9 601 9 500 12 259 11 112 11 952 10 892

Utvikling 33 977 39 541 36 278 35 853 29 478 26 478

HR 10 016 11 672 11 674 11 474 11 224 11 224

Service og Forvaltning 13 096 13 477 8 332 8 332 8 332 8 332

Hedmark revisjon Iks 1 882 2 033 2 090 2 090 2 090 2 090

Glåmdal sekretariat Iks 416 414 426 426 426 426

Kontrollutvalget 254 238 245 245 245 245

Kirkelig fellesråd 8 801 9 030 9 283 9 283 9 283 9 283

Trossamfunn 1 081 462 865 865 865 865

Sum 79 125 86 367 81 452 79 680 73 895 69 835
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15. Digitalisering og effektivisering 
 

15.1 Status og utfordringsbilde 

For å opprettholde gode velferdstjenester må Kongsvinger kommune omstille og tilpasse 

tjenestene i tråd med nye forutsetninger og rammebetingelser. En betydelig økning i 

demografikostnader fordrer nye måter å jobbe på og krever forsterket satsing på bruk av digitale 

verktøy. Teknologiutvikling og digitalisering gir muligheter for å løse kommunens oppgaver på 

nye og mer effektive måter. Digitalisering og effektivisering er virkemidler for å sikre en sunn 

kommuneøkonomi med økonomisk handlingsrom og fremtidsrettede tjenester som bidrar til 

fornøyde innbyggere og næringsliv. Digitaliseringen skal være en vesentlig drivkraft i 

forvaltnings- og tjenesteutviklingen, men vil samtidig medføre nye organisatoriske og 

styringsmessige utfordringer. 

Høsten 2017 igangsatte kommunen et program – kalt DIGEFF– som en styringsmodell for den 

digitale utviklingen. Programmet samordner og koordinerer digitaliseringsprosjekter mot 

innbygger/næringsliv og relaterte aktiviteter. For å lykkes med de digitale tjenestene legger 

programmet vekt på tilnærme seg digitaliseringsarbeidet med utgangspunkt i brukeren, fokus 

på sikkerhet, personvern og gjennom å vurdere hele verdikjeden. I tillegg legger vi vekt på å 

tilrettelegge for en helhetlig og moderne tjenesteorientert arkitektur. 

Programmet er en gjennomføringsorganisasjon, det vil si at programmet hjelper til med å 

gjennomføre prosjektene til riktig kostnad, til riktig tid og med god nok kvalitet. Programmet 

har som mål å utnytte felles ressurser best mulig gjennom koordinering av 

digitaliseringsprosjektene. Programmet sørger for relevant verktøy og rutiner og deler “beste 

praksis”. Programmet bidrar til at aktuelle lover og retningslinjer, anbefalinger og kvalitetskrav 

er godt kjent og etterleves, eksempelvis brukermedvirkning, universell utforming, 

gevinstrealisering, sikkerhetsarkitektur, nasjonale standarder og forvaltningsregler. Programmet 

følger en helhetlig og tjenesteorientert arkitektur. 

Målet med DIGEFF er som følger: 

 Programmet skal bidra til et redusert kostnadsbehov på kr 6 MNOK pr år (2 mill.kr første 

år) 

 Bedre kvalitet og tilgjengelighet i tjenestene 

 Forenklet og forbedret saksbehandling 

 Frigjøre mer tid til forebyggende arbeid 

 

I tillegg til å bidra til effektivisering gjennom endring av arbeidsprosesser og økt bruk av 

digitale verktøy skal programmet tilrettelegge for en innovasjonskultur i hele organisasjonen 

med fokus på blant annet brukerorientert utvikling, kontinuerlig forbedring og 

gevinstrealisering. 
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I februar 2018 ble det igangsatt ca. 20 prosjekter. Denne porteføljen økte til rundt 30 prosjekter 

i løpet av året. Prosjektet «Trådløst/trådfast nett i kommunale bygg» er gjennomført og 

avsluttet, mens prosjekt «Digitale gatelys» er lagt på is på grunn av usikkerhet rundt kostnader 

og gevinstpotensiale. Forbedringsprosjektene blir avsluttet i løpet av 2018, mens øvrige 

prosjekter fortsetter i 2019.  

 

Figur 26: Prosjektporteføljen i DIGEFF pr. oktober 2018 

Digital utvikling krever langsiktig satsing og sentral styring. Et programstyre for prioritering og 

et programkontor for oppfølging av og støtte til prosjektene er avgjørende for å sikre både 

gjennomføringskraft og etablering av helhetlige bærekraftige løsninger. 

 

Figur 27: Styringsmodell for digitalisering og effektivisering 
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Den største utfordringen i programmet er at driften ikke kan reduseres mens omstillingen pågår. 

Dermed oppstår det «pukkelkostnader» i en fase, det vil si doble kostnader fordi gevinstene ikke 

kan hentes ut før prosjektene er gjennomført. Samtidig ser vi at det er nødvendig å konsolidere 

innsatsen mot de områdene som gir aller størst gevinst.  

15.2 Fokusområder 

Områder som får prioritet for å sikre måloppnåelse i kommende planperiode er som følger: 

Tiltak – Samarbeidsdrevet og digital kommune 

Strategisk initiativ Tiltak 

 Kongsvinger kommune er digital og innovativ • Digitalt førstevalg, inkluderer innbyggerportal og 

digitalisering av saksbehandlingsprosesser 

• Velferdsteknologi 

• Digitalisering oppvekst  

• Innbyggertjenester bygget på smart city-teknologi 

• Større effektiviseringsprosjekter 

• Infrastruktur, som inkluderer bredbåndsdekning i 

kommunen, digital opplæring av ansatte og innbyggere og 

integrerte IT-systemer, inklusive arkivsystemer 

Tabell 50: Tiltak innen strategimålet digital og innovativ 

Med utgangspunkt i de pågående prosjektene i DIGEFF-programmet er det en utfordring å ta ut 

gevinstpotensialet som må til for å realisere målet om en reduksjon i kostnadsbehovet med 6 

MNOK pr år. Det skal derfor utarbeides en overordnet strategiplan for digitalisering som vil peke 

på områder for ytterligere gevinstpotensiale. Det er også viktig å presisere at hovedvekten av de 

kvantitative gevinstene i Digeff vil handle om å redusere kostnadsbehovet som ikke 

nødvendigvis vil bidra til direkte kutt i forhold til dagens budsjettnivå. Målet er å utføre flere og 

bedre tjenester til flere brukere med samme innsatsfaktor/-nivå som i dag. Figuren under 

illustrerer dette. 

                                                                           
Figur 28: Frigjøre tid til administrativt arbeid til fordel for tjenesteleveransene 
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16. Investeringer 

Kommunens økonomiske handlingsrom er begrenset og investeringer som finansieres med økte 

låneopptak bør begrenses for å unngå en for stor økning i kommunens finansutgifter. 

Investeringsbehovet må løses ved planmessig arbeid og nødvendige prioriteringer. Prioriterte 

investeringer er anskaffelser som bidrar til utvikling og innovasjon for å imøtekomme 

morgendagens behov. 

Investeringsbudsjettet vedtas for ett år av gangen og er dermed årsavhengig og bindende med 

tilhørende finansiering. Vedtatt årsbudsjett 2019 er bindende og angir de prioriterte tiltakene. 

Prioriterte investeringer innarbeidet for årene 2020-2022 angir behov, men er ikke bindende på 

samme måte som investeringsbudsjett for 2019. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov 

for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. Når man gjennom året får høyere/lavere 

investeringskostnader enn budsjettert eller det påløper andre kostnader det ikke er budsjettert 

med, må budsjettet justeres med enten økte eller reduserte bevilgninger og dermed også 

redusert/økt finansieringsbehov.  Eventuelle merverdiavgiftsrefusjoner og anleggsbidrag 

kommer til fradrag som egenfinansiering på prosjektet.  

Investeringer budsjettskjema 2B 

 

 
Tabell 51 

Budsjettskjema 2B R 2017 J B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Investeringsbudsjett inkl. mva (i hele tusen)

Til investering anleggsmidler 227 148 387 147 200 177 315 625 76 913 77 413

Fordelt slik:

Inventar/utstyr 2 062 3 500 1 950 625 225 225

Kulturutstyr 1 201 0 1 000 850 3 250 0

Bygg og anlegg 0 0 1 120 300 0 0

KKE 41 430 25 105 16 375 40 375 1 563 1 563

Rådhuset 0 0 3 750 0 50 000 50 000

Langeland skole 0 0 26 250 12 500 0 0

Tråstadhallen 0 0 0 12 500 0 0

Sæter 11 177 54 125 3 250 27 250 0 0

Brannstasjon 0 11 100 875 87 500 0 0

Psykiatriboliger 0 3 000 89 000 600 0 0

Demensboliger Holt 0 0 3 750 106 250 0 0

Ny ungdomsskole 140 474 261 540 0 0 0 0

Aktivitetspark 0 3 500 16 250 0 0 0

Veger / parkering 12 420 15 487 13 531 11 875 10 000 10 625

Sentrumsutvikling 13 045 5 000 10 000 8 750 5 625 8 750

IKT 4 803 4 116 7 349 6 250 6 250 6 250

Andre investeringer 536 674 2 727 0 0 0

Bredbånd 0 0 3 000 0 0 0
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Finansieringsplan budsjettskjema 2A 

 

Tabell 52 

Kommentarer 

IKT 

En kommune som skal drives rasjonelt og gi gode tjenester må utnytte digitaliserte løsninger på 

en god måte både internt og ut mot innbyggerne. Dette medfører et behov for bygging og 

videreutvikling av gode grunnløsninger. Spesielt vil det i tiden fremover være viktig med gode 

arkivløsninger.  Dette både som grunnlag for selvbetjeningsløsninger med automatisert 

saksbehandling og for å kunne fjerne papirrutiner.  Mange av tiltakene i 2019 er rettet mot 

dette.  Prioriterte anskaffelser vil generelt støtte opp under fremtidige krav til digitalisering og 

forenkling av kommunens arbeidsprosesser i alle sektorer.  

Kultur                                                                                                                                                  

Rammen innenfor kultur skal dekke utbedring av lysutstyr i Rådhusteateret med bakgrunn i ny 

EU krav fra 2020, samt nytt lyd og lysutstyr på scene U. I tillegg skal det kjøpes skap til 

oppbevaring av deler av kommunens kunstsamling. 

Inventar og utstyr 

Rammen skal dekke opp for inventar- og utstyrsbehovet samlet for hele kommunen. Etablert 

praksis på gjenbruk og omplassering av inventar og utstyr bidrar til å redusere 

investeringsbehovet.  

 

Økonomiplan 2018-2021 Investeringer 

med finansiering
R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

1 Investeringer i anleggsmidler 227 148 387 147 200 177 315 625 76 913 77 413

2 Utlån og forskutteringer (1) 54 009 80 000 50 000 30 000 30 000 30 000

3 Kjøp av aksjer og andeler (2) 3 948 4 908 4 309 4 309 4 309 4 309

4 Avdrag på utlån (3) 27 141 12 077 16 088 17 599 19 110 20 611

5 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0

6 Avsetninger (4) 14 828 5 812 0 0 0 0

7 Finansieringsbehov 327 074 489 944 270 574 367 533 130 332 132 333

8 Finansiert slik:

9 Bruk av lånemidler 209 691 371 642 175 892 255 950 91 030 91 930

Nytt låneopptak 204 146 125 892 225 950 61 030 61 930

Ubrukte lånemidler Investeringer 87 496 0 0 0 0

Startlån 80 000 50 000 30 000 30 000 30 000

Ubrukte lånemidler Startlån 0 0 0 0 0

10 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2 144 3 688 0 0 0 0

11 Tilskudd til investeringer 120 0 32 500 48 500 500 0

12 Kompensasjon for merverdiavgift 39 738 62 356 38 785 41 175 15 383 15 483

13 Mottatte avdr.' utlån og refusjoner (5) 33 040 45 363 16 088 17 599 19 110 20 611

14 Andre inntekter (6) 0 0 0 0 0 0

15 Sum ekstern finansiering 284 733 483 049 263 265 363 224 126 023 128 024

16 Overført fra driftsbudsjettet 0 149 0 0 0 0

17 Bruk av tidligere års udisponert 5 177 2 144 0 0 0 0

18 Bruk av avsetninger (8) 39 309 4 602 7 309 4 309 4 309 4 309

19 Sum finansiering 329 219 489 944 270 574 367 533 130 332 132 333

20 Udekket/udisponert -2 145 0 0 0 0 0
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Sentrumsutvikling 

 

Storgata – Brugata 

Det pågår et samarbeidsprosjekt mellom Kongsvinger kommune og Statens vegvesen (SVV) om 

oppgradering av Storgata – Brugata. Det ligger midler inne i handlingsplanen for fylkesveger 

samt fylkeskommunale driftsmidler til å utbedre Storgata – Brugata. Driftsmidlene fra SVV 

gjelder bare selve Storgata inkludert kantsteinsetting. Kongsvinger kommune vil bidra med 

midler for å heve standarden på fortaus arealene og andre elementer. Arbeidet ferdigstilles i 

2019 i øvre del og påbegynnes i nedre del 2019-20.  

 

Gang- og sykkelbru over Glomma 

Det er gjennomført en mulighetsstudie for etablering av gang- og sykkelbru over Glomma fra 

Kongsvinger stasjon, i samarbeid mellom Statens vegvesen, Fylkeskommunen og Kongsvinger 

kommune, I 2019 vil det jobbes videre med prosjektet, der målet er å få dette innarbeidet i 

handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan 2018-2029. Tidspunkt for gjennomføring 

avhenger av om og hvordan prosjektet blir prioritert i NTP. 

 

Aktivitetspark Strandpromenaden 

Kongsvinger kommune har som en av de tre første kommunene i Norge fått tilskudd på kr. 3,844 

millioner kroner til bygging av nyskapende aktivitetsarena. Sammen med skateanlegg og bowl 

flow vil dette utgjøre Strandpromenaden aktivitetspark.  Aktivitetsarenaen inneholder enkle 

trimapparater, trampoline, parkour, klatre/buldrevegg og grill avslappingsområder. For 

Streetparken og bowl flow vil det bli søkt om spillemidler og tilskudd fra Gjensidige stiftelsen. 

Det er utført planlegging i 2018 og prosjektet gjennomføres i 2019.  

 

Øvrebyen 

Eidsiva Nett utbedrer kabelnettet i Øvrebyen i perioden 2018-2019 og Kongsvinger kommune er 

med å legge veglyskabler i den samme grøfta. Lysmaster skiftes ut i henhold til veilederen for 

Øvrebyen. Samtidig må det i forbindelse med gravearbeidene gjøres tiltak for å oppgradere 

veiene i området med sidearealer. GIVAS IKS er også med i dette prosjektet og må i perioden 

skifte vann- og avløpsledninger i blant annet Løkkegata og Nygata.  

 

Veg og parkering 

 

Sykkelby 

Sykkelby-prosjektet ble startet opp i 2010-13 med spleiselag mellom kommunen og fylkes-

kommunen. Prosjektet er videreført i perioden 2014-17 med tilskudd fra fylket på 0,5 mill.kr kr. I 

handlingsprogrammet for fylkesveger er det satt av 0,5 mill.kr kroner i årlig tilskudd i perioden 

2018-21. Kongsvinger kommune skal inngå en ny avtale sammen med Statens vegvesen og 

Hedmark Fylkeskommune. 
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Trafikksikring 

Det settes av midler til belysning og fysiske tiltak for å gjennomføre ulike prosjekter som er tatt 

med Trafikksikkerhetsplan 2018 – 21.  

 

Standardheving veg 

Det er planer om å forsterke og utbedre viktige grende- og sentrumsveger. Dette er viktige tiltak 

for å redusere forfallet på det kommunale vegnettet.  

 

Standardheving veg etter VA 

GIVAS IKS har i sin handlingsplan fokus på oppgradering av eksisterende vann- og avløpsnett. 

Kommunen er med og oppgraderer veiene samt overvannssystemet på de aktuelle strekningene 

for å takle fremtidige klimautfordringer. I 2019 er som i 2018 hoveddelen av arbeidene i 

Øvrebyen.  

 

Utskifting av lysarmaturer for kvikksølvpærer 

Det blir slutt på produksjon av kvikksølvpærer i 2015 av miljømessige årsaker. Utskifting til 

andre armaturer er igangsatt og vil pågå i perioden 2015-2019. Samtidig er det krav om 

montering av strømmålere i alle strømskap innen 1.januar 2019 som utføres parallelt med 

utskifting av armaturene. Dette arbeidet må videreføres i 2019 da dette er omfattende arbeide å 

få ferdigstilt montering av strømmålere.  

 

Bæreiavegen 

Bæreiavegen fra Utsiktvegen til Bæreiavangen er det lagt ottadekke som ikke har tålt 

belastningen som vegen har blitt utsatt for. Det er nødvendig å utbedre vegkroppen før det 

legges nytt toppdekke. Det er i 2017 begynt forberedende arbeider med grøfting og skifting av 

stikkrenner slik at kommunen i 2018 kan forsterke vegkroppen før nytt asfaltdekke legges på i 

2019.  

 

Bygg og anlegg 

Kommunale bygg og eiendommer 

Kommunen har en betydelig eiendomsmasse som skal forvaltes og vedlikeholdes. Det er fortsatt 

et behov for oppgradering av kommunens bygg. Prioritering av tiltakene vil være lukking av 

avvik i forhold til lover og forskrifter, teknisk verdisikring, samt reduserte driftskostnader. 

 

Politihøgskolen på Sæter 

Kommunestyret vedtok 15.06.17 å bygge kjøregård, skyteanlegg og kurs/konferansesenter på 

Sæter. Kjøregård og skyteanlegg er ferdigstilt, og det er i planperioden lagt inn bygging av 

kurs/konferansesenter i tråd med kommunestyrets vedtak.  

Det er i budsjettet for 2019 også lagt inn tiltak knyttet til oppgradering og brannsikring. 
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Brannsikkerhet 

Kommunen startet i 2012 en større satsing på brannsikkerheten i sine bygg. Tiltakene består av 

å lukke avvik. Dette arbeidet har vært prioritert de senere år. Fullsprinkling av Skyrud 

demenssenter blir prosjektert i 2019, med plan om utførelse i 2020.  

 

Energiøkonomisering 

En rekke av kommunens bygninger har stort potensiale for reduksjon av energibruk gjennom 

ulike typer energieffektiviserende tiltak som isolering, skifte av ventilasjonsanlegg, etablering 

av sentralt driftsovervåkingsanlegg m.m. Disse tiltakene sees i sammenheng med øvrige tiltak i 

byggene. 

 

Øvrige tiltak 

Det er for 2019 blant annet lagt inn forprosjektering av ny brannstasjon og bygging av 

spesialrom på Langeland skole. Det ligger også inne bygging av aktivitetspark på Tråstad i tråd 

med tidligere vedtak. 

I planperioden er det også lagt inn tiltak knyttet til oppgradering av gamle Trådstadhall.  

 

Psykiatriboliger/aktivitetsbygg på Lierrasta 

Bygging av psykiatriboliger/aktivitetsbygg på Lierrasta, gnr. 24 bnr. 57 og 199, i tråd med 

kommunestyrevedtak 057/16 og 097/18. Prosjektet finansieres ved hjelp av Husbankens 

investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem og innenfor en kostnadsramme på 90 mill. 

kr. Prosjektet realiseres i kommunal regi i 2019. Husleien for boligene er fastsatt til 8.500 kr pr 

måned og 6.600 kr pr måned for de to leilighetstypene. 

 

Demensboliger/HDO på Holt 

Det er i planperioden lagt inn prosjektering og bygging av 30 boliger for demente på tidligere 

skoletomt på Holt. I tråd med kommunestyrets vedtak vil kommunen selv stå som byggherre. 

Prosjektet forventes ferdigstilt 1. kvartal 2021. 

 

Brannstasjon 

Kongsvinger kommune har i 2018 inngått avtale og kjøpt tomten Vardåsveien 1 i Kongsvinger i 

henhold til vedtak 056/18 i kommunestyret. I vedtaket ligger det en forutsetning om 

igangsetting av forprosjekt for bygging av brannstasjon på denne tomten i 2019 for bygging i 

2020. Forprosjektet vil bli lagt frem for politisk behandling i 2019. 

 

Rådhuset 

Det er i 2019 avsatt midler til videre utredning og prosjektering knyttet til oppgradering og 

utvikling av gjenstående deler av rådhuset med tanke på inneklima, ENØK og 

arealeffektivisering. 

For perioden 2021 og 2022 er det avsatt en øvre ramme for gjennomføring av tiltakene på 50 

mill.kr hvert år. 
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Investeringstilskudd til Kongsvinger Kirkelig Fellesråd 
Investeringstilskudd - navnet minnelund. 

Gjennom hele 2017 og 2018 er det arbeidet med planlegging av en navnet minnelund på Holt 

gravlund. Det er i 2018 opparbeidet et felt for nedsetting av urner. Planarbeidet er nå kommet 

så langt at vi kan be om tilbud på arbeidet, og søke kommunen om de nødvendige 

byggearbeider. Det bes om et investeringstilskudd på kr 500 000, som en regner med vil dekke 

størsteparten av prosjektkostnadene (for- og detaljprosjekt), søknadsprosessen, prosjektledelsen 

og byggeledelsen. 

 

Investeringstilskudd brannsikkerhet. 

Ved hjelp av tilskudd fra kommunen og egne midler har alle kirkene unntatt Roverud kirke fått 

brannvarslingsanlegg. Det bes om kr 86 000 til brannvarslingsanlegg i Roverud kirke. 

Når kirkebyggene har fått brannvarslingsanlegg melder behovet seg for slokkeanlegg med en 

gang. Brandval kirke fikk tilskudd fra Riksantikvaren i 2008/09 til innvendig og utvendig 

deteksjon, samt lavtrykk vanntåkeanlegg. Det er nå ønskelig at de kirkene som ligger lengst fra 

byen får slokkeanlegg først. Derfor er det bedt om tilskudd til henholdsvis Austmarka kirke på kr 

870 000 og Lundersæter kirke på kr 726 000. Tilbudene på slokkeanleggene ble gitt samtidig 

med deteksjonsanleggene og disse er forberedt for montering av slokkeanlegg. 

 

Startlån 

Startlån til utlån utgjør pr 31.12.2017 211 mill.kr kr, og har økt siden 2014 på 54,5 mill.kr kr.  

Videre er det vedtatt utlånsramme for 2018 med ytterligere 80 mill.kr kr. En betydelig 

utlånsportefølje kombinert med kraftig vekst vil medføre økt risiko for mislighold og 

betalingsvansker for låntakerne. Målgruppen for mottak av Startlån vil også være berørt av 

renterisikoen dersom renten skulle stige vesentlig. Per nå er 10% av utlånene i et 

innkassoløp/overvåkning. Det betyr at det må vurderes nærmere hvilket nivå man skal ligge på. 

I planperioden er det budsjettert med låneopptak på 30 mill.kr. 
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17. Vedlegg 1: Nøkkeltall og detaljendringer 

Dette vedlegget tar for seg endringer som av flere grunner er foretatt fra 2018 til 2019 og 

utover planperioden. Endringene kan bestå av videreføring av politiske vedtak, flyttinger 

mellom enheter og kommunalområder, nye forslag til tiltak som kan gi økninger eller 

reduksjoner i utgifter og inntekter. I tillegg fremstilles det enkelte kostra nøkkeltall som 

underbygger noen av valgene til tiltak. 

Samfunn 

 

 

Endringer i enhetens rammer 2019-2022

Samfunn
R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

KULTUR- OG FRITIDSENHETEN 21 389 24 028 23 185 21 343 21 345 21 345

Endringer lagt inn:

Sak 127/16 inkluderende frivillighet (ferdig i 30.04.2019) -360 -390

Sak 94/17 Byen vår - Gamle Kongsvinger Bok, Kongsvinger og Vinger hilstorielag-200

Sak 141/17 Tilskudd lag og foreninger -500

Sak 141/17 Tilskuddskasse -100

Sak 141/17 Kultur og stedsutvikling -1 000

Byggkostnader til Kke - samfunn -1 058

Kutt prisstigning driftsutgifter - samfunn -141

Frivilligsentral 26

Digeff -48

Sak 139/18 Kulturskole 200 100

Sak 139/18 Videreutvikle kommunens tettsteder 450

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -37 -2 2

Sak 139/18 Øke ramma til kontingentkassa 50 50

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

NAV SOSIAL 44 658 43 142 42 051 41 549 41 550 41 550

Endringer lagt inn:

Sak 127/16 Redusert sosialbidrag -1 000

Sak 141/14 Saksbehandler Husbankens virkemidler 250

Sak 141/17 reuksjon ramme NAV -1 000 -500

Opprettholde budsjettramme NAV 1 500

Byggkostnader til Kke - samfunn -1 959

Kutt prisstigning driftsutgifter - samfunn -19

Digeff -2

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -55 -2 1

Sak 139/18 Saksbehandler NAV - Prosjekt eie først (50% stilling) 350

Sak 139/18 Reduksjon sosialhjelp -250

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

NÆRING OG MILJØ 18 416 13 656 14 739 13 489 13 489 13 489

Endringer lagt inn:

Sak 141/17 Planl. gang og sykkelveg Sæter -750

Sak 141/17 Tilskudd til planlegging 750

Flytte lønnsmidler fra Kke til Næring og miljø (eiendomsutvikler) 580

Byggkostnader til Kke - samfunn -34

Kutt prisstigning driftsutgifter - samfunn -134

Festeavgifter fra Kke til Næring og miljø 756

Digeff -7

Forskuttering/planlegging Gang og sykkelveg Stømner 500 -500

Sak 139/18 Kommunale veger: sommervedlikehold 750 -750
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Tabell 53 

Endringer i enhetens rammer 2019-2022
R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

AREAL OG BYUTVIKLING 167 3 770 4 808 4 808 4 808 4 808

Endringer lagt inn:

Sak 141/17 Saksbehandlere 2 årsv Tekn forv 375

Byggkostnader til Kke - samfunn -115

Kutt prisstigning driftsutgifter - samfunn -45

Digeff -2

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

KONGSVINGER KOMMUNALE EIENDOMSENHET39 973 40 992 57 129 56 938 56 970 56 940

Endringer lagt inn:

Sak 127/16 F-blokka vedlikehold / oppgradering -5 336

Sak 141/17 Sæter forprosj Utv Forlegningskap -100

Flytte lønnsmidler fra Kke til Næring og miljø (eiendomsutvikler) -580

Sak 127/16 Reduksjon FDV-kostnader ved nytt skolebygg -875

Byggkostnader til Kke - samfunn -2 835

Kutt prisstigning driftsutgifter - samfunn -714

Byggkostnader overført fra enhetne 25 449

Festeavgifter fra Kke til Næring og miljø -756

Vedlikehold bygg og anlegg - oppvekst 125 -125

Vedlikehold bygg og anlegg - helse 64 -64 30 -30

Uteområde Kongsvinger ungdomsskole 250

Digeff -3

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -74 -2 2

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

STAB SAMFUNN 10 443 15 253 18 986 11 847 10 890 11 219

Endringer lagt inn:

Sak 127/16 Regional miljø/klimaplan -250

Sak 40/17 Tilskudd Høgskolestiftelsen -375 -375

Sak 108/17 Tour of Norway i Kongsvinger -200

Sak 141/17 Næringsutvikling -800 -1 800

Sak 141/17 Helsebyen Kongsvinger -1 000

Sak 76/18 Universitetskommune -170

Sak 76/18 Universitetskommune 340

Sak 76/18 Næringsutviklingsmidler 170

Sak 76/18 BID -117

Sak 91/14 Forebygging barn og unge perioden 2015 - 2018 -850

Regional klimasatsing 400

BUA 300

BUA - bruk av bundet fond -300

Næringsutvikling -1 000

Byggkostnader til Kke - samfunn -647

Kutt prisstigning driftsutgifter - samfunn -411

Generelt kutt samfunn -674

Lønnsmidler overført fra andre 1 939

Sak 139/18 Oppfølging av miljøstrategien 500 500 500 500

Sak 139/18 Digeff -355 -339 -340 -171

Sak 139/18 Høgskoleprosjektet 5 000 -5 000

Sak 139/18 Tilskudd til Erik Werenskioldstiftelsen 125 -125

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Byregionprosjektet 910 904 945 945 945 945

Glåmdal Brann Iks 17 784 18 366 19 143 19 143 19 143 19 143

Endringer lagt inn:

Brann - økning transport og kurs - Kongsvingers andel 263

Sum Samfunn 153 740 160 111 180 986 170 062 169 140 169 439
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Næring 

 

Figur 29 

Utgiftene på tilrettelegging for næringslivet ligger høyest av de sammenlignbare 

gjennomsnitter, og dobbelt så høyt pr innbygger som snittet i Hedmark. Hvis kommunen hadde 

ligget på landsgjennomsnittet per innbygger så hadde det utgjort 6 mill.kr mindre til 

tilrettelegging. Med bakgrunn i strategien om å øke antall arbeidsplasser er dette en god 

satsning. Det er allikevel foreslått i 2019 en reduksjon på 1,8 mill.kr til næringsutvikling. 

Sosialtjenesten 

 

Figur 30 
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Figur 31 

 

Tabell 54 

Utviklingen viser at våre utgifter til bistand ligger vesentlige høyere pr. innbygger enn 

sammenlignbare kommuner. Når det gjelder egen utvikling av utgifter for råd og veiledning, så 

har den økt med over 9 mill. kr på 2 år. Økningen kan henføres til Nav sosial med 3,8 mill. kr, 

Flyktning og inkluderingsenheten med 3,6 mill. og til familieavdelingen med 1,9 mill. kr. Med 

bakgrunn i dette er det lagt til grunn at Nav skal gjennomføre en reduksjon i 2019 tilsvarende 

500 000 kr. Utviklingen viser at kommunens utgifter til livsopphold ligger noe høyere en snitt 

land og vår kostragruppe, men det er redusert ned til nivå på Hedmark pr innbygger. Når det 

gjelder egen utvikling for ytelser til livsopphold har kommunen i samme periode samlet sett 

redusert med ca. 1 mill.kr fra 2015.  
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Tekniske tjenester 

 

Figur 32 

Kongsvinger bruker mer i netto driftsutgifter på kommunale veier og gater per innbygger enn 

Hedmark og Kostragruppe 8, men noe mindre enn landet u/Oslo. Per km kommunal vei bruker 

kommunen mindre enn Landet u//Oslo og Kostragruppe 8, men noe mer enn Hedmark. 

Kultur 

 

Figur 33 

 

Netto driftsutgifter til kultursektoren er på linje med Kostragruppe 8 men noe lavere enn landet 

uten Oslo. 
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Figur 34 

 

Oppvekst 

 

 
  

Endringer i enhetens rammer 2019-2022

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

KONGSVINGER UNGDOMSSKOLE 534 21 408 43 913 42 083 40 253 38 522

Endringer lagt inn:

Sak 127/16 Økt skoleskyss ny ungdomsskole 380

Overført skyss fra skolene til oppvekst -1 937

Sak 127/16 Reduksjon skolefaglige kostnader ny ungdomsskole -1 750

sak 141/17 Fordeling mellom skolene, reduksjon elevtall kommunale skoler28 972

Digeff overført fra Tråstad og Holt -7

Byggkostnader til Kke - oppvekst -756

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -52

Ny fordelingsmodell skole -1 830 -1 830 -1 830 -1 731

Digeff -6

Sak 139/18 Øke aktivitetsmulighetene i grunnskolen 10

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -15

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

TRÅSTAD UNGDOMSSKOLE 24 906 15 119 0 0 0 0

Endringer lagt inn:

sak 141/17 Fordeling mellom skolene, reduksjon elevtall kommunale skoler-15 044

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

HOLT UNGDOMSSKOLE 20 660 11 755 0 0 0 0

Endringer lagt inn:

sak 141/17 Fordeling mellom skolene, reduksjon elevtall kommunale skoler-11 576
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Endringer i enhetens rammer 2019-2022
R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

ROVERUD SKOLE 19 653 18 136 13 517 12 952 12 388 11 823

Endringer lagt inn:

sak 141/17 Fordeling mellom skolene, reduksjon elevtall kommunale skoler-2 107

Overført skyss fra skolene til oppvekst -756

Byggkostnader til Kke - oppvekst -696

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -28

Ny fordelingsmodell skole -565 -565 -565 -565

Digeff -4

Sak 139/18 Øke aktivitetsmulighetene i grunnskolen 10

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -55 1

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

LANGELAND SKOLE 27 545 26 746 24 469 25 685 27 313 28 631

Endringer lagt inn:

sak 141/17 Fordeling mellom skolene, reduksjon elevtall kommunale skoler-1 405

Overført skyss fra skolene til oppvekst -478

Byggkostnader til Kke - oppvekst -595

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -73

Ny fordelingsmodell skole 522 1 220 1 627 1 318

Digeff -4

Sak 139/18 Øke aktivitetsmulighetene i grunnskolen 10

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -45 -4 1

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

VENNERSBERG SKOLE 23 802 24 477 23 032 24 260 25 897 27 743

Endringer lagt inn:

sak 141/17 Fordeling mellom skolene, reduksjon elevtall kommunale skoler -715

Overført skyss fra skolene til oppvekst -647

Byggkostnader til Kke - oppvekst -721

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -49

Ny fordelingsmodell skole 526 1 229 1 636 1 846

Sak 139/18 Øke aktivitetsmulighetene i grunnskolen 10

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -41 -1 1

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

AUSTMARKA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 11 852 13 267 11 568 11 121 10 674 10 227

Endringer lagt inn:

sak 141/17 Fordeling mellom skolene, reduksjon elevtall kommunale skoler-2 143

Sak 141/17 Ungdomstrinn på Austmarka 1 175

Overført skyss fra skolene til oppvekst -777

Byggkostnader til Kke - oppvekst -400

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -33

Ny fordelingsmodell skole -447 -447 -447 -447

Digeff -8

Sak 139/18 Øke aktivitetsmulighetene i grunnskolen 10

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

MARIKOLLEN SKOLE 22 639 23 951 22 955 23 768 23 769 23 769

Endringer lagt inn:

sak 141/17 Fordeling mellom skolene, reduksjon elevtall kommunale skoler 15

Overført skyss fra skolene til oppvekst -389

Byggkostnader til Kke - oppvekst -582

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -50

Ny fordelingsmodell skole 428 814

Sak 139/18 Øke aktivitetsmulighetene i grunnskolen 10

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -21 -1 1

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

BRANDVAL OPPVEKSTSENTER 14 695 16 347 14 115 13 683 13 263 12 842

Endringer lagt inn:

Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 50/mnd fra 010819 -9 -11

sak 141/17 Fordeling mellom skolene, reduksjon elevtall kommunale skoler 9

Overført skyss fra skolene til oppvekst -528

Byggkostnader til Kke - oppvekst -981

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -24

Ny fordelingsmodell skole -421 -421 -421 -421

Sak 139/18 Øke aktivitetsmulighetene i grunnskolen 10

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -57 1
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Endringer i enhetens rammer 2019-2022

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

MARIKOLLEN BARNEHAGE 8 412 8 876 8 091 8 075 8 075 8 075

Endringer lagt inn:

Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 50/mnd fra 010819 -13 -16

Dekning pedagognorm Marikollen barnehage 150

Byggkostnader til Kke - oppvekst -92

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -7

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

LANGELAND BARNEHAGE 10 588 11 217 9 312 9 291 9 291 9 291

Endringer lagt inn:

Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 50/mnd fra 010819 -17 -21

Overføring oppvekst - Langeland barnehage 200

Generelt kutt oppvekst - barnehage -300

Byggkostnader til Kke - oppvekst -136

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -17

Digeff -2

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

VINGER BARNEHAGE 13 642 14 331 12 256 12 228 12 228 12 228

Endringer lagt inn:

Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 50/mnd fra 010819 -23 -28

Sak 141/17 Legge ned en barnehageavdeling -850

Sak 141/17 Ikke legge ned en barnehageavdeling 850

Byggkostnader til Kke - oppvekst -173

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -17

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -32

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

VANGEN BARNEHAGE 10 313 11 099 9 161 9 146 8 846 8 846

Endringer lagt inn:

Sak 50/16 og 84/17 Familieavd økning årsverk fondsbruk -300

Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 50/mnd fra 010819 -13 -15

Overføring til Oppvekst Vangen barnehage 200

Generelt kutt oppvekst - barnehage/overføring Marikollen barnehage -200

Byggkostnader til Kke - oppvekst -504

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -7

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

BARNEVERN 44 977 44 561 44 993 44 141 43 343 43 343

Endringer lagt inn:

Sak 127/16 Effektivisering/digitalisering Barnevern -1 200 -1 200

Sak 141/17 Effektivisering/digitalisering Barnevern 1 200 1 200

Sak 127/16 Redusert ramme Barnevern -500

Sak 141/17 Redusert ramme Barnevern 500

Sak 141/17 Barnevernsvakt 250

Sak 141/17 Reduksjon barnevern pga forebyggende tiltak -500

Byggkostnader til Kke - Barnevern -66

Kutt prisstigning driftsutgifter - Barnevern -200

Generelt kutt - Barnevern -196

Digeff -58 -850 -800

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -95 -2 2



 
   

124 

  

 

 

 
Tabell 55 

Endringer i enhetens rammer 2019-2022
R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

PPT 7 441 8 104 7 506 7 506 7 506 7 506

Endringer lagt inn:

Generelt kutt oppvekst - Ppt -100

Byggkostnader til Kke - oppvekst -647

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -12

Digeff -11

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

GPPS 389 0 0 0 0 0

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

OPPVEKST 2 764 3 294 16 093 14 800 13 141 12 667

Endringer lagt inn:

Sak 141/17 Lærernorm - statsbudsjettet 750

Sak 141/17 Lærernorm - statsbudsjettet fordelt på skolene -750

Sak 141/17 Kultur for læring -800

Driftskostnad nye lærer PC'r til Ikt -240

Overført skyss fra skolene 5 512

Inventar og utstyr - oppvekst 220 -110 50 -90

Kjøp av Ikt-utstyr - oppvekst 310 -68 39 -34

Sak 141/17 ROS-samarbeid 176

Tidlig innsats skole - fordeles skolene -113

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -182

Generelt kutt oppvekst - redusert fordelt på skolene -792

Sentral pott fra fordelt på skole 1 000

Elevtallsreduksjon -833 -1 167

Tematur fra Kongsvinger ungdomsskole 900

Digeff -6 -250 -250

Lønnsmidler overført fra andre 3 183

Sak 139/18 Sommeraktiviteter barn og unge 350

Sak 139/18 Forebyggende tiltak barn og unge 850

Sak 139/18 Øke ramma til grunnskolen 1 000 1 000

Sak 139/18 Digeff -691 -698 -698 -350

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Lærlinger oppvekst 0 248 1 854 1 991 1 991 1 991

Endringer lagt inn:

Sak 127/16 Økning antall lærlinger 235 137

Ungdomsråd 89 133 151 151 151 151

Endringer lagt inn:

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -2

Sak 139/18 Øke ramma til Ungdomsrådet 25

Voksenopplæring 4 646 1 632 1 678 1 678 1 678 1 678

Overføring til barnehagene 69 247 72 635 79 692 79 283 78 783 78 783

Endringer lagt inn:

Økt inntektsgrense gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt 183 221

Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 50/mnd fra 010819 -108 -130

Sak 141/17 Barnehage skolestruktur Digeff -1 000 -500 -500

Spesped andre kommuner 6 430 5 854 5 607 5 607 5 607 5 607

Friskoler 3 574 2 717 2 767 2 767 2 767 2 767

Endringer lagt inn:

Kutt prisstigning driftsutgifter - oppvekst -19

Sum Oppvekst 348 797 355 907 352 730 350 216 346 964 346 490
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Tabell 56 

 

Skole 

 

Figur 35 

Kongsvinger har hatt stigende driftsutgifter de siste årene. Antall barn i aldersgruppen 6-15 år 

har gått ned, samtidig som flere barn har valgt private skoler. Uten i stor nok grad tilpasning til 

antall elever så medfører dette en stigning. I budsjettet videreføres vedtatte reduksjon i 

grunnskole tilsvarende 4 mill.kr for å tilpasse seg antall barn. 

 

Prioritering 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gruppe 8 Hedmark

Landet     

u/Oslo

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per 

innbygger 6-15 år (202, 215, 222, 223) 90 188 93 153 96 546 97 946 96 179 102 552 108 644 104 229 113 324 107 653

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per 

innbygger 6-15 år (202) 73 512 76 227 79 664 81 632 80 926 85 624 89 007 84 717 90 320 86 028

Gruppe 8 Hedmark

Landet 

u/Oslo

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning 8,5 5,4 5,4 4,6 5,3 4,4 5,1 7,8 7,6 7,9

Andel innbyggere 6 - 9 år i SFO 40,3 36,5 41,2 42,8 42,5 40,9 45,5 52,8 57,2 58,6

Gruppe 8 Hedmark

Landet 

u/Oslo

Korrigerte brutto driftsutgifter til 

grunnskolesektor, per elev (202, 215, 222, 223) 96 574 99 827 104 008 105 927 105 438 116 474 122 993 118 775 129 576 122 802

Gruppe 8 Hedmark

Landet 

u/Oslo

Gjennomsnittelig grunnskolepoeng 36,5 39,7 38,0 39,1 40,6 39,2 40,4 41,5 40,8 41,4

Andel elever med direkte overgang fra 

grunnskole til videregående opplæring 95,8 97,6 98,5 97,9 98,6 98,5 99,5 98,5 97,6 97,8

Gjennomsnittelig gruppestørrelse 1. - 10. 14,1 14,0 14,3 13,5 13,1 12,7 12,9 13,7 12,5 13,2

Kongsvinger - grunnskole 2017

Dekningsgrad

Produktivitet

Kvalitet
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Figur 36 

Kongsvinger har %-vis færre elever som får spesialundervisningen enn de vi sammenligner oss 

med. 

 

Figur 37 

Korrigerte brutto driftsutgifter i grunnskolesektoren har hatt en høyere vekst enn for 

sammenlignbare kommuner. Fra å ligge lavest på målingene har kommunen passert både 

Kostragruppe 8 og landet uten Oslo. Sammenlignet med Hedmark ligger kommunen fortsatt 

noe lavere. 
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Figur 38 

Kongsvinger har lavere måling på gjennomsnittlig grunnskolepoeng enn både landet, 

kostragruppe og Hedmark. 

 

Figur 39 

På måling av andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 

ligger Kongsvinger høyest i 2017 med 99,5%. En bedring fra tidligere år og bedre enn 

sammenlignbare kommuner. 
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Skolefritidsordning  

 

Figur 40 

Andelen barn i SFO er lavere i Kongsvinger enn de vi sammenligner oss med, men vi har hatt en 

svak økning i andelen fra 2015-2017. 

 

Barnehage 

 

Tabell 57 

Prioritering 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gruppe 8 Hedmark

Landet     

u/Oslo

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 

barnehage 111 143 117 265 115 234 122 632 122 425 138 336 150 451 141 304 147 086 143 914

Gruppe 8 Hedmark

Landet 

u/Oslo

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 93,5 91,4 90,5 88,3 89,7 90,2 92,8 91,3 92,4 91,8

Gruppe 8 Hedmark

Landet 

u/Oslo

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 

kommunal barnehage 166 274 152 990 171 696 164 047 168 300 176 503 188 135 190 811 194 286 196 201

Gruppe 8 Hedmark

Landet 

u/Oslo

Antall barn korrigert for alder per årsverk til 

basisvirksomhet i kommunale barnehager 6,7 6,7 6,4 6,5 6,1 6,2 6,2 6,2 5,8 6,0

Antall barn korrigert for alder per årsverk til 

basisvirksomhet i private barnehager 7,5 6,9 6,7 6,3 6,5 6,1 6,2 6,2 6 6,2

Kvalitet

Dekningsgrad

Produktivitet

Kongsvinger - barnehage 2017
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Figur 41 

Andelen barn 1-5 år i forhold til innbyggere 1-5 år øker i perioden 2015-2017.  

 

Figur 42 

 

Figur 43 
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Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime økte i perioden 2015-2017. Fra å 

ligge lavest på måltallet sammenlignet med andre kommuner har nå Kongsvinger de høyeste 

kostnadene. 

Kongsvinger kommune sine kostnader til barnehager øker mer enn gjennomsnittene. Korrigerte 

brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime øker mer i Kongsvinger enn sammenlignbare, 

noe som kan tyde på at kommunen er mindre effektive (bruker pengene mindre effektivt) nå enn 

tidligere. 

 

Barnevern 

 

Tabell 58 

 

Figur 44 

Kongsvinger har høyere driftsutgifter per innbygger 0-17 år enn sammenlignbare kommuner. 

Det er verdt å merke seg en reduksjon i driftsutgifter fra 2016 til 2017. 

Barnevern - Kongsvinger 2017

Prioritering 2015 2016 2017

Landet 

u/Oslo Hedmark

Kostragruppe 

8

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar (kr) 2 331 2 706 2 527 2 235 2 155 2 185

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-17 år (kr) 12 111 14 234 13 648 10 362 11 280 9 435

Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet (kr) 99 440 118 735 107 917 127 775 121 025 11 619

Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak (kr) 166 264 171 365 156 834 205 112 191 587 169 989

Delen netto driftsutgifter til sakshandsaming/drift (funksjon 244) (prosent) 23,3 24,9 26,0 28,5 29,1 27,7

Dekningsgrad

Barn med melding i barnevernet ift. talet på innbyggarar 0-17 år (prosent) 7,0 6,8 7,0 4,6 5,6 5,0

Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) 7,9 7,2 7,3 4,9 5,7 5,0

Delen barn med barnevernstiltak i løpet av året 0-17 år (prosent) 6,6 7,5 8,0 4,4 5,1 4,9

Produktivitet/enhetskostnad

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) 39 892 45 541 40 567 46 498 47 005 41 231

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) 26,3 22,6 23,5 19,9 20,5 21,8

Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) 41 409 47 300 36 667 37 963 68 886 31 246

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) 333 068 328 305 340 053 432 387 390 196 386 613

Kvalitet

Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) 84 81 92 86 87 91

Stillingar med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (per 1000) 4,4 4,9 5,3 4,9 4,8 4,3
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Figur 45 

Driftsutgifter per barn i barnevernet i Kongsvinger er i 2017 lavere enn i 2016, og lavere enn 

sammenlignbare gjennomsnitter. 

 

 

Figur 46 
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Helse og omsorg 

 

 
 

 

 

 

Endringer i enhetens rammer 2019-2022

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

FLYKTNING OG INKLUDERING 25 285 24 179 20 406 20 381 19 356 19 356

Endringer lagt inn:

Sak 127/16 Arbeidsrettet kvalifisering -1 000

Sak 141/17 Bosette færre flyktninger -2 000

Byggkostnader til Kke - Flyktning og inkludering -489

Kutt prisstigning driftsutgifter - Flyktning og inkludering -16                 

Generelt kutt - Flyktning og inkludering -73                 

Digeff -27                 -25                 -25              

Sak 139/18 Reduksjon drift i Flyktning- og inkluderingsenheten -1 000            

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

HELSE OG REHABILITERING 76 304 82 593 86 680 87 516 87 528 87 528

Endringer lagt inn:

Sak 141/17 Hverdagsrehabilitering og mestring 600

Sak 76/18 Aktivitør 500

Sak 141/17 Øke bemanning helse, framtidas utfordringer 2 600

Sak 76/18 Opptrapping Helse og omsorg årsverk 1 500

Byggkostnader til Kke - Helse -3 199

Kutt prisstigning driftsutgifter - Helse -120

Generelt kutt - Helse -334

2 Psykologstillinger egenandel 655 845

Regional samhandlingskoordinator 150

Utskrivningsklare pasienter psykiatri 778

Digeff -51

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -410 -9 12

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

ROVERUD OMSORGSENHET 76 470 74 981 70 539 70 583 73 542 73 542

Endringer lagt inn:

Sak 141/17 Demensboliger/kjøp av sykehjemsplasser 3 000

Sak 141/17 Øke bemanning helse, framtidas utfordringer -800

Sak 76/18 Opptrapping Helse og omsorg årsverk -1 500

Byggkostnader til Kke - Helse -1 075

Kutt prisstigning driftsutgifter - Helse -102

Generelt kutt - Helse -262

80% lege fra Roverudhjemmet til Langelandhjemmet -741

Ingen kjøp av plasser -1 000

Digital vaktbok -288

Digeff -13

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -201 44 -41
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Endringer i enhetens rammer 2019-2022

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

AUSTMARKA OG HOLT OMSORGSENHET 39 442 40 083 42 185 42 177 42 185 42 185

Endringer lagt inn:

Økte vedtakstimer Austmarka og Holt HDO 2 800

Byggkostnader til Kke - Helse -959

Kutt prisstigning driftsutgifter - Helse -41

Generelt kutt - Helse -160

Digeff -2

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -337 -8 8

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

LANGELAND OG SKYRUD OMSORGSENHET 68 934 74 865 73 622 73 614 73 620 73 620

Endringer lagt inn:

80% lege fra Roverudhjemmet til Langelandhjemmet 741

Byggkostnader til Kke - Helse -2 398

Kutt prisstigning driftsutgifter - Helse -315

Generelt kutt - Helse -276

Digital vaktbok -92

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -288 -8 6

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

HJEMMEBASERTE TJENESTER KONGSVINGER 44 674 48 774 46 423 45 669 44 923 45 023

Endringer lagt inn:

Sak 127/16 Effektivisering/digitalisering Hj.b.tjenester -1 200 -1 200

Sak 141/17 Effektivisering/digitalisering Hjemmebaserte tj. 1 200 1 200

Byggkostnader til Kke - Helse -1 888

Kutt prisstigning driftsutgifter - Helse -54

Generelt kutt - Helse -174

Digital vaktbok -20

Digeff -1 256 -750 -750 100

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -157 -4 4

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

AKTIVITET OG BISTAND 43 312 41 487 41 698 41 697 41 696 41 696

Endringer lagt inn:

Ressurskrevende brukere -1 500

Blinken dagsenter 300

Barneavlastningen 1 600

Byggkostnader til Kke - Helse -815

Kutt prisstigning driftsutgifter - Helse -48

Generelt kutt - Helse -160

Sak 139/18 Reduksjon sykefravær til landsgjennomsnittet -80 -1 -1
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Tabell 59 

 

 

Tabell 60 

Endringer i enhetens rammer 2019-2022

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Stab helse og omsorg 1 731 2 199 8 453 7 352 6 393 5 999

Endringer lagt inn:

Generelt kutt - Helse -15

Inventar og utstyr - Helse 264 81 -275

Ikt - Helse 6 -6

Lønnsmidler overført fra andre 6 537

Sak 139/18 Prosjekt Matlukt i institusjon 500 -500

Sak 139/18 Hjelpemidler til ansatte hjemmebaserte tjenester 150 100 100

Sak 139/18 Digeff -765 -776 -784 -394

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Eldres råd 150 157 159 159 159 159

Funksjonshemmedes råd 92 106 107 107 107 107

Lærlinger helse og omsorg 0 104 721 858 858 858

Endringer lagt inn:

Sak 127/16 Økning antall lærlinger 235 137

Boligstiftelsen -239 -525 -647 -647 -647 -647

Sum Helse og omsorg 376 155 389 003 390 346 389 466 389 720 389 426
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Figur 47 

I Kongsvinger er det færre over 80 år som bruker hjemmetjenester enn tidligere år. Det er også 

færre brukere over 80 år i Kongsvinger enn hos de vi sammenligner oss med. 

 

Figur 48 

I Kongsvinger er andelen brukere av hjemmetjenester stigende for gruppen 0 – 66 år. Andelen i 

Kongsvinger er likevel lavere enn landet u/Oslo og Kostragruppe 8. 

 

Figur 49 

Kongsvinger har lavere utgifter per oppholdsdøgn i institusjon enn de vi sammenligner oss med. 
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Figur 50 

Andelen brukerrettede årsverk i Kongsvinger med helsefaglig utdanning har gått ned fra 2015. 

Kongsvinger har nå en lavere andel fagutdannede enn alle de vi sammenligner oss med. 

 

Figur 51 

Kongsvinger har lavere antall årsverk per bruker av omsorgstjenester enn de vi sammenligner 

oss med. Det vil si at Kongsvinger har flere brukere, men færre vedtakstimer enn 

gjennomsnittene.  
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Helsetjenester 

 

Tabell 61 

 

Figur 52 

Kongsvinger har økt prosentandelen barn undersøkt i 8. leveuke til 104,6 %, noe som er høyere 

enn de vi sammenligner oss med. 

 

Figur 53 

Kongsvinger har en prosentandel barn undersøkt grunnskole 1. trinn på 100 %. Dette er høyere 

enn de vi sammenligner oss med. 
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Rus og psykiatri 

 

Tabell 62 

 

Figur 54 

Kongsvinger har høyere utgifter innen området psykisk helse og rus enn sammenlignbare. 

Samtidig har Kongsvinger kommune lavt antall årsverk psykiatriske sykepleiere. 

Helsetjenester 

 

Tabell 63 

Rus og psykisk helse - Kongsvinger 2017

Prioritering 2015 2016 2017

Landet 

u/Oslo Hedmark

Kostragruppe 

8

Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) 1 100,3 868,1 935,9 445,8 291,0 345,2

Dekningsgrad

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent) 19,4 14,0 14,8 11,5 6,7 9,5

Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent) 9 6 8 8 9

Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 

10 000 innbyggere 18-66 år (antall) 8,2 2,7 0,9 2,1 1,2 2,1

Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 

18-66 år (antall) 7,3 2,7 1,8 3,5 1,4 13,7

Produktivitet/enhetskostnad

Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) 1 328,70 1 039,00 1 088,10 558,60 382,40 462,10

Kvalitet

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall) 5,3 3,8 4,3 4,8 6,4 4,0
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Figur 55 

Kongsvinger har økt prosentandelen barn undersøkt i 8. leveuke til 104,6 %, noe som er høyere 

enn de kommunen sammenligner seg med. 

 

 

 

Figur 56 

Kongsvinger har en prosentandel barn undersøkt grunnskole 1. trinn på 100 %. Dette er høyere 

enn gjennomsnittene. 
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Organisasjon, innovasjon og digitalisering  

 

 
 

 

Endringer i enhetens rammer 2019-2022

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

RÅDMANN 9 601 9 500 12 259 11 112 11 952 10 892

Endringer lagt inn:

Valg 989 -989 989 -989

TV-aksjon 55

Rådgiver rådmannskontoret 400

Ass. Rådmann/stabssjef 1 000

Byggkostnader til Kke - adm. og støtte -316

Kutt prisstigning driftsutgifter - adm. og støtte -69

Generelt kutt adm. og støtte -146

Digeff -9

Kommuneadvokat 623

Sak 139/18 Digeff -160 -158 -149 -71

UTVIKLING 33 977 39 541 36 278 35 853 29 478 26 478

Endringer lagt inn:

Sak 35/17 og 40/17 Digitalisering og effektivisering -500

Sak 35/17 Digitalisering og effektivisering -2 500

Sak 141/17 Økte driftsutgifter Ikt DIGEFF 500 500 500

Sak 141/17 Lærling Ikt 45

Sak 141/17 Lærling Ikt - overført til Biblioteket -45

Sak 141/17 Rådgiver Helse helårsvirkning 250

Sak 141/17 Sommeraktivteter barn og unge (ligger inne med 350' fortsatt) -350

Driftskostnad nye lærer PC'r overført fra oppvekst 240

Byggkostnader til Kke -67

Kutt prisstigning driftsutgifter - adm. og støtte -257

Generelt kutt adm. og støtte -166

Andre tjenester/konsulenttjenester 400

Prosjektlederstilling 800

Økning med 20% stilling for en ansatt 150

Personvernombud - Kongsvinger kommunes andel 150

Digeff 2 355 -100 -200

Bredbånd (økning fra 1,5 til 2,0 mill, til 3 mill) 500 1 000 -3 000

Kutt konsulent -200

Digeff - ikke fordelt -1 825 -4 175

Lønnsmidler overført til andre -6 484

HR 10 016 11 672 11 674 11 474 11 224 11 224

Endringer lagt inn:

Sak 141/17 Master i klinisk sykepleie 225 -200 -250

Byggkostnader til Kke -34

Kutt prisstigning driftsutgifter - adm. og støtte -86

Lavere personforsikring -1 300

Generelt kutt adm. og støtte -55

Digeff -9
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Økonomi 

 

 
 

Tabell 65 

 

 

 

Endringer i enhetens rammer 2019-2022

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

SERVICE OG FORVALTNING 13 096 13 477 8 332 8 332 8 332 8 332

Endringer lagt inn:

Arkiv (Ika Oplandene) 150

Byggkostnader til Kke -242

Kutt prisstigning driftsutgifter - adm. og støtte -18

Generelt kutt adm. og støtte -59

Digeff -5

Lønnsmidler overført til andre -5 175

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Revisjonen 1 882 2 033 2 090 2 090 2 090 2 090

Glåmdal sekretariat Iks 416 414 426 426 426 426

Kontrollutvalget 254 238 245 245 245 245

Kirkelig fellesråd 8 801 9 030 9 283 9 283 9 283 9 283

Trossamfunn 1 081 462 865 865 865 865

Endringer lagt inn:

Økt tilskudd trossamfunn 390

Sum Organisasjon, innovasjon og digitalisering79 125 86 367 81 452 79 680 73 895 69 835

Endringer i enhetens rammer 2019-2022

R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

ØKONOMI 8 096 9 475 10 302 9 973 9 944 9 930

Endringer lagt inn:

Byggkostnader til Kke -113

Kutt prisstigning driftsutgifter - adm. og støtte -20

Generelt kutt adm. og støtte -41

Innkjøp Kongsvinger kommunes andel av ett årsverk 300

Aksesspunkt Ikt 300 -300

Inventar og utstyr - økonomi -500

1 adm stilling - ressurskrevende tjenester 750

Digeff -12

Sak 139/18 Digeff -29 -29 -29 -14

SKATT 4 454 4 373 4 407 4 407 4 407 4 407

Endringer lagt inn:

Kutt prisstigning driftsutgifter - adm. og støtte -13

Generelt kutt adm. og støtte -19

Digeff -6

Sum Økonomi 12 550 13 848 14 709 14 380 14 351 14 337
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Administrasjon 

 

Figur 57 

Utgiftene til administrasjon både netto og brutto pr innbygger viser en økning i forhold til 

sammenlignbare. Men fortsatt langt under Hedmarks snittet.  

 

Kontroll og revisjon 

 

Figur 58 

Utgifter til kontroll og revisjon er stigende i utvikling og ligger på nivå med Hedmark, men 

sammenlignet med kostragruppen ligger vi høyt. 
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Politisk styring 

 

Figur 59 

Utgifter til politisk styring er noe høyere enn kostragruppen men fortsatt noe under snitt 

Hedmark og snitt for landet.  
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