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Forord 
 
Rådmannen legger med dette fram forslaget til Handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024 med 
årsbudsjett 2021. 

2020 har vært et veldig spesielt år for oss alle 

Koronapandemien har preget oss alle sammen som individer og som samfunn i 2020. Både innbyggere 
og ansatte har opplevd store endringer og begrensninger i hvordan vi skal leve våre liv, hvordan vi skal 
omgås hverandre og hvordan vi skal utføre jobben vår. For å ha kontroll på utviklingen av pandemien 
har myndighetene innført mange nasjonale retningslinjer som har hatt stor virkning. I tillegg er det også 
lokalt i vår kommune innført forskrifter med bakgrunn i smitteutbrudd i regionen. Tilliten i samfunnet er 
stor i landet vårt, og det er all grunn til å rose våre innbyggere og ansatte for å følge opp tiltakene som 
er innført for å begrense utbredelsen av smitten. Den nasjonale dugnadsånden er stor, og både 
innbyggere og ansatte i Kongsvinger kommune følger opp på en imponerende måte. 

Mange innbyggere opplever likevel stor usikkerhet og uro knyttet til egen og familiens helse, samtidig 
som andre i tillegg har opplevd å bli permittert og også å bli oppsagt fra sin jobb. Denne usikkerheten vil 
også prege inngangen til 2021 for veldig mange. 

For kommunen har pandemien påvirket hvordan vi utfører våre tjenester innenfor alle kommunens 
områder. Perioder med stengte barnehager, hjemmeskole med fjernundervisning, svært strenge 
besøksordninger innen sykehjem og institusjoner og hjemmekontorløsninger har blitt den nye 
hverdagen. Svært strenge og helt nødvendige smittevernregler følges nøye opp i organisasjonen, men 
disse endringene gjør også at vi ikke klarer å drifte like effektivt som vi ønsker innen tjenesteområdene. 
På den andre siden har denne perioden også lært oss nye digitale måter å samhandle på som vi tar med 
oss videre. 

Nøkkeltall 

Kongsvinger kommunes budsjett for 2021 er på 1.5 mrd kr og skal sørge for at kommunens mer enn 
1250 ansatte leverer gode, forsvarlige og fremtidsrettede tjenester tilpasset alle de nesten 17800 
innbyggerne. I tillegg skal kommunen legge til rette for at både nye innbyggere og ny næring finner 
veien til Kongsvinger, slik at vi sammen kan oppleve vekst og utvikling i vår kommune, og regionen for 
øvrig. 

Omfattende omstillingsarbeid 

I rådmannens budsjettforslag for 2020 ble det signalisert et behov for å finne 40 millioner for å nå 
ønsker driftsresultat for perioden 2020-23. I budsjettvedtaket økte kommunestyret rådmannens 
innsparingskrav til 60 millioner kroner. Gjennom 2020 har det vært gjennomført et omfattende 
omstillingsarbeid for å se på hvordan vi kan redusere kostnader og øke inntekter gjennom å finne måter 
å drifte mer effektivt på. Vi inne i en periode der vi ser at barnetallene går ned samtidig som økningen i 
andelen eldre over 80 og 90 år øker. Det er gjort store grep innen helse og mestringsområdet de siste to 
årene, men kommunens totale omstillingsbehov er stort hvis vi skal klare å skape en fornuftig 
sammenheng mellom inntekter og utgifter i årene som kommer. 

I omstillingsarbeidet har vi gått bredt ut og involvert alle ansatte, og det er kommet inn mer enn 500 
innspill til forbedringer. Med bakgrunn i dette ble det etablert 25 arbeidsgrupper som fikk mandat og 
innsparingskrav knyttet til omstillingsbehovet på 60 millioner kroner. Det er nedlagt et enormt arbeid i 
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en krevende periode, som har resultert i at rådmannen har funnet til sammen 36 millioner kroner i 
realistiske innsparingstiltak med bakgrunn i at 22 av arbeidsgruppene har levert sine forslag. ‘ 

Utover dette er det også ytterligere nesten 2 mill. kr i andre innsparingstiltak. Vi vil måtte jobbe mer 
med flere av innspillene som har kommet inn fra arbeidsgruppene da disse vil kreve videre utredninger. 
Arbeidsgruppene knyttet til enhets- og lederstruktur, barnehagebehovsplan og skolebehovsplan vil også 
sluttføre sitt arbeid i løpet av 2021. Det er fra rådmannens side knyttet forventninger til at disse 
områdene også vil medføre innsparinger i planperioden. Dette betyr at rådmannen foreløpig ikke har 
klart å nå det totale innsparingskravet på 60 millioner kroner for inneværende budsjett og 
økonomiplanperiode, men vil måtte jobbe videre med dette i 2021. 

Innretning på budsjettet  

Budsjettarbeidet har vært meget krevende i et år som har vært preget av krisehåndtering og 
omstillingsarbeid. Mange faktorer er usikre når vi går inn i 2021. Dette gjelder blant annet hvilke 
merkostnader koronasituasjonen vil påføre oss, hvilke inntekter vi vil få gjennom statlige 
kompensasjonsordninger, hva skatte- og rentenivået vil bli og lønns- og prisveksten. 

Økningen i skatt og rammetilskudd for 2021 gir Kongsvinger kommune økte inntekter på om lag 20 mill 
kr mer enn foreløpig anslått for 2020. På utgiftssiden utgjør lønns- og prisstigningen alene mer enn 
25 mill kr, noe enhetene er og vil bli kompensert med i løpet av neste år. 

Rådmannen foreslår å redusere enhetenes rammer med til sammen 38 millioner kroner i planperioden 
knyttet til omstillingsarbeidet. I hovedsak tas disse midlene fra kommunalområdet Miljø og samfunn 
som til sammen bidrar med 17 millioner kroner.  Samtidig må tjenesteområdene tilføres til sammen 
netto 20 millioner kroner i samme periode for å møte blant annet økningen i andelen eldre. 

De viktigste nye driftstiltakene: 

 Digitalisering 

 Videreføre av tilskudd til Høgskolesenteret 

 Sikre lærernorm på alle skolene 

 Moderasjonsordning sfo 

 Avvikling av dobbeltrom Langelandshjemmet 

 Økte sykehjemsplasser 

 Styrking av psykisk helse 

 Koordinerende enhet og forløpskoordinator 

 Noen hovedendringer fra Omstillingstiltakene: 

 Reduksjon i næringsutviklingsprosjekter 

 Økte billettpriser Kongsbadet 

 Reduksjon i utgifter NAV og flyktning 

 Reduksjon årsverk til handling til hjemmeboende 

 Reduksjoner i barnevern 

 Avvikling kjøp av eksterne plasser og overliggedøgn sykehuset 

 Profesjonalisering av innkjøpsrollen i hele organisasjon 

 Endring i tilskuddsordninger og kjøp av tjenester fra samarbeidspartnere/selskaper 

Det vises til kommunalområdene hvor alle omstillingstiltak og endringer er listet opp.   



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 5 av 183 

Legger opp til egenfinansiering av investeringer 

Rådmannen foreslår å bruke 50 millioner kroner av disposisjonsfondet som en egenfinansiering av 
investeringsbehovet på til sammen 500 millioner kroner i perioden 2021-24. Dette for å begrense 
økningen i låneopptak og rentekostnader i perioden, samt å finne en god balanse mellom lånegjeld og 
fond. 

Behov for nye investeringer øker likevel kommunens netto lånegjeld med i alt 113 mill kr fra 2021 til 
2024. Dette gir kommunen økte utgifter til renter og avdrag med ca 13 mill kr. Rentene er fortsatt lave 
historisk sett, og har vært nedadgående gjennom 2020. Det er i budsjettet tatt høyde for en liten økning 
i rentenivået. Kommunen vil ved utgangen av perioden ha en total lånegjeld på 1,8 milliarder kroner 
inkl. startlån. For investeringslån vil lånegjeld tilsvare 100 % av kommune brutto driftsinntekter. 

De viktigste investeringstiltakene 

 Ny brannstasjon   113 mill.kr 

 Langeland skole - 60 mill.kr 

 Utvidelse av sykehjem – 52 mill.kr 

 Oppgradering rådhusteateret – 40 mill.kr 

 Kongsbadet – 25 mill.kr 

 Storgata-Brugata – 15 mill.kr 

Økonomisk status 

Kongsvinger kommune har per november 2020 et disposisjonsfond på i alt 268 mill kr. Dette utgjør vel 
18 % av kommunens driftsinntekter og gir kommunen en viss grad av økonomisk handlefrihet med tanke 
på å kunne takle uforutsette hendelser. 

Forslag til budsjett- og økonomiplan for 2021 – 24 gir et netto driftsresultat på 1,1 % i 2021 synkende til 
0,3 % i 2024. Dersom det korrigeres for premieavvik pensjon ville netto driftsresultat vært -1,1% i 
2024. Teknisk beregningsgrunnlag anbefaler at norske kommuner har et netto driftsresultat på 1,75 %. 
Et netto driftsresultat på 1,75 % vil for Kongsvinger bety at vi i 2024 mangler ca. 21 mill kr for å nå dette 
målet.  

Budsjettet som nå legges frem for videre behandling er etter rådmannens vurdering meget stramt, med 
en innretning i tråd med det som er kommunens behov i årene fremover. Det vil være både utfordringer 
og muligheter i et stort budsjett på 1,5 mrd kr. Rådmannen har stor tro på at vi skal kunne klare å 
tilpasse driften slik at vi får en bærekraftig og sunn økonomi i Kongsvinger kommune i løpet av denne 
økonomiplan perioden, og inn i fremtiden. 

Rådmannen vil ønske det politiske nivået lykke til med budsjettarbeidet og ser frem til et videre godt og 
konstruktivt samarbeidet. 

 Kongsvinger, 16.11.2020 

 Lars Andreas Uglem 

Rådmann 
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Bærekraftig økonomi 
 
Kongsvinger kommune har som de fleste andre kommuner en krevende økonomi i denne planperioden. 
Innbyggernes forventninger, endringer i rammebetingelser og befolkningssammensetningen stiller krav 
til en effektiv tjenesteproduksjon samtidig som aktivitetsnivået må tilpasses kommunens inntektsnivå. I 
tillegg kommer ønske om å utvikle Kongsvinger til en attraktiv kommune for økt bosetting og vekst. I 
budsjettforslaget er dette vektlagt samtidig som det legges opp til et netto driftsresultat som gjør det 
mulig å opprettholde noe handlingsrom. 

Kommunen har de siste årene hatt en høyere vekst i utgiftene enn i inntekten, se grafen nedenfor.  

 

  

Endring i årsverk 

År Fast Faste Faste Vikarer Årsverk Midlertidig Midlertidige Avvik 

  ansatte årsverk Gj.sn. st.%   vikarer ansatte årsverk   

2018 1 292 1 023 79 % 86 44 121 81   

2019 1 258 1 028 82 % 112 67 158 95 43 

15.10.2020 1 255 1 038 83 % 117 74 152 95 16 

Utvikling -3 % 1 %   36 % 67 % 26 % 17 % 59 

 

I denne perioden har antall årsverk hatt en vekst med 59. Av de 59 årsverkene er det 15 faste og 14 
midlertidige, resten er vikarer. Dette har bundet opp mye av inntektene i perioden som har vært. Helse 
og mestring er det kommunalområdet som øker mest. Mer detaljer finnes under hvert 
kommunalområde. 
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Endringer i demografien 

De siste 10 årene har kommunen fått færre barn i skolepliktig alder, mens antall eldre har økt. Dette har 
medført at inntektene knyttet til barn og unge har gått ned, samtidig som kommunen i stor grad har 
opprettholdt den samme kostnaden til denne aldersgruppen. Når det gjelder eldrebefolkningen har 
antallet eldre økt, mens inntektene har stått stille på grunn av nedgang i barnetall og økt eldre. Den 
samme trenden ser enn prognosert fram i tid, økt antall eldre samtidig med nedgang i barneantall. 

Tabellen nedenfor viser anslåtte fremtidige demografikostnader de neste 10 årene. 

 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totalt 

                          

0 - åringer 916 916 333 424 0 -83 356 83 356 83 356 83 356 83 356 166 712 83 356 83 356 1 833 832 

Barnehage 
(1-5 år) 

-
7 239 820 

-
5 322 632 

-
4 616 710 

-1 227 331 915 180 3 972 871 1 227 331 312 151 1 081 892 1 227 331 1 227 331 -8 442 406 

Grunnskole 
(6-15 år) 

-
3 547 971 

-
3 379 020 

1 013 706 -4 730 628 -9 123 354 -9 123 354 -7 602 795 -7 264 893 -3 210 069 -3 547 971 -4 392 726 -54 909 075 

Videregående 
(16-19 år) 

-202 101 -593 644 
-

1 668 529 
132 855 -144 129 401 492 813 734 269 992 -540 785 -297 900 -323 128 -2 152 143 

Voksne (20-
66 år) 

-
1 118 450 

-
3 638 985 

-
1 429 581 

-22 035 12 258 -328 348 -823 959 -97 641 706 218 -745 235 407 706 -7 078 052 

Eldre (67-79 
år) 

5 481 866 4 989 114 3 572 452 1 231 880 1 047 098 -923 910 -492 752 -1 539 850 -2 463 760 -2 155 790 800 722 9 547 070 

Eldre (80-89 
år) 

4 909 440 5 318 560 3 272 960 10 228 000 12 069 040 15 137 440 15 546 560 19 228 640 16 978 480 19 637 760 10 228 000 132 554 880 

Eldre (90 år 
og eldre) 

-
3 221 496 

805 374 1 208 061 2 416 122 4 026 870 2 013 435 402 687 -402 687 1 610 748 3 221 496 4 026 870 16 107 480 

Total 
-

4 021 616 
-

1 487 809 
1 352 359 7 945 507 8 886 319 11 232 982 9 154 162 10 589 068 14 329 436 17 423 047 12 058 131 87 461 586 

 

Tabellen viser at kommunen i denne planperioden vil ha anslåtte økte kostnader på ca 17 mill.kr på 
bakgrunn av endringer i befolkningen. Deler av det vil bli dekket av økninger i rammetilskuddet, men 
kommunen vil også ha sin egenandel. I enkelte befolkningsgrupper vil inntektene kommunen får tilført 
gå ned, for barn mellom 6-15 år, vil anslått inntekter reduseres betraktelig. Hvis kommunen 
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opprettholder samme tilbudet i denne gruppen vil kommunen få et ytterligere stort press i økonomien, 
samtidig som antall eldre øker og vil kreve mer av kommunens inntekter enn i dag.  

Kommunens økonomiske handlingsregler 

Tabellen nedenfor viser de økonomiske handlingsregler kommunestyret har vedtatt, og hvordan disse 
følges i denne økonomiplanen. 

  Nivå 2021 2022 2023 2024 

Netto driftsresultat i % av brutto 
driftsinntekter 1,75 % 1,08 % 1,35 % 0,62 % 0,36 % 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 80,00 % 101,10 % 102,70 % 98,80 % 94,30 % 

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 8,00 % 17,27 % 17,88 % 17,96 % 17,78 % 

 

Som tallene viser er det kun handlingsregelen som omfatter disposisjonsfond som er innenfor det kravet 
som er satt.  

 
Netto driftsresultat 

I framlagt økonomiplan mangler kommunen 13,9 mill.kr for å ha et netto driftsresultat på 1,75% i 2024. 
Dette er et vedtatt måltall og en anbefaling fra Teknisk beregningsutvalg at kommunene skal ligge på. Se 
netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter nedenfor. 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 
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Kommunen har også nå et høy inntektsføring av premieavvik. Dette er en inntekt som i dag ikke har noe 
pengemessig med seg, som medfører at kommunen benytter mer penger enn man fysisk får inn. Dette 
må man være bevisst på inn i fremtiden. Dette reduserer kommunens likviditeten. 

 

  

Investeringer 

I planperioden er det foreslått et investeringsnivå tilsvarende nesten 500 mill.kr. Dette utløser i 
perioden 2021-24 et låneopptak på 344 mill.kr. Noe som bidrar til økte renter og avdrag anslagsvis på 
19 mill.kr. Det er investeringer som er under utredning som ikke er tatt med i planperioden. Hvis noe av 
dette skal realiseres må det frigjøres midler til å dekke ytterligere renter og avdrag. 

Omstilling  

Bærekraftig økonomisk utvikling er planlegging i dag, som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 
mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Kommunens tjenester endres 
kontinuerlig som følge av befolkningsvekst og demografi, nye nasjonale normer og endrede ambisjoner. 
Kommunen må derfor i økende grad redusere kostnader for å kunne prioritere vekst i andre tjenester og 
ha en bærekraftig økonomi. Det kreves derfor at kommunen gjennomfører en omstilling med vekt på 
kvalitet og bærekraft for å imøtekomme dagens økonomiske situasjon og de krevende rammevilkår som 
kommer de nærmeste årene. 

Det har derfor behov for å ta en gjennomgang av hele organisasjon for å møte denne planperiodens 
utfordringer.  

Effektmålet er å redusere driftsutgifter eller øke driftsinntektene med 70 mill.kr. i planperioden, som 
følge av: 

 20 mill.kr er for å nå målet med 1,75% i dagens planforutsetninger i 2023 

 10 mill.kr er for å møte kommunens egenandel i forhold til demografiutviklingskostnader 

 10 mill.kr for økte finanskostnader på investeringer som foreløpig er under utredning og ikke 
ligger inne i denne planperioden,  
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 30 mill kr er for skape handlingsrom for kommunen inn i framtida. Av disse er  10 mill. kr av en 
økning etter innstilling fra formannskapet. 
  

Andre mål som bør ivaretas med prosessen er følgende:  

 Utvikle Kongsvinger kommune til en attraktiv, effektiv og innovativ organisasjon, hvor 
tjenestetilbudet har en god kvalitetsmessig standard, som er tilpasset kommunens økonomiske 
og driftsmessige rammebetingelser. 

 Utvikle en organisasjon som er nytenkende, lærende og fleksibel, og som kan tilpasse seg 
endringer i framtiden. 

 Utvikle kommunen til å være en attraktiv kommune, med vekst i innbyggertall  
  

Kommunen har 1,5 milliard kroner til disposisjon som skal prioriteres til det beste for innbyggerne i 
Kongsvinger. 60 mill.kr utgjør 4,0 % reduksjon som det er jobbet med i gjennom 2020, ytterligere 10 
mill.kr er nå foreslått i formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan 2021-2024. Totalt utgjør 
dette 4,6% av totalbudsjettet. 

Rådmann har gjennom budsjettvedtaket for 2020 jobbet med 60 mill.kr og gjennomført deler av 
Omstilling 2020. Omstillingsarbeidet er ikke i mål. Det er tidkrevende, og krever mer tid enn 
organisasjonen har vært i stand til under koronapandemien i løpet av 2020. Det har medført at kun 
deler av forslagene fra prosessen er lagt inn i budsjettet. 22 arbeidsgrupper har levert anbefalinger, som 
det skal jobbes videre med. Flere prosesser fortsetter inn i neste år som går på blant annet vurderinger 
av struktur, gjennomgang av bygningsmasse, økt bruk av digitale verktøy, samhandling på tvers osv. 
Eventuelt nye prosesser starter opp. 3 arbeidsgrupper gjenstår med anbefalinger, som går på leder- og 
enhetsstruktur, barnehagebehovsplan og skolebehovsplan. Omstillingen går videre inn i neste år, og det 
jobbes med å utarbeide en helhetlig oversikt ut fra arbeidsgruppenes innspill videre. I denne 
planperioden ligger det inne reduksjoner tilsvarende 36,6 mill.kr som er kommet igjennom 
omstillingsarbeidet. Det vil si det gjenstår 23,4 mil.kr videre å redusere, i tillegg til ytterligere 10 mill.kr i 
innstillingen fra formannskapet. Det gjenstår 3 arbeidsgrupper som vil levere sine anbefalinger i 
2021.Prosessen videre må avdekke hvordan kommunen ytterligere kan løse oppgavene på andre måter 
og å finne de gode løsningene. 

  2021 2022 2023 2024 

Omstillingsmål 40 000 000 50 000 000 65 000 000 70 000 000 

Omstilling hittil -21 748 000 -28 186 000 -30 831 000 -34 109 000 

Rest målsetning 18 252 000 21 814 000 34 169 000 35 891 000 

 

Sammen må ansatte, tillitsvalgte, ledelse og politikere fortsette med å finne de gode løsningene til det 
beste for Kongsvingers innbyggere når "Omstilling 2020" skal implementeres i linjeorganisasjonen og 
videre tiltak skal jobbes med. 
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Samlet effekt nye tiltak 

Kommunalområde 2021 2022 2023 2024 

Helse og mestring 2 303 000 1 746 000 6 809 000 4 841 000 

HR og organisasjon -6 419 000 -11 977 000 -16 616 000 -17 735 000 

Miljø og samfunn -3 758 000 -7 689 000 -10 179 000 -11 471 000 

Oppvekst og læring -1 142 000 -3 649 000 -6 656 000 -10 722 000 

Sentrale utgifter - korona 12 300 000 0 0 0 

Strategi -1 392 000 1 620 000 1 409 000 1 197 000 

Økonomi og regionale tjenester -5 029 000 -5 253 000 -5 599 000 -5 709 000 

Totalt -3 137 000 -25 202 000 -30 832 000 -39 599 000 

  

Oversikt over tiltak i "Omstilling 2020" 

Kommunalområdene 

Kommunalområde 2021 2022 2023 2024 

Helse og mestring -5 323 000 -6 153 000 -6 153 000 -6 153 000 

HR og organisasjon -1 309 000 -1 367 000 -1 367 000 -1 367 000 

Miljø og samfunn -9 933 000 -13 014 000 -14 114 000 -14 514 000 

Oppvekst og læring -3 627 000 -5 884 000 -7 193 000 -10 071 000 

Strategi -1 553 000 -1 541 000 -1 541 000 -1 541 000 

Økonomi og regionale tjenester -3 000 -227 000 -463 000 -463 000 

Totalt -21 748 000 -28 186 000 -30 831 000 -34 109 000 

  

Helse og mestring 

  2021 2022 2023 2024 

Elektronisk pasientjournal -229 000 -208 000 -208 000 -208 000 

Innkjøp -106 000 -106 000 -106 000 -106 000 

Årsverk. Hjemmetjenester.  -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 

Årsverk. Helse og rehabilitering. -335 000 -335 000 -335 000 -335 000 

Årsverk. Austamrka og Holt HDO. -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 

Årsverk. Hjemmetjenester. -604 000 -604 000 -604 000 -604 000 

Årsverk. Praktisk bistand. -340 000 -681 000 -681 000 -681 000 

Utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

Interkommunal legevakt 0 -100 000 -100 000 -100 000 

Glåmdal krisesenter 0 -60 000 -60 000 -60 000 

Avvikling av eksterne plasser psykisk helse og rus -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

Tomme boliger - Redusert husleie - Boligstiftelsen -23 000 -23 000 -23 000 -23 000 

Digitalt tilsyn Skyrud -350 000 -700 000 -700 000 -700 000 

Digitale tilsyn Aktivitet og bistand -136 000 -136 000 -136 000 -136 000 

  -5 323 000 -6 153 000 -6 153 000 -6 153 000 
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HR og organisasjon 

  2021 2022 2023 2024 

Innkjøp -21 000 -21 000 -21 000 -21 000 

Enhetsleder Service -1 170 000 -1 170 000 -1 170 000 -1 170 000 

Elektronisk pasientjournal -58 000 -116 000 -116 000 -116 000 

Velferdstiltak til ansatte -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

  -1 309 000 -1 367 000 -1 367 000 -1 367 000 

 
Miljø og samfunn 

  2021 2022 2023 2024 

Næringsutviklingsprosjekter -2 800 000 -2 800 000 -2 800 000 -2 800 000 

Innkjøp -226 000 -226 000 -226 000 -226 000 

Anno museum 0 -180 000 -180 000 -180 000 

Morgendagens aktivitetssenter -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

10 % stilling tilpasset kulturtilbud -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

Drift Rådhus-teatret -200 000 -600 000 -600 000 -600 000 

Lærlingplass biblioteket -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 

Økt inntekt administrasjon fengselsbibliotek -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

Redusert bemanning Flyktning og NAV sosial -800 000 -1 200 000 -1 600 000 -1 600 000 

Sosialstønad/bidragsposten NAV sosial -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

Tomme boliger - Redusert husleie - Boligstiftelsen -127 000 -127 000 -127 000 -127 000 

Introduksjonsstønad NAV flyktning -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 

Sosialstønad/bidragsposten NAV flyktning -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

NAV flyktning -1 600 000 -2 400 000 -2 800 000 -3 200 000 

Økning av gebyr dispensasjoner -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 

Innføring av byggesakspakke 0 -100 000 -100 000 -100 000 

Gebyr knyttet til graving, utslippstillatelser og 
oppmåling -125 000 -125 000 -125 000 -125 000 

Serviceavtaler/autoriserte kontroller kommunale 
bygg og eiendommer -50 000 -100 000 -100 000 -100 000 

Billettpriser Kongsbadet -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

Energikartlegging samt trimming av anlegg 0 0 -300 000 -300 000 

Gjennomgang av lokasjoner, 
bygningsdisponeringen i sin helhet 0 -500 000 -500 000 -500 000 

Reduserte overføringer til Glåmdal Brann Iks 0 -651 000 -651 000 -651 000 

  -9 933 000 -13 014 000 -14 114 000 -14 514 000 
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Oppvekst og læring 

  2021 2022 2023 2024 

Rådgiver skole -870 000 -870 000 -870 000 -870 000 

Ikt og lisenser 0 -300 000 -300 000 -300 000 

Nettbrett - Overgang fra kvartalsvise leiekostnader til 
forskuddsleie 2 357 000 1 200 000 -109 000 -2 987 000 

Alternative fredsreiser ungdomsskolen -950 000 -950 000 -950 000 -950 000 

Innkjøp -94 000 -94 000 -94 000 -94 000 

Barnevern - kjøp av tjenester fra advokat/sakkyndig -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

Barnevern - utgifter fosterhjem -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

Barnevern - kjøp av tjenester -1 400 000 -1 400 000 -1 400 000 -1 400 000 

1 årsverk PPT 0 -800 000 -800 000 -800 000 

Kostnad GIV -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

Kapitaltilskudd private barnehager -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

  -3 627 000 -5 884 000 -7 193 000 -10 071 000 

  

Strategi 

  2021 2022 2023 2024 

1 årsverk Rådgiver/prosjektleder -960 000 -960 000 -960 000 -960 000 

1 årsverk Rådgiver IKT -880 000 -880 000 -880 000 -880 000 

Elektronisk pasientjournal 265 000 302 000 302 000 302 000 

Innkjøp 22 000 -3 000 -3 000 -3 000 

  -1 553 000 -1 541 000 -1 541 000 -1 541 000 

  

Økonomi og regionale tjenester 

  2021 2022 2023 2024 

Innkjøp -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Kostnader til Revisor 0 -184 000 -380 000 -380 000 

Kostnader Sekretariatsfunksjon 0 -40 000 -80 000 -80 000 

  -3 000 -227 000 -463 000 -463 000 
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Oversikt andre tiltak 

Kommunalområde 2021 2022 2023 2024 

Helse og mestring 7 626 000 7 899 000 12 962 000 10 994 000 

HR og organisasjon -5 110 000 -10 610 000 -15 249 000 -16 368 000 

Miljø og samfunn 6 175 000 5 325 000 3 935 000 3 043 000 

Oppvekst og læring 2 485 000 2 235 000 537 000 -651 000 

Sentrale utgifter 12 300 000 0 0 0 

Strategi 161 000 3 161 000 2 950 000 2 738 000 

Økonomi og regionale tjenester -5 026 000 -5 026 000 -5 136 000 -5 246 000 

Totalt 18 611 000 2 984 000 -1 000 -5 490 000 

 

     

Helse og mestring 2021 2022 2023 2024 

Effektiviseringstiltak - Fsk sak 133/20 0 0 -1 952 000 -3 920 000 

Reduksjon av vikarer - Fsk sak 133/20 -1 446 000 -1 446 000 -1 446 000 -1 446 000 

Digitale møter, kurs og konferanser fremfor fysiske - 
Fsk sak 133/20 -470 000 -470 000 -470 000 -470 000 

Trygghetsalarm som helsetjeneste - bortfall av 
egenandel  220 000 780 000 780 000 780 000 

Stipendordning sykepleie- og vernepleierstudenter 200 000 200 000 200 000 200 000 

Endret innretning av basistilskudd og innføring av 
grunntilskudd 1 099 000 1 099 000 1 099 000 1 099 000 

1 årsverk  - koordinerende enhet og 
forløpskoordinator 705 000 705 000 705 000 705 000 

Sykepleier legevakt 750 000 750 000 750 000 750 000 

Styrking av psykisk hele og rus for innbyggere over 
18 år 800 000 800 000 800 000 800 000 

Vikarmidler for å dekke opp deltagelse på fagsskole 650 000 650 000 650 000 650 000 

Fagbrev på jobb - endret stillingskode 215 000 215 000 215 000 215 000 

Ny ordning i HBT Brandval 1 157 000 1 157 000 1 157 000 1 157 000 

Sykepleier HBT 300 000 300 000 300 000 300 000 

Ny BPA-ordning 1 652 000 1 652 000 1 652 000 1 652 000 

Lærling Hov bofellesskap 232 000 232 000 232 000 232 000 

Korona 2021  - Luftveisklinikk, koronatelefon og test 2 200 000 405 000 405 000 405 000 

Avvikling av 4 dobbeltrom Langelandhjemmet 680 000 680 000 680 000 680 000 

Driftsmidler til 10 nye langtidsplasser for 
mennesker med demens 0 3 508 000 10 523 000 10 523 000 

Ny ressurskrevende bruker 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 

Endring driftsform KAD 707 000 707 000 707 000 707 000 

Endring driftsform KAD 511 000 511 000 511 000 511 000 

Endring driftsform KAD -2 926 000 -4 926 000 -4 926 000 -4 926 000 

Avvikling ekstern sykehjemsplass -960 000 -960 000 -960 000 -960 000 

Avvikling av 4 dobbeltrom Langelandhjemmet -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 

  7 626 000 7 899 000 12 962 000 10 994 000 



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 15 av 183 

HR og organisasjon 2021 2022 2023 2024 

Effektiviseringstiltak - Fsk sak 133/20 0 0 -139 000 -269 000 

Digitale møter, kurs og konferanser fremfor fysiske - 
Fsk sak 133/20 -458 000 -458 000 -458 000 -458 000 

Økt kjøp av arkivplass Ika-oplandene 150 000 150 000 150 000 150 000 

Valg 0 0 0 -989 000 

Annonsering felles stillingsannonser 198 000 198 000 198 000 198 000 

Vedlikehold bygg -5 000 000 -10 500 000 -15 000 000 -15 000 000 

  -5 110 000 -10 610 000 -15 249 000 -16 368 000 

     

Miljø og samfunn 2021 2022 2023 2024 

Effektiviseringstiltak - Fsk sak 133/20 0 0 -890 000 -1 782 000 

Reduksjon av vikarer - Fsk sak 133/20 -138 000 -138 000 -138 000 -138 000 

Digitale møter, kurs og konferanser fremfor fysiske - Fsk 
sak 133/20 -246 000 -246 000 -246 000 -246 000 

Vedlikehold kommunale eiendommer - Fsk sak 133/20 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

ENØK tiltak - reduserte energikostnader - Fsk sak 133/20 0 -300 000 -300 000 -300 000 

Kulturskolen - Fsk sak 133/20 50 000       

Videreføre tiltak i K-sak 23/20 Høgskolesenteret Utvikling 
og driftsmidler - videre tilskudd 1 000 000 500 000 0 0 

Utvidelse av støttekontakttilbud 166 000 166 000 166 000 166 000 

Geovekst 270 000 270 000 270 000 270 000 

Regulering husleieinntekter KKEiendom 73 000 73 000 73 000 73 000 

  6 175 000 5 325 000 3 935 000 3 043 000 

     

Oppvekst og læring 2021 2022 2023 2024 

Effektiviseringstiltak - Fsk sak 133/20 0 0 
-1 698 

000 
-3 386 

000 

Reduksjon av vikarer - Fsk sak 133/20 -416 000 -416 000 -416 000 -416 000 

Digitale møter, kurs og konferanser fremfor fysiske - Fsk sak 
133/20 -499 000 -499 000 -499 000 -499 000 

Moderasjonsordning brukerbetaling sfo 460 000 460 000 460 000 460 000 

Ungdomsskolene - innkjøp av tastaturer til Ipads til elevene 250 000 0 0 500 000 

Kongsvinger ungdomsskole - for høyt budsjett på refusjon fra 
staten 1700 300 000 300 000 300 000 300 000 

Kongsvinger ungdomsskole - bemanning ihht lærernorm 0,9 
årsverk 547 000 547 000 547 000 547 000 

Vennersberg skole - økt lønnsramme i henhold til lærernorm 176 000 176 000 176 000 176 000 

Austmarka skole - lærernorm 260 000 260 000 260 000 260 000 

Marikollen skole - for høyt budsjett på 1700 refusjon fra 
staten 600 000 600 000 600 000 600 000 

Marikollen skole - tiltak elever med spesielle behov 716 000 716 000 716 000 716 000 

Marikollen skole - behov for økt bemanning pga lærernorm og 
elever med ekstra behov (1,5 årsverk) 912 000 912 000 912 000 912 000 

Redusert betaling til GIV (ihht budsjett) -929 000 -929 000 -929 000 -929 000 
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Prisjustert spes.ped barnehager 108 000 108 000 108 000 108 000 

  2 485 000 2 235 000 537 000 -651 000 

     

Sentrale utgifter 2021 2022 2023 2024 

Diverse sentrale utgifter 12 300 000 0 0 0 

  12 300 000 0 0 0 

     

Strategi 2021 2022 2023 2024 

Effektiviseringstiltak - Fsk sak 133/20 0 0 -211 000 -423 000 

Digitale møter, kurs og konferanser fremfor fysiske - Fsk 
sak 133/20 -241 000 -241 000 -241 000 -241 000 

Annonsering felles stillingsannonser -198 000 -198 000 -198 000 -198 000 

Bortfall av inntekter Rådgiver IKT/Manglende driftsutgifter 
strategienheten, jfr. beskrivelse 600 000 600 000 600 000 600 000 

Bredbåndstrategi 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

  161 000 3 161 000 2 950 000 2 738 000 

     

Økonomi og regionale tjenester 2021 2022 2023 2024 

Effektiviseringstiltak - Fsk sak 133/20 0 0 -110 000 -220 000 

Digitale møter, kurs og konferanser fremfor fysiske - 
Fsk sak 133/20 -86 000 -86 000 -86 000 -86 000 

Redusert ramme Glåmdal Revisjon ihht budsjett -29 000 -29 000 -29 000 -29 000 

Redusert ramme Glåmdal sekretariat IKS ihht 
budsjett -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 

Statliggjøring av tilskudd til trossamfunn -891 000 -891 000 -891 000 -891 000 

Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon -3 955 000 -3 955 000 -3 955 000 -3 955 000 

  -5 026 000 -5 026 000 -5 136 000 -5 246 000 
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Budsjettvedtak 
 
  

FS - 133/20 Innstilling: 

1. Budsjett og økonomiplan 2021-2024  
Fremlagt forslag til Budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024 for Kongsvinger kommune godkjennes, med de føringer og 
premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av digitalt budsjett og dokument, med følgende endringer: 

  

Budsjettforslag fra samarbeidspartiene SP, H, FrP, KrF, V og MDG       

           2021          2022         2023          2024 

Tiltak (inntekter + utgifter -)         

Driftsinntekter   1 499 448  1 486 132  1 484 139  1 484 096 

Gratisprinsippet hall-leie 0            -700           -700            -700 

Vedlikehold av kommunale eiendommer         -5 000         -5 000        -5 000         -5 000 

Kulturtiltak, inkludert bibliotek på Austmarka            -800            -800           -800            -800 

Effektiviseringsgevinst 0 0         5 000        10 000 

Reduksjon vikar som resultat av økt grunnbemanning, redusert sykefravær og 
godt medarbeiderskap          2 000          2 000         2 000          2 000 

Kulturskolen              -50              -50             -50              -50 

Renholdsfrekvens                 -               -900           -900            -900 

Digitale møter, kurs og konferanser fremfor fysiske          2 000          2 000         2 000          2 000 

Finnskogen natur og kulturpark 0              -70             -70              -70 

ENØK tiltak - reduserte energikostnader 0             300            300             300 

Endringer opp mot rådmannens forslag         -1 850         -2 520         2 480          7 480 

Netto driftsresultat (rådmann)        16 245        20 038         9 138          5 272 

Resultatgrad rådmannens forslag              1,1              1,3             0,6              0,4 

Nytt nettodriftsresultat        14 395        17 518       11 618        12 752 

Resultatgrad samarbeidspartienes forslag              1,0              1,2             0,8              0,9 

          

          

          

Nye investeringer (utover det rådmannen har lagt inn)         

Bredbånd         

Teknisk utstyr Tråstadhallen            -250       

ENØK investeringer Marikollen         -5 000              5 000 

ENØK Vennersberg       -10 000         10 000   

ENØK Holthallen         -2 500              2 500 

Endringer i investeringer       -17 750 0       10 000          7 500 

Nye og endrede investeringsforslag foreslås lånefinansiert. 
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2. Driftsrammer  

2.1 Driftsbudsjett 2021  
Driftsbudsjett for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 1A bevilgningsoversikt drift, justert for endringer som 
beskrevet under punkt 1. 

2.2 Bevilgningsoversikt tjenesteområder  
Netto bevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 1B bevilgningsoversikt drift, justert for 
endringer som beskrevet under punkt 1, og vedtas netto på kommunalområde.  

Rådmannen gis fullmakt til å fordele midler fra overordnet ansvar, herunder statlige tilskudd, lønnsreserven og 
pensjonsendringer på de enkelte tjenesteområdene.  

 3. Kommunestyret vedtar ihht Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner mv § 5-4 1. ledd en netto avsetning til bundne driftsfond som vist i 1A bevilgningsskjema drift. Rådmannen 
gis fullmakt til å bruke av og avsette til bundne fond i forbindelse med årsavslutningen. 

 4. Kommunestyret vedtar en overføring til Revisjon Øst IKS med 2,076 mill. kroner i 2021 

 5. Kommunestyret vedtar en overføring til Glåmdal sekretariat IKS med 397.000 kroner i 2021. Det bevilges også 258.000 
kroner til kontrollutvalget. 

 6. Kommunestyret vedtar et driftstilskudd til Kongsvinger kirkelige fellesråd med 9,82 mill. kroner i 2021. 

 7. Kommunestyret vedtar et driftstilskudd til Glåmdal Brannvesen IKS med 21,74 mill. kroner i 2021. 

 8. Investeringsrammer  
Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med formannskapets innstilling i 2A investering og 2B oversikt 
investeringer  

9. Lån  

For 2021 gis fullmakt til følgende låneopptak: 

1. Lån til finansiering av egne investeringer inntil 145,145 mill. kroner. 

2. Startlån fra Husbanken til videre utlån inntil 50 mill. kroner.  

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.  
  
10. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling  
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2021 vedtas i henhold til foreslått betalingsregulativ.  
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2021 dersom ikke annet er fastsatt.  

Eiendomsgebyr som eiendomsskatt, feiing og renovasjon skal fordeles over 4 terminer i året.  

 11. Kassakreditt  
Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr, som en sikkerhet i forhold til svingninger i likviditeten.  

 12. 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 tre syvendedeler i 2021. 
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c. Generell skattesats settes til 2,24 ‰. For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 3,75 ‰. Skattesatsen på det 
særskilte grunnlaget er 2,2 ‰ 

d. Eiendomsskatten betales i fire terminer i skatteåret. 

e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 

f. I henhold til eiendomsskattelovens §7 a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagt oversikt.   

 13. Rådmann går i dialog med de andre kommunene i regionen i forhold til interkommunale selskaper og øvrige samarbeid 
for å foreslå reduksjoner. For selskapene går man i tillegg i dialog med selskapene. 

 14. Kongsvinger har mottatt 14,5 mill.kr som kompensasjon for koronautgifter til 1. halvår 2021. Dette er lagt inn i 
årsbudsjettet med 2,2 mill.kr som dekker koronatelefon og testing. Resterende beløp på 12,3 mill.kr foreligger på 
en reservepost. Rådmann gis fullmakt til å budsjettjustere beløpet til koronautgifter på kommunalområdene/stabsområder. 
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Strategisk retning 
 

 

Styringsmodell 
Kongsvinger kommune er en del av grunnmuren i det norske lokaldemokratiet og er sentral aktør i 
samfunnsutviklingen.  

 

Samfunnsoppdraget består av fire store utfordringer: 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 
forsvarlig ressursforvaltning 

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

 Å skape et trygt samfunn for alle 

Verdigrunnlaget for Kongsvinger kommune 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: 
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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. 

  

Plansystemet 

Figuren under viser Kongsvinger kommunes plansystem:  
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Som figuren viser består kommunens plansystem av flere plantyper. I den kommunale planstrategien 
prioriterer kommunestyret hvilke kommunedelplaner, temaplaner/strategier og arealplaner som skal 
utarbeides for å nå kommuneplanmålene. Alle tematiske planer (ikke arealplaner) har handlingsdeler. 

I den årlige økonomiplanprosessen med handlingsprogram prioriterer kommunestyret hvilke tiltak og 
satsingsområder som skal gjennomføres i fireårsperioden. 

Figuren under gir en oversikt over prioriterte planer og strategier for kommunestyreperioden 2020-
2023. Dette er planer og strategier som vil være med på å gjøre kommunen i stand til å nå 
kommuneplanens mål i 2030. 

 

Visjon 

Visjonen - Sammen for et grønt og pulserende Kongsvinger er ledestjerna til Kongsvinger kommune. 
Planer og strategier skal sikre at samfunnet og organisasjonen beveger seg i visjonens retning.  
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Visjonen er tuftet på noen sentrale perspektiver som skal prege utviklingen i kommunen: 

Sammen: Utviklingen skal skje i et fellesskap med 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 være fremtidsrettet. 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 forbindes med vekst og utvikling, handling og innovasjonskraft, vitalitet og 
mangfold. 

  

Kommuneplanen 

Kommuneplanen er kommunens øverste styringsdokument og spenner over kommende 12 års-periode 
(2018-2030). Den består av tre deler; en overordnet langsiktig samfunnsdel med tilhørende en arealdel 
og en fireårig handlingsdel. Handlingsprogram med økonomiplan er kommuneplanens handlingsdel, og i 
tillegg til budsjett beskriver den strategier og målsettinger.  

 Samfunnsdelen beskriver de mål og visjoner kommunestyret har for den samfunnsmessige 
utviklingen av kommunen og lokalsamfunnet. Den inneholder også en arealstrategi som legger 
føringer for arealdelen.  

 Arealdelen er et verktøy for å gjennomføre de strategier, mål og veivalg som er satt i 
samfunnsdelen gjennom disponering av arealer og naturressurser. Planen omfatter plankart, 
bestemmelser og planbeskrivelse. Kommuneplanens arealdel er juridisk bindene. 

 Handlingsdelen/økonomiplanen tar for seg de overordnede målsettingene fra 
kommuneplanens samfunns- og arealdel. Her synliggjøres hvilke muligheter og tiltak kommunen 
står overfor samfunnsmessig og økonomisk i neste fireårsperiode. De overordnede målsettingen 
blir brutt ned og konkretisert i detaljerte målsettinger og tiltak.  

Strategiske satsningsområder 

Kommuneplanen er et av kommunens viktigste verktøy for å oppnå bedre og mer helhetlig planlegging 
for en bærekraftig samfunnsutvikling. For å nå egne mål og imøtekomme de utfordringene og 
mulighetene Kongsvinger står overfor, har kommunen gjennom kommuneplanens samfunnsdel 
prioritert fem strategiske områder som skal gis ekstra oppmerksomhet og ressurser frem mot 2030. 
Samtlige områder går på tvers av tjenesteområdene og skal bidra til å styrke samhandlingen. 
Kommuneplanens fem satsingsområder er:  
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Strategikart  

Strategikartet under 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 

d) økonomi 

Kartet viser sammenhengen mellom alle målene og hvordan de henger sammen og påvirker hverandre. 

Øverst i strategikartet måles den totale effekten av organisasjonens 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 kommunen lykkes innenfor de fem vedtatte 
strategiske områdene. 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 nedenfor: 
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FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av til sammen 17 mål og 169 delmål som skal 
fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.  

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge 
fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Bærekraftsmålene gjelder for alle land i 
verden, og regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå målene. 
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Kommunene er sentrale aktører i arbeidet med bærekraftsmålene, og regjeringen har kommet med 
tydelige forventninger om at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og 
arealplanleggingen. Bærekraftsmålene skal være en del av det overordnede rammeverket for 
utviklingen av Kongsvingersamfunnet. Kommunestyret har besluttet at det særlig er sju bærekraftsmål 
som er vesentlige for Kongsvinger: 

 

FNs bærekraftsmål kan inndeles i tre dimensjoner – økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og 
miljømessig bærekraft. Kongsvinger har utfordringer knyttet til alle de tre bærekraftsdimensjonene, og 
bør ha en helhetlig og balansert tilnærming i alle beslutningsprosesser. 

Målstyring 

Alle satsingsområdene i kommuneplanen er tverrsektorielle. Det betyr at målene gjelder for alle 
tjenesteområder, og at man må arbeide sammen på tvers av sektorer for å oppnå den utvikling som 
ønskes. Det er likevel slik at målene berører tjenesteområdene ulikt, og at enkelte mål er særlig 
relevante for enkelte tjenesteområder. 

For å sikre helhetlig planlegging og effektiv styring i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og FNs 
bærekraftsmål, skal planene i Kongsvinger kommune bygges opp med en helhetlig og gjennomgående 
målstruktur. Det innebærer at det skal være en rød tråd fra de overordnede målene i kommuneplanen 
til mer konkrete tiltak i underliggende planverk.  

For hvert satsingsområde er det definert strategiske mål og delmål som er forankret i kommuneplanens 
samfunnsdel. Satsingsområdene er tverrsektorielle og gjelder for alle tjenesteområder. Det betyr at man 
må arbeide sammen på tvers av sektorer for å nå de målene er satt. Det vil gjøres et større arbeid med å 
vurdere delmålene tilknyttet FNs bærekraftsmål i 2021. 

For hvert satsingsområde blir det presentert noen få utvalgte indikatorer. Indikatorene omfatter ulike 
temaer knyttet til målene for hvert satsingsområde. Det har vært vektlagt å velge nasjonale indikatorer 
der tallene for Kongsvinger kan sammenlignes med andre kommuner og regioner. Hensikten er å sikre 
kontinuerlig forbedring og videreutvikling av tjenestene gjennom regelmessig oppfølging og analyse av 
resultatene, samt sikre læring og utvikling i organisasjonen. FN har utarbeidet et indikatorsett knyttet til 
de ulike delmålene tilknyttet FNs bærekraftsmål, og Statistisk sentralbyrå har vurdert dette opp mot 
norske forhold. Det pågår et nasjonalt arbeid med indikatorer som Kongsvinger kommune vil følge opp i 
2021. 

En samlet vurdering av status og måloppnåelse knyttet til de ulike satsingsområdene blir gitt i 
forbindelse med årsrapporten eller annen rapportering. En analyse av resultatet for de ulike 
indikatorene, sammen med annen relevant styringsinformasjon, skal bidra til å gi svar på om kommunen 
har nådd målene eller er på vei mot måloppnåelse. Tabellen under gir en sammenstilling av 
målstrukturen i Kongsvinger kommune: 
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Virksomhetsplaner 

Strategiske mål, delmål og strategier er utgangspunkt for enhetens virksomhetsplaner.  

Lederavtaler/Mål- og utviklingssamtaler  

For å følge opp at vedtatte planer og mål blir fulgt opp i praksis er det utarbeidet lederavtaler som 
regulerer ansvaret for måloppfølging. Medarbeidere blir på tilsvarende måte fulgt opp gjennom mål- og 
utviklingssamtaler.   

Prosjektstyring – Linjeorganisasjon og prosjektorganisasjon 

Alle organisasjoner opplever at det kreves kontinuerlige tilpasninger og endringer i en verden som 
endres raskt. Dette er blitt ekstra tydeliggjort i 2020 når verden er rammet av en pandemi.  
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For å imøtekomme slike endringer på en best mulig måte må organisasjoner ha en plan og strategi for 
hvordan endringer skal implementeres. Det er ulike måter å gjøre dette på, og følgende tre modeller er 
kanskje de mest vanlige:  

 Endringer gjennom linjeorganisering: Hoveddelen av alle endringer i en organisasjon er mindre 
komplekse endringer som vil skje i den ordinære linjeorganiseringen. Dette er både mest 
praktisk og optimalt, da endringer skjer på laveste nivå i tjenesteproduksjonen.  

 Endring gjennom prosjektorganisering: Noen ganger er imidlertid 
problemstillingen mer kompleks, og medfører at løsninger berører ulike enheter og 
kommunalområder. I denne type prosesser vil det avgjørende for å lykkes være at man sikrer 
tverrfaglig eierskap. I slike tilfeller er det dokumentert at det er mest hensiktsmessig å 
bruke prosjekt som arbeidsform, da dette som oftest gir en positiv effekt sammenlignet med å 
organisere arbeidet som en del av linjeorganisasjonen. Ved prosjektorganisering får man større 
fokus på oppgaven, målene blir tydeligere, det blir enklere å styre og ikke minst at man får 
etablert en god arena for tverrfaglig samarbeid på tvers av linjeorganisasjonen.   

 Endringer gjennom programorganisering med flere prosjekter: Ved mer komplekse, ofte større 
endringer er det nødvendig med flere samtidige prosjekter og da kan det være fornuftig å 
organisere arbeidet som et program. Et program er en samling av prosjekter og aktiviteter med 
et felles overordnet mål, en slags felles visjon eller målbilde som prosjektene støtter opp om. Et 
program har ofte varighet på flere år, og programmets prosjekter kan gjennomføres i sekvens 
eller i parallell (helt eller delvis). En viktig forskjell mellom et prosjekt og et program er at 
programmet også har ansvar for å følge opp uttak av effekter og måloppnåelse.  

Organisering av prosjekter i et program gir fordeler når prosjektene har nære avhengigheter til 
hverandre, og det er mer hensiktsmessig å planlegge, gjennomføre og styre dem som en helhet. 
Avhengigheter kan være at leveranser fra et prosjekt nyttiggjøres av et annet prosjekt, eller at 
prosjektene trekker på de samme ressursene.  

Årshjul 

Tabellen under skisserer kommunens årshjul for strategi- og budsjettprosessen inkludert oppfølging og 
rapportering. 

https://www.prosjektbloggen.no/dette-er-forskjellen-p%C3%A5-prosjekter-programmer-og-portef%C3%B8ljer
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Prioriteringer i økonomiplanperioden 

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 det skal måles at 
man er på rett vei, vises under de ulike tjenesteområdene. 

 Kongsvinger er en høgskoleby 

 Kongsvinger er en motor med attraktive arbeidsplasser 

 Kongsvinger er godt rustet til å møte økte utfordringer innen samfunnssikkerhet og beredskap 

 Kongsvingersamfunnet er klimanøytralt 

 Kongsvinger er attraktiv til å sykle og gå i - veksten av persontrafikk tas av sykkel, gange og 
kollektivtransport 

 Kongsvinger er en kompakt by med korte avstander mellom daglige gjøremål 

 Kongsvinger har attraktive tettsteder 

 Kongsvinger har et urbant sentrum som oppfordrer til økt byliv 

 I Kongsvinger har alle mulighet til å delta på aktiviteter uavhengig av økonomi / Innbyggerne er aktive 
deltakere i lokalsamfunnet 

 Kongsvinger har flere i aktivitet, arbeid eller utdanning 
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 Kongsvinger har trygge og allsidige bomiljøer og botilbud / Innbyggerne lever i et mangfoldig nærmiljø 

 Flere i Kongsvinger fullfører videregående skole 

 Innbyggerne har gode forutsetninger for å ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet 

 Kongsvinger kommune har tilpassede og differensierte helse- og omsorgstjenester 

 Tidlig innsats brukes som et sentralt virkemiddel innenfor alle kommunalområder 

 Kongsvinger kommune er en attraktiv arbeidsplass 

 Kongsvinger kommune har et omdømme som skaper stolthet, fornøyde innbyggere og et stolt næringsliv 
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Befolkningsutvikling 
 

Befolkningsutvikling 

Kommunen hadde ved inngangen til 2020 17 829 innbyggere. Det er en nedgang på 6 innbyggere i 
forhold til 2019. Det høyeste innbyggertallene de siste 5 årene er pr 01.01.18, da var antallet 17 934. De 
siste 10 årene har innbyggertallet økt med ca 400 personer. 

 

  

De årene som Kongsvinger har hatt befolkningsvekst skyldes i hovedsak tilflytting. Dette skyldes 
kommunens demografi med øking innen aldersgruppen 67 år +, en nedgang i barnetall, flere som dør 
enn det blir født (fødselsunderskudd), noe som forventes også i årene som kommer. Svingningene i 
befolkningen vil komme til å påvirke kommunens økonomiske rammevilkår og det vil derfor være svært 
viktig å finne gode grep som tilrettelegge for økt tilflytting. Skoler med høy kvalitet, gode og attraktive 
boligområder med variert boligstruktur, arbeidsplassvekst og et vitalt og levende sentrum er noen av de 
mest sentrale grepene som kommunen må understøtte. Kommunen må også planlegge for et samfunn 
der stadig flere blir eldre. Det utfordrer boligpolitikken, boligstrukturen, tilrettelegging av de fysiske 
omgivelsene og omsorgssektoren. 
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Demografi 

 

 

Prognose vekst 

 

Prognose type :  Middels nasjonal vekst 
Prognose periode :  10 

Demografiutgifter 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totalt 
0 - åringer 916 916 333 424 0 -83 356 83 356 83 356 83 356 83 356 166 712 83 356 83 356 1 833 832 

Barnehage (1-5 år) 
-

7 239 820 
-

5 322 632 
-

4 616 710 
-1 227 331 915 180 3 972 871 1 227 331 312 151 1 081 892 1 227 331 1 227 331 -8 442 406 

Grunnskole (6-15 
år) 

-
3 547 971 

-
3 379 020 

1 013 706 -4 730 628 -9 123 354 -9 123 354 -7 602 795 -7 264 893 -3 210 069 -3 547 971 -4 392 726 -54 909 075 

Videregående (16-
19 år) 

-202 101 -593 644 
-

1 668 529 
132 855 -144 129 401 492 813 734 269 992 -540 785 -297 900 -323 128 -2 152 143 

Voksne (20-66 år) 
-

1 118 450 
-

3 638 985 
-

1 429 581 
-22 035 12 258 -328 348 -823 959 -97 641 706 218 -745 235 407 706 -7 078 052 

Eldre (67-79 år) 5 481 866 4 989 114 3 572 452 1 231 880 1 047 098 -923 910 -492 752 -1 539 850 -2 463 760 -2 155 790 800 722 9 547 070 
Eldre (80-89 år) 4 909 440 5 318 560 3 272 960 10 228 000 12 069 040 15 137 440 15 546 560 19 228 640 16 978 480 19 637 760 10 228 000 132 554 880 
Eldre (90 år og 
eldre) 

-
3 221 496 

805 374 1 208 061 2 416 122 4 026 870 2 013 435 402 687 -402 687 1 610 748 3 221 496 4 026 870 16 107 480 

Total 
-

4 021 616 
-

1 487 809 
1 352 359 7 945 507 8 886 319 11 232 982 9 154 162 10 589 068 14 329 436 17 423 047 12 058 131 87 461 586 

 
Grafen viser en prognosert befolkningsnedgang i aldersgruppen 6-15 år på 15%. Noe som er over 300 
færre barn i perioden. Mens det i aldersgruppen 80-89 år er prognosert 79% flere, noe som er over 620 
flere. Dette vil gi reduksjoner i inntektene for drift av tilbud for barn, mens økninger for eldre i 
rammeoverføringer ut fra dagens inntektsmodell. 
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Organisasjon og medarbeidere 
 

 Nøkkeltall  

 
Nøkkeltall 

Kommuneorganisasjonen består av 1 255 faste og 152 midlertidig ansatte i 1 133 årsverk. Det har siden 
31.12.2019 blitt opprettet 10 nye årsverk i kommunen. 

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall fire siste år for kommunen som helhet.* For 2020 er tallene pr 15.10. 

År Fast Faste Faste Vikarer Årsverk Midlertidig Midlertidige Avvik 

  ansatte årsverk Gj.sn. st.%   vikarer ansatte årsverk   

2018 1 292 1 023 79 % 86 44 121 81   

2019 1 258 1 028 82 % 112 67 158 95 43 

15.10.2020 1 255 1 038 83 % 117 74 152 95 16 

Utvikling -3 % 1 %   36 % 67 % 26 % 17 % 59 

  Lærlinger Uten fagutd Med fagutd Høyskoleutd Sykefravær 

2018 25 16 % 33 % 51 % 7,7 % 

2019 31 15 % 32 % 52 % 8,3 % 

2020 28 15 % 32 % 53 % 8,9 % 

Utv 2018-2020 3 -1 -1 2   

 

Sykefraværet for årets første 10 måneder er ikke representativt for et helt år og kan ikke sammenlignes 
med årsgjennomsnittet for foregående år. 

Årsverk og ansatte 

Kommuneorganisasjonen består av 1 524 ansatte i 1 258 årsverk inkludert vikarer og midlertidig ansatte. 
Det har siden 31.12.2019 blitt opprettet 10 nye årsverk i kommunen hvis vikarene holdes utenfor. 

  

  Lærlinger Uten fagutd Med fagutd Høyskoleutd Sykefravær 

HR og organisasjon 0 0 % 21 % 79 % 2,0 % 

Helse og mestring 18 18 % 45 % 37 % 12,7 % 

Oppvekst og lærling 9 6 % 20 % 74 % 8,1 % 

Miljø og Samfunn  1 27 % 24 % 49 % 6,9 % 

Strategi 0 0 % 0 % 100 % 1,8 % 

Økonomi og regionale tjenester 0 0 % 0 % 100 % 1,3 % 
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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. 

Ledelse 

Forrige kommunestyre vedtok ny arbeidsgiverstrategi i 2014. Strategidokumentet inneholder 
overordnede mål og tilnærminger til ledelse, kompetanse, lønnspolitikk og arbeidsmiljø. 
Lønnsdannelsen for kommunens ansatte styres hovedsakelig av tariffavtaler, men kommunen må også 
ha egen, lokal lønnspolitikk med spesielt fokus på bl.a. å rekruttere og beholde kompetanse. 
Utfordringsbildet for kommunen som arbeidsgiver er knyttet til flere ulike forhold: 

Lederstruktur 

Kommuneorganisasjonen har p.t. fire ledernivåer: Rådmann – kommunalsjef – enhetsleder – teamleder 
og/eller avdelingsleder. Enhetsledernivået er delegert fullmakter når det gjelder fag, personal/HMS og 
økonomi. Enhetsleder rapporterer til kommunalsjefen. 

Enhetsleder har anledning til å organisere personalet i team, og teamleder har vanligvis ansvar for 
teamets tjenester samt personalansvaret for teamets medlemmer. Bakgrunnen for organisering i team 
har vært å flytte ledelse tettere på medarbeidere og brukere, oppnå mindre sårbar ledelse av enhetene 
og større grad av demokrati på arbeidsplassen ved at flere deltar i beslutningsprosessene. Teamleder 
utfører praktisk tjeneste i en del av sin stilling. Mindre enheter har ikke teamledere. Lederstruktur er 
igjennom 2020 blitt omstrukturert i kommunalområde helse og mestring fra teamleder til 
avdelingsleder. Omgjøring fra teamleder til avdelingsleder innebærer at ledelse er styrket i 
kommunalområde. Avdelingsleder er leder og har ansvar for fag, personal og økonomi. Helhetlig 
lederstruktur blir nå gjennomgått i omstillingsprosessen. 

Medarbeidere - 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 dette gir 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. Kvaliteten på ledelse måles i medarbeiderundersøkelsen «10-
faktor» hvert annet år. Denne undersøkelsen er spesielt tilpasset norske kommuner og er valgt fordi den 
måler de viktigste faktorene som påvirker resultatoppnåelse (Fletre, Frydenlund 2016). Målingen 2019 
var en indikator på hvordan medarbeiderne i kommunen opplevde sine nærmeste ledere når det gjelder 
bl.a. mestringsorientering. Tabellen viser resultatene for kommunen, kommunalområdene og 
ledergruppa. 

  Kommunen Adm enheter Helse-omsorg Oppvekst Samfunn 

Enhetsledere 

Kommunalsjefer 

Score (av 5,0) 4,0 4,1 3,9 4,2 3,9 3,8 

Anbefalt score skal ligge i området 4,0 – 4,5 (av 5). Det legges opp til en ny undersøkelse i 2021. 

Rekruttering 

Attraktivitet som arbeidsgiver er sterkt knyttet til medarbeidernes kompetanse og kommunens 
omdømme. 
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Fremtidens utfordringer med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder stiller kommunen overfor nye 
utfordringer når det gjelder tilgang på tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Arbeidet med 
heltidskultur er derfor viktig og nødvendig. Kommunen må også her skape bærekraftighet, og sikre 
innbyggerne kvalitet i tjenestene. Kongsvinger kommune skal kunne rekruttere kompetanse, løse 
samfunnsoppdraget og være en attraktiv arbeidsgiver gjennom å ha et kompetansemiljø og godt 
omdømme. 

Flere tjenesteområder øker behovet for høyere utdanning. Dette skyldes både statlige 
bemanningsnormer og behov for stadig mer avanserte, kompetansekrevende tjenester hos 
tjenestemottakerne. Det har blitt stadig vanskeligere å rekruttere tilstrekkelig og rett kompetanse. Dette 
gjelder særlig sykepleiere og lærere, spesielt på småtrinnet. 

Det er ønskelig å etablere en stipendordning for primært sykepleiestudenter og noen 
vernepleierstudenter med en kronesum pr semester, mot at studenten inngår avtale om helgebrøk og 
arbeid i minimum 4 uker om sommeren. Etter oppnådd autorisasjon tilbys 100 % fast stilling. Det er 
foreslått å sette av midler til dette formålet i budsjettet. 

Det er også lagt til rette for at nyutdannede fagarbeidere kan få fast stilling ved ledighet. 

Kompetanseutvikling 

Det er behov for kontinuerlig kompetanseutvikling for å sikre nødvendige kunnskaper og ferdigheter hos 
kommunens ansatte, og dette må skje i tråd med vedtatte strategier og planer på alle nivåer og etter 
skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og medarbeider. 

Generelt øker behovet for høyere utdanning. Fram til 2025 vil det foregå en omfattende 
kompetanseutvikling i grunnskolen for at alle lærere skal fylle nasjonale krav. Videre har 15 % av de 
ansatte ingen fagutdanning. Kommunen er også en stor lærebedrift, noe som krever tilrettelegging av 
gode læreløp, som i neste omgang gir tilgang til kvalifisert arbeidskraft. 

Forskning viser at et mestringsklima, der man legger vekt på samarbeid, gjensidig støtte og stimulerer til 
deling av kompetanse. Det viser seg at resultatene nesten alltid blir bedre i et mestringsklima, spesielt 
når man snakker om komplekse, kompetansekrevende oppgaver. Graden av mestringsklima i enhetene 
måles i medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» hvert annet år, og i 2019 lå scoren på et tilfredsstillende 
nivå som bør opprettholdes eller økes. 

  Kommunen Adm enheter Helse-omsorg Oppvekst Samfunn 

Enhetsledere 

Kommunalsjefer 

Score (av 5,0) 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,3 

 

Når det gjelder utgifter til kompetanseutvikling, gir staten en del økonomiske tilskudd, men kommunen 
må selv sørge for dekning av vikarutgifter og utgifter til etterutdanning for øvrig. 

Lærebedrift 

Kommunen er en stor lærebedrift med 3 ulike læreløp  – lærlingeordningen, fagbrev på jobb og 
modulstrukturert yrkesopplæring. 



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 37 av 183 

Søking til lærlingestillingene er gode i alle fag – kommunen har i dag 28 lærlinger fordelt på fagene – 
helse (17), barn og ungdom (9), byggdrifter (1) og institusjonskokk (1). Ikt-lærling ble ikke videreført i 
2020 da læreplanen her er i endring og det skal fokuseres mer på ordinære driftsoppgaver. Uten egen 
IKT avdeling blir det vanskelig å gjennomføre et fullverdig læreforløp her. 

Kongsvinger er med i forsøksordningen «Modulstrukturert yrkesopplæring(MFY) i helsefag og som har 
sitt grunnlag i Stortingsmelding 16 «Utenforskap til ny sjanse». Alle opplæring forgår ute i 
helseenhetene i tett samarbeid med Senter for voksen læring og er modulbasert. Hver bestått modul gir 
en kompetansebevis. 

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold og får mulighet til å få fagbrev på 
grunnlag av allsidig praksis. Seks ansatte i kommunen er med i ordningen i helsefagarbeiderfaget. 
Fylkeskommune har fylt opp kvoten for lærekontrakter inneværende år, men dette læreforløpet ønsker 
kommunen å videreføre i de kommende år. Her kan det være aktuelt å utvide ordningen til andre 
yrkesretninger etter behov. 

Kravene til fagbrev er de samme for alle læreforløpene. 

Heltidskultur 

I Heltidskultur er et viktig element i konkurransen om den kompetente arbeidskraften. I deler av 
kommunen skaper deltidsarbeid utfordringer for tjenestemottakere, ledere og medarbeidere. Det er 
mange årsaker til dette, men de fleste som jobber deltid ønsker det selv. At flere jobber i hele stillinger 
gir stabilitet og kontinuitet i tjenestene, samtidig som det er mer kostnadseffektivt å administrere og gi 
opplæring. 

Andelen heltidsansatte i Helse og mestring ligger tilnærmet på 40 % i 2020. Dette er fortsatt for lavt. 
Dette jobbes det videre med for å øke i økonomiplanperioden. 

Jobbnærvær 

Et godt arbeidsklima og et høyt jobbnærvær fremmer kommunens omdømme som attraktiv 
arbeidsplass, og det er over tid jobbet med myndiggjøring av medarbeidere gjennom 
kompetanseutvikling og delegering. Medarbeiderfravær har mange negative konsekvenser for 
tjenestekvaliteten og kommunens økonomi. Sykefraværet er en indikator på arbeidsmiljøet og henger 
sammen både med medarbeidernes motivasjon og mestring og med ledelsens evne til å gi retning, 
mening og støtte til den enkelte. Sykefraværet følges opp hver måned av enhetene og i 
Hovedarbeidsmiljøutvalget og av enhetenes arbeidsmiljøutvalg. Det er spesielt utfordrende å følge opp 
fravær og egenmeldinger nå i pandemien, da det er flere ulike typer fravær nå som skyldes blant annet 
medarbeidere i risikosone, barn av ansatte i risikosone, karantene o.l. 

Arbeidsmiljøet kartlegges hvert år. Det er flere typer helserisiko ved kommunens arbeidsplasser. Stor 
arbeidsbyrde, stress og uavklarte forventninger er vanlig. I deler av kommunen er vold og trusler også en 
del av hverdagen. 



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 38 av 183 

Medarbeidere - utviklingsstrategier 

Lederutvikling 

Det er viktig at kommunalsjefer og enhetsledere konkretiserer hva slags lederatferd som skaper 
mestring hos medarbeiderne innenfor deres område og enheter. Felles lederutvikling står sentralt i å 
utvikle kompetent og enhetlig ledelse på alle nivåer, og som har fokus på mestring og innovasjon. 

Partssamarbeid 

For å nå Kongsvinger kommune målsettinger de neste 4 årene vil styrking og utvikling av partssamarbeid 
være et viktig virkemiddel. Kongsvinger kommune ønsker et partssamarbeidet som har en sterk 
utviklerrolle for hvordan kommunen løser sine oppgaver framover som gjelder alle nivåer i 
organisasjonen. Utviklingsarbeid skal skje driftsnært. Det jobbes i planperioden for å styrke 
partsamarbeidet mellom arbeidsgiver, tillitsvalgt, verneombud og politisk ledelse. Samarbeidet styrkes 
gjennom allerede etablerte organer slik som AMU og administrasjonsutvalg, samt at det jobbes med det 
mer uformelle partsamarbeidet i den daglige driften. Dette vil styrke og skap større medvirkning i 
oppgaveløsingen og utviklingsarbeidet. 

Rekruttere og beholde 

Generelt sett må rekrutteringspolitikken være proaktiv og rettes mot aktuelle målgrupper og 
utdanningsinstitusjoner. Dette er ressurskrevende og krever planmessighet og nettverk. 

Den løpende lønnspolitikken er et viktig virkemiddel også for å beholde kritisk kompetanse. Det er helt 
nødvendig at medarbeidere som har jobbet lenge i kommunen ikke opplever seg forbigått lønnsmessig 
av nye kolleger med mindre erfaring, slik at de forlater kommunen til fordel for andre arbeidsplasser. 
Det må legges til grunn i lokale lønnsforhandlinger. 

Lærlinger i ulike fag er en god kilde til nyrekruttering av fagarbeidere, og samarbeid med eksterne parter 
er viktig for å få til gode læreløp. Kommunen har en ordning der egne lærlinger kan tilbys ledige stilling. 

Stipendordning for primært sykepleiestudenter og vernepleierstudenter opprettes for å rekruttere 
denne type kompetanse. 

Ved nyansettelser etterstrebes det å utlyse 100% stillinger. 

Medarbeiderkompetanse 

Høyere utdanningsnivå hos medarbeidere må først og fremst utvikles gjennom nyrekruttering ved 
naturlig avgang, men det er samtidig helt nødvendig med videreutdanning av medarbeidere som er i 
organisasjonen. Det er presserende å sørge for at alle lærere har godkjent undervisningskompetanse 
innen 2025 og at helsepersonell har oppdatert kompetanse innenfor de områdene som 
kommunehelsetjenestene har ansvar for. Et annet tiltak er å tilby fagutdanning til ufaglærte 
medarbeidere som allerede er ansatt, og tilby ordningen «Fagbrev på jobb». 

Heltidskultur 

Det er fortsatt mange som ønsker å jobbe deltid, men som på sikt kan bli den viktigste kilden til ny 
arbeidskraft.   Heltidskultur skapes gjennom målrettet rekruttering, tilpassede arbeidstidsordninger, 
godt samarbeid med tillitsvalgte og tilrettelegging for at deltidsansatte kan jobbe mer. 
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Jobbnærvær 

Arbeidet med å holde sykefraværet på et minimum må ha et kontinuerlig fokus i alle enheter, også der 
sykefraværet allerede er lavt. Risiko for sykdom og fravær bør være et vurderingselement i all 
rekruttering og oppfølging av ansatte. 

Når det gjelder trusler og vold, bør det gjennomføres opplæring og forebygging på alle arbeidsplasser 
med slik arbeidsmiljørisiko. 

Strategiske initiativ og tiltak 2021 

De strategiske initiativene er rettet mot kommunens enheter. Vedtatte strategier og tiltak skal 
innarbeides i kommunens overordnede HMS-plan som vedtas av Hovedarbeidsmiljøutvalget. Dette gir det 
målrettede arbeidet større slagkraft og involvering fra tillitsvalgte og vernetjeneste. 

Visjon: Sammen for et grønt og pulserende Kongsvinger 

Strategisk mål: Kongsvinger kommune skal være en attraktiv arbeidsplass 

Strategiske initiativ 2020 Tiltak 

Lederutvikling Felles obligatorisk lederutvikling rettet mot mestring og motivasjon 

Rekruttere og beholde 
medarbeidere 

Stipendordning til sykepleiere og vernepleiere  

Sikre 2 lærlinger pr 1000 innbyggere 

Medarbeiderutvikling Tilby videreutdanning til lærere som ikke fyller nasjonale krav 

Tilby fagutdanning til faste ansatte uten fagutdanning 

Heltidskultur  Utlyse hele stillinger 

Øke deltidsstillinger ved ledighet 

Etablere alternative arbeidstidsordninger som fremmer heltid 

Høyt jobbnærvær Leder før lege, slik at tilrettelegging kan skje før sykmelding er nødvendig 

Egenmelding framfor sykmelding  

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

Gjennomføre vernerunde på enhets- og teamnivå 

Planmessig opplæring og forebygging av trusler og vold i risikoutsatte enheter 
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Organisasjonskart 

 

Politisk organisering 

 

  



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 41 av 183 

Administrativ organisering 

  

  

 

  

. 

Kongsvinger kommune er organisert med tre kommunalområder med delegert myndighet til tre 
kommunalsjefer. Det pågår fortsatt en gjennomgang av stabs- og støttefunksjonene og en gjennomgang 
av lederstruktur i organisasjon gjennom omstillingsarbeidet 2020, med tanke på en mer effektiv 
organisering. Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor er nå ikke lenger en del av kommuneorganisasjon, 
men er overført til skatteetaten 1.11.2020.  
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Driftsbudsjett 
 

 

Planforutsetninger 

 
I økonomiplan 2021 - 2024 har rådmannen lagt følgende budsjettforutsetninger til grunn 

 

 Planen er framstilt i nominell 2021-kroneverdi 

 Befolkning 01.01.20 - 17 829 og per 01.07.20 - 17 797 

 Ihht statsbudsjettet er det lagt inn en lønnsvekst på 2,2 % og en prisvekst på 3,5 %. Dette gir en 
kommunal deflator på 2,7 % 

 Pensjonskostnaden ligger fast i hele planperioden 

 Estimert lånerente er lagt inn med en snittrente på 1,2 % i 2021 og 1,4 % i resten av 
planperioden 

 Skattevekst 6,1 % 

 Driftsrammene til kommunens selskaper er justert med deflator 2,7 % dersom ikke annet er 
vedtatt eller rådmannen anbefaler andre føringer 

 Endringene er satt opp i forhold til budsjett 2020 

 

Utvalgte nøkkeltall 

 
Hovedtall i budsjettet Handlingsregel 

Totale driftsinntekter 1 499 i mill. kr 
Totale driftsutgifter 1 481 i mill. kr 
Netto driftsresultat -14 i mill. kr 
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter 1,0 %  
Renteutgifter 26 i mill. kr 
Netto lånegjeld 1 413 i mill. kr 
Avdrag 51 i mill. kr 
Eiendomsskatt 45 i mill. kr 
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 4,2 %  
Disposisjonsfond 264 i mill. kr 
Årlige investeringer 207 i mill. kr 
Andel lånefinansiering 67,5 %  
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Disponering av driftsrammen 
 

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 
 
Beløp i 1000        
 Regnskap  

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

HR og 
organisasjon 

35 065 34 979 26 601 28 541 27 494 28 344 27 225 

Miljø og 
samfunn 

192 937 204 565 204 605 193 719 188 230 184 555 183 263 

Oppvekst og 
læring 

354 753 354 853 356 000 357 595 354 964 351 957 347 891 

Helse og 
mestring 

407 418 401 375 387 202 397 345 398 888 403 951 401 983 

Økonomi og 
regionale 
tjenester 

26 222 26 464 27 381 23 241 23 017 22 671 22 561 

Sentrale utgifter -39 859 -39 890 -30 136 6 467 -5 833 -5 833 -5 833 
Strategi 31 434 46 357 39 182 43 790 43 802 43 591 43 379 

Sum 
bevilgninger 
drift, netto 

1 007 970 1 028 703 1 010 836 1 050 698 1 030 562 1 029 236 1 020 469 

        
Herav:        
Netto 
renteutgifter og 
-inntekter 

-26 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
bundne 
driftsfond 

199 -5 648 -4 567 -5 505 -2 945 -2 945 -2 945 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

0 0 0 0 0 0 0 

Korrigert sum 
bevilgninger 
drift, netto 

1 007 798 1 034 361 1 015 414 1 056 213 1 033 517 1 032 191 1 023 424 

 
 

Skjemaet viser bevilgningene i driftsbudsjettet til de enkelte budsjettområdene i økonomiplanperioden. 
Det korrigeres for netto avsetning bundne fond som kommer fram i skjema 1A, noe som betyr at det er 
Kommunestyret som vedtar dette. Korrigert sum bevilgninger drift, netto, er beløpet som vedtas kan 
disponeres på kommunalområdene. 
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§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 

 
Beløp i 1000        
 Regnskap  

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan  
2021 

Øk.plan  
2022 

Øk.plan  
2023 

Øk.plan  
2024 

Rammetilskudd -549 309 -553 878 -555 378 -574 376 -561 354 -561 354 -561 354 
Inntekts- og formuesskatt -472 995 -492 338 -492 338 -496 206 -496 206 -496 206 -496 206 
Eiendomsskatt -47 129 -45 037 -45 037 -45 191 -43 691 -41 691 -41 691 
Andre generelle driftsinntekter -32 663 -29 646 -26 346 -17 662 -17 642 -17 625 -17 606 

Sum generelle driftsinntekter -1 102 097 -1 120 899 -1 119 099 -1 133 435 -1 118 893 -1 116 876 -1 116 857 

        

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

1 007 798 1 034 361 1 015 414 1 056 213 1 033 517 1 032 191 1 023 424 

        
Avskrivinger 53 133 57 731 57 731 59 290 59 290 59 290 59 290 
        

Sum netto driftsutgifter 1 060 930 1 092 092 1 073 145 1 115 502 1 092 806 1 091 480 1 082 713 

Brutto driftsresultat -41 166 -28 807 -45 954 -17 932 -26 086 -25 395 -34 143 

        
Renteinntekter -12 924 -11 741 -11 741 -13 580 -13 906 -13 906 -13 906 
Utbytter -174 -112 -112 -120 -120 -120 -120 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

0 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 31 953 38 615 38 615 25 527 27 219 28 586 30 176 
Avdrag på lån 44 744 48 000 48 000 51 000 55 365 59 207 65 231 

Netto finansutgifter 63 599 74 762 74 762 62 827 68 558 73 767 81 381 

        
Motpost avskrivninger -53 133 -57 731 -57 731 -59 290 -59 290 -59 290 -59 290 
        

Netto driftsresultat  -30 700 -11 776 -28 923 -14 395 -16 818 -10 918 -12 052 

        
Overføring til investering 0 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

573 -5 431 -4 351 -5 288 -2 728 -2 728 -2 728 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

8 176 17 207 33 274 19 683 19 546 13 646 14 780 

Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

0 0 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

8 749 11 776 28 923 14 395 16 818 10 918 12 052 

        

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

-21 951 0 0 0 0 0 0 

 
 

Oversikten viser oversikt over inntekter som ikke knytter seg til bestemte formål i økonomiplanens 
driftsdel (skjema 1B) i driftsbudsjettet og disponeringen av disse inntektene. Det er kommunestyret som 
vedtar fordelingen av disse midlene. 

 

 

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) 
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Beløp i 1000        
 Regnskap  

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Rammetilskudd -549 309 -553 878 -555 378 -574 376 -561 354 -561 354 -561 354 
Inntekts- og 
formuesskatt 

-472 995 -492 338 -492 338 -496 206 -496 206 -496 206 -496 206 

Eiendomsskatt -47 129 -45 037 -45 037 -45 191 -43 691 -41 691 -41 691 
Andre 
skatteinntekter 

-245 -216 -216 -216 -216 -216 -216 

Andre 
overføringer og 
tilskudd fra 
staten 

-37 485 -30 503 -28 203 -18 745 -18 725 -18 708 -18 689 

Overføringer og 
tilskudd fra 
andre 

-228 250 -188 624 -199 968 -197 283 -197 259 -197 283 -197 259 

Brukerbetalinger -52 862 -53 914 -51 585 -50 730 -50 780 -50 780 -50 780 
Salgs- og 
leieinntekter 

-113 245 -114 309 -118 465 -116 050 -116 550 -116 550 -116 550 

Sum 
driftsinntekter 

-
1 501 520 

-
1 478 819 

-
1 491 191 

-
1 498 798 

-
1 484 782 

-
1 482 789 

-
1 482 746 

        
Lønnsutgifter 727 350 721 968 729 175 745 644 733 258 733 170 728 659 
Sosiale utgifter 163 521 157 953 158 084 171 666 170 146 170 484 169 236 
Kjøp av varer og 
tjenester 

414 477 415 421 402 710 399 762 391 952 390 876 387 868 

Overføringer og 
tilskudd til andre 

101 873 96 939 97 537 104 504 104 050 103 574 103 550 

Avskrivninger 53 133 57 731 57 731 59 290 59 290 59 290 59 290 

Sum 
driftsutgifter 

1 460 354 1 450 012 1 445 237 1 480 865 1 458 695 1 457 393 1 448 602 

        

Brutto 
driftsresultat 

-41 166 -28 807 -45 954 -17 932 -26 086 -25 395 -34 143 

        
Renteinntekter -12 924 -11 741 -11 741 -13 580 -13 906 -13 906 -13 906 
Utbytter -174 -112 -112 -120 -120 -120 -120 
Gevinster og tap 
på finansielle 
omløpsmidler 

0 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 31 953 38 615 38 615 25 527 27 219 28 586 30 176 
Avdrag på lån 44 744 48 000 48 000 51 000 55 365 59 207 65 231 

Netto 
finansutgifter 

63 599 74 762 74 762 62 827 68 558 73 767 81 381 

        
Motpost 
avskrivninger 

-53 133 -57 731 -57 731 -59 290 -59 290 -59 290 -59 290 

        

Netto 
driftsresultat 

-30 700 -11 776 -28 923 -14 395 -16 818 -10 918 -12 052 
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Disponering 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

       

Overføring til 
investering 

0 0 0 0 0 0 0 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
bundne 
driftsfond 

573 -5 431 -4 351 -5 288 -2 728 -2 728 -2 728 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

8 176 17 207 33 274 19 683 19 546 13 646 14 780 

Dekning av 
tidligere års 
merforbruk 

0 0 0 0 0 0 0 

Sum 
disponeringer 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

8 749 11 776 28 923 14 395 16 818 10 918 12 052 

        

Fremført til 
inndekning i 
senere år 
(merforbruk) 

-21 951 0 0 0 0 0 0 

        
 

Tabellen viser kommunens totale driftsbudsjett fordelt på de ulike kontogrupperinger som er i samsvar 
med KOSTRA.  

Som tallene viser så er kommunens budsjettramme (brutto driftsinntekter) i 2021 på 1,5 mrd. kroner.  

 

Utvikling i økonomiske nøkkeltall 

 
 Kongsvinger 

2018 
Kongsvinger 

2019 
Kostragruppe 

08 
Hedmark (-

2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger 
(B) 

87 043 89 599 88 790 94 587 88 754 

Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter 

13,0 % 14,0 % 9,7 % 13,8 % 11,0 % 

Eiendomsskatt i prosent av brutto 
driftsinntekter (B) 

3,0 % 3,0 % 4,2 % 3,9 % 3,2 % 

Økonomi      
Frie inntekter i kroner per innbygger 55 215 57 339 56 230 57 630 57 316 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 82 004 85 328 87 829 84 558 80 878 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter 

94,2 % 95,2 % 98,9 % 89,4 % 91,1 % 
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Brutto driftsinntekter i kroner pr. innbygger øker for Kongsvinger kommune med 2,9 % fra 2018 til 2019. 
Nivåmessig ligger kommunen noe høyere enn landet og kostragruppe 8. I forhold til Hedmark ligger 
Kongsvinger 5,7 % lavere. 

Kommunen har pr 31.12.19 et disposisjonsfond på 14 % av brutto driftsinntekter. Dette er høyere enn 
de kommunen sammenligner seg med.  

Eiendomsskatteinntektene utgjør 3 % av det totale inntektene. Dette er på samme nivå som i 2018, og 
lavere enn de kommunen sammenligner seg med. 

Kommunen har en økning i frie inntekter pr innbygger på 3,8 % i forhold til 2018. Kostragruppe 8 ligger 
lavere, mens kommunen er på samme nivå som landet og Hedmark. 

Netto lånegjeld pr innbygger øker med 4 % fra 2018. Kommunen ligger lavere enn kostragruppe 8, men 
høyere enn landet og Hedmark. Det samme gjelder lånegjeld i % av brutto driftsinntekter. 

  

Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000   Økonomiplan 

 Regnskap 
2019 

Rev. bud. 
i fjor 
2020 

2021 2022 2023 2024 

Skatt på 
inntekt og 
formue  

-472 995 -489 738 -496 206 -496 206 -496 206 -496 206 

Ordinært 
rammetilskudd 

-549 309 -557 978 -574 376 -561 354 -561 354 -561 354 

Skatt på 
eiendom 

-47 129 -45 037 -45 191 -43 691 -41 691 -41 691 

Andre direkte 
eller indirekte 
skatter 

-245 -216 -216 -216 -216 -216 

Andre 
generelle 
statstilskudd 

-32 418 -26 129 -17 445 -17 425 -17 408 -17 389 

Sum sentrale 
inntekter 

-1 102 097 -1 119 099 -1 133 435 -1 118 893 -1 116 876 -1 116 857 

 

Frie inntekter 

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Dette er inntekter som 
kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. De frie 
inntektene fordeles til kommunene gjennom inntektssystemet. 

Kommunesektorens skatteinntekter i 2020 anslås i statsbudsjettet til å bli 2,25 mrd. kroner høyere enn 
anslått i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Årsaken er høyere skatteinngang enn ventet hittil i år fra 
forskuddstrekket, noe som reflekterer en bedre utvikling i arbeidsmarkedet enn ventet. I tillegg viser ny 
informasjon at utbyttene i 2019 ble høyere enn anslått, noe som isolert sett bidrar til å trekke 
kommunale skatteinntekter i 2020 opp med om lag 1 mrd. kroner. Det understrekes i statsbudsjettet at 
det fortsatt er stor usikkerhet om utviklingen i kommunesektorens skatteinntekter i andre halvår 2020. 
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Regjeringen har varslet at kommunesektoren skal kompenseres for merutgifter og mindreinntekter i 
forbindelse med koronautbruddet. I løpet av første halvår 2020 er det gitt ekstrabevilgninger og 
iverksatt økonomiske tiltak til kommunesektoren som utgjør 19,6 mrd. kroner. Regjeringen vil 
fortløpende vurdere om det er behov for å sette inn nye tiltak overfor kommunesektoren i forbindelse 
med koronautbruddet. I nysalderingen av statsbudsjettet for 2020 i november vil regjeringen komme 
med en ny vurdering av merutgifter, inntektsbortfall og eventuelle behov for justeringer i bevilgningene 
til kommunesektoren. 

Når ekstrabevilgningene til kommunesektoren knyttet til koronautbruddet holdes utenom, kan den 
reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2020 anslås til 4,4 mrd. kroner. De frie 
inntektene anslås reelt redusert med 2,6 mrd. kroner. Reduksjonen i frie inntekter må ses i 
sammenheng med at kommunesektorens skatteinntekter i 2019 ble oppjustert med til sammen 6,6 mrd. 
kroner sammenliknet med anslaget i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Denne oppjusteringen ble ikke 
videreført til 2020. 

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2021 på 2 mrd. 
kroner (tilsvarer 0,5 prosent). 1,6 mrd. kroner går til kommunene og 400 mill. kroner går til 
fylkeskommunene. Veksten er beregnet ut fra anslått inntektsnivå i 2020 i revidert nasjonalbudsjett 
2020. Dette er i tråd med vanlig praksis. Kommunene i innlandet får en vekst i frie inntekter på 636 mill. 
kroner, tilsvarende 2,9 % fra 2020. 

Det som avviker fra vanlig praksis, er at regjeringen foreslår at det for 2021, som et særskilt tiltak i 
forbindelse med virusutbruddet, skal gis et særskilt tillegg i frie inntekter som kompensasjon for den 
reelle skattesvikten gjennom 2020 utover det som automatisk kompenseres gjennom at 
kostnadsveksten også er lavere. Dette tillegget holdes utenfor den beregnede veksten sammenliknet 
med anslått nivå fra revidert nasjonalbudsjett. Tillegget er fastsatt til kr 1,926 milliarder. I praksis betyr 
dette at kommunesektoren i 2021 tilføres i overkant av kr 1,9 milliarder ut over regjeringens forslag til 
vekst i frie inntekter. 

Statlige føringer 2021 

Ressurskrevende tjenester 

Innslagspunktet (kommunenes egenandel) foreslås økt til 1.430.000 kroner. Dette er en økning ut over 
det som følger av anslått lønnsvekst for 2020 på 46.000 kroner, og tilsvarer isolert sett en reduksjon av 
bevilgningen til kommunene på 300 mill. kroner. Økningen i innslagspunktet må ses i sammenheng med 
sterk utgiftsvekst i toppfinansieringsordningen de senere år. Dette gir tilbakevirkende effekt fra 2020. 

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn- Helårseffekt ev endring i 2020 

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal ordning med 
inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Rammetilskuddet er 
derfor økt med ytterligere 83,7 mill. kroner, som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. 

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn 

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til også å omfatte 
3.–4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet i 2021 med 25 mill. 
kroner, som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Helårseffekten er på 60 millioner 
kroner. 
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Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn - Helårseffekt av endring i 2020 

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre gratis SFO for elever med 
særskilte behov på 5.–7. trinn fra skoleåret 2020/ 2021. Tiltaket får helårseffekt i 2021, og 
rammetilskuddet økes derfor med ytterligere 30,2 mill. kroner, som fordeles etter delkostnadsnøkkelen 
for grunnskole. 

Tilskudd til fastleger – helårseffekt av endringer i 2020 

Det ble fra 1. mai 2020 innført et knekkpunkt i basistilskuddet for fastleger, samt et grunntilskudd til 
fastleger med få listeinnbyggere. Som kompensasjon for de to endringene ble rammetilskuddet i 
revidert nasjonalbudsjett 2020 økt med 266,6 mill. kroner. Av dette er 66,6 mill. kroner korrigert ut av 
rammetilskuddet sammen med andre ekstraordinære bevilgninger i 2020 knyttet til koronapandemien. 
Endringene får helårseffekt i 2021. 

Regulering av barnehagemiljø m.m. – helårseffekt av endring i 2020 

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble rammetilskuddet økt med 5 mill. kroner, i 
tilknytning til forslag om regulering av barnehagemiljø. Som kompensasjon for helårseffekten økes 
rammetilskuddet med ytterligere 4,9 millioner kroner i 2021. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for barnehage. 

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 

Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov. Den nye loven vil gjelde fra 1. januar 2021. Dette innebærer 
at staten overtar ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn, utenom 
Den norske kirke. Basert på anslag for utbetaling av tilskudd i 2020 og kommunenes administrative 
kostnader legges det til grunn at dette vil medføre en besparelse for kommunene på 467,8 millioner 
kroner i 2021, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Dette fordeles med et likt beløp per 
innbygger. 

Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet 

Stortinget har vedtatt å utvide aldersgrensen for rett til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år. Som 
kompensasjon for kommunenes merutgifter økes rammetilskuddet med 24 millioner kroner. Midlene 
fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. 

Frivilligsentraler 

Finansiering av frivillighetssentraler endres fra rammetilskudd til øremerking. Det trekkes ut 206,8 
millioner kroner fra rammetilskuddet. 

Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning 

Regjeringen foreslår å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 1. januar 2021. 
Nedjusteringen innebærer en reduksjon i pensjonspåslaget, fra dagens 13 prosent til 11 prosent av 
kommunens lønnskostnader. Årsaken er at private barnehager i gjennomsnitt har lavere 
pensjonsutgifter enn de får tilskudd til. For å skjerme barnehager med svak økonomi foreslår regjeringen 
å innføre en overgangsordning, med gradvis reduksjon i pensjonstilskuddet for enkeltstående 
barnehager. Reduksjonen i pensjonstilskuddet gir en netto innsparing på 215,8 millioner kroner i 2021, 
og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Uttrekket fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. 
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Skjerming av utsatte grupper ved nytt egenandelstak 

Egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester slås sammen til ett nytt egenandelstak fra 1. januar 
2021. For å sette kommunene i stand til å skjerme utsatte grupper som vil kunne få utfordringer med 
høyere egenbetaling, økes rammetilskuddet med 50 millioner kroner i 2021. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. 

Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne 

Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av 
barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med 100 
millioner kroner som en engangsbevilgning, begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og 
avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 

Forutsetninger for skatteanslaget 

Regjeringens anslag for kommunene samlet sett: 

 Skatteanslag for 2021 på 180,7 mrd. kroner. Dette anslaget bygger blant annet på 2,2 prosent 
lønnsvekst og at skatten skal utgjøre om lag 40 prosent av kommunens samlede inntekter. Den 
kommunale skatteøren for 2021 øker med 1,05 prosentpoeng, fra 11,1 prosent i 2020 til 12,15 
prosent i 2021 

 Nominell skattevekst på 6,6 prosent fra 2020-2021 (6,1 prosent per innbygger) 

 Revidert skatteanslag for 2020 på 169,56 mrd. kroner 

 Nominell skattevekst på -0,3 prosent fra 2019-2020 

Rådmannens anslag for Kongsvinger kommune: 

 Skatteanslag for 2021 på 496 mill. kroner 

 Nominell skattevekst på 6,6 prosent fra 2020-2021 (6,1 prosent per innbygger) 

 Nominell skattevekst på -1,0 prosent fra 2019-2020 

 Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet på 83,1 prosent i 2021-2024. 

Skatt per innbygger økes fra 2020 til 2021, for så å holdes jevnt i perioden 2022 til 2024. 
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Rammetilskudd 

Netto rammetilskudd for Kongsvinger kommune anslås å bli 1,071 mill. kroner i 2021. Da er det forutsatt 
at kommunen får 14,5 mill. kroner i ekstra tilskudd for å dekke koronautgifter. Skatt og rammetilskudd 
er holdt uendret i 2022-2024. 

Skatt og rammetilskudd (tall i hele 1000 kr) 2020 2021 2022 2023 2024 

Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) *) 447 539 440 653 442 953 442 953 442 953 

Utgiftsutjevning 29 133 29 678 29 368 29 368 29 368 

INGAR -118 -672 0 0 0 

Saker særskilt fordeling 6 053 3 869 2 706 2 706 2 706 

Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3200 
innbyggere) 

17 452 17 931 17 910 17 910 17 910 

RNB 2020 og skjønn 3 432 800 800 800 800 

Koronapandemi**) 17 969 14 500       

Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning 521 460 506 759 493 737 493 737 493 737 

Netto inntektsutjevning 63 719 67 617 67 617 67 617 67 617 

Sum rammetilskudd inkludert 
inntektsutjevning 

585 179 574 376 561 354 561 354 561 354 

Rammetilskudd - endring   -1,85 % -2,27 % 0,00 % 0,00 % 

Skatt på formue og inntekt 468 421 496 206 496 206 496 206 496 206 

Skatteinntekter - endring   5,93 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Sum frie inntekter 1 053 600 1 070 582 1 057 560 1 057 560 1 057 560 

Endring fra foregående år   1,61 % -1,22 % 0,00 % 0,00 % 

            

Skatt i % av landsgjennomsnittet 83,20 % 83,10 % 83,10 % 83,10 % 83,10 % 

Skatt og netto skatteutjevning i % av landet 94,50 % 94,50 % 94,50 % 94,50 % 94,50 % 
*) Innbyggertilskuddet er redusert med 7 mill. kroner fra 2020 til 2021, bl.a pga koronamidler som ble innlemmet i dette tilskuddet i 2020 
**) Det er lagt inn en forutsetning i 2021 om at kommunen vil få 14,5 mill. kr. for å dekke utgifter i forbindelse med koronapandemien i 2021. 

 

Som tabellen over viser, er det er lagt inn en økning på -1,85 % i rammetilskuddet. Det er inkludert 14,5 
mill. kroner i koronamidler lagt inn i 2021. Holdes koronamidler i 2021 utenom, er økningen -4,3 %. 
Økningen i rammetilskuddet uten koronamidler begge år er på -1,3 %, som tabellen nedenfor viser. Ser 
man skatt og ramme under ett så legger statsbudsjettet opp til en økning på 2% uten koronamidler. 
Inkluderer man koronamidlene i 2020 så er økningen bare 0,2%. 
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  2020 2021 Endring Endring % 

Rammetilskudd 567 210 559 876 -7 334 -1,3 % 

Koronamidler 17 969 14 500 -3 469   

Skatteinntekter 468 421 496 206 27 785 5,9 % 

          

Sum skatt og ramme inkl. korona 1 053 600 1 070 582 16 982 1,6 % 

Korona 17 969 14 500 -3 469   

Sum skatt og ramme uten korona 1 035 631 1 056 082 20 451 2,0 % 

 

Innbyggertilskudd er i utgangspunktet fordelt med et likt beløp per innbygger. Det er innbyggertallet 1.7 
året før som beløpet ganges opp med. I 2021 er innbyggertilskuddet på 24 761 kroner per innbygger 
mot 25 083 i 2020. Nedgangen i innbyggertilskuddet fra 2020 til 2021 skyldes bl.a at det i 2020 har blitt 
innlemmet ekstramidler i forbindelse med koronapandemien i innbyggertilskuddet, som er tatt ut igjen i 
2021. Dette utgjør på landsbasis 6,4 mrd. kroner. I tillegg er det også trekk for bl.a tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn som nå blir statlig, og helårseffekt av statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. I 
tillegg var det en nedgang i innbyggertallet i Kongsvinger kommune på 42 personer siste år. Totalt så 
utgjør denne endringen at innbyggertilskuddet reduseres med ca 7 mill. kroner fra 2020 til 2021.  

Utgiftsutjevning er en omfordeling av innbyggertilskuddet basert på hvor stort beregnet utgiftsbehov 
den enkelte kommune har. Utgiftsbehovet blir beregnet blant annet på bakgrunn av 
alderssammensetning i kommunen, geografi og andre sosioøkonomiske forhold. Kommuner med høyt 
utgiftsbehov får deretter kompensert for det, mens kommuner med lavt utgiftsbehov blir trukket. 

I 2021 er det anslått at Kongsvinger har et høyere utgiftsbehov per innbygger enn landsgjennomsnittet, 
med en kostnadsindeks på 103,65 prosent, og Kongsvinger tilføres derfor ekstra midler i 
inntektssystemet for dette. Det betyr at Kongsvinger per 2021 anslås å både være inntektssvak (tilføres 
nærmere 67,6 mill. kroner gjennom inntektsutjevningen fra kommuner med høyere skatteinntekter per 
innbygger) og at kommunen regnes å ha høyere utgiftsbehov (tilføres nærmere 29,9 mill. kroner 
gjennom denne delen av utgiftsutjevningen). 

Tabellen under viser en del av kriteriene som er med på å bestemme kostnadsindeksen og tillegg/trekk 
kommunen får. For eksempel så utgjør innbyggere 2-5 år en lavere del av befolkningen i Kongsvinger 
enn på landsbasis slik at kommunen får et trekk på 33,3 mill. kroner i 2021 siden det antas at kommunen 
har et lavere utgiftsbehov til blant annet barnehage. Tilsvarende har kommunen relativt sett flere eldre i 
aldersgruppen 80-89 år, noe som øker utgiftsbehovet sammenlignet med landsgjennomsnittet. Derfor 
tilføres Kongsvinger 23,4 mill. kroner for dette i 2021. 

Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner pr år           

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Endring 2020-

2024 

0-1 år -1 284    -1 209 -1 344 -1 686    -1 718 -1 738 -1 185 -1 353 -1 310 408 

2-5 år -21 963  -21 755 -26 346 -27 676  -27 780 -33 333 -35 185 -33 461 -30 713 -2 933 

6-15 år -18 902  -20 867 -22 672 -23 759  -25 882 -25 756 -24 451 -25 982 -29 280 -3 398 

16-22 år -433       -406 -347 -734       -660 -1 023 -1 402 -1 661 -1 513 -853 

23-66 år -2 574    -3 551 -3 730 -3 897    -4 519 -4 680 -5 448 -5 418 -5 694 -1 175 

67-79 år 14 338   18 513 19 906 20 983   22 586 23 957 23 871 22 980 22 062 -525 

80-89 år 14 851   17 774 16 862 19 523   21 560 23 418 23 717 25 845 27 681 6 121 

over 90 år 3 848     4 372 5 410 6 922     4 356 2 363 4 275 5 682 8 123 3 767 
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Andre generelle statstilskudd 

Integreringstilskuddet kommunen mottar for bosetting av flyktninger er redusert med 10 mill. kroner, og 
det forventes at det kommer 14 mill. kroner til dette i 2021. Rentekompensasjon fra Husbanken 
forventes å bli 3,4 mill. kroner. En nedgang på 1,4 mill. kroner fra 2020.  

Inntekter eiendomsskatt 2021 

Type eiendom     Takstverdi Skattesats Inntektsgrunnlag 

Bolig og fritid, med 30 % 
reduksjonsfaktor 

    10 118 556 000 3,75 37 944 000 

Næring og tomter     3 030 483 000 2,24 6 788 000 

Særskilt grunnlag (fritatt produksjonsutstyr / 
installasjoner som avskrives over 7 år) 

208 759 000 2,20 459 000 

Sum eskatt         45 191 000 

Regjeringen foreslår at maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 ‰ til 4 ‰ fra 
2021. Maks skattesats for næring er 7 ‰ og særskilt grunnlag 2,2 ‰. Kommunens skattesatser holdes i 
2021 på samme nivå som i 2020. 

Inntektene fra eiendomsskatten i 2020 ble ca. 45 mill. kr. 

Endringer i skattegrunnlaget vil gi følgende endringer i kr.: 

Næring: Økt inntekt ca. kr 50 000, 

For bolig, landbruk og fritidseiendommer: Økt inntekt ca. kr 200 000. 

Særskilt grunnlag: 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. 

  

Sentrale utgifter 

 
Beløp i 1000   Økonomiplan 

 Regnskap 
2019 

Rev. bud. 
i fjor 2020 

2021 2022 2023 2024 

Lønnsreserve 0 9 382 22 793 22 793 22 793 22 793 
Premieavvik -33 406 -21 215 -28 773 -28 773 -28 773 -28 773 
Diverse 
sentrale 
utgifter 

-11 705 -11 719 12 300 0 0 0 

Sum 
sentrale 
utgifter 

-45 111 -23 551 6 320 -5 980 -5 980 -5 980 

 
Lønnsreserve 

Lønnsreserve på 2,2% er satt av i tråd med forslag til statsbudsjettet. 



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 54 av 183 

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. 
31.12.18 er 93,1 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 2019 ble det inntektsført 18,9 mill. kroner i netto premieavvik i driftsregnskapet. I 
budsjett 2020 er det lagt inn en inntektsføring av premieavvik på 41,8 mill. kr og nedbetaling av 
akkumulert premieavvik på 18,9 mill. kroner. Tilsvarende er det for 2021 budsjettert med premieavvik 
på 44,3 mill kr og nedbetaling av akkumulert premieavvik på 22,5 mill kr. Tallene for 2020 og 2021 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 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. 

I tillegg til pensjonspremien er det et årlig egenkapitalinnskudd i KLP som belastes 
investeringsregnskapet. Egenkapitalinnskuddet for 2021 er anslått til 3,8 mill.kr kr. Beløpet belastes 
ubundne kapitalfond. 

Korona 

Det er budsjettert med 14,5 mill. kroner i koronamidler fra staten i 2021. Av dette er det budsjettert 
med 2,2 mill. kroner i utgifter til luftveisklinikk. Resterende 12,3 mill. kroner budsjetteres sentralt og 
fordeles ut der utgiftene oppstår. 
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Driftsutgifter per tjenesteområde (1B) 

 
Beløp i 1000   Økonomiplan 

 Regnskap 
2019 

Rev. bud. 
i fjor 
2020 

2021 2022 2023 2024 

HR og 
organisasjon 

35 065 26 601 28 541 27 494 28 344 27 225 

Miljø og 
samfunn 

192 908 204 593 193 699 188 210 184 535 183 243 

Oppvekst og 
læring 

354 753 351 868 357 595 354 964 351 957 347 891 

Helse og 
mestring 

407 418 387 202 397 345 398 888 403 951 401 983 

Økonomi og 
regionale 
tjenester 

26 222 27 381 23 241 23 017 22 671 22 561 

Sentrale 
utgifter 

5 276 -2 600 0 0 0 0 

Strategi 31 434 39 182 43 790 43 802 43 591 43 379 

Driftsutgifter 
per 
tjenesteområde 

1 053 076 1 034 229 1 044 211 1 036 375 1 035 049 1 026 282 

 
Rådmannen anbefaler en dreiningen i fordelingen av utgifter i tråd med de demografiske utfordringene 
Kongsvinger kommune står ovenfor i årene framover. Utviklingen går i riktig retning, men rådmannen vil 
fortsette arbeidet i årene framover. 
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Finansinntekter og -utgifter 

 
Beløp i 1000   Økonomiplan 

 Regnskap 
2019 

Rev. 
bud. i 

fjor 
2020 

2021 2022 2023 2024 

Renteinntekter og utbytte -13 024 -
11 831 

-13 670 -13 996 -13 996 -13 996 

Renteutgifter, prov. og andre 
fin.utgifter 

32 041 38 762 25 674 27 366 28 733 30 323 

Avdrag på lån 44 744 48 000 51 000 55 365 59 207 65 231 
Netto 
finansinntekter/finansutgifter 

63 761 74 931 63 004 68 735 73 944 81 558 

Finansutgifter i 
tjenesteområdene 

-56 -22 -30 -30 -30 -30 

Totale finansutgifter 63 705 74 909 62 974 68 705 73 914 81 528 

Motpost avskrivninger 0 0 0 0 0 0 

 
Koronapandemien i 2020 har påvirket rentenivået i Norge. Norges Bank satte ned styringsrenta til 0 % i 
mai, og der har den vært fram til dags dato. Det er utsikter til at styringsrenten blir liggende på dagens 
nivå en god stund framover. I Norges Bank's fremlagte pengepolitiske rapport i september kommer det 
fram at første renteøkning forventes å komme først mot slutten av 2022.  

Nedgangen i renta har gitt store utslag på renteutgiftene i 2020 og 2021. I mars hadde kommunen en 
gjennomsnittsrente på investeringslån på 2,25 %. Pr november 2020 er gjennomsnittsrenten på 1,2 % - 
fast rente 1,9 % og flytende rente  0,8 %. Dette er også det som ligger til grunn i budsjett 2021. I 
økonomiplanperioden 2022-2024 er det lagt til grunn en gjennomsnittlig rente på 1,4 %.  
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Det er budsjettert med veldig lav snittrente i planperioden. Dette er riktig i forhold til dagens situasjon, 
men skulle renten stige så vil det gi mye høyere rentekostnad enn budsjettert. Tabellen nedenfor viser 
hvilken effekt en økning på 1 % vil gi. 

  Renter i øk.plan Rentekostn. + 1% Renterisiko 

2021 16 300 24 880 8 580 

2022 17 600 27 500 9 900 

2023 19 000 29 835 10 835 

2024 20 600 31 025 10 425 

 

Dette kan gi en økning i renteutgiftene på 40 mill. kroner i planperioden. 

Kommunen vil i planperioden ha et anslått låneopptak til investeringer på 344 mill.kr. Dette gir en vekst i 
finansutgiftene, forutsatt at avdragene betales etter kommunelovens prinsipper 
vedrørende minsteavdragsberegning, som grafen viser nedenfor. Totalt utgjør dette en økning på 
nesten 19 mill. kroner i planperioden. 

 

  

Netto driftsresultat 

  R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 

Netto driftsresultat  27 666 38 738 29 066 30 700 28 921 14 395 16 818 10 918 12 052 

Netto premieavvik utgift-/inntektsført -2 186 308 -8 367 -18 901 -22 878 -21 835 -21 835 -21 835 -21 835 

Korrigert netto driftsresultat 25 480 39 046 20 699 11 799 6 043 -7 440 -5 017 -10 917 -9 783 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 2,2 % 2,8 % 2,0 % 2,0 % 1,9 % 0,96 % 1,13 % 0,74 % 0,81 % 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 
korrigert for premieavvik 2,1 % 2,8 % 1,4 % 0,8 % 0,4 % -0,5 % -0,3 % -0,7 % -0,7 % 
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Utviklingen i netto driftsresultat i planperioden er bekymringsfull med tanke på demografiutfordringene 
og utviklingen i rente- og avdragsbelastningen. Netto driftsresultat er anbefalt å være minst 1,75 %. 
Kongsvinger kommune har nådd målet i perioden 2014 til 2019. Når man ser på budsjettallene for årene 
2021 til 2024 er ikke målet for netto driftsresultat nådd. For 2020 er prognosen at målet på 1,75% nås. 
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter passerer 100 % i planperioden. Kongsvinger ligger over de 
kommunen sammenligner seg med, eneste unntak er Kostragruppe 8. 

 

  

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 2021 er det inntektsført 
et netto premieavvik på 21,8 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 
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positivt netto driftsresultat på 14,4 mill. kr. Med andre ord vil det si at driften av kommunen går 
pengemessig med 7,4 mill. kr. underskudd i 2021 når det korrigeres for premieavviket. Dette er en 
utvikling som bør endres i neste budsjettprosess.  

Netto driftsresultat er negativt i hele planperioden, når man tar hensyn til korrigeringen for premieavvik. 

 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 

 
Beløp i 1000   Økonomiplan 

 Regnskap 
2019 

Rev. bud. 
i fjor 
2020 

2021 2022 2023 2024 

Til ubundne 
avsetninger 

0 0 27 183 27 046 21 146 22 280 

Til bundne 
avsetninger 

245 216 216 216 216 216 

Bruk av ubundne 
avsetninger 

23 916 66 870 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 

Netto avsetninger 24 161 67 086 19 899 19 762 13 862 14 996 

Netto avsetninger 
i 
tjenesteområdene 

328 -4 567 -5 505 -2 945 -2 945 -2 945 

Totale 
avsetninger 

8 749 28 923 14 395 16 818 10 918 12 052 

 

Disposisjonsfond 

Disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter er på 18 %, høyere enn sammenlignbare kommuner. 
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Disposisjonsfond med planlagt bruk og avsetning i planperioden 

Disposisjonsfond   Bruk og avsetning       Beholdning 

  B 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 01.01.2025 

Disposisjonsfond 192 863 783 6 183 000 11 046 000 10 146 000 16 280 000 236 518 783 

Bredbåndstrategi 21 835 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 1 835 000 

Familieavdeling 826 000         826 000 

Ungdomsarbeid 91 818         91 818 

Utviklingsfond 558 318         558 318 

Brannsikringstiltak Øvrebyen 1 128 576 -500 000       628 576 

Storebrandfondet 3 500 000         3 500 000 

Sykkelbyen Kongsvinger 500 000         500 000 

Rentefond 13 832 816         13 832 816 

Integreringsmidler 3 330 000         3 330 000 

Næring- og eiendomsutvikling 20 000 000 -5 500 000       14 500 000 

Forskning og utvikling 10 000 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 0 

  268 466 311 -7 317 000 3 546 000 2 646 000 8 780 000 276 121 311 

 

Størrelsen på disposisjonsfond må ses i sammenheng med akkumulert premieavvik som per 31.12.19 er 
på 93,1 mil. kr 
 
. 
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Investeringsbudsjett 
 

 

Investeringsbudsjettet 

 
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 2021 er bindende og angir de prioriterte tiltakene. 
Prioriterte investeringer innarbeidet for årene 2022-2024 angir behov, men er ikke bindende på samme 
måte som investeringsbudsjett for 2021. 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. 

  

Det er i fire årsperioden frem til 2024 forutsatt investeringer på totalt 499 mill kr. De største 
investeringene som er foreslått i perioden er: 

Ny brannstasjon 

Prosjektering av ny brannstasjon i Vardåsvegen 1 startet i 2020. Selve byggingen starter i 2021, men 
ferdigstillelse i 2022.  

Kongsbadet 

Det er behov for rehabilitering av betongkonstruksjon og bæring i forbindelse med hovedbasseng, 
terapibasseng og stupetårn. Oppstart i 2021 med ferdigstillelse i 2022. 

Langeland skole 

Skolen fyller i dag ikke kravene til spesialrom. Det er planlagt en utvidet løsning med et nybygg som 
ivaretar disse kravene i tillegg til å tette avvik knyttet til blant annet garderobefasiliteter i forbindelse 
med gymsal og flytte SFO ifra dagens midlertidige bygg og inn i skolebygget. Prosjektering startet i 2020 
og det er forventet at dette skal være ferdig i 2022. I tillegg er det lagt inn utskifting av 
ventilasjonsanlegg og belysning i eksisterende bygg i 2023. 

Utvidelse av antall sykehjemsplasser 

Utvidelse av antall sykehjemsplasser: Kostnadsoverslaget er basert på 10 nye plasser forutsatt ut fra 
eksisterende bygg. Det jobbes med å se på ulike alternative løsninger. 
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Rådhusteateret 

Utvidelse og oppgradering av garderober. Gjennomføring 2023/2024. 

Sentrumsutvikling 

Oppgradering av Storgata-Brugata, Sykehusskogen og andre byromprosjekter i perioden. 

Veg og parkering 

Standardheving av kommunale veger og gatelys samt gjennomføring av sykkelbyprosjekter og 
trafikksikkerhetstiltak. 

Kommunale bygg og eiendommer 

Brannsikringstiltak, enøk-tiltak, og mindre oppgraderinger av bygg og anlegg. 

Bredbånd og SMART-kommune 

I forrige økonomiplan ble det vedtatt å bruke investeringsmidler årlig på bredbåndutbygging. Disse 
midlene er tatt ut fra investeringsbudsjettet da dette ikke er en investering. Det er i stedet budsjettert 
med midler til dette i driftsbudsjettet. 

Det ble også budsjettert med 5 mill. kroner årlig til SMART-kommune. Dette beløpet er justert ned til 1 
mill. kroner årlig. Det jobbes med et mandat og en plan for et smartkommuneprogram.  

  

 

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 
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Beløp i 1000         
 Regnskap 

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
Sum 

2021-
2024 

Kjøp og salg av eiendom         
Salg av næringseiendommer 25 0 0 0 0 0 0 0 
Kjøp og salg av andre 
eiendommer 

289 0 0 0 0 0 0 0 

Opparbeidelse næringstomt 
område 1 Rasta 

0 0 0 4 000 0 0 0 4 000 

Opparbeidelse næringstomt 
område 2 Rasta 

0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 

Gullivegen 1 0 0 7 850 0 0 0 0 0 

Sum Kjøp og salg av eiendom 313 0 7 850 5 500 0 0 0 5 500 

         
IKT         
Investeringer IKT 1 686 6 845 5 345 5 215 3 445 3 445 3 445 15 550 
Smart-kommune 0 5 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Sum IKT 1 686 11 845 5 345 6 215 4 445 4 445 4 445 19 550 

         
Inventar og utstyr         
Samfunn - inventar og utstyr 0 300 300 0 595 545 0 1 140 
Oppvekst - inventar og utstyr 0 410 410 260 0 0 0 260 
Lekeapparater oppvekst 0 0 0 700 0 0 0 700 
Helse - inventar og utstyr 0 900 1 400 1 500 0 0 0 1 500 
Inventar og utstyr 1 137 0 0 0 0 0 0 0 
HR og org - inventar og utstyr 0 0 0 300 0 0 0 300 
Inventar og utstyr ny 
sykehjemsavdeling 

0 0 0 0 1 321 0 0 1 321 

Sum Inventar og utstyr 1 137 1 610 2 110 2 760 1 916 545 0 5 221 

         
Kultur og fritid         
Kultur og fritid 889 1 000 1 700 0 5 300 0 0 5 300 

Sum Kultur og fritid 889 1 000 1 700 0 5 300 0 0 5 300 

         
Sentrumsutvikling         
Rådhusplassen 0 0 83 0 0 0 0 0 
Byrom - Standardheving 
bygater inkl belysning 

0 0 0 0 0 3 500 3 500 7 000 

Sykehusskogen 40 0 0 2 500 0 0 0 2 500 
Øvrebyen oppgradere gatelys 2 698 0 2 400 937 0 0 0 937 
Storgata - Brugata 138 6 250 3 750 10 000 5 000 0 0 15 000 
Byrom-prosjekter 0 0 0 0 0 3 500 3 500 7 000 
Gang- og sykkelbru over 
Glomma 

0 1 250 1 250 0 0 0 0 0 

Sum Sentrumsutvikling 2 875 7 500 7 483 13 437 5 000 7 000 7 000 32 437 

         
Veg og parkering         
Opprustning etter VA 1 523 2 500 1 000 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 
Standardheving veg 12 548 4 375 5 875 2 375 4 375 4 375 4 375 15 500 
Strømmålere veglys 1 586 1 875 875 1 250 1 250 0 0 2 500 
Trafikksikkerhetstiltak 0 625 625 625 1 875 1 875 1 875 6 250 
Kvikksølvpærer utskifting 2 168 625 1 625 1 125 625 625 625 3 000 
Registrering vegnett prosjekt 0 400 400 0 0 0 0 0 
P-automater oppgradering 0 550 550 0 0 0 0 0 
Sykkelby 2018-2021 313 625 625 625 625 625 625 2 500 
Prosjektledelse investeringer 
Næring og miljø 

0 0 0 1 400 1 400 1 400 1 400 5 600 

Utbedring Ottadekke 0 0 0 2 500 0 0 0 2 500 
Tiurvegen 0 0 0 1 250 0 0 0 1 250 
Snarveger 0 0 0 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 
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Bekkelukking - 
Langelandshjemmet 

0 0 0 500 0 0 0 500 

Digitalisering av vegnettet i 
NVDB 

0 0 0 500 0 0 0 500 

GPS-system vegdrift 0 0 0 313 0 0 0 313 
Fiks nabolaget mitt - ny modul 0 0 0 250 0 0 0 250 
Vennersberg parkeringsplass 0 0 0 625 0 0 0 625 
Oppgradering veilys i sentrum 0 0 0 0 625 625 625 1 875 

Sum Veg og parkering 18 139 11 575 11 575 17 088 14 525 13 275 13 275 58 163 

         
Vassdragsanlegg         
Pumpestasjon på Roverud og 
Rya 

351 0 0 0 0 0 0 0 

Revurdering av dammer 7 0 0 0 0 0 0 0 
Byggeplan Bureien dam 2 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Vassdragsanlegg 361 0 0 0 0 0 0 0 

         
Psykiatriboliger/Aktivitetsbygg         
Psykiatriboliger/Aktivitetsbygg 58 690 12 500 11 500 0 0 0 0 0 
Psykiatriboliger-inventar, 
utstyr, uteomr 

0 2 600 2 600 0 0 0 0 0 

Sum 
Psykiatriboliger/Aktivitetsbygg 

58 690 15 100 14 100 0 0 0 0 0 

         
Kommunale bygg og 
eiendommer 

        

Heberheimen - 
forprosjektering. 

0 500 0 0 0 0 0 0 

Ny ungdomsskole 21 111 0 780 0 0 0 0 0 
Lekeapparater oppvekst 0 475 475 0 0 0 0 0 
Aktivitetspark 
Strandpromenaden 

19 993 0 900 0 0 0 0 0 

Rådhusteatret oppgradering 834 3 125 3 625 0 0 20 000 20 000 40 000 
Kongsbadet vannbehandling 
boblebad 

17 0 0 0 0 0 0 0 

Kongsbadet, hovedbasseng, 
terapi og stupe 

104 0 0 12 500 12 500 0 0 25 000 

Brandval Skole oppgraderinger 
bygg 

3 840 0 259 0 0 0 0 0 

Tråstadhallen 674 0 0 0 0 0 0 0 
Universell utforming bygg 0 375 375 200 200 0 7 750 8 150 
ENØK 0 1 875 1 875 2 500 1 500 1 850 1 500 7 350 
Brannsikkerhet kommunale 
bygg 

0 1 500 1 875 2 375 1 000 1 000 1 000 5 375 

Oppgraderinger bygg 7 846 2 500 3 500 625 2 100 1 000 1 000 4 725 
Adgangskontroll 328 563 563 500 500 350 350 1 700 
Skyrud Sykehjem - brannsikring 
med fullsprinkling 

860 16 250 12 000 4 000 0 0 0 4 000 

Vennersberg skole 282 0 0 0 0 0 0 0 
Fremtidig prosjektering bygg - 
skoler og institusjoner 

1 134 750 750 2 650 1 000 1 000 500 5 150 

Prosjektledelse investeringer 
KKE 

0 0 0 1 800 1 800 1 800 1 800 7 200 

Maskiner og utstyr 1 028 1 250 1 250 2 000 1 250 1 250 1 250 5 750 
Ny komprimator for restavfall 
Langelandhjemmet/KKE 

0 0 0 550 0 0 0 550 

Marikollen skole - bergvarme 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 
Vennersberg skole - enøk 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000 
Utvidelse av antall 
sykehjemsplasser 

0 0 0 5 000 47 000 0 0 52 000 

Roverudhjemmet - ny heis 
hovedinngang 

0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 
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Langelandhjemmet - 
oppgradering nødstrøm 

0 0 0 0 2 000 0 0 2 000 

Gullivegen - ombygging EL-
inntak 

0 0 0 100 0 0 0 100 

Kongshallen - Oppgradering 
vegger korridor 

0 0 0 0 350 0 0 350 

Holthallen - enøk 0 0 0 2 500 0 0 0 2 500 
Teknisk utstyr i Tråstadhallen 0 0 0 250 0 0 0 250 

Sum Kommunale bygg og 
eiendommer 

58 050 29 163 28 227 54 050 71 200 28 250 35 150 188 650 

         
Sæter gård         
Sæter 878 312 1 651 2 500 0 0 0 2 500 
Skytegård Sæter 9 053 0 0 0 0 0 0 0 
Garasje Sæter 2 388 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Sæter gård 12 319 312 1 651 2 500 0 0 0 2 500 

         
Langeland skole         
Langeland skole 0 0 0 0 0 7 850 0 7 850 
Langeland skole 97 12 500 7 500 40 000 13 000 0 0 53 000 

Sum Langeland skole 97 12 500 7 500 40 000 13 000 7 850 0 60 850 

         
Bredbånd         
Bredbånd-egenandel 0 5 000 0 0 0 0 0 0 

Sum Bredbånd 0 5 000 0 0 0 0 0 0 

         
Brannstasjon         
Brannstasjonen 1 061 62 500 15 000 65 500 47 500 0 0 113 000 

Sum Brannstasjon 1 061 62 500 15 000 65 500 47 500 0 0 113 000 

         
Vedlikeholdsmidler korona         
Vedlikeholdstilskudd (korona) 0 0 3 980 0 0 0 0 0 

Sum Vedlikeholdsmidler 
korona 

0 0 3 980 0 0 0 0 0 

         

Sum 2B  155 617 158 105 106 521 207 050 162 886 61 365 59 870 491 171 
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2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
Sum 

2021-
2024 

Kirkelig 
fellesråd - 
tilskudd navnet 
minnelund 
2017 

500 0 0 0 0 0 0 0 

Kirkelig 
fellesråd - 
tilskudd 
brannsikring 
2017 

1 682 0 0 0 0 0 0 0 

Tilskudd til 
veilys ced 
krematoriet 

257 0 0 0 0 0 0 0 

Vinger kirke, 
nytt sakresti 
med toalett 

0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 

Brandval kirke, 
oppgradering 
av asfalt på 
parkeringsplass 

0 0 0 0 0 500 0 500 

Austmarka 
kirke, 
omlegging av 
tak 

0 2 200 2 200 2 200 0 0 0 2 200 

Austmarka 
kirke, 
opparbeidelse 
av ny 
parkeringsplass 

0 0 0 0 750 0 0 750 

Holt gravlund 0 1 400 1 400 1 585 0 0 0 1 585 
Krematoriet 0 250 250 0 0 0 0 0 
Austmarka 
kirke, utskifting 
av skifertak 
inkl takrenner 
og nedløp 

0 0 0 430 0 0 0 430 

Tilskudd til 
andres 
investeringer  

2 439 3 850 3 850 4 215 750 3 500 0 8 465 
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3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
Sum 

2021-
2024 

Kjøp av 
aksjer og 
andeler 

10 579 0 0 0 0 0 0 0 

EK-innskudd 
Klp 

3 731 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 15 200 

Investeringer 
i aksjer og 
andeler i 
selskaper  

14 310 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 15 200 

 

4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
Sum 

2021-2024 
Startlån 
(utgår 
2020) 

33 066 0 0 0 0 0 0 0 

Uten 
prosjekt 

0 50 000 0 0 0 0 0 0 

Utlån av 
egne 
midler 

33 066 50 000 0 0 0 0 0 0 
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 
 
Beløp i 1000        
 Regnskap  

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Rev. 
budsjett 

2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Investeringer i varige 
driftsmidler 

155 617 158 105 106 521 207 050 162 886 61 365 59 870 

Tilskudd til andres 
investeringer 

2 439 3 850 3 850 4 215 750 3 500 0 

Investeringer i aksjer 
og andeler i selskaper 

14 310 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 

Utlån av egne midler 33 066 50 000 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 42 291 22 700 0 0 0 0 0 

Sum 
investeringsutgifter 

247 723 238 455 114 171 215 065 167 436 68 665 63 670 

        
Kompensasjon for 
merverdiavgift 

-27 426 -29 559 -19 554 -38 970 -31 737 -11 433 -11 134 

Tilskudd fra andre -30 534 -21 500 -25 785 -500 -500 -500 -500 
Salg av varige 
driftsmidler 

-5 075 0 -2 760 0 0 0 0 

Salg av finansielle 
anleggsmidler 

-10 586 0 0 0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på 
utlån av egne midler 

-23 744 -22 700 -150 -150 -150 -150 -150 

Bruk av lån -132 642 -150 896 -62 122 -145 145 -115 249 -41 782 -42 086 

Sum 
investeringsinntekter 

-230 008 -224 655 -110 371 -184 765 -147 636 -53 865 -53 870 

        
Videreutlån 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 
Bruk av lån til 
videreutlån 

0 0 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

Avdrag på lån til 
videreutlån 

0 0 22 700 24 000 25 000 26 000 27 000 

Mottatte avdrag på 
videreutlån 

0 0 -22 700 -24 000 -25 000 -26 000 -27 000 

Netto utgifter 
videreutlån 

0 0 0 0 0 0 0 

        
Overføring fra drift 0 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger til 
eller bruk av bundne 
investeringsfond 

-18 676 0 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til 
eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

960 -13 800 -3 800 -30 300 -19 800 -14 800 -9 800 

Dekning av tidligere 
års udekket beløp 

0 0 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra 
drift og netto 
avsetninger 

-17 716 -13 800 -3 800 -30 300 -19 800 -14 800 -9 800 

        

Fremført til 
inndekning i senere 
år (udekket) 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 69 av 183 

Bevilgningsoversikt 2A viser hvordan de planlagte investeringene i bevilgningsoversikt 2B skal 
finansieres.  

Den største finansieringskilden er bruk av lån. I planperioden er det forutsatt låneopptak på tilsammen 
344 mill kroner. 

Det er budsjettert med bruk av tilsammen 50 mill. kroner fra disposisjonsfond alle fire årene i 
planperioden, hhv. 20, 15, 10 og 5 mill. kroner Dette for å dempe veksten i langsiktig gjeld. Grunnen til 
nedtrapping er på grunn av usikkerheten i økonomien i landet og kommunens befolkningsutvikling.  

I tillegg er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond på 5,5 mill. kroner til opparbeidelse av 
næringstomter på Rasta i 2021, og 1 mill. kroner til SMART-kommune hvert år i planperioden. EK-
innskudd KLP finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. 

Det er lagt inn en utlånsramme på 50 mill. kroner til startlån hvert år i planperioden. 

 

Mulige framtidige investeringer 

 
Kulturhusfunksjoner og bygarasje 

I forbindelse med planer om nytt sentrumshotell har kommunestyret i sak 079/19 vedtatt å utrede 
utvidelse av kulturhusfunksjoner og en bygarasje nær Rådhus-Teatret og hotellet. Gjennom flerbruk av 
konferansesal, kinosenter, et oppgradert Rådhus-Teater og felles parkeringsplasser vil både et nytt 
hotell og kommunen kunne redusere sine investerings- og driftskostnader. Kommunen kan få økte 
inntekter fra både kino, arrangementer og parkering, men inntektene vil ikke dekke opp kommunens 
kostnader. Rådmannen har valgt å ikke legge inn tiltakene i økonomiplanen med bakgrunn i at 
kostnadsanslagene fra sak 079/19 foreløpig er svært usikre. En eventuell gjennomføring av disse 
tiltakene i planperioden vil belaste kommunebudsjettet ytterligere Det forventes å bli lagt fram en sak til 
politisk behandling om disse funksjonene 1. halvår 2021. 

Utvidelse av krematoriet: 

En utvidelse av krematoriet vil kunne være et godt tilbud til mange kommuner i innlandet. Kirkelig 
fellesråd har utredet tiltaket og det vil bli lagt fram en sak til politisk behandling 1. halvår 2021. Før det 
tas stilling til om krematoriet skal utvides eller ikke er det behov for å avklare hvordan andre kommuner 
skal bidra i finansieringen av tiltaket.     
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Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 

 

 

  
KOSTRA 

2016 
KOSTRA 

2017 
KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
Budsjett 

2020 
Økplan 

2021 
Økplan 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 

Kongsvinger 82,6 % 85,0 % 94,2 % 95,2 % 99,7 % 102,1 % 103,7 % 99,3 % 94,4 % 

 
Handlingsregelen tilsier at gjeldsgraden ikke skal overskride 80 prosent. Ved utgangen av 2021 vil den 
under gitte forutsetninger være 101,1 prosent, for deretter å reduseres til 94,3 prosent i 2024. Den høye 
gjeldsgraden fører til at renter og avdrag legger beslag på en større andel av driftsbudsjettet enn 
ønskelig. 

Kommunens langsiktige gjeld består av lån og pensjonsforpliktelse.  

  2021 2022 2023 2024 

Lånegjeld UB 1 795 071 1 879 955 1 886 530 1 886 385 

Herav:         

Startlån 346 196 371 196 395 196 418 196 

Investeringslån 1 448 875 1 508 759 1 491 334 1 468 189 

 

Pensjonsforpliktelsen skal avspeile det økonomiske ansvaret kommunen har påtatt seg på 
beregningstidspunktet overfor hver enkelt ansatt som er tatt opp i pensjonsordningen. For 2019 var den 
samlede pensjonsforpliktelsen på 1,9 mrd. kroner. Forpliktelsen forventes å øke i årene fremover. 
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Kommunens garantiansvar pr 31.12.19 var som følger: 

Firma (tall i tusen) Org.nr. 
Garantiansvar 

pr. 31.12.18 
Garantiansvar 

pr. 31.12.19 
Garantiansvar 

utløper 

GIR IKS 870 963 882 25 403              26 186 2039 

GIVAS IKS 989 016 245 223 376            251 656 2048 

Glåmdal Brannvesen IKS 989 566 369 3 050                7 286 2044 

Kongsvinger Kirkelige Fellesråd 976 987 640 2 890                2 720 2035 

Kongsvinger boligstiftelse 954 825 736 161 334            155 283 2046 

Kongsvinger Golfanlegg AS 997 550 676 4 550                4 550 2023 

Kongsvinger Tennisklubb  975 580 423 1 758                1 655 2035 

Roverud Barnehage SA 971 496 541 4 426                4 307 2056 

Lia Barnehage SA 957 056 377 7 283                6 781 2033 

Promenaden AS 961 355 753 1 625                1 375 2025 

Eskoleia AS 965 239 219 5 339                5 048 2037 

Brandval og Kongsvinger Travlag 976 025 202 700                   660 2036 

Sum   441 734            467 506   

 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 

 

 

  
KOSTRA 

2016 
KOSTRA 

2017 
KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
Budsjett 

2020 
Økplan 

2021 
Økplan 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 

Kongsvinger 63 645 70 511 82 004 85 328 83 337 85 919 86 538 82 744 78 589 
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Kommunens tjenesteområder 
 
HR og organisasjon 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
HR og organisasjon består av flere ulike fellesfunksjoner i hovedsak lønn, HR, dokumentsenter og 
servicetorg. Støtte og stabsenheten utfører blant annet følgende oppgaver:  

 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 

 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 

 støttefunksjon med veiledning og opplæring i bruk av arkivsystemer 

I tillegg ligger alle oppgaver og utgifter knyttet til rådmannskontoret og politiske funksjoner som en del 
av HR og organisasjon.  

Utfordringer og strategi 

 
HR og organisasjon 

HR og organisasjon har ansvar for å tilrettelegge for god politisk og administrativ styring, samt ivareta og 
tilrettelegge for fellesfunksjoner. 

HR 

HR skal bidra til å tilrettelegge for en felles arbeidsgiverpolitikk som er avgjørende for at kommunen kan 
rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert arbeidskraft, utvikle medarbeidernes kompetanse og bidra til å 
skape en felles organisasjonskultur. 

Det er også viktig å sikre felles rutiner og administrative prosesser, samt følge opp 
medbestemmelsesordninger både på strategisk og operativt nivå. Det arbeides nå for å videreutvikle 
partsamarbeidet mellom arbeidsgiver, tillitsvalgt, verneombud og politisk ledelse. Det blir satt fokus på 
dette inn i denne planperioden, hvor HR har en sterk rolle som tilrettelegger og støttespiller for dette 
arbeidet. De ansatte er de som skaper det gode tjenestetilbudet til innbygger, og det er behov for å 
ivareta disse ressursene på en god måte. 
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Servicetorget 

Servicetorget er kommunens 1. linjetjeneste mot innbyggerne og ivaretar kundebehandling/skranke og 
sentralbord. Den digitale effektiviseringen har gitt kommunens innbyggere ulike kanaler å kommunisere 
med kommunen på. I tillegg til dette saksbehandler servicetorget salg, servering og 
skjenkesaker. Servicetorget saksbehandler parkeringstillatelser for forflytningshemmede, koordinerende 
funksjoner bla mobiltelefoni, veteranoppfølging og vigsel-koordinator funksjon. 

Dagens telefonisystem/sentralbord oppfyller ikke nødvendige behov for å kunne sikre kvaliteten på 
tjenesteleveransen til servicetorget. Det ses derfor på muligheter for nye løsninger innen 
telefoni/sentralbord for å kunne knytte sammen kommunikasjon med ansatte og innbyggere i ett 
system som kalles innbyggerdialog. Da vil man kunne ivareta nye behov og ønsker. 

Dokumentsenteret 

Dokumentsenteret skal bidra til å ivareta og tilrettelegge for god dokumentforvaltning i henhold til 
lovverkets krav. Det er behov for å digitalisere og effektivisere saksbehandling og dokumentbehandling 
for de ulike fag- og kommunalområder. Her har dokumentsenteret en sentral rolle. Det er planlagt 
oppgraderinger og å ta i bruk flere digitale moduler for å få en heldigital dokumentflyt. Dette skal det 
jobbes videre med i planperioden. 

  

Organisasjon og medarbeidere 

 

Årsverksutvikling                   

HR og organisasjon Faste     Vikarer     Midlertidige     

  Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % 

2018 33 28,7 87,0       15 3,5 23,5 

2019 27 22,8 84,4       18 3,8 21,1 

15.10.2020 22 18,3 83,2       18 3,8 21,1 

Endring 2018-2019 -6 -5,9 -2,6       3 0,3 -2,4 

Endring 2019-2020 -5 -4,5 -1,2       0 0,0 0 

Endring 2018-2019 % -18,2 % -20,6 %               

Endring 2019-2020 % -18,5 % -19,7 %               

HR og organisasjon Totalt     

  Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % 

2018 48 32,2 67,1 % 

2019 45 26,6 59,1 % 

15.10.2020 40 22,1 55,3 % 

Endring 2018-2019 -3 -5,6   

Endring 2019-2020 -5 -4,5   

Endring 2018-2019 % -6,3 % -17,4 %   

Endring 2019-2020 % -11,1 % -16,9 %   
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Driftsbudsjett 

 

Fordeling på enhet (tabell) 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
HR og organisasjon 35 065 34 979 28 541 27 494 28 344 27 225 

Sum 35 065 34 979 28 541 27 494 28 344 27 225 

 

Driftsbudsjett med endringer 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett  34 979 34 979 34 979 34 979 

Tekniske justeringer     
Pensjon endring 10,9 - 8,6 -9 -9 -9 -9 
Pensjon endring 20 - 15,8 -8 -8 -8 -8 
Pensjon endring 20,5 - 16,6 -462 -462 -462 -462 
Prisjustering -5 047 -5 047 -5 047 -5 047 
Sum Tekniske justeringer -5 526 -5 526 -5 526 -5 526 

Vedtak forrige periode     
Ksak 139/18 Digeff-kutt / Budsjettmessige 
avsetninger 

-149 -220 -220 -220 

Ksak 139-18 Valg 989 0 989 989 
Ksak 141-17 Master i klinisk sykepleie -250 -250 -250 -250 
Ksak 165/19 Digeff-kutt  149 220 220 220 
Ksak 165/19 Effektivisering av kommunal drift 
med omlag 3 % i 2020/2021. Ytterligere 
effektivisering i 2022 og 2023 

-1 932 -2 843 -3 845 -3 845 

Ksak 165/19 Omstilling 2020 1 932 2 843 3 845 3 845 
Ksak 165/19 Omstilling 2020 - effekt 2020 1 885 1 885 1 885 1 885 
Ksak 165/19 Vedlikehold av kommunale 
eiendommer 

5 000 10 500 15 000 15 000 

Ksak 165/19 Økt grunnbemanning / tiltak for 
reduksjon av sykefravær 

-5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

K-sak 56/20 Revidert budsjett I - 2020 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 
Midler til økt grunnbemanning trukket ut to 
ganger 

5 000 5 000 5 000 5 000 

Sum Vedtak forrige periode 5 124 9 635 15 124 15 124 
Lønns- og prisvekst     
Prisjustering 383 383 383 383 
Sum Lønns- og prisvekst 383 383 383 383 

Konsekvensjustert budsjett -20 4 491 9 980 9 980 

Konsekvensjustert ramme 34 960 39 471 44 960 44 960 

Innsparingstiltak     
Digitale møter, kurs og konferanser fremfor 
fysiske 

-458 -458 -458 -458 

Effektiviseringstiltak 0 0 -139 -269 
Enhetsleder Service -1 170 -1 170 -1 170 -1 170 
Gevinstuttak profil elektronisk pasientjournal -77 -154 -154 -154 
Gjennomgang velferdstiltak -60 -60 -60 -60 
Innkjøp -21 -21 -21 -21 
Valg gjennomføres ikke i 2024 0 0 0 -989 
Økt vedlikehold bygg videreføres ikke -5 000 -10 500 -15 000 -15 000 
Sum Innsparingstiltak -6 786 -12 363 -17 002 -18 121 

Nye tiltak     
Annonsering felles stillingsannonser 198 198 198 198 
Gevinstuttak profil elektronisk pasientjournal 19 38 38 38 
Økt kjøp av arkivplass Ika-oplandene 150 150 150 150 
Sum Nye tiltak 367 386 386 386 

Nye tiltak og realendringer budsjett -6 419 -11 977 -16 616 -17 735 

Ramme 2021-2024 28 541 27 494 28 344 27 225 

 

Innsparingstiltak 
 

Enhetsleder Service 
Service og Forvaltning er en enhet som ble avviklet i 2020, vakant enhetslederstilling besettes derfor 
ikke. 
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Gevinstuttak profil elektronisk pasientjournal 

Det er behov for å ta i bruk flere funksjoner i pasientjournalsystemet. Dette vil bidra til betydelig økt 
kvalitet, pasientsikkerhet, kontroll og sikre at kommunen overholder lovkrav. 

Det er ønskelig å ta i bruk elektronisk arkivkjerne i profil og svarUt. Det samme gjelder skanning slik at 
pasientjournalen blir hel-elektronisk og all informasjon finnes i pasientens journal. 

Ruteoptimering for hjemmetjenesten er å planlegge logistikken på tjenestene. Det handler om mer enn 
spart kjøretid. Modulen tar også hensyn til en mengde menneskelige faktorer som at pasientene skal få 
besøk til avtalt tid, at de besøkende har riktig kompetanse, og at pasientene helst skal få besøk av 
ansatte som har vært på besøk tidligere.  Systemet gir størst effekt for kvalitet.   

Innkjøp 

Visma Bestiller / Behovsmelder. Effektivisering og oppstramming av innkjøpsrutiner, og gevinster av nye 
rammeavtaler. 

 

Nye tiltak 

Gevinstuttak profil elektronisk pasientjournal 

Det er behov for å ta i bruk flere funksjoner i pasientjournalsystemet. Dette vil bidra til betydelig økt 
kvalitet, pasientsikkerhet, kontroll og sikre at kommunen overholder lovkrav. 

Det er ønskelig å ta i bruk elektronisk arkivkjerne i profil og svarUt. Det samme gjelder skanning slik at 
pasientjournalen blir hel-elektronisk og all informasjon finnes i pasientens journal. 

Ruteoptimering for hjemmetjenesten er å planlegge logistikken på tjenestene. Det handler om mer enn 
spart kjøretid. Modulen tar også hensyn til en mengde menneskelige faktorer som at pasientene skal få 
besøk til avtalt tid, at de besøkende har riktig kompetanse, og at pasientene helst skal få besøk av 
ansatte som har vært på besøk tidligere.  Systemet gir størst effekt for kvalitet.   
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Samarbeidsdrevet og digital kommune 

 

Delmål 
         
Strategisk 
mål 

Delmål Indikator Siste 
måling 

2019 

Forventet  
2020 

Mål  
2021 

Mål  
2022 

Mål  
2023 

Mål  
2024 

Kongsvinger 
kommune 
er en 
attraktiv 
arbeidsplass 

Heltidskultur  Andel 
heltidsansatte i 
helse og mestring 

35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % 45,0 % 45,0 % 

  Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 
(%) 

80,0 % 85,0 % 85,0 % 85,0 % 85 85 

 Høyt jobbnærvær skår 
mestringsklima 
(enhet/kommune) 

4,5  4,6 4,6 4,6 4,6 

  Sykefravær (%) 7,5 % 7,0 % 7,5 % 7,5 % 7,0 % 7,0 % 

 Lederutvikling Score 
mestringsorientert 
ledelse 
(enhet/kommune) 

4,3  4,5 4,5 4,5 4,5 

 Medarbeiderutvikling Ansatte uten 
fagutdanning 

11,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10 10 

 Rekruttere og 
beholde 
medarbeidere 

Antall lærlinger og 
jobb med fagbrev 

36 36 36 36 36 36 

 
 
 

Kostra-analyse 
 
 Kongsvinger 

2018 
Kongsvinger 

2019 
Kostragruppe 08 Hedmark (-

2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb 
(kr) 

5 187 5 333 4 856 5 063 4 425 

Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr 
innb (kr) 

322 346 486 496 459 

Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger (B) 87 043 89 599 88 790 94 587 88 754 

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 13,0 % 14,0 % 9,7 % 13,8 % 11,0 % 

Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter (B) 3,0 % 3,0 % 4,2 % 3,9 % 3,2 % 

Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr 
innb (kr) 

150 134 131 145 126 

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto 
driftsutgifter 

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

Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) 347 428 478 510 484 

Økonomi      
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 13,0 % 14,0 % 9,7 % 13,8 % 11,0 % 

Frie inntekter i kroner per innbygger 55 215 57 339 56 230 57 630 57 316 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 82 004 85 328 87 829 84 558 80 878 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 94,2 % 95,2 % 98,9 % 89,4 % 91,1 % 

Levekår      
Indeks berekna utgiftsbehov 1,032 1,032 1,004 1,038 1,011 
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Miljø og samfunn 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Kommunalområde Miljø og Samfunn består av 5 enheter og en stab: 

 Areal og byutvikling 

 Næring og miljø 

 Kultur og fritid 

 NAV 

 KKEiendom 

 Miljø- og samfunnstaben 

Areal- og byutvikling bidrar til å oppfylle kommunens målsettinger innen by- og samfunnsutvikling 
gjennom behandling av arealplaner, byggesaker, byutviklingsprosjekter m.m.  

Næring og miljø leverer tekniske tjenester og forvalter oppgaver etter lovverk og forskrifter. Enheten 
har ansvar for fagområdene kart- og oppmåling, kommunal infrastruktur, jord-, skog- natur- og 
viltforvaltning samt eiendomsutvikling. I tillegg til den daglige driften gjennomføres også en rekke 
investeringsprosjekter som bidrar til kommunens by- og tettstedsutvikling.  

Kultur og fritid jobber tett sammen med kulturlivet i kommunen. Praktisk bistand og hjelp til å skaffe 
offentlige kulturtilskudd gir lag og foreninger et godt grunnlag for sine kulturaktiviteter til innbyggerne. 
Flere tjenester leveres også i samarbeid med frivillige, Frivilligsentralen og BUA er gode eksempler på 
det. Enheten leverer også en rekke kulturtilbud selv. Biblioteket har ansvar for driften av 
hovedbiblioteket, skolebibliotekene for Sentrum videregående skole og KUSK, samt 
fengselsbibliotekene. Rådhus-Teatret er regionens kulturhus med kino, konserter og teater 
forestillinger. Tilpasset kultur har ansvar for kulturtilbud for spesielle grupper og 
støttekontaktvirksomheten, og Scene U omfatter driften av fritidsklubben og kulturskolen. Kongsvinger 
kommune er også vertskommune for Teatret i Glåmdal. 

NAV leverer kommunale og statlige tjenester, hvor hovedoppgaven er å bistå innbyggere til å komme 
i arbeid eller aktivitet. Det betyr at den enkelte skal få bedre mulighet til å leve og bo selvstendig, sosial 
inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet og arbeidslivet. De kommunale tjenestene består 
av arbeidsrettede tiltak, økonomisk rådgivning, sosialstønad, startlån, bostøtte, boligoppfølging, samt 
bosetting og inkludering av flyktninger. 

KKEiendom har ansvar for å forvalte og drifte kommunens bygg og eiendommer og skal tilby gode og 
funksjonelle lokaler og anlegg til brukerne innenfor tildelte budsjettrammer. Kommunens 
bygningsmasse innbefatter alle typer formålsbygg (skoler, barnehager, helsebygg, kontorlokaler og 
idrettsanlegg) i tillegg til utleiebygg. Kommunens største leietaker er Politihøgskolen på Sæter. 

Miljø- og samfunnsstaben består av to rådgivere som i hovedsak jobber med miljø, næringsutvikling, 
byutvikling og samferdsel. Det er i tillegg lyst ut en stilling som rådgiver miljø og klima. 

En del andre kommunale miljø og samfunnsutviklingstjenester utføres av flere interkommunale 
selskaper i regionen, det gjelder blant annet vann og avløp (GIVAS), renovasjon (GIR), brann- og 
redningsvesen GBI) og voksenopplæringstilbud GIV). I tillegg har Klosser innovasjon kommunens 
førstelinjetjeneste innen næringsutvikling. 
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Utfordringer og strategi 

 
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 Kongsvingerregionen klart å snu den nedadgående 
trenden og i 2016, 2017 og 2018 er det registrert en økende vekst i antall arbeidsplasser i regionen. For 
2018 ble det en netto vekst på hele 283 arbeidsplasser i regionen, men i 2019 ble det en tilbakegang på 
233 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». 

Studiene Digital ledelse og business analytics (DLBA) og bærekraftsøkonomi er etablerte og kan allerede 
første året vise til gode søkertall. Det jobbes nå med å utvikle flere næringsrelevante studier og 
videreutvikle Kongsvinger som høgskoleby og etablere et forskningssenter i tilknytning til 
høgskolesenteret. 

Sammen med den positive utviklingen i antall arbeidsplasser i kommunen har det vært en stadig økende 
etterspørsel etter ferdig regulerte næringstomter. Per dags dato er det få regulerte næringstomter 
klargjort for salg i kommunen, både private og kommunale. Kongsvinger kommune jobber sammen med 
Klosser Innovasjon for at flere private næringseiendommer reguleres samtidig som at det er et behov 
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for å se på mulige kommunale næringstomter og markedsføring av disse. Det foreligger planer for 
regulering av nye private arealer på Føsker-Kletta og kommunen klargjør regulerte tomter på Rasta for 
salg. 

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 
til Oslo ned mot en time. Politisk må man fortsatt øve stort trykk for å påvirke neste nasjonal 
transportplan når det gjelder investeringer til Kongsvingerbanen, samt jobbe for å redusere prisen på 
togbillettene inn mot Oslo. Kongsvinger kommune og regionen må være på banen når KVU for 
Kongsvingerbanen nå blir lagt ut på høring høsten 2020 for å sikre at konseptet som velges gir en god 
løsning for vår region. I tillegg må kommunen fortsette det gode samarbeidet og dialogen med både 
Bane NOR og Jernbanedirektorat for å sikre gjennomføringen av tiltakene i «Godspakke Innlandet». 

E16 er en sentral del av vår infrastruktur. Strekningen E16 Kongsvinger – E6 ble overført til Nye Veier 
våren 2019. I tett samarbeid med Nye Veier pågår det nå et interkommunalt planarbeid med sikte på å 
vedta en kommunedelplan for hele strekningen medio 2021. Kongsvinger kommune deltar aktivt i dette 
arbeidet både politisk og administrativt. 

Miljø og klima 

Den regionale miljø- og klimastrategien ble vedtatt av kommunestyret 6. september 2018. Bakgrunnen 
for strategien er at Kongsvingerregionen har ambisjon om å 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 kommune utarbeider høsten 2020 
en handlingsplan som erstatter tidligere energi- og klimaplan.  
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By- og tettstedsutvikling 

For å øke Kongsvingers attraktivitet er byutvikling et viktig grep. Kommunen landet i 2017 
bystrategien «Kongsvinger 2050» og vedtok ny Kommuneplanens arealdel høsten 2019. 
Kommuneplanens arealdel erstatter den gamle kommunedelplanen for sentrum og det er gjort flere 
grep for å bidra til å gjøre byen mer kompakt. Bystrategien er fulgt opp med bl.a. parallelloppdragene 
Stasjonssiden og Midtbyen. Arbeidet med Midtbyen videreføres nå med utarbeidelse av en 
områdereguleringsplan. 

For å utvikle Kongsvinger som en levende og moderne by med gode møteplasser har kommunen de siste 
årene videreutviklet flere byrom og bygater. Nå pågår arbeidet med å utvikle Storgata og deler av 
Brugata med kobling mot Rådhusplassen. Forbindelsen langs Glomma er styrket med ny aktivitetspark i 
2019. Det er også igangsatt et prosjekt som skal se på utvikling av et nærmiljøsenter på Vennersberg. 
Det varsles oppstart for hotell i privat regi i byparken høsten 2019. Reguleringsplanen for Kongsvinger 
stasjon er vedtatt med rom for fortetting. Det ligger både statlige og fylkeskommune midler til ny 
kollektivterminal i handlingsprogrammene, men man venter fremdeles på at det skal bevilges midler 
over statsbudsjettet. Det er også behov for å avklare hvem som har ansvar for å drive dette prosjektet 
framover. 

Det er igangsatt flere prosjekter sentralt i byen, herunder utvikling av Haugekvartalet, Løvenskiold 
Terrasse, Otto Wengs veg, Jernbanegata 5, Glommengata 3 og Storgata 33-35. I tillegg er det igangsatt 
en prosess for utvikling av området ved gamle Holt ungdomsskole. Grunneiere, utbyggere og 
kommunen jobber også i et samarbeid for å se på videreutvikling av området ved 
Puttara/Holtbergvegen, og det er samarbeidsprosesser på gang med tanke på videre utvikling av 
Gjemselund. Deler av sentrum er flomutsatt, og det er derfor startet en prosess for å utrede flomsikring 
av sentrumsområdene mellom Gjemselund, Brugata og Midtbyen. Økt investeringslyst fra private 
aktører er en viktig forutsetning for å lykkes i å utvikle en attraktiv by.  

Ny parkeringsstrategi ble vedtatt høsten 2019, og ble fulgt opp med en konkretisering i en sak før jul 
2019, og i 2020 ble blant annet én times gratis parkering innført. Innførte tiltak skal evalueres 
påfølgende år. Forprosjekt for ny gang/sykkelbru over Glomma vil bli gjennomført i samarbeid med 
Innlandet fylkeskommune, Bane NOR og Statens vegvesen. Kommunen er også som en av tre kommuner 
med i et pilotprosjekt kalt Walkmore der intensjonen er å se på hva som må til for å øke gangandelen i 
små byer. Prosjektet igangsettes høsten 2020 

Det er tatt initiativ til et utvidet samarbeid med tettstedsutvalgene i kommunen som skal videreføres 
inn i 2021 der målet er å samarbeide om utvikling av Brandval, Lundersæter, Austmarka og Roverud. Det 
er også satt av egne midler til grender og tettsteder som skal bidra til å utløse lokale prosjekter som har 
en positiv virkning på grenda eller tettstedet. 

Det pågår løpende standardheving av veg, vann- og avløp samt oppgradering av gatelys og p-automater. 
Etablering av sykkelparkeringer pågår. 

Boligbygging 

Som figuren under viser ble det i perioden 2010-2019 bygd totalt 526 boenheter, i snitt 53 boenheter pr 
år. Fordeling på de ulike typer bolig er vist i figuren. 
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Om lag 90 prosent av all boligbygging 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 har gjennom arbeidet med 
kommuneplanen fokusert på fortetting, samt lagt til rette for attraktive og varierte boligområder i byen 
og tettstedene. Det har aldri vært flere reguleringsplaner under arbeid i Kongsvinger enn nå: Solbakken, 
Øvre Badstuveg, Nedre Langerud, Midtre Marikollen, Holtlia, Puttara vest, Holt, Sigernessjøen, Lierfløyta 
2, Midtbyen, Otto Wengs vei, Jernbanegata 5. 

  



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 83 av 183 

 

  

Kultur 

I Kommunebarometeret for 2019 er Kongsvinger kommune rangert som den 59. beste kommunen i 
Norge. Bredden og kvaliteten i det samlede kultur- og fritidstilbudet i kommunen er en vesentlig årsak til 
at Kongsvinger skårer så høyt og samtidig oppleves som en attraktiv kommune å bo i. Tilskuddsrammen 
til frivilligheten er god, og gjør at en kan ha en stor bredde i aktiviteten. 

Det er begrenset organisasjonserfaring blant våre nye landsmenn og det er behov for drahjelp.  For å 
styrke dette arbeidet må Frivilligsentralen ta en rolle som koordinator og inspirator i samarbeid med 
andre, deriblant flyktningetjenesten i NAV.  

Frivilligsentralen er i endring og vil få sin virksomhet formet ved en ny Frivilligmelding i 2021. Det er en 
økende interesse blant kommunens innbyggere til å stille som frivillig. Gjennom etableringen av NYBY 
har en fått et godt verktøy for rekruttering.  Arbeidet med utvikling av verktøyet vil være en prioritert 
oppgave i 2021. 

BUA har en stor betydning for mange. Lånekundene er i alle aldre og fra alle samfunnslag. I tillegg lånes 
det ut mye utstyr til ulike lag og foreninger og kommunale institusjoner som f.eks SFO. Det forventes en 
økning i bruk av BUA i forbindelse med at BUA før jul 2020 flytter til nye lokaler i sentrum. Dette 
sammen med bruk av NYBY til å rekruttere flere frivillige til BUA kan bety at en trenger mer utstyr for 
utlån. 

Innen tilpasset kulturtilbud er det en økning i antall personer som får tildelt støttekontakt, og antall 
timer pr. bruker er økende. Dette betyr økte kostnader, men gir samtidig brukerne økt livskvalitet, 
større muligheter til å klare seg selv og i noen tilfeller mindre eller utsatt behov for helsetjenester. 
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Rådhus-Teatret har fortsatt et høyt snitt besøk pr. forestilling, men med en sal er det en utfordring å ha 
en god balanse mellom kinodrift og arrangementer. Det gjør også at en ikke kan ha den bredden i 
programmet som er ønskelig. 

Selv om biblioteket har et høyt besøk, er utlån av medier lavere enn ønskelig. Meråpent bibliotek har 
blitt en suksess, i dag er over 60% av utlånet selvbetjent. Biblioteket er i dag en aktiv samfunnsaktør, 
med arrangement, arena for debatter og informasjon, Målsettingen for biblioteket er å komme mer ut 
til kommunens innbyggere med sin virksomhet. 

Scene U er en viktig plass som møteplass og kulturformidler overfor barn og ungdom. Både andel elever 
og antall timer pr elev i kulturskolen er lav sammenlignet med andre kommuner, men er økende ut fra 
økte bevilgninger. Fritidsklubben i Rådhuset er blitt en suksess med et økende besøk. Fokuset er å gi et 
bredt og variert tilbud som kan nå mange. 

Flere i arbeid og aktivitet 

Arbeidsledigheten i Kongsvinger er nå mye høyere enn den har vært på mange år. Dette er en 
utfordrende situasjon, da arbeidsmarkedet i Kongsvingerregionen er begrenset, og våre innbyggere må 
konkurrere om jobbene i Viken og Oslo. Det er pr i dag tilført NAV Kongsvinger ekstra statlig ressurs for å 
bistå i denne situasjonen. Det er bedt om at denne videreføres i 2021. 

På starten av året 2020 lå arbeidsledigheten i Kongsvinger på 2,3%, og hadde ligget stabilt der over 
lengre tid. På grunn av koronasituasjonen er den pr. september på 3,6%. Mange arbeidsgivere har 
måttet permittere og si opp mange av sine medarbeidere, og det vil ta lang tid før denne situasjonen 
stabiliserer seg. Dette gir store utfordringer for den enkelte, familier og for kommunen og 
lokalsamfunnet. 

Innenfor det sosialfaglige området er det både i 2019 og 2020 jobbet med å avklare langtidsmottakere 
av sosialhjelp, mot en varig løsning i forhold til arbeid og forutsigbar inntekt. Dette arbeidet har vist seg 
å ha god effekt og utbetalinger på økonomisk sosialhjelp er kraftig redusert. Det er også jobbet godt 
med barnefamilier, og det er nå langt færre barn som har foreldre som mottar sosialhjelp. 

Det jobbes også med å sette inn tidlig innsats for de som henvender seg for første gang. Det gir raskere 
kartlegging av den enkeltes situasjon samtidig som man kan henvise til gode tiltak for den enkelte, og 
sikre raskere overgang til arbeid. Dette er særdeles viktig for ungdom under 30 år. 

Kongsvinger har bosatt flyktninger i flere år, og det er mange eksempler på flyktninger som har klart seg 
svært godt. I de senere årene har de bosatte flyktningene vært ressurssterke personer, som lett har 
tilpasset seg. Men det er fortsatt slik at arbeidsledigheten blant flyktninger er høyere en ledigheten 
ellers. Det jobbes her med å utvikle disse tjenestene i tråd med nytt lovverk som vil få virkning fra januar 
2021. 

Bosettingstallet for flyktninger var i 2020 15 personer, men på grunn av koronasituasjonen er dette 
justert ned til 10 personer. Bosetting pr. oktober er fem personer. Såpass stor uforutsigbarhet i 
bosetting er utfordrende, når det gjelder å disponere ressurser på en god måte, og beholde robuste 
fagmiljøer. Anmodning på bosetting i 2021 er 14 personer. 
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Fremtidsrettet eiendomsforvaltning. 

Kongsvinger kommune har ca 110.000 m2 bygningsmasse som skal forvaltes og vedlikeholdes. 

Avgjørende for god eiendomsforvaltning er god kjennskap til byggenes tilstand. Det ble i januar 2019 
iverksatt systematisk tilstandskartlegging av alle kommunale bygg. Dette arbeidet er pågående, og 
danner grunnlaget for målrettet prioritering av ressursene i forhold til utbedringer, oppgradering og 
forebyggende vedlikehold. 

Det er i tilstandskartleggingen avdekket et fortsatt betydelig behov for vedlikehold for å sikre at våre 
bygg holder en tilfredsstillende standard. 

Det vil være behov for å øke vedlikeholdsinnsatsen over tid for å redusere vedlikeholdsetterslepet. 

Prioriterte tiltak vil være knyttet til forebyggende og verdibevarende vedlikehold i tillegg til fokus på 
godt inneklima, universell utforming, brannsikring og energieffektivisering. 
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Bærekraftige løsninger i forbindelse med nybygg, som massivtre og lavenergi- og passivbygg, vil være 
med på å redusere kommunens klimapåvirkning. I forbindelse med pågående nybyggprosjekter er dette 
vedtatt som løsninger. 

Samarbeidsdrevet og innovativ kommune 

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 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.  

Behandling og arkivering av søknader på økonomisk sosialhjelp har blitt digitalisert. Fra oktober 2019 
vil det også være mulig å levere søknad digitalt og dette vil bidra til å forenkle 
saksbehandlingen ytterligere. 

Kommunen anskaffer nytt GIS-system sammen med flere andre kommuner og ny løsning forventes å 
være på plass i 2021. Kart er en viktig del av beslutningsgrunnlaget i offentlige prosesser og en ny 
løsning vil bidra til å øke kvaliteten på saksbehandlingen. Nytt GIS - system vil sammen med E - byggesak 
bidra til å redusere saksbehandlingstiden ved at for eksempel en byggesaksbehandler får 
ferdigproduserte rapporter og kartutsnitt i sakssystemet når en ny sak starter. På den måten bruker 
saksbehandler mindre tid på å lete fram grunnlagsinformasjonen på egenhånd. Som innbygger vil man 
kunne hente informasjon om sin eiendom via Min Side og på sikt vil nytt GIS - system bidra til å gi en 
innbygger flere svar gjennom automatiserte prosesser.  

Kongsvinger kommune er godt i gang med å digitalisere eiendomsarkivet. Målsettingen er å etablere 
et komplett og enhetlig digitalt eiendomsarkiv som løpende oppdateres. Det vil gi et godt tilbud og god 
service til innbyggerne, samtidig som saksbehandlingen blir mer effektiv og  
beslutningsgrunnlaget bedre. Det digitale arkivet til kommunen være på plass i løpet av 2021/2022. 
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Organisasjon og medarbeidere 

 

Årsverksutvikling                   

Samfunn og miljø Faste     Vikarer     Midlertidige   

  Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % 

2018 187 147,7 86,9 % 3,0 1,2 40,0 % 13,0 8,6 66,9 % 

2019 185 146,4 86,9 % 5,0 4,1 33,4 % 9,0 5,2 61,1 % 

15.10.2020 178 140,0 88,2 % 1,0 0,1 10,0 % 12,0 8,5 83,3 % 

Endring 2018-2019 -2 -1,4 0,0 % 2 3,0 -6,6 % -4 -3,4 -5,8 % 

Endring 2019-2020 -7 -6,3 1,2 % -4 -4,1 -23,4 % 3 3,3 22,2 % 

Endring 2018-2019 % -1,07 % -0,93 %               

Endring 2019-2020 % -3,78 % -4,32 %               

                    

Samfunn og miljø Totalt                 

  Ansatte Årsverk Gj.sn. St. %           

2018 203 157,4 64,6 %             

2019 199 155,6 60,5 %             

15.10.2020 191 148,6 60,5 %             

Endring 2018-2019 -4 -2               

Endring 2019-2020 -8 -7               

Endring 2018-2019 % -1,97 % -1,15 %               

Endring 2019-2020 % -4,02 % -4,54 %               

  

Bemanning 

Som et ledd i det å effektivisere kommunens tjenester er antall medarbeidere redusert de siste årene. 
Deler av reduksjonen skyldes at kommunen bosetter færre flyktninger enn tidligere, men også at 
stillinger tas bort i forbindelse med naturlig avgang. Naturlig avgang har gitt rom for å flytte oppgaver til 
øvrige medarbeidere og/eller redusere nivået på noen tjenester. Det gjør oss mer sårbare og bidrar også 
til at nivået på tjenestene og/eller kapasiteten til å utføre tjenestene til tider er litt lavere enn ønskelig.  
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Driftsbudsjett 

 

Fordeling på enhet (tabell) 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Kultur- og fritidsenheten 24 482 25 974 24 412 24 032 24 032 24 032 
NAV sosial 60 834 67 223 60 648 57 170 55 185 54 785 
Næring og miljø 16 515 16 561 16 219 16 219 16 219 16 219 
Areal og byutvikling 5 456 5 685 5 403 5 303 5 303 5 303 
Kongsvinger kommunale eiendomsenhet 51 895 56 631 51 569 50 689 50 389 50 389 
Samfunn 33 727 32 478 35 449 34 798 33 408 32 516 

Sum 192 908 204 553 193 699 188 210 184 535 183 243 

 

Driftsbudsjett med endringer 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett  204 553 204 553 204 553 204 553 

Tekniske justeringer     
Pensjon endring 10,9 - 8,6 -2 -2 -2 -2 
Pensjon endring 20,5 - 16,6 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 
Prisjustering 0 0 0 0 
Sum Tekniske justeringer -3 402 -3 402 -3 402 -3 402 

Vedtak forrige periode     
Diverse utgifter  -340 -511 -511 -511 
Flytting av husleieinntekter Sæter og 
Sentralskolen til dekning av finanskostnader 
flyttes fra finans til KKE 

-11 719 -11 719 -11 719 -11 719 

Justering av tekniske justeringer 54 54 54 54 
Ksak 139-18 Arbeidsrettet kvalifisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Ksak 139-18 Digeff -25 -25 -25 -25 
Ksak 165/19 Digeff-kutt 340 511 511 511 
Ksak 165/19 Effektivisering av kommunal drift 
med omlag 3 % i 2020/2021. Ytterligere 
effektivisering i 2022 og 2023 

-3 656 -5 423 -7 187 -7 187 

Ksak 165/19 Engangskostnad brannberedskap 
Austmarka 

-1 573 -1 573 -1 573 -1 573 

Ksak 165/19 Omstilling 2020 3 656 5 423 7 187 7 187 
Ksak 165/19 Omstilling 2020 - effekt 2020 3 721 3 721 3 721 3 721 
Ksak 165/19 Redusert introduksjonsstønad 
knyttet til lavere bosetting av flyktninger 

-1 184 -3 462 -4 647 -4 647 

Ksak 165/19 Utvikling av tettsteder og grender - 
midler til søknader 

0 250 250 250 

K-sak 22/20 kun engangsbevilgning -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 
Ksak 22/20 Science park/forskningssenter 
høgskolen medfinansiering - utsatt fra 2020 

2 500 2 500 2 500 2 500 

Ksak 22/20 Sience park medfinansiering 10 000 10 000 10 000 10 000 
K-sak 23/20 Høgskolesenteret Utvikling og 
driftsmidler 

2 000 2 000 2 000 2 000 

K-sak 23/20 kun engangsbevilgning -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
K-sak 56/20 kun engangsbevilgning -500 -500 -500 -500 
K-sak 56/20 Revidert budsjett I - 2020 5 450 5 450 5 450 5 450 
K-sak 56/20 økt vedlikehold -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 
KUSK/Biblioteket -33 -33 -33 -33 
Sak 139/18 Oppfølging av miljøstrategi 500 1 000 1 000 1 000 
Sak 139/18 reduksjon sykefravær 5 5 5 5 
Sak 139/18 vedlikehold bygg og anlegg - Helse 
og omsorg 

30 0 0 0 

Sak 141/17 Helsebyen Kongsvinger -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Sak 76/18 BID -117 -117 -117 -117 
Sum Vedtak forrige periode -7 091 -8 649 -9 834 -9 834 

Lønns- og prisvekst     
Prisjustering 3 396 3 396 3 396 3 396 
Sum Lønns- og prisvekst 3 396 3 396 3 396 3 396 

Konsekvensjustert budsjett -7 097 -8 655 -9 840 -9 840 

Konsekvensjustert ramme 197 456 195 898 194 713 194 713 

Innsparingstiltak     
Billettpriser Kongsbadet -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Digitale møter, kurs og konferanser fremfor 
fysiske 

-246 -246 -246 -246 

Effektiviseringstiltak 0 0 -890 -1 782 
Endring av drift Rådhus-teatret -200 -600 -600 -600 
Energikartlegging samt trimming av anlegg 0 0 -300 -300 
ENØK tiltak - reduserte energikostnader 0 -300 -300 -300 
Gjennomgang av lokasjoner, 
bygningsdisponeringen i sin helhet 

0 -500 -500 -500 

Innføring av byggesakspakke 0 -100 -100 -100 
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Innkjøp -226 -226 -226 -226 
Justering av gebyrregulativ knyttet til graving, 
utslippstillatelser og oppmåling 

-125 -125 -125 -125 

Kutte overføring til Finnskogen Natur og 
kulturpark 

0 -70 -70 -70 

Morgendagens aktivitetssenter -500 -500 -500 -500 
Opphør av 10 % stilling tilpasset kulturtilbud -50 -50 -50 -50 
Opphør av lærlingplass biblioteket -120 -120 -120 -120 
Reduksjon av vikarer - fsk sak 133/20 -138 -138 -138 -138 
Reduksjon i næringsutviklingsprosjekter -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 
Reduksjon kulturtiltak/kulturtilskudd -800 -800 -800 -800 
Redusere kommunens nettoutgifter til idrett 0 -700 -700 -700 
Redusere kostnader NAV flyktning -1 600 -2 400 -2 800 -3 200 
Redusere renholdsfrekvens i klasserom til 
annenhver dag - 1,5 årsverk 

0 -900 -900 -900 

Redusert bemanning NAV sosial -800 -1 200 -1 600 -1 600 
Redusert husleie for tomme boliger - 
Boligstiftelsen 

-127 -127 -127 -127 

Redusert tilskudd til Anno museum 0 -180 -180 -180 
Reduserte kostnader introduksjonsstønad NAV 
flyktning 

-1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Reduserte kostnader 
sosialstønad/bidragsposten NAV flyktning 

-500 -500 -500 -500 

Reduserte kostnader 
sosialstønad/bidragsposten NAV sosial 

-500 -500 -500 -500 

Reduserte overføringer til Glåmdal Brann Iks 0 -651 -651 -651 
Reforhandle serviceavtaler/autoriserte 
kontroller kommunale bygg og eiendommer 

-50 -100 -100 -100 

Refusjon for administrasjon fengselsbibliotek -100 -100 -100 -100 
Økning av elevavgift kulturskolen 0 -50 -50 -50 
Økning av gebyr dispensasjoner -35 -35 -35 -35 
Sum Innsparingstiltak -11 117 -16 218 -18 208 -19 500 

Nye tiltak     
Finnskogen Natur og kulturpark 0 70 70 70 
Geovekst 270 270 270 270 
Gratisprinsippet Hall-leie 0 700 700 700 
Kulturskolen 50 50 50 50 
Kulturtiltak, inkludert bibliotek på Austmarka 800 800 800 800 
Regulering husleieinntekter KKEiendom 73 73 73 73 
Renholdsfrekvens 0 900 900 900 
Utvidelse av støttekontakttilbud 166 166 166 166 
Vedlikehold av kommunale eiendommer 5 000 5 000 5 000 5 000 
Videreføre tiltak i K-sak 23/20 Høgskolesenteret 
Utvikling og driftsmidler - videre tilskudd 

1 000 500 0 0 

Sum Nye tiltak 7 359 8 529 8 029 8 029 

Nye tiltak og realendringer budsjett -3 758 -7 689 -10 179 -11 471 

Ramme 2021-2024 193 699 188 210 184 535 183 243 

 

Innsparingstiltak 
 

Billettpriser Kongsbadet 
Dagens billettpriser i Kongsbadet er meget lave sammenlignet med tilsvarende anlegg i regionen. Ved å 
justere prisene noe vil Kongsbadet fortsatt ha meget konkurransedyktige priser samtidig som det vil gi 
en estimert inntektsøkning på kr. 1.000`. Endringene er innarbeidet i betalingsregulativet. En enkeltpris 
for voksen er foreslått endret fra 60 kr til 90 kr. 
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Endring av drift Rådhus-teatret 

Arrangementer krever mye forarbeid, og arbeid under forestillinger, noe som igjen medfører at 
teknikerne får lange dager, noe som igjen har slått ut i overtid.   Som en løsning her er a en legger om 
driften, har færre utleier til arrangementer.   Antall kinoforestillinger vurderes, hvor en alternativt kutter 
ut mandag, eller har kun to forestillinger pr. dag mandag – torsdag. 

Energikartlegging samt trimming av anlegg 

Ved å gjennomføre energikartlegging vil man få en oversikt over lønnsomme tiltak for å spare energi. 
Dette vil være trimming og justering av eksisterende anlegg som sammen med pågående ENØK-tiltak 
forventes å gi en innsparing i størrelsesorden kr. 300` pr. år frem i tid. 

Gjennomgang av lokasjoner, bygningsdisponeringen i sin helhet 

I tiltaket ligger det flere alternative veivalg. 

Kommunen leier i dag lokaler i sentrum til helsestasjon og familieavdeling. Ved et kjøp av eiendommen 
vil dette kunne gi både reduserte leiekostnader og også økt kapasitet i forhold til øvrige enheter. 

Kommunen har i dag et leieforhold i Otervegen på Rasta som løpet fram til 2025 hvor avtalen opphører. 
Det er vurdert at en reforhandling av dagens leieavtale med en forlengelse av avtalens løpetid vil kunne 
gi en vesentlig kostnadsreduksjon. 

Alternativene utredes nærmere før en tar stilling til valg av løsninger og hvordan kommunens kostnader 
kan reduseres. 

Innføring av byggesakspakke 

Dette er et tiltak flere kommuner tilbyr sine innbyggere, på samme måte som Kongsvinger kommune 
leverer «Meglerpakker». 

For at dette skal fungere optimalt og digitalt må det ses i sammenheng med GIS-anskaffelsen som nå 
kjøres som et samarbeid med flere kommuner i Hedmark. Denne prosessen har tatt litt lengre tid enn 
man antok og en evt byggesakspakke vil ikke være tilgjengelig før tidligst 2022.  

Tas opp til vurdering når anskaffelsen er landet, første kvartal 2021. 

Innkjøp 

Visma Bestiller / Behovsmelder. Effektivisering og oppstramming av innkjøpsrutiner, og gevinster av nye 
rammeavtaler. 

Justering av gebyrregulativ knyttet til graving, utslippstillatelser og oppmåling 

Gebyrsatsene er sammenlignet med satser benyttet i andre kommuner, og det er rom for å øke gebyr 
tilsvarende kr. 125 000 pr. år innenfor nevnte områder. Berørte brukergrupper vil være utbyggere, 
næringsliv og innbyggere. Endringene er innarbeidet i betalingsregulativet. Gebyrene er økt med mellom 
500-1000 kr og prisstigning. F.eks søknad om utslippstillatelse er økt fra 4600 kr til 5720 kr. 

Morgendagens aktivitetssenter 

Tiltaket Morgendagens aktivitetssenter erstattes av seniorsenter som Helse og mestring jobber med å 
etablere. Kommunen har mottatt tilskudd til etablering av seniorsenter, slik at det vil ikke innebære 
netto utgifter for kommunen i en startfase. I økonomiplanen om et år vil det være naturlig å vurdere 
behovet for egne kommunale midler til seniorsenter. 
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Opphør av 10 % stilling tilpasset kulturtilbud 

Denne stillingshjemmelen har stått ubesatt i 2020.  En har ville ventet med å besette stillingen mens en 
så hvordan en endring av tilbudet overfor gruppen fungerte.  Konklusjonen er at en har nå gode tilbud 
gjennom gruppeaktiviteter, og ingen har fått færre aktivitetstilbud. 

Opphør av lærlingplass biblioteket 

Biblioteket har i 2019-2020 hatt en lærlingeplass IT i samarbeid med Sentrum videregående 
skole.  Denne har tatt fagbrev, og det er ikke lagt opp til en fortsatt lærlingeplass ved biblioteket. 

Reduksjon av vikarer - fsk sak 133/20 

Formannskapets innstilling i sak 133/20 

Reduksjon i næringsutviklingsprosjekter 

Kongsvinger kommune har de senere årene hatt en aktiv og stor satsing på næringsutvikling. Det er helt 
nødvendig å bistå næringslivet med å skape flere arbeidsplasser for å lykkes med målet om økt 
befolkningsvekst. Selv med en redusert økonomisk innsats vil kommunen fortsatt bidra til å 
opprettholde dagens førstelinjetjeneste, omstillingsarbeidet, byregionprosjektet 
og bedriftsrekrutteringen. Kommunestyret har satt av egne fondsmidler til næringsutvikling som kan 
benyttes til nye prosjekter som det er behov for å sette i gang.   

Redusere kostnader NAV flyktning 

Antall flyktninger som bosettes er lavere enn tidligere og kommunens kostnader for å opprettholde en 
god tjeneste reduseres. 

Redusert bemanning NAV sosial 

Kommunen har hatt en meget positiv utvikling innenfor sosialfaglig oppfølging det siste året ved at 
færre brukere mottar sosialstønad. Fortsetter den positive utviklingen vil det over tid være rom for å 
redusere kommunens kostnader og antall medarbeidere til saksbehandling og oppfølging av brukere. 

Reduserte kostnader introduksjonsstønad NAV flyktning 

Introduksjonsstønaden kan reduseres som følge av færre bosatte flykninger. 

Reduserte kostnader sosialstønad/bidragsposten NAV flyktning 

Det er færre flyktninger som bosettes pr år. Det gjør at utgiftene til sosialstønad kan reduseres. 

Reduserte kostnader sosialstønad/bidragsposten NAV sosial 

Kommunen har hatt en meget positiv utvikling innenfor sosialfaglig oppfølging det siste året ved at 
færre brukere mottar sosialstønad. 

Reforhandle serviceavtaler/autoriserte kontroller kommunale bygg og eiendommer 

Det forventes at vi, ved å reforhandle samtlige serviceavtaler og autoriserte kontroller, vil kunne 
redusere årskostnaden til disse med samlet kr. 100`. 
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Refusjon for administrasjon fengselsbibliotek 

Biblioteksjefen har hovedansvaret for fengselsbibliotekdriften som omfatter 3 avdelinger.  I 
administrasjon inngår utarbeidelse av budsjett, oppfølging, utvikling og rapportering.  Dette er tidligere 
ikke lagt inn i de årlige budsjetter slik at en har fått en refusjon fra staten for arbeidet.  Dette legges inn 
fra 2020. 

Økning av gebyr dispensasjoner 

Kongsvinger kommune behandler mellom 30 til 40 dispensasjoner hvert år.  

Ved å øke gebyret på hver sak man behandler med 1 000 kr vil man over tid øke inntjeningen med ca 
35 000 kr per år.  

Sammenlignet med sammenlignbare kommuner ligger Kongsvinger i øvre sjikt når det gjelder gebyrer 
for plan- og byggesak.  

Endringene er innarbeidet i betalingsregulativet. Prisene er økt med 1000 kr og prisstigning. F.eks er 
gebyret for behandling av enkle dispensasjoner økt fra 2560 kr til 3630 kr. 

  

Nye tiltak 

 

Geovekst 

Oppdatering og utvikling av offentlig kartverk. 

Utvidelse av støttekontakttilbud 

Etterspørsel etter støttekontakttjeneste har økt i 2020.  Tildelingsteamet har økt rammen for flere 
brukere fra 8 til 12 timer.  I tillegg er det et økt behov fra nye brukere.  Støttekontakt tjenesten er 
et tilbud som er med på gjøre at flere bor hjemme, og at en unngår institusjons innleggelser. Særlig er 
dette i forhold til personer med psykiske lidelser.  I tillegg er det flere eldre som nå benytter seg av 
støttekontakttjeneste 

Videreføre tiltak i K-sak 23/20 Høgskolesenteret Utvikling og driftsmidler - videre tilskudd 

Kommunestyret bevilget midler til utvikling og drift av Høgskolesenteret i mai 2020. Det foreslås å 
bevilge midler også i 2021, men budsjettet reduseres til 1 mill kr, 

 

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

 
Beløp i 1000 Endringskode Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 
Bokbuss til kommunens tettsteder og 
institusjoner 

Nytt tiltak 0 467 467 467 

Forfallsinnhenting -drift og 
vedlikehold av kommunale veger 

Nytt tiltak 500 500 500 500 

Reduserte leieinntekter Gjemselund Nytt tiltak 200 200 200 200 
Tilskudd til KIL Toppfotball Nytt tiltak 500 500 500 500 
Økt overføring Glåmdal Brann Iks Nytt tiltak 580 580 580 580 

Sum  1 780 2 247 2 247 2 247 
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Nye tiltak 
 

Reduserte leieinntekter Gjemselund 
Reduserte leieinntekter bane 1 Gjemselund forutsatt at utkast til samarbeidsavtale med KIL Toppfotball 
inngås. 

Tilskudd til KIL Toppfotball 

Tilskudd til KIL Toppfotball forutsatt at forslag til samarbeidsavtale inngås og at vilkårene i avtalen 
oppfylles. 

Økt overføring Glåmdal Brann Iks 

Glåmdal Brann Iks ber om en økning på 580 000,- fra Kongsvinger kommune. Økningen skyldes i 
hovedsak ny brannordning. 

 

Kompetanse- og næringsutvikling 

 

Delmål 
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Strategisk mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  
2021 

Mål  
2022 

Mål  
2023 

Mål  
2024 

Kongsvinger er en 
høgskoleby 

Nye og 
spesialiserte 
studie- og 
kurstilbud 
etableres av 
Politihøgskolen, 
Høgskolestiftelsen 
og Høgskolen i 
Innlandet 

Økning i antall hel- 
og deltidsstudenter 
per år 

24 15 15 15 15 15 

  Økning i antall 
kursdøgn 
videreutdanning pr 
år 

 50 50 50 50 50 

  Økning i antall nye 
studietilbud på 
minimum 
bachelornivå 

1 1 1 1 1 1 

Kongsvinger er en 
motor med attraktive 
arbeidsplasser 

Aktiv 
bedriftsrekruttering 
og understøtting av 
næringsstrategien 
sammen med 
Klosser innovasjon. 

Antall idèprosjekter 
i regi av Klosser 
Innovasjon 

216 150 150 150 150 150 

  Antall potensielle 
bedriftsetableringer 

50 50 50 50 50 50 

  Netto 100 flere 
arbeidsplasser per 
år 

-182 100 100 100 100 100 

 Effektiv 
saksbehandlingstid 
av næringsrettede 
byggesaker 

Saksbehandlingstid, 
byggesaker for 
næringslivet 

13 15 15 15 15 15 

Kongsvinger er godt 
rustet til å møte økte 
utfordringer innen 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Øke kommunens 
beredskapevne 
gjennom å etablere 
tiltakskort for 
uønskede 
hendelser, samt 
etablere 
ytelseskrav med 
hensyn til respons 
og håndtering 

Antall tiltakskort 3 3 3 3 3 3 

Kongsvingersamfunnet 
er klimanøytralt 

Bidra til økt 
bærekraft gjennom 
innkjøp og 
planlegging 

Andel elbiler i 
kommunens bilpark 
% 

24,0 % 30,0 % 50,0 
% 

70,0 
% 

90,0 % 90,0 % 

  Plassering blant 
norske kommuner - 
Utslipp av 
klimagasser per 
innbygger (CO2-e - 
alle utslipp)  

18 18 18 17 17 16 

 Etablere og følge 
opp regional 
handlingsplan 
miljø- og klima 

Antall 
gjennomførte tiltak 
fra handlingsplan 
miljø og klima 

  10,0 
% 

20,0 
% 

30,0 % 40,0 % 
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By- og tettstedsutvikling med kvalitet 
 

Delmål 
 
         
Strategisk mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  
2021 

Mål  
2022 

Mål  
2023 

Mål  
2024 

Kongsvinger er 
attraktiv til å 
sykle og gå i - 
veksten av 
persontrafikk tas 
av sykkel, gange 
og 
kollektivtransport 

Videreutvikle 
sykkelbyen 
Kongsvinger 

Antall nye tiltak som 
trygger 
situasjonen/øker 
tilbudet for 
gående/syklende 

9 10 10 10 10 10 

  Antall reisende på 
bybuss (i tusen) 

182 000 185 000 187 500 190 000 192 500 195 000 

  Antall syklister pr år 
som passerer 
sykkeltelleren i 
Glommengata 

 64 000 66 000 68 000 70 000 72 000 

  Økning i antall 
sykkelparkeringsplasser 
- private og offentlige 

30 50 50 50 50 50 

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) 

Antall boenheter i nye 
vedtatte 
reguleringsplaner pr. år 
i og nær sentrum 

47 0 500 100 100 100 

  Antall nye vedtatt 
reguleringsplaner med 
fokus på fortetting i og 
nær sentrum 

2 2 2 2 2 2 

Kongsvinger har 
attraktive 
tettsteder 

Ta aktive grep for å 
videreutvikle 
kommunens 
tettsteder 

Antall nye tiltak i 
kommunens mindre 
tettsteder 

 10 10 10 10 10 

Kongsvinger har 
et urbant 
sentrum som 
oppfordrer til økt 
byliv 

Forsterket innsats for 
å etablere og 
videreutvikle 
arrangementer, 
levende bygater og 
gode byrom 

Oppgraderte bygate 
eller byrom årlig 

1 1 1 1 1 1 
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Mangfold og inkludering 
 

Delmål 
 
         
Strategisk 
mål 

Delmål Indikator Siste 
måling 

2019 

Forventet  
2020 

Mål  
2021 

Mål  
2022 

Mål  
2023 

Mål  
2024 

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 

22 5 15 15 15 15 

Kongsvinger 
har flere i 
aktivitet, 
arbeid eller 
utdanning 

Prioritere 
aktivitet og 
utdanning, samt 
hverdagsmestring 
for ungdom og 
unge voksne 

Andel arbeidsledige 2,3 % 3,3 % 3,0 % 2,5 % 2,2 % 2,2 % 

  Andel i arbeid eller 
utdanning året etter 
introduksjonsprogram 

70,0 % 62,0 % 64,0 
% 

66,0 % 68,0 % 68,0 % 

  Andel 
langtidsmottakere 
med sosialhjelp som 
viktigste inntekt (snitt 
per måned) 

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

  Andel mottakere av 
økonomisk sosialhjelp 
mellom 18 og 66 år 
(snitt per måned) 

1,9 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 

  Antall sysselsatte 8 423 8 550 8 625 8 700 8 775 8 850 

Kongsvinger 
har trygge og 
allsidige 
bomiljøer og 
botilbud / 
Innbyggerne 
lever i et 
mangfoldig 
nærmiljø 

Bedre 
tilgjengeligheten 
og tilrettelegge 
for økt friluftsliv i 
nærmiljøet 

Friluftslivsprosjekt 
tettsteds-/bynære 
områder pr år 

3 2 2 2 2 2 

 Veilede og gi 
informasjon, 
samt styrke 
samarbeidet med 
Kongsvinger 
idrettsråd, den 
organiserte 
frivilligheten og 
KOBBL 

Antall 
nærmiljøprosjekter 

3 3 3 3 3 3 

  Årlig kurs for lag og 
foreninger i 
Tilskuddsportalen og 
spillemiddelordningen 

1 1 2 2 2 2 
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Samarbeidsdrevet og digital kommune 
 

Delmål 
 
         
Strategisk 
mål 

Delmål Indikator Siste 
måling 

2019 

Forventet  
2020 

Mål  
2021 

Mål  
2022 

Mål  
2023 

Mål  
2024 

Kongsvinger 
kommune 
har et 
omdømme 
som skaper 
stolthet, 
fornøyde 
innbyggere 
og et stolt 
næringsliv 

Omdømmebyggingsprosjekt Netto 
tilflytting 

6 0 100 100 100 100 

 
 
 

Kostra-analyse 
 
 Kongsvinger 

2018 
Kongsvinger 

2019 
Kostragruppe 08 Hedmark (-

2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Landbruksforvaltning og landbruksbasert 
næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) 

196 204 154 278 132 

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger 
i kroner 

2 437 2 541 2 324 2 362 2 549 

Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger -6 -8 88 104 65 

Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger 1 128 1 053 890 768 853 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og 
kulturskoler, per innbygger 6-15 år 

2 136 2 169 2 583 3 074 2 682 

Tilrettelegging og bistand for næringslivet 
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) 

706 760 318 305 140 

Produktivitet      
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) 

3 295 3 430 3 988 5 195 4 142 

Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 101 287 112 580 141 177 105 998 165 099 

Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. 
innbygger 

0,7 0,5 0,9 0,7 0,7 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale 
musikk- og kulturskoler, per bruker 

21 080 19 891 22 970 20 799 21 417 

Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet 
kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 

1 187 1 346   1 819 1 706 

Dekningsgrad      
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm 
musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år 

4,9 % 3,9 % 3,2 % 3,1 % 3,2 % 

Kvalitet      
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger 
(kommune) 

426 422 0 0 0 

Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og 
biologisk behandling per innbygger (kommune) 

136 134 0 0 0 

Andre nøkkeltall      
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer 23 16       

Innvandrere i prosent av befolkningen 11,0 % 11,2 %       
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Oppvekst og læring 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Kommunalområdet skal i hovedsak levere gode forebyggende og helsefremmende tjenester for barn, 
unge og familier, samt sørge for at alle barn og unge får realisert sitt fulle potensial og fullfører 
videregående skole.   

 
Kommunalområdet omfatter tjenester som er organisert i til sammen 13 enheter, samt en sentral stab. 
Tjenestene er barnevern, familieavdeling, barnehage, grunnskole, voksenopplæring og pedagogisk-
psykologisk tjeneste. I tillegg ligger SLT-koordinator-funksjonen som en del av 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 

SLT SLT er en 
samordningsmodell for 
lokale, forebyggende tiltak 
mot rus- og kriminalitet, 
som benyttes av om lag 200 
norske kommuner. 

Kongsvinger 

 

Utfordringer og strategi 

 
Kommunalområdet oppvekst skal gi tjenester som sikrer at Kongsvinger kommune oppfattes som en 
god "oppvekstkommune".  

Barnetallet er nedadgående i Kongsvinger kommune. Dette, sammen med at kommunens økonomiske 
handlingsrom er begrenset, gjør at kommunalområdets behov må løses gjennom utvikling og innovasjon 
for å imøtekomme morgendagens behov. I perioden 2022-24 er på den ene siden digitalisering, 
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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 
læringsresultater vesentlig.  

Det har vært jobbet aktivt med det psykososiale arbeidsmiljøet i alle enhetene. Kongsvinger kommune 
har deltatt i KS-prosjektet «NED med sykefraværet». Sykefraværet ser ut til å være i positiv 
utvikling. Gjennomsnittet er nå på om lag 7,3 % i kommunalområdet. Det sykefraværet som er, skyldes i 
stor grad langtidssykefravær og i liten grad korttidsfravær. 

Faglig sett har kommunalområdet fortsatt forbedringspotensiale når det gjelder skole. 
Grunnskolepoengsummen for skoleåret 2019/2020 var på 40,1 poeng noe som er representativt for 
Kongsvinger kommune, men noe under landsgjennomsnittet. Kongsvinger kommune har for skoleåret 
2018/2019 positivt skolebidrag innenfor hvert av hovedtrinnene i grunnskolen. Dette er et særlig godt 
resultat, da det er et begrenset antall kommuner som skaper positivt skolebidrag på alle trinn.  

Når det gjelder nasjonale prøver ligger Kongsvinger kommune likt med landssnittet. Resultatene fra 
nasjonale prøver skoleåret 2019/2020 bærer preg av en gjennomgående god utvikling innen alle trinn. 

Innen kommunalområdet har barnevernet lyktes godt med sin interne organisasjonsendring, der 
kostnadsnivået er blitt betraktelig redusert. Barnevernstjenesten vil fortsette prosjektet "Robust 
barnevern", og barnevernstjenesten vil gjennom at de nå er blitt fulldigitaliserte kunne levere like gode 
tjenester som i dag tross en redusert budsjettramme. Barnevernsreformen forventes innført fra 
1.1.2022. Denne reformen forventer ytterligere tverrfaglig innsats fra barnevernstjenesten og de øvrige 
tjenestene i lys av tidlig innsats og til barnets beste. Videre forventer reformen et større ansvar for 
oppfølging av fosterhjemstjenester. Dette er arbeidsoppgaver som tidligere har blitt utført av regional 
stat. Oppbemanning av tjenesten med hensyn til dette forventes innen utgangen av 2021, planlegging 
av innføring av reformen må gjennomføres gjennom året 2021. 

 

Organisasjon og medarbeidere 

 
  

Oppvekst og læring Faste     Vikarer     Midlertidige   

  Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % 

2018 376 330,4 88,2 9 6,4 66,7 59 43,2 73,0 

2019 378 335,2 88,5 12 10,3 85,8 64 48,0 74,2 

15.10.2020 370 331,0 89,1 23 20,2 82,4 62 43,1 73,0 

Endring 2018-2019 2 4,9 0,3 3 3,9 19,1 5 4,7 1,1 

Endring 2019-2020 -8 -4,2 0,6 11 9,9 -3,4 -2 -4,9 -1,2 

Endring 2018-2019 % 0,53 % 1,47 %               

Endring 2019-2020 % -2,12 % -1,26 %               
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Oppvekst og læring Totalt                 

  Ansatte Årsverk Gj.sn. St. %           

2018 444 380,1 76,0             

2019 454 393,5 82,8             

15.10.2020 455 394,3 81,5             

Endring 2018-2019 10 13,5               

Endring 2019-2020 1 0,8               

Endring 2018-2019 % 2,25 % 3,55 %               

Endring 2019-2020 % 0,22 % 0,20 %               

 

I kommunalområdet er det per 15.10.2020 455 ansatte fordelt på 394 årsverk. Av dette er 331 faste 
årsverk. 

Det har vist seg utfordrende å rekruttere kvalifisert personell inn i pedagogstillinger. Dette henger 
sammen med det store bildet i Norge. Spesielt når det dukker opp behov gjennom skole- og 
barnehageåret er det krevende å få tak i kvalifisert personell, og en ser også tendenser på at det er mer 
krevende å rekruttere til bygdeskoler enn til byskoler.  Det har vært en økning av årsverk i 
kommunalområdet som en konsekvens av lærernorm i skole og pedagognorm i barnehage.   

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på enhet (tabell) 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Kongsvinger ungdomsskole 47 841 48 049 48 260 48 260 48 260 48 260 
Roverud skole 13 956 12 703 12 410 12 410 12 410 12 410 
Langeland skole 27 463 29 775 28 965 28 965 28 965 28 965 
Vennersberg skole 27 389 27 532 27 405 27 405 27 405 27 405 
Austmarka barne- og ungdomsskole 12 098 12 335 12 339 12 339 12 339 12 339 
Marikollen skole 23 983 22 302 25 624 25 624 25 624 25 624 
Brandval oppvekstsenter 15 117 15 218 14 726 14 726 14 726 14 726 
Marikollen barnehage 8 827 8 921 8 503 8 503 8 503 8 503 
Langeland barnehage 11 534 9 794 9 355 9 355 9 355 9 355 
Vinger barnehage 14 489 13 192 12 604 12 604 12 604 12 604 
Vangen barnehage 10 532 9 640 8 956 8 956 8 956 8 956 
Ppt 7 449 7 752 7 480 6 680 6 680 6 680 
Barnevern 39 307 42 129 38 213 38 213 38 213 38 213 
Oppvekst 94 768 95 512 102 755 100 924 97 917 93 851 

Sum 354 753 354 853 357 595 354 964 351 957 347 891 

 

Driftsbudsjett med endringer 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett  354 853 354 853 354 853 354 853 

Tekniske justeringer     
Pensjon endring 10,9 - 8,6 -2 774 -2 774 -2 774 -2 774 
Pensjon endring 20 - 15,8 -4 -4 -4 -4 
Pensjon endring 20,5 - 16,6 -4 747 -4 747 -4 747 -4 747 
Prisjustering 0 0 0 0 
Sum Tekniske justeringer -7 525 -7 525 -7 525 -7 525 

Vedtak forrige periode     
Ksak 139/18 Digeff -1 748 -2 098 -2 098 -2 098 
Ksak 139/18 Digeff-kutt / Budsjettmessige 
avsetninger 

-500 -500 -500 -500 

Ksak 139/18 Inventar og utstyr - Oppvekst 50 -40 -40 -40 
Ksak 139/18 Kjøp av IKT-uystyr - Oppvekst 39 5 5 5 
Ksak 139/18 Kultur for læring -800 -800 -800 -800 
Ksak 139/18 Ny fordelingsmodell skole 4 4 4 4 
Ksak 139/18 Reduksjon i sykefravær 3 3 3 3 
Ksak 165/19 Digeff-kutt 948 1 298 1 298 1 298 
Ksak 165/19 Effektivisering av kommunal drift 
med omlag 3 % i 2020/2021. Ytterligere 
effektivisering i 2022 og 2023 

-6 700 -10 070 -13 439 -13 439 

Ksak 165/19 Etterlønn tidligere oppvekstsjef -780 -780 -780 -780 
Ksak 165/19 Inventar og utstyr -300 -300 -300 -300 
Ksak 165/19 Omstilling 2020 6 700 10 070 13 439 13 439 
Ksak 165/19 Omstilling 2020 - effekt 2020 6 754 6 754 6 754 6 754 
Ksak 165/19 Økt grunnbemanning / tiltak for 
reduksjon av sykefravær 

3 500 3 500 3 500 3 500 

Ksak 50/16 og 84/17 Familieavd økning årsverk -300 -300 -300 -300 
K-sak 56/20 Revidert budsjett I - 2020 1 406 1 406 1 406 1 406 
KUSK/Biblioteket 33 33 33 33 
Redusert overføring til private barnehager ihht 
endrede forutsetninger 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Stab oppvekst/Strategi 854 854 854 854 
Sum Vedtak forrige periode 8 163 8 039 8 039 8 039 

Lønns- og prisvekst     
Prisjustering 3 247 3 247 3 247 3 247 
Sum Lønns- og prisvekst 3 247 3 247 3 247 3 247 

Konsekvensjustert budsjett 3 885 3 761 3 761 3 761 

Konsekvensjustert ramme 358 737 358 613 358 613 358 613 

Innsparingstiltak     
Alternative fredsreiser ungdomsskolen -950 -950 -950 -950 
Barnevern - redusere kjøp av tjenester -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 
Barnevern, reduksjon utgifter fosterhjem -300 -300 -300 -300 
Barnevern, redusere kjøp av tjenester fra 
advokat/sakkyndig 

-300 -300 -300 -300 

Digitale møter, kurs og konferanser fremfor 
fysiske 

-499 -499 -499 -499 

Effektiviseringstiltak 0 0 -1 698 -3 386 
Ikt og lisenser 0 -300 -300 -300 
Innkjøp -94 -94 -94 -94 
Kapitaltilskudd til private barnehager reduseres -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Nettbrett - Overgang fra kvartalsvise 
leiekostnader til forskuddsleie 

2 357 1 200 -109 -2 987 

Reduksjon av vikarer - fsk sak 133/20 -416 -416 -416 -416 
Reduksjon kapitaltilskudd private barnehager -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Reduksjon rådgiver skole -870 -870 -870 -870 
Redusere 1 årsverk PPT 0 -800 -800 -800 
Redusert betaling til GIV (ihht budsjett GIV) -929 -929 -929 -929 
Redusert kostnad GIV -70 -70 -70 -70 
Sum Innsparingstiltak -5 471 -7 728 -10 735 -15 301 
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Nye tiltak 

    

Austmarka skole - lærernorm 260 260 260 260 
Kongsvinger ungdomsskole - bemanning ihht 
lærernorm 0,9 årsverk 

547 547 547 547 

Kongsvinger ungdomsskole - reduksjon av 
inntekter 

300 300 300 300 

Marikollen skole - behov for økt bemanning pga 
lærernorm og elever med ekstra behov (1,5 
årsverk) 

912 912 912 912 

Marikollen skole - reduksjon av inntekter 600 600 600 600 
Marikollen skole - tiltak elever med spesielle 
behov 

716 716 716 716 

Moderasjonsordning brukerbetaling sfo 460 460 460 460 
Prisjustert spes.ped barnehager 108 108 108 108 
Ungdomsskolene - innkjøp av tastaturer til 
Ipads til elevene 

250 0 0 500 

Vennersberg skole - økt lønnsramme i henhold 
til lærernorm 

176 176 176 176 

Sum Nye tiltak 4 329 4 079 4 079 4 579 

Nye tiltak og realendringer budsjett -1 142 -3 649 -6 656 -10 722 

Ramme 2021-2024 357 595 354 964 351 957 347 891 

 

Innsparingstiltak 
 

Innkjøp 
Visma Bestiller / Behovsmelder. Effektivisering og oppstramming av innkjøpsrutiner, og gevinster av nye 
rammeavtaler. 

Reduksjon av vikarer - fsk sak 133/20 

Formannskapets innstilling i sak 133/20 

Reduksjon rådgiver skole 

Vakant stilling erstattes ikke. 

 

Nye tiltak 

 

Austmarka skole - lærernorm 

Bemanning ihht lærernorm. 

Kongsvinger ungdomsskole - bemanning ihht lærernorm 0,9 årsverk 

Ihht lærernorm er det behov for budsjettmidler tilsvarende 0,9 årsverk.  

Kongsvinger ungdomsskole - reduksjon av inntekter 

Reduksjon av statlige overføringer. 

Marikollen skole - behov for økt bemanning pga lærernorm og elever med ekstra behov (1,5 
årsverk) 

Det er behov for midler til 1,5 årsverk for å komme opp på bemanning ihht lærernorm samt dekke opp 
for elever med spesielle behov. 
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Marikollen skole - reduksjon av inntekter 

Reduksjon av statlige overføringer 

Marikollen skole - tiltak elever med spesielle behov 

Det er behov for ekstra ressurser ift tiltak for elever med spesielle behov. 

Moderasjonsordning brukerbetaling sfo 

En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1. til 
4.. trinn. Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. og 7. trinn. 

Ungdomsskolene - innkjøp av tastaturer til Ipads til elevene 

Det er behov for å kjøpe inn nye tastaturer til Ipad til elevene på ungdomsskolen (både KUSK og 
Austmarka). Forventer 3 års levetid slik at nye må kjøpes inn i 2024 også. 500 tastaturer a 1000 kr 

Vennersberg skole - økt lønnsramme i henhold til lærernorm 

Behov for å øke lønnsrammen for å ha bemanning ihht lærernorm. 

 

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

 
Beløp i 1000 Endringskode Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 
Mellomtrinnet skolene - innkjøp av 
tastaturer til ipads til elevene 

Nytt tiltak 555 0 0 555 

Sum  555 0 0 555 

 

Nye tiltak 
 

Mellomtrinnet skolene - innkjøp av tastaturer til ipads til elevene 
Det er behov for tastaturer til elevenes ipad på mellomtrinnet i skolene. Forventet levetid er 3 år og nytt 
innkjøp må gjøres i 2024. 555 tastaturer a 1000 kr 

 

Livsmestring hele livet 

 

Delmål 
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Strategisk mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  
2021 

Mål  
2022 

Mål  
2023 

Mål  
2024 

Flere i Kongsvinger 
fullfører 
videregående 
skole 

Inkluderende 
barnehage- og 
skolemiljø 

Skåre lavere enn 
landsgjennomsnittet 
på 
elevundersøkelsen i 
mobbing på 10. trinn 

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

  Skåre lavere enn 
landsgjennomsnittet 
på 
elevundersøkelsen i 
mobbing på 7. og 10. 
trinn (%) 

7,6 % 7,0 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 

 Oppnå resultater i 
henhold til 
hovedmålsettingene 
i FoU-prosjektet 
Kultur for læring 

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

94,1 % 95,0 % 95,0 
% 

95,0 
% 

95,0 % 95,0 % 

  Andel elever som 
skal skåre over 
bekymringsgrensen 
på 
kartleggingsprøvene 
i regning på 1-3 trinn 
(%) 

80,0 % 85,0 % 90,0 
% 

90,0 
% 

90,0 % 90,0 % 

  Kongsvinger 
kommune skal innen 
2022 skåre på eller 
over 
landsgjennomsnittet 
i grunnskolepoeng 

42,0 42,0 42,5 42,5 42,5 42,5 

  Kongsvinger 
kommune skal innen 
2022 skåre på eller 
over 
landsgjennomsnittet 
på nasjonale prøver 
5. trinn (målt i skåre) 

51 51 52 53 52 52 

  Kongsvingerskolen 
skal i 
skolebidragsindikator 
for 1.-4.trinn skåre 
som Norge for øvrig 
eller bedre 

0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

  Kongsvingerskolen 
skal i 
skolebidragsindikator 
for 5.-7.trinn skåre 
som Norge for øvrig 
eller bedre 

0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

  Kongsvingerskolen 
skal i 
skolebidragsindikator 
for 8.-10.trinn skåre 
som Norge for øvrig 
eller bedre 

0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
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  Øke 
gjennomføringsgrad 
innen fem år i 
videregående skole 
(%) 

20,0 % 13,0 % 13,0 
% 

13,0 
% 

12,0 % 12,0 % 

Tidlig innsats 
brukes som et 
sentralt 
virkemiddel 
innenfor alle 
kommunalområder 

Barn og elever skal 
få støtte og 
veiledning til best 
mulig faglig og sosial 
utvikling, gjennom å 
etablere en praksis i 
skoler og 
barnehager, som 
koordinerer støtte- 
og 
veiledningssystemer 
for å støtte skolen 
og barnehagen i 
arbeidet med barns 
utvikling. Denne 
praksisen etableres i 
samarbeid med 
Senter for 
Praksisrettet 
Utdanningsforskning 
og Statped og må 
videre sees i lys av 
kommunens 
satsning på Bedre 
Tverrfaglig Innsats 
(BTI) i regi av 
Helsedirektoratet. 
«Laget rundt 
læreren» i 
barnehage og skole 
defineres som PP-
tjeneste, barnevern, 
helsesykepleiere og 
øvrige 
støttefunksjoner i 
barn og elevers 
utvikling. 

Andel elever i 
grunnskolen som får 
spesialundervisning 

4,6 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 

 Øke innsats på 
familieråd og andre 
tiltak som hindrer 
omsorgsovertakelse 
 

Antall 
barnevernstiltak når 
barnet er plassert av 
barnevernet per 
31.12, alder 0-17 år 

50 48 46 44 44 44 

 Alle barn under 
skolealder skal 
gjennomføre 
standard program 
som tilbys i 
helsestasjon 

Andel barn som 
deltar i standard 
program før 
skolealder (%) 

100,0 
% 

100,0 % 100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 
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Kostra-analyse 
 
 Kongsvinger 

2018 
Kongsvinger 

2019 
Kostragruppe 

08 
Hedmark (-

2019) 
Landet uten 

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

56,9 % 54,7 % 60,6 % 58,7 % 56,8 % 

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

13,4 % 10,7 % 11,6 % 14,7 % 12,0 % 

Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) 
per barn med tiltak 

154 300 173 376 217 266 211 100 218 131 

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter 

12,3 % 12,2 % 13,9 % 12,1 % 14,3 % 

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

20,8 % 21,3 % 23,5 % 21,5 % 23,0 % 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barnevernstjenesten 

14 208 12 813 12 210 11 824 10 891 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i 
kroner, barnehager 

162 027,0 174 067,0 165 033,0 167 199,0 163 207,0 

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

88 938,2 94 163,9 96 925,3 99 752,5 93 465,8 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), 
per innbygger 6-9 år 

3 190,7 2 971,9 5 387,9 4 072,2 4 875,3 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per 
innbygger 6-15 år 

16 083,9 17 440,7 19 174,1 19 541,5 19 614,4 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per 
innbygger 6-15 år 

2 985,1 3 350,2 2 599,9 4 048,9 2 311,6 

Produktivitet      
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert 
av barnevernet (f. 252) 

351 080 331 176 412 006 430 127 444 076 

Brutto driftsutgifter per barn som ikke er 
plassert av barnevernet (funksjon 251) 

27 564 25 941 40 823 50 599 41 690 

Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per 
elev i grunnskolen 

527,8 677,8 933,9 898,0 1 014,8 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), 
per elev i grunnskolen 

4 089 4 189 1 568 1 563 1 348 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole 
(202), per elev 

99 788,4 104 126,3 106 423,2 109 112,3 103 019,7 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale 
barnehager per korrigert oppholdstime (kr) 

76,8 81,1 79,3 77,7 78,8 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
skolefritidstilbud (215), per komm. bruker 

28 697 30 120 33 639 29 046 31 957 

Korrigerte brutto driftsutgiftertil grunnskole, 
skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per 
elev 

120 290 126 688 129 679 133 926 126 222 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per elev 

93 222,0 95 905,1 104 809,5 106 938,8 100 482,0 

Dekningsgrad      
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. 
innbyggere 0-17 år 

4,9 % 4,5 % 3,4 % 3,5 % 3,0 % 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 

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

Andel elever i grunnskolen som får særskilt 
norskopplæring 

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

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat 
SFO 

43,3 % 41,6 % 50,6 % 57,6 % 57,7 % 

Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 
0-17 år 

6,6 % 6,3 % 5,1 % 5,5 % 4,8 % 
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 Kongsvinger 
2018 

Kongsvinger 
2019 

Kostragruppe 
08 

Hedmark (-
2019) 

Landet uten 
Oslo 

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

7,1 % 7,8 %       

Elevunders. 10. trinn - Trivsel 4,2 4,1       

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-
10.årstrinn 

13,9 13,4 12,9 12,6 12,9 

Nasjonale prøver 5. trinn: Regning 47,0 50,0       

Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk 48,0 50,0       

Nasjonale prøver 8. trinn: Lesing 48,0 50,0       

Nasjonale prøver 8. trinn: Regning 47,0 49,0       

Nasjonale prøver 9. trinn: Lesing 52 54       

Nasjonale prøver 9. trinn: Regning 51 51       

Standpunkt 10. trinn - Matematikk 3,4 3,2       

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-
17 år 

6,4 7,3 5,5 5,5 5,2 

Grunnlagsdata (Nivå 3)      
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 
215, 222, 223) 

212 267 223 166 3 047 115 2 711 828 67 027 252 

Andre nøkkeltall      
Netto driftsutgifter (213) Voksenopplæring 4 369 5 131 72 737 77 985 1 723 296 
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Helse og mestring 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Kommunalområdet helse og mestring har 6 enheter og en stab som tilsammen gir et bredt spekter av 
tjenester til innbyggere i alle aldre: 

1. Roverud omsorg  
2. Langelandshjemmet og Skyrud  
3. Holt og Austmarka omsorg  
4. Hjemmebaserte tjenester 
5. Helse og rehabilitering  
6. Aktivitet og bistand 

Stab helse består av 2 rådgivere og et saksbehandlerkontor.  

Forvaltning helse (saksbehandlerkontor). Behandler og saksutreder alle søknader om tjenester innen 
helse- og mestring, og tildeler disse etter utarbeidede tjenestekriterier. Tjenesten skal også 
inneha funksjonen som koordinerende enhet. Det er et høyt fokus på brukermedvirkning. Det er 
etablert tverrfaglige vedtaksteam sammen med fagtjenestene, med mål om å sikre tildeling av tjenester 
på rett omsorgsnivå basert på kartlagte hjelpebehov og lovens vilkår.  

Hjemmebaserte tjenester er delt inn i tre distrikt: Sentrum og omegn, Brandval og Austmarka. 
Tjenesten gir praktisk bistand (hjemmehjelp) og helse- og omsorgstjenester 
(hjemmesykepleie) til hjemmeboende. Dersom det er behov for det, tilbys også fysio- og 
ergoterapitjenester i hjemmet. Hjemmetjenester gis til alle aldersgrupper. Hjemmesykepleie er 
grunnmuren i kommunens helsetjenester og bidrar sterkt med å redusere og utsette behovene for mer 
omfattende tjenester.  

Dagsenteret er organisert under hjemmebaserte tjenester, og gir dagtilbud til hjemmeboende som 
aktivisering og sosialt samvær for den enkelte bruker, og som avlasting for pårørende. Det er primært 
mennesker med demensdiagnose og/eller de som er under utredning for dette som er på dagsenteret. 
Tilbudet bidrar til å utsette institusjonsplass og det er behov for å utvide tjenesten..  

Heldøgnstilbud til eldre og til andre som er i behov av det. Dette omfatter sykehjem og heldøgns 
omsorgsboliger (HDO). Kongsvinger kommune har tre sykehjem (Langelandhjemmet, Roverudhjemmet 
og Skyrud), samt to HDO (Austbo og Holt). I tillegg har kommunen bofellesskap (Hov og Holttunet), som 
er organisert under hjemmebaserte tjenester. 

Langelandhjemmet gir tjenester tilpasset somatisk og kognitivt syke eldre med svært omfattende pleie- 
og omsorgsbehov. Sykehjemmet har også en palliativ avdeling (alvorlig syke og døende), skjermet 
avdeling for mennesker med demens, samt avdeling for alderspsykiatri. Her er også sentralkjøkkenet 
lokalisert.  

Skyrud er en institusjon som gir helhetlige helsetjenester til mennesker med demenssykdom i form av 
korttids- og langtidsopphold. 
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Roverudhjemmet har langtidsplasser til mennesker med somatisk sykdom og demenssykdom. I tillegg 
har sykehjemmet korttidsopphold, tilbud om avlastning, postkjøkken og KAD (kommunal akutt 
døgnenhet)  

Austbo og Holt har begge leiligheter tilpasset brukere med tildels omfattende pleie- og omsorgsbehov 
innen somatikk og kognitiv svikt (demenssykdom).  

Aktivitet og bistand. Enheten gir tjenester til mennesker med utviklingshemminger og 
funksjonsnedsettelser, og består av døgnbemannede boliger, bokollektiv, dagaktivitetssenter samt 
avlastningstjenester til personer med særlig tyngende omsorg for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser. Enheten leverer også timebaserte hjemmetjenester til personer med 
funksjonsnedsettelser og utviklingshemmede som bor i egne boliger.  

Helse og Rehabilitering. Enheten organiserer mange ulike fagområder som spenner fra akutte tjenester 
til helsefremmende og forebyggende arbeid: 

Helsestasjon – skolehelsetjenesten tilbyr helsefremmede og forebyggende tjenester for gravide, barn og 
unge. Tjenestens formål er å fremme psykisk og fysisk helse, forebygge sykdom og skader, utjevne 
sosiale forskjeller og forebygge og avdekke vold og overgrep. Ansatte er jordmor, helsesykepleier, lege, 
fysioterapeut, ergoterapeut og psykiatrisk sykepleier. Arbeidsoppgaver er veiledning, rådgivning, 
behandling, vaksinasjon, helsekontroller, seksuell helse, undervisning, grupperelatert virksomhet, 
smittevernarbeid og samarbeid på tvers. Tilbudet er et lavterskeltilbud og når alle barn og unge i 
kommunen. 

Fysio- og ergoterapitjenesten skal gi treffsikre og gode tiltak, og tjenesten skal sikre at alvorlig syke får 
hjelp og rehabilitering samtidig som de skal utøve forebyggende tiltak med dokumentert effekt. 
Tjenesten bistår med tilpasning av hjelpemidler til både hjemmeboende og beboere i institusjon, og er 
sammen med hjemmesykepleien sentrale i å sikre trygge og gode tjenester til hjemmeboende med 
pleie- og omsorgsbehov. 

Frisklivssentralen er en gratis kommunal helsetjeneste med tverrfaglig team som skal legge til rette for 
at innbyggeren skal kunne legge om å komme i gang med gode levevaner tross ulike utfordringer og 
sykdom.  

Kommunepsykologene arbeider på tvers av de ulike fagområdene, og brukes også i barnehager og 
skole, innen rus- og psykiatritjenesten, på helsestasjonen, frisklivssentralen og ellers der det vil være 
behov. 

Rus- og psykiatri gir tjenester i tråd med nasjonale føringer og lokale behov. Består av psykisk 
helsetjeneste, boligteam, rustjeneste, ROP tjeneste (samtidig psykiatri og rus) og aktivitetssenter. 
Tjenestene jobber både ambulant og stasjonært. Tjenesten yter også lavterskeltjenester gjennom 
samarbeidet med Frelsesarmeens tilbud "Jobben" og "Linken". 

Kreftkoordinatoren i kommunen har oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter i Kongsvinger, 
og hjelper kreftrammede og deres pårørende med å tilrettelegge hverdagen på en best mulig måte. 
Kreftkoordinatoren samordner tilbud og tjenester og tilrettelegger disse for den kreftsyke. 
Hjemmebesøk hos den kreftsyke og familien, samt det å lage gode rutiner og systemer for kreftomsorg i 
kommunen er en viktig del av koordinatorens oppgaver. Kreftkoordinatoren samarbeider tett med 
spesialisthelsetjenesten og palliativ avdeling på Langelandhjemmet. 
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Kommunens demenskoordinator og demensveileder er en del av hukommelsesteamet, og bidrar med 
råd og veiledning til personer med demens eller kognitiv svikt og deres pårørende. Den enkelte følges 
opp gjennom individuelle samtaler, og teamet bistår også i utredninger ved mistanke om demens 
sammen med spesialisthelsetjenesten og fastleger. I tillegg vil teamet bistå i kartlegging og 
tilrettelegging av tjenestebehov. Hukommelsesteamet tilbyr pårørendeskole der den demenssykes 
nærmeste får veiledning, råd og undervisning om sykdommen. I tillegg arrangeres samtalegrupper for 
pårørende. 

Kongsvinger interkommunale legevakt er en allmennmedisinsk virksomhet som skal sikre at alle som 
oppholder seg i kommunene, kan få nødvendig helsehjelp. Ordningen skal hele døgnet vurdere 
henvendelser om øyeblikkelig hjelp. Legevaktordningen består av: en legevaktsentral for mottak av 
telefonhenvendelser fra publikum, og én eller flere leger i vaktberedskap sammen med 
sykepleier/legevaktsoperatør. Kongsvinger kommune er vertskommunen for ordningen. 

Kommunen er vertskommune for Glåmdal interkommunale Krisesenter. Dette er et døgnåpent tilbud 
for alle 6 regions kommunene. Krisesenteret tilbyr midlertidig botilbud i en akuttfase, samtaler og 
veiledning samt bistand i praktiske utfordringer og kontakt med øvrige instanser. Målgruppen er kvinner 
og menn som er utsatt for vold i nære relasjoner. 

Kommunen har også ansvaret for fengselshelsetjenesten i Kongsvinger fengsel. Tjenesten er statlig 
finansiert men organiseres av kommunehelsetjenesten.  Fengselshelsetjenesten skal gi innsatte et 
tjenestetilbud på lik linje som befolkningen forøvrig. 

Enheten har også ansvaret for veterinærvaktordning.   

 

Utfordringer og strategi 

 
Bærekraftig utvikling  

Helse og mestring skal inkludere kommunens vedtatte prioriterte bærekraftmål i sine tjenester. Dette 
betyr ikke at de øvrige ikke skal vektlegges, men det er snarere en erkjennelse av at disse syv ivaretar 
innholdet i alle FNs 17 bærekraftmål. Tjenestene implementere de øvrige bærekraftsmålene i 
fokusmålene, eksempelvis: «Utrydde fattigdom», «Utrydde sult», «Rent vann og gode sanitærforhold» 
inkluderes i målet god helse. Bærekraftmålene er implementert i omstillingsarbeidet.  

  



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 112 av 183 

Helse- og mestring skal levere lovpålagte tjenester til alle ut fra behov, uavhengig av alder, 
funksjonsnivå, etnisitet, økonomi eller boforhold. Alle som oppholder seg i kommunen har krav på disse 
tjenestene. Kommunestyret har vedtatt 4 strategiske dokumenter innenfor kommunalrådet for utvikling 
og drift av tjenestene. I strategiene vektlegges bærekraftperspektivene, og det moralske ansvaret 
kommunen har for å utjevne sosiale forskjeller i helse samt gi trygge og riktige tjenester til innbyggerne 
når de er i behov av dette.  

Den største andelen av kommunens samlede budsjett går til drift av dette kommunalområdet, likevel 
løses ikke utfordringer av stadig økte økonomiske rammer. Helse og mestringstjenestene står ovenfor 
store utfordringer de neste tiårene. Eldre lever stadig lengre og behovet for helsetjenester øker i alle 
aldersgrupper. Samtidig er det behov for å drifte tjenestene mer ressurseffektivt med bakgrunn i 
kommunens økonomiske situasjon. Antall medarbeidere vil ikke kunne økes i takt med det økte 
tjenestebehovene som rapporter og framskrivninger viser. Tjenestene må endre måten de jobber på for 
å klare å møte disse utfordringene. Dette er detaljert beskrevet i strategidokumentene. Tidlig innsats i 
alle deler av helsetjenesten er avgjørende for å redusere og utsette større behov. Det er mange tiltak 
som kan bidra til å bremse veksten.  

 

Innbyggerens helsekompetanse 

Et viktig samfunnshensyn er at enkeltmennesket i utgangspunktet skal klare seg selv med minst mulig 
offentlig bistand.   

"Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe 
kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Det gjelder både beslutninger knyttet 
til livsstilsvalg, sykdomsforebyggende tiltak, egenmestring av sykdom og bruk av helse- og 
omsorgstjenesten.» (Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019–2023).  

Helsetjenestene må ha fokus på hvordan den enkelte innbyggers ressurser kan mobiliseres, og øke 
innbyggernes helsekompetanse. Satsningen skal bidra til å unngå eller utsette mer ressurskrevende 
tjenester. I den forbindelse vil det være nødvendig å satse på lavterskeltilbudene og de forebyggende 
tjenestene som setter innbyggeren i stand til selv å ta kloke valg for egen helse, livsmestring og 
alderdom.  
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Kommunens folkehelseprofil samt Ungdata og tall fra NAV viser at kommunen har utfordringer i forhold 
til yngres psykiske og fysiske helse, gjennomføring av opplæring, tilknytning til arbeidsliv og 
utenforskap. Kommunen skal være en god kommune å vokse opp i, og for å oppnå ønsket innflytting til 
kommunen må det også vises til tilbud og tiltak som kan gjøre kommunen attraktiv for barnefamilier og 
etablerere. Barn og unge skal bli voksne og eldre, og økt helsekompetanse i disse aldergruppene vil være 
positivt i forhold til unngåtte tjenestebehov i fremtiden.  

Livsstilrelaterte sykdommer  

Folkehelseprofilen viser en høy forekomst av flere livsstilsykdommer. Eksempelvis har Kongsvinger en 
høyere andel innbyggere med KOLS-diagnose enn landet forøvrig. Tjenestene erfarer gode resultater 
med medisinsk avstandsoppfølging for et utvalg brukere med KOLS. Det tilbakemeldes færre 
sykehusinnleggelser og økt livskvalitet. Dette tilbudet trappes gradvis opp og brukergruppene utvides.  

I Kongsvinger og på landsbasis er fysisk aktivitet synkende blant alle aldersgrupper i befolkningen. 
Halvparten av kommunens befolkning er stillesittende i 8 timer eller mer daglig. Andelen 
ungdomsskoleelever som er lite eller svært lite aktive er høyere enn landsnivået.  

46 av 1000 innbyggere (30-74 år) bruker medisiner mot diabetes type 2 (39 av 1000 på landsbasis). 

Seniorsenter - et viktig forebyggende tiltak  

Stortingsmelding 15 (2017-2028) Leve Hele Livet har 5 fokusområder som alle vil være godt synlige i det 
nye tilbudet som har som mål å starte opp i Januar 2021. Et seniorsenter er et sosialt møtested for 
seniorer i alle aldre, et sted som stimulerer til frivillig innsats og aktivitet og dermed motvirker isolasjon 
og ensomhet. Senteret skal fremme psykisk og somatisk helse hos seniorer, være en arena for deres 
verdiskapende innsats og være et sentralt ledd i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for 
eldre i kommunen. Kommunen har søkt og blitt innvilget tilskudd som er øremerket kommunal 
koordinator og innkjøp av utstyr.   

Gratismagasinet 60 + i Kongsvinger  

Kongsvinger kommune vil høsten 2020 i samarbeid med Skomvær forlag gi ut første utgave av 
gratismagasinet 60 + i Kongsvinger. Dette magasinet vil bli distribuert til alle innbyggere i kommunen 
over 60 år, og vil gi informasjon om tilbud som finnes, lokale lag og foreninger, redaksjonelt stoff og 
ulike artikler. Kommunen ønsker å bruke plattformen et gratismagasin kan gi til å informere og orientere 
om sine tjenester. Skal også benyttes til å øke bevissthet rundt begrepet helsekompetanse og hvilke 
muligheter den enkelte innbyggeren har til å planlegge og tilrettelegge for egen alderdom. Lokalt 
næringsliv dekker ca. 75 % av kostnadene gjennom annonsering i magasinet.  

Fra institusjon til hjemmebasert omsorg  

Hovedfokus siste året har vært å dreie tjenestene fra institusjon mot mer hjemmebasert omsorg. 
Tjenestene har oppnådd svært gode resultater gjennom tverrfaglig samarbeid hvor hjemmetjenestene 
er grunnmuren i helsetjenesten: 

Alle eksterne sykehjemsplasser er avviklet, inkludert avdelingen på Eidskog. Et mangeårig avvik knyttet 
til overbelegg og dobbeltrom er lukket. Dobbeltrommene på Langelandhjemmet er avviklet hvilket 
medfører en reduksjon på 4 somatiske plasser. Det er ingen overbelegg siste året og ingen på 
venteliste. Det har per oktober 2020 kun vært 5 overliggerdøgn på sykehuset og det er gjennomgående 
ledig kapasitet på korttidsavdeling for somatikk og rehabilitering. Kommunen balanserer på en knivsegg 
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når det gjelder korttids og avlastningsplasser for mennesker med demenssykdom. Avlastning kan ytes på 
flere måter og det er avgjørende at kommunen i dialog med pårørende finner god individuelle løsninger. 
Det er behov for å styrke dagsentertilbudet til denne gruppen slik at pårørende får mer avlastning. I 
oktober 2020 var det oppstart av ettermiddagstilbud på dagsenteret hvilket ga tilbud til 30 nye 
brukere. Det er behov for økte og mer differensierte dagsentertjenester.  

Dimensjonering av sykehjemsplasser  

Det er utarbeidet en tabell som viser et estimat for fremtidig behov for langtidsplasser i sykehjemmene. 
Hjemmesykepleien og de ambulante teamene utgjør grunnmuren i pleie og mestring og er helt sentrale i 
det å utsette behov for tjenester på et høyere nivå. En styrkning av hjemmebaserte tjenester omfatter 
logistikk, arbeidsmetoder, kvalitet og ressurser.  

Kommunen har i dag 137 langtids sykehjemsplasser. Tabellen nedenfor viser ulike scenarioer for antall 
sykehjemsplasser. Gjennom tidlig innsats, forebyggende tjenester, økning innen hjemmebasert omsorg, 
økt helsekompetanse i befolkningen, flere egnede boliger og tilstrekkelig antall korttidsplasser, er 
det antatt at behov for sykehjemsplass kan utsettes. Tabellen viser estimatet basert på hvor mange % av 
brukergruppen man klarer å utsette behovene for.  

 

Det er tidligere vedtatt en videreutvikling av Roverudhjemmet, samt at rådmannen skal anbefale 
hvordan tjenestene skal sikre utbygging av nok sykehjemsplasser. Gjennom 2019 ble det påstartet en 
utredning av en mulig løsning med etablering av inntil 10 nye demensplasser 
ved Roverudhjemmet.  Arbeidet med analyse og dimensjonering har fremhevet flere faktorer som blir 
viktig å inkludere i en helhetlig plan for å sikre rett antall plasser, kvalitet, ressurseffektive tjenester 
og tilgang på kompetent personell. Det er ingen tvil om at antall plasser må økes, men det er viktig å 
sikre at kommunen tar de riktige valgene som skaper bærekraftige tjenester. Ved å sikre god 
samlokalisering kan ressurser i større grad benyttes på tvers. Det er derfor behov for å bruke oppstarten 
av 2021 for å kvalitetssikre en helhetlig plan i tett dialog med brukerorganisasjonene.  

Frivillig sektor  

I Norge er velferdstjenester i hovedsak det offentliges oppgave. Samtidig er også frivillige organisasjoner 
en viktig leverandør av velferdstjenester, og den frivillige innsatsen utgjør et betydelig bidrag til det 
norske samfunnet. Kongsvinger står ved oppstarten av eldrebølgen, det vil utgjøre en utfordring både 
for kommunen og de eldre selv. Frivillig sektor trekkes fram som viktig for å møte disse 
utfordringene. Eldre hjemmeboende kan ha behov for mer enn det det kommunen tilbyr, særlig dersom 
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de ikke har pårørende som kan bistå, og her kan frivillig sektor ha en viktig rolle.  Dette samarbeidet skal 
styrkes gjennom Nyby. Dette er en velutprøvd digital plattform som muliggjør morgendagens 
velferdssamfunn: “I møte med morgendagens omsorgsutfordringer, blir det nødvendig å mobilisere 
samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter” (Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020, 
HOD). Alle aktiviteter og tilbud der frivillige kan kobles opp mot helsetjenestene samles og gjøres 
tilgjengelig gjennom en digital plattform. Dette gjør det enklere å orientere seg, melde seg som frivillig 
samt å legge inn forespørsler om oppdrag, hjelp eller aktivitetsønsker. Nye frivillige blir godkjent i 
systemet gjennom medlemsforespørsler, og plattformen er utviklet i henhold til 
personvernforordningen.  

Tett samarbeid med frivilligheten for å oppnå stor grad av livsglede i sykehjemmene er viktig. 
Kommunen har mottatt tilskuddsmidler til en midlertidig funksjon for å koordinere frivillige til 
sykehjemmene. Kommunen har også mottatt tilskuddsmidler for å iverksette måltidsvenn for 
hjemmeboende som er i behov av det.  

 

Velferds og mestring teknologi mot 2025  

Kongsvinger kommune jobber tett sammen med HIKT og de øvrige HIKT kommunene for å sikre at 
tjenestene blir i stand til å ta i bruk nye metoder for å yte gode helsetjenester.  Hensikten med VFT mot 
2025 er å anskaffe verktøy som gjør oss bedre rustet til å håndtere utfordringene.     

Prosjektet skal anskaffe en felles, helhetlig digital kjerneløsning («velferdsteknologisk plattform») for 
helsesektoren. Løsningen skal gi grunnlag for bedre og mer effektive tjenester innenfor helse- og 
omsorgssektoren.  
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Koordinerende enhet  

Gjennom arbeidet med å vurdere sårbarhet og risiko i kommunalrådet er det avdekket et stort behov 
for å sikre at kommunen ivaretar sine lovpålagte forpliktelser knyttet til koordinerende enhet. Andelen 
av kompleks brukersaker som krever koordinerte tjenester øker og det er gjennom strategiene vedtatt 
at Kongsvinger kommune skal sikre gode og helhetlige pasientforløp. Kommunen er lovpålagt å ha en 
koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 7-3. Dette skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med 
behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Selv om funksjonen omtales 
som «enhet» stiller lovverket ingen krav til en egen organisatorisk enhet. Enheten må være lett å 
komme i kontakt med for brukere og samarbeidspartnere. Enhetens virkeområde på tvers av enheter, 
fagområder, nivåer og sektorer taler for at den bør plasseres høyt oppe i organisasjonen. Kongsvinger 
kommune har utviklet vårt forvaltningskontor til å bli en robust avdeling med bred kompetanse, 
enhetlige rutiner for håndtering av meldinger og søknader og god oversikt. Det foreligger gode 
erfaringer fra kommuner som har etablert den koordinerende enheten i, eller i nær tilknytning til 
forvaltningsteamet. Det bør vurderes å endre navnet på teamet mer i tråd med de øvrige kommunen 
under Ahus, eksempelvis tjenestekontor for helse og mestring.  

Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeid med individuell plan (IP), oppnevning, 
opplæring og veiledning av koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den 
enkelte pasient eller bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i 
arbeidet med individuell plan. Kommunen har hovedansvaret for utarbeidelse av individuell plan når 
pasienten har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.  
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Psykisk helse og rus 

Fra 2015 til 2020 har det vært en økning i kompleksitet, antall brukere og vedtakstimer i avdelingen. 
Dette har vært løst gjennom å prioritere de lovpålagte oppgavene og dreie fra individ til gruppebaserte 
tjenester, samt avslutte tjenester hvor det har vært forsvarlig. Folkehelseprofilen viser at Kongsvinger 
kommune har store utfordringer med mange som strever med rus og psykiske lidelser.  

Spesialisthelsetjenesten har varslet en endring i sine tjenester fra 1.1.21 innen psykisk helse og rus som 
medfører en betydelig oppgaveforskyvning over til kommunehelsetjenesten. I tillegg ser man en 
generell økning i søknader som følge av pandemien med bakgrunn i økede ensomhet, arbeidsledighet 
og permitteringer. Det ble høsten 2020 satt inn midlertidig tiltak på forvaltning for å redusere 
restanselistene på ubehandlede søknader - det er lovkrav til behandlingstid. Forvalting er ajour med 
søknadene, men utøvende tjeneste i psykisk helse og rus er ikke dimensjonert for å håndtere denne 
økningen man nå erfarer over tid. 

Pakkeforløp psykisk helse og rus 

Pakkeforløpene trådte gradvis i kraft fra 2019 - og setter andre og nye krav til kommunehelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste (Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018-
2020). Dette er utdypet i "Aktiv i eget liv, strategi for psykisk helse og rusomsorg 2020-
2021". Kommunene er pliktige til at det koordinerende arbeidet i pakkeforløp for psykisk lidelser skal 
ivaretas for voksne, barn og unge. Koordinerende arbeid i pakkeforløpene gjelder også for bruker som 
ikke har behov for langvarige og koordinerte tjenester.  

For personer som allerede har en behandler/koordinator innen psykisk helse- og rustjenester i 
kommunen, er det naturlig at denne personen ivaretar arbeidet med forløpskoordinering. Det er 
anbefalt at det skal være en egen forløpskoordinator for barn og unge som er tilknyttet koordinerende 
enhet. For personer som ikke har kontakt med en behandler/koordinator i kommunen, skal det fremgå 
av kommunens nettsider hvem som har det overordnede ansvaret for å sikre videre oppfølging. Får i 
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sikre kommunenes forpliktelser knyttet til dette er det behov for å styrke forvaltningsteamet med 
ressurser.  

Tilpassede boliger 

"En god bolig forlenger livet!" For å kunne mestre hverdagen uavhengig av alder, funksjonsnivå og 
økonomi, er bolig noe av det viktigste for at innbyggerne kan oppleve å ha god helse og livskvalitet. En 
egnet og god bolig er også helt essensielt når man er i behov av tjenester i hjemmet: alle bruksrom på 
en flate, gode og trygge oppvarmingsmuligheter, god fremkommelighet og god atkomst til boligen gir 
den enkelte bruker bedre mestringshverdag også når sykdom eller alder gjør seg gjeldende. For å ivareta 
gode arbeidsforhold for kommunens ansatte i helse- og mestringstjenestene er også egnethet ved 
brukerens bolig avgjørende.  

Kongsvinger kommune ble sammen med 11 andre norske kommuner i 2020 tatt opp i Husbankens 
nettverk for Aldersvennlige boliger og bomiljø. Dette nettverket vil gjennom erfaringsdeling og faktiske 
tiltaksordninger fokusere på alle typer boliger og boformer som gjør det trygt og godt for innbyggerne: i 
eget hjem, i bofellesskap, i leiligheter eller i omsorgsboliger og institusjoner. Gjennom tilskuddsmidler 
og hjelpemidler kan kommunen bistå med tilrettelegginger i den enkeltes hjem. Det jobbes også aktivt 
med samarbeid med utbyggere for å etablere nye og egnede boliger spesielt med tanke på eldre. Særlig 
ses det på mulighet for nybygging i tettstedene som er vedtatt som satsningsområder i kommunen: 
Roverud, Brandval, Lundersæter og Austmarka. Tilbakemeldinger fra innbyggerne viser at det er en høy 
terskel for de fleste å flytte fra sitt lokalområde og inn til Kongsvinger, og de fleste ønsker å fortsatt 
kunne bo og motta tjenester i sitt nærmiljø. En egnet bolig vil også omfatte installering og bruk av 
velferds- mestrings- og trygghetsteknologi.  

Kongsvinger kommune er tatt opp i programmet Ung4Reg (Helsedirektoratet og Fylkesmannen), et 
prosjekt som følger opp tiltak for å forhindre psykisk uhelse og utenforskap hos barn og unge. 
Kongsvinger er deltaker på grunnlag av arbeidet som gjøres i Kongsvingermodellen/Eie først: 
barnefamilier i vedvarende lavinntekt eller uten annen inntekt enn velferdsordninger gis mulighet til 
startlån og etableringsstøtte for å finansiere kjøp av egen og egnet bolig. Årlig skal 3-4 familier få 
tilbudet, og de vil bli fulgt opp av helhetlige og tverrfaglige tjenester ved behov. Så langt er 
Kongsvingerprosjektet svært vellykket, og det skaper stor interesse i resten av kommune-Norge.  

I KS-sak 058/20 bes rådmannen innen februar 2021 levere en sak der det utredes fremtidig 
boligforvaltning i Kongsvinger kommune. Dette vil være et viktig arbeid for å kartlegge ulike boligbehov, 
verktøy for anskaffelser av boliger og boligmasse til boligsosiale formål, samarbeid med private 
tilbydere, aktiv bruk av Husbankens virkemidler og hvordan sosial bærekraft kan inkluderes.  
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Ressurskrevende tjenester  

Kommunen har et økende antall innbyggere med behov for svært ressurskrevende tjenester og høy 
bemanningsfaktor. Dette har til dels sammenheng med overføring av oppgaver som tidligere lå under 
spesialisthelsetjenesten til kommunen. Innslagspunktet for refusjonsordningen er fra nasjonalt hold 
foreslått økt og dette kan gi negativt utslag for kommuneøkonomien.  

Sosial ulikhet i helse.  

Kommunen har utfordringer knyttet til en stor andel barnefamilier i vedvarende lavinntekt, «arvet sosial 
nød», mange unge på velferdsordninger utenfor skole og arbeidsliv, samt mange eldre med 
sosioøkonomiske og helsemessige utfordringer. Kongsvinger har et høyere antall innbyggere med 
livsstilsrelaterte sykdommer enn sammenliknbare kommuner.  

Miljø 

Tjenestene bruker bil ut til brukere, til dels over store avstander. Dette er kostnadskrevende i tid og 
personalressurser, men medfører også betydelige utslipp. I tillegg forbruker tjenestene (og 
pasienter/brukere) store mengder engangsutstyr som igjen medfører store mengder avfall. Enkelte 
legemidler og medisinsk utstyr gir også giftutslipp (særlig ut i kloakk/renovasjon og til avfallsdeponier). 
Det er behov for å inkludere mer av miljøperspektivene inn i planverk for kommunalområdet.  

Levekårsutfordringene påvirker de store folkesykdommene, i tillegg påvirker dårligere levekår og 
sosioøkonomiske utfordringer utdanning og tilknytning til arbeidslivet. Det fysiske miljøet er 
grunnleggende for helse- og livskvalitet, særlig gjelder dette bolig og boforhold. Inkludering og 
integrering, sosial støtte og nære relasjoner er vesentlig for å opprettholde god helse –og dermed også 
utsette eller forhindre behov for ressurskrevende helsetjenester.  
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Organisasjon og medarbeidere 

 
  

Årsverksutvikling                 

Helse og mestring Faste     Vikarer     Midlertidige     

  Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % 

2018 656 477,6 72,8 74 36,4 48,2 32 24,5 76,6 

2019 632 489,8 77,5 94 52,0 55,3 67 38,0 56,7 

15.10.2020 647 512,6 79,2 92 52,3 56,8 60 39,5 65,8 

Endring 2018-2019 -24 12,2 4,7 20 15,6 7,1 35 13,5 -19,9 

Endring 2019-2020 15 22,8 1,7 -2 0,3 1,5 -7 1,5 9,1 

Endring 2018-2019 % -3,7 % 2,6 %               

Endring 2019-2020 % 2,4 % 4,7 %               

Helse og mestring Totalt     

  Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % 

2018 762 538,5 70,7 % 

2019 793 579,8 73,1 % 

15.10.2020 799 604,4 75,6 % 

Endring 2018-2019 31 41,3   

Endring 2019-2020 6 24,6   

Endring 2018-2019 % 4,1 % 7,7 %   

Endring 2019-2020 % 0,8 % 4,2 %   

 

Den vedtatte styrkningen av grunnbemanning og innføring av avdelingsledernivå er 
effektuert.  Gjennomsnittlig stillingsprosent utvikler seg i positiv retning.  

 Sykefravær 

Sykefraværet preges av pandemisituasjonen. Det er avgjørende at helsepersonell ikke kommer på jobb 
med symptomer på øvre luftveisinfeksjoner og at barn holdes hjemme fra skolen ved symptomer. 
Kommunalområdet har tilsammen hatt 253 medarbeidere som i løpet av pandemien har vært i 
karantene.  

Det er enkeltavdelinger som gjennom flere år har hatt et høyt fravær, og arbeidet med å redusere dette 
intensiveres gjennom samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten.  

Rekruttering 

Den demografiske utviklingen fordrer flere ansatte i helsetjenestene, særlig er det viktig å ha nok og 
riktig sykepleierkompetanse. Kommunen står ovenfor en utfordrende rekrutteringssituasjonen for 
særlig sykepleiere og vernepleiere fremover. Nasjonal mangel, behov for økende antall sykepleiere og 
vernepleiere i alle kommuner, kombinert med stor økning på Ahus Kongsvinger gjør dette ekstra 
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krevende. Det er ønskelig å etablere en stipendordning for primært sykepleiestudenter og noen 
vernepleierstudenter med en kronesum pr semester, mot at studenten inngår avtale om helgebrøk og 
arbeid i minimum 4 uker om sommeren. Etter oppnådd autorisasjon tilbys 100 % fast stilling.   

Kontinuitet og stabilitet er viktig grunnlag for lav turnover, attraktivitet i forbindelse med rekruttering og 
et generelt godt omdømme som arbeidsplass. Heltidskultur er viktig for å styrke medarbeidernes 
tilknytning til arbeidsplassen og deres motivasjon for oppgavene. I Helse- og mestring er 19 % av 
medarbeiderne uten formell fagutdanning, og det er behov for å redusere denne andelen. Kommunen 
legger til rette for at ufaglærte kan ta fagbrev gjennom "Fagbrev på jobb". 

Det ligger et rekrutteringspotensiale i økt synlighet av kommunen og den faglige kompleksiteten 
kommunen som arbeidsgiver kan tilby. De ansattes rolle som ambassadører og formidler av 
kommunehelsetjenesten vil også være avgjørende for omdømme- og rekrutteringsarbeidet. 

 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på enhet (tabell) 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Helse og rehabilitering 80 434 82 924 78 420 76 465 76 465 76 465 
Roverud omsorgsenhet 78 257 77 265 73 620 73 620 73 620 73 620 
Austmarka og Holt omsorgsenhet 45 353 45 854 44 713 44 713 44 713 44 713 
Langeland og Skyrud omsorgsenhet 84 557 82 183 79 387 79 037 79 037 79 037 
Hjemmebaserte tjenester Kongsvinger 50 618 54 026 56 260 56 019 56 019 56 019 
Aktivitet og Bistand 58 230 49 239 49 867 49 867 49 867 49 867 
Helse 9 969 9 885 15 078 19 167 24 230 22 262 

Sum 407 418 401 375 397 345 398 888 403 951 401 983 

 

Driftsbudsjett med endringer 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett  401 375 401 375 401 375 401 375 

Tekniske justeringer     
Pensjon endring 20 - 15,8 -3 782 -3 782 -3 782 -3 782 
Pensjon endring 20,5 - 16,6 -11 473 -11 473 -11 473 -11 473 
Prisjustering 0 0 0 0 
Sum Tekniske justeringer -15 255 -15 255 -15 255 -15 255 

Vedtak forrige periode     
Folkehelsekoordinator -258 -258 -258 -258 
Husleie nye psykiatriboliger -2 296 -2 296 -2 296 -2 296 
Justering av tekniske justeringer 467 467 467 467 
Justering av tekniske justeringer 239 239 239 239 
Ksak 139/18 Digeff-kutt / Budsjettmessige 
avsetninger 

-784 -1 178 -1 178 -1 178 

Ksak 139-18 Demensboliger 3 000 3 000 3 000 3 000 
Ksak 139-18 Digeff -750 -650 -650 -650 
Ksak 139-18 Hjelpemidler til ansatt i 
hjemmebaserte tjenester 

100 100 100 100 

Ksak 139-18 Inventar og utstyr Helse -275 -275 -275 -275 
Ksak 139-18 Reduksjon sykefravær til 
landsgjennomsnitt 

-12 -12 -12 -12 

Ksak 165/19 Bruk av  fond Interkommunal 
øyeblikkelig hjelp 

1 000 3 000 3 000 3 000 

Ksak 165/19 Demensboliger -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Ksak 165/19 Digeff-kutt 734 1 128 1 128 1 128 
Ksak 165/19 Effektivisering av kommunal drift 
med omlag 3 % i 2020/2021. Ytterligere 
effektivisering i 2022 og 2023 

-7 712 -11 664 -15 529 -15 529 

Ksak 165/19 Inventar og utstyr - helse -250 -250 -250 -250 
Ksak 165/19 Omstilling 2020 7 712 11 664 15 529 15 529 
Ksak 165/19 Omstilling 2020 - effekt 2020 7 640 7 640 7 640 7 640 
Ksak 165/19 Utsettelse av sertifisering av 
Livsglede sykehjem - innføre tiltakene i ordinær 
drift 

112 112 112 112 

Ksak 165/19 Økt grunnbemanning / tiltak for 
reduksjon av sykefravær 

1 500 1 500 1 500 1 500 

Ksak 19/1196 sertifisering som 
livsgledesykehjem 

-112 -112 -112 -112 

Psykiatriboliger 1 148 1 148 1 148 1 148 
Sum Vedtak forrige periode 8 204 10 304 10 304 10 304 

Lønns- og prisvekst     
Prisjustering 718 718 718 718 
Sum Lønns- og prisvekst 718 718 718 718 

Konsekvensjustert budsjett -6 333 -4 233 -4 233 -4 233 

Konsekvensjustert ramme 395 042 397 142 397 142 397 142 

Innsparingstiltak     
Avvikling av 4 dobbeltrom Langelandhjemmet -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 
Avvikling av eksterne plasser psykisk helse og 
rus 

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Avvikling ekstern sykehjemsplass -960 -960 -960 -960 
Digitale møter, kurs og konferanser fremfor 
fysiske 

-470 -470 -470 -470 

Effektiviseringstiltak 0 0 -1 952 -3 920 
Endring driftsform KAD -2 926 -4 926 -4 926 -4 926 
Gevinstuttak digitalt tilsyn Skyrud -350 -700 -700 -700 
Gevinstuttak profil elektronisk pasientjournal -250 -250 -250 -250 
Innkjøp -106 -106 -106 -106 
Merkantil ressurs  Avdeling rus og psykisk helse 
- naturlig avgang 

-335 -335 -335 -335 

Reduksjon av vikarer - fsk sak 133/20 -1 446 -1 446 -1 446 -1 446 
Reduksjon av årsverk -600 -600 -600 -600 
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Reduksjon av årsverk  -400 -400 -400 -400 
Reduksjon merkantil stilling -604 -604 -604 -604 
Reduksjon overliggerdøgn utskrivningsklare fra 
spesialisthelsetjenesten 

-200 -200 -200 -200 

Reduksjon årsverk  praktisk bistand -340 -681 -681 -681 
Redusert husleie for tomme boliger - 
Boligstiftelsen 

-23 -23 -23 -23 

Redusert ramme  - gevinstuttak digitale tilsyn -136 -136 -136 -136 
Redusert ramme Glåmdal krisesenter 0 -60 -60 -60 
Redusert ramme Interkommunal legevakt 0 -100 -100 -100 
Sum Innsparingstiltak -12 396 -15 247 -17 199 -19 167 

Nye tiltak     
1 årsverk  - koordinerende enhet og 
forløpskoordinator 

705 705 705 705 

Avvikling av 4 dobbeltrom Langelandhjemmet 680 680 680 680 
Driftsmidler til 10 nye langtidsplasser for 
mennesker med demens 

0 3 508 10 523 10 523 

Endret innretning av basistilskudd og innføring 
av grunntilskudd 

1 099 1 099 1 099 1 099 

Endring driftsform KAD 1 218 1 218 1 218 1 218 
Fagbrev på jobb - endret stillingskode 215 215 215 215 
Gevinstuttak profil elektronisk pasientjournal 21 42 42 42 
Korona 2021  - Luftveisklinikk, koronatelefon og 
test 

2 200 405 405 405 

Ny BPA-ordning 1 652 1 652 1 652 1 652 
Ny ordning i HBT Brandval 1 157 1 157 1 157 1 157 
Ny ressurskrevende bruker 2 600 2 600 2 600 2 600 
Stipendordning sykepleie- og 
vernepleierstudenter 

200 200 200 200 

Styrking av psykisk helse og rus for innbyggere 
over 18 år 

800 800 800 800 

Sykepleier HBT 300 300 300 300 
Sykepleier legevakt 750 750 750 750 
Trygghetsalarm som helsetjeneste - bortfall av 
egenandel  

220 780 780 780 

Vikarmidler for å dekke opp deltagelse på 
fagsskole 

650 650 650 650 

Prisjustering 232 232 232 232 
Sum Nye tiltak 14 699 16 993 24 008 24 008 

Nye tiltak og realendringer budsjett 2 303 1 746 6 809 4 841 

Ramme 2021-2024 397 345 398 888 403 951 401 983 

 

Innsparingstiltak 
 

Avvikling av 4 dobbeltrom Langelandhjemmet 
Dobbeltrommene på Langelandhjemmet skal avvikles. Verdighetsgarantiforskriften § 3 bokstav h, sier at 
de eldre som bor på helseinstitusjon skal tilbys enerom. Kvalitetsforskriften § 3, sier at pasienten skal 
tilbys eget rom ved langtidsopphold. 

 Dette ble effektuert oktober 2020. Langelandhjemmet er bygget i mur konstruksjon, og det er ikke 
mulig å endre til mindre enkeltrom. Rommenes størrelse vil derfor opprettholdes, og kommunen er i 
prosess på hvordan tjenesten best kan utnytte størrelsen 

Avviklingen gir tap av inntekt for 4 plasser og en reduksjon i årsverk.  

Planlagt avvikling av dobbeltrom på Langelandhjemmet gir noe redusert lønnsutgifter - og redusert 
inntekt på brukerbetaling.  
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Avvikling av eksterne plasser psykisk helse og rus 

De siste årene har tjenesteområdet psykisk helse og rus kjøpt 4 eksterne plasser til ressurskrevende 
brukere med omfattende utfordringsbilde. Avdelingen har systematisk bygget nødvendig kompetanse 
og egnede lokaler, og overførte i 2020 to av disse brukerne tilbake til den kommunale helsetjenesten. I 
2021 skal de to siste brukerne tilbakeføres.  

Avvikling ekstern sykehjemsplass 

Kongsvinger kommune har opprettholdt en ekstern sykehjemsplass med bakgrunn i etiske vurderinger. 
Det aktuelle sykehjemmet ble besluttet nedlagt, og bruker er tilbakeført til vårt eget sykehjem.  

Endring driftsform KAD 

Den interkommunale IKØ avdelingen ble i Ksak 51/20 vedtatt avviklet fra 15.8.20. I påvente av utredning 
og politisk sak om ny varig løsning for KAD (kommunal akutt døgnplass) er det laget en administrativ 
avtale for et midlertidig KAD tilbud for innbyggere i Kongsvinger, Nord-Odal og Grue. Det er etablert 2 
KAD plasser som en integrert del av korttidsavdelingen på Roverudhjemmet. Den midlertidige løsningen 
medfører en betydelig reduksjon i rammen, samtidig som kvalitet og det allmennmedisinske nivået er 
godt nok.  

Nytt midlertidig KAD tilbud har fått nytt kostnadssted og budsjettmidlene er overført fra enhet for helse 
og rehabilitering over til Roverudhjemmet.   

Gevinstuttak digitalt tilsyn Skyrud 

Ved innføring av digitalt tilsyn kan det endres fra våken til hvilende nattevakt for deler av nattjenesten.  

Gevinstuttak profil elektronisk pasientjournal 

Det er behov for å ta i bruk flere funksjoner i pasientjournalsystemet. Dette vil bidra til betydelig økt 
kvalitet, pasientsikkerhet, kontroll og sikre at kommunen overholder lovkrav. 

Det er ønskelig å ta i bruk elektronisk arkivkjerne i profil og svarUt. Det samme gjelder skanning slik at 
pasientjournalen blir hel-elektronisk og all informasjon finnes i pasientens journal. 

Ruteoptimering for hjemmetjenesten er å planlegge logistikken på tjenestene. Det handler om mer enn 
spart kjøretid. Modulen tar også hensyn til en mengde menneskelige faktorer som at pasientene skal få 
besøk til avtalt tid, at de besøkende har riktig kompetanse, og at pasientene helst skal få besøk av 
ansatte som har vært på besøk tidligere.  Systemet gir størst effekt for kvalitet.   

Innkjøp 

Visma Bestiller / Behovsmelder. Effektivisering og oppstramming av innkjøpsrutiner, og gevinster av nye 
rammeavtaler. 

Merkantil ressurs Avdeling rus og psykisk helse - naturlig avgang 

Gjennom omstilling 2020 er det vurdert at det kan reduseres med merkantilressurs i helse og 
rehabiliteringsenheten - skjer gjennom naturlig avgang.  
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Reduksjon av vikarer - fsk sak 133/20 

Formannskapets innstilling i sak 133/20 

Reduksjon av årsverk 

Gjennom omstilling 2020 er det lagt opp til at aktiviteter for hjemmeboende i større grad skal løses 
gjennom dagsenter, seniorsenter og Nyby (frivillighet).  

Reduksjon av årsverk  

Det er vurdert at det kan reduseres med 1 avdelingsleder ved Austbo HDO. Dette fordrer imidlertid at 
sykepleiertjenesten får avsatt mer tid til å følge opp det faglige arbeidet og den sykepleiefaglige 
administrasjonen knyttet til den enkelte pasient.  Det vurderes også at dette er et godt beholde og 
rekruttere tiltak for sykepleiere. Totalt sett gir tiltaket en innsparing på 0,5 årsverk.  

Reduksjon merkantil stilling 

Gjennom en samlet vurdering er det foreslått å ikke tilsette i vakant merkantil stilling i hjemmebaserte 
tjenester. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal sikre at arbeidsoppgavene blir fordelt på de øvrige 
merkantilt ansatte i kommunalområdet.  

Reduksjon overliggerdøgn utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten 

Det foreslås å redusere posten for utskrivningsklare pasienter fra sykehus med 200.000. 

Per oktober 2020 er kommunen kun fakturert for 5 døgn innen somatikken.  

Reduksjon årsverk praktisk bistand 

Det skal reduseres med 1 årsverk i praktisk bistand som følge av digitalisering av innkjøp av matvarer for 
brukere i hjemmebaserte tjenester. Per i dag reiser hjemmehjelpen fysisk på butikken for den enkelte.  

Redusert ramme - gevinstuttak digitale tilsyn 

Enheten har innført digitale tilsyn på flere brukere. Dette har medført mange kvalitative gevinster og en 
reduksjon i lønnsmidler.  

Redusert ramme Glåmdal krisesenter 

Redusert ramme som følge av omstilling 2020.  

Redusert ramme Interkommunal legevakt 

Redusert ramme som følge av omstilling 2020.  

 

Nye tiltak 

 

1 årsverk - koordinerende enhet og forløpskoordinator 

Gjennom arbeidet med å vurdere sårbarhet og risiko i kommunalrådet er det avdekket et stort behov 
for å sikre at kommunen ivaretar sine lovpålagte forpliktelser knyttet til koordinerende enhet. Andelen 
av kompleks brukersaker som krever koordinerte tjenester øker og det er gjennom strategiene vedtatt 
at Kongsvinger kommune skal sikre gode og helhetlige pasientforløp.    
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Kommunen er lovpålagt å ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i 
kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3. Dette skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til 
pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.   

Kommunen er pliktig til at det koordinerende arbeidet i pakkeforløp for psykisk lidelser skal ivaretas for 
voksne, barn og unge - gjennom en egen forløpskoordinator.   Hos mange kommuner er det 
koordinerende enhet som også har denne arbeidsoppgaven. Koordinerende arbeid i pakkeforløpene 
gjelder også for bruker som ikke har behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

For å ivareta disse to funksjonene er det nødvendig å styrke med 1 årsverk. 

Avvikling av 4 dobbeltrom Langelandhjemmet 

Dobbeltrommene på Langelandhjemmet skal avvikles. Verdighetsgarantiforskriften § 3 bokstav h, sier at 
de eldre som bor på helseinstitusjon skal tilbys enerom. Kvalitetsforskriften § 3, sier at pasienten skal 
tilbys eget rom ved langtidsopphold. 

  Dette ble effektuert oktober 2020. Langelandhjemmet er bygget i mur konstruksjon, og det er ikke 
mulig å endre til mindre enkeltrom. Rommenes størrelse vil derfor opprettholdes, og kommunen er i 
prosess på hvordan tjenesten best kan utnytte størrelsen 

Avviklingen gir tap av inntekt for 4 plasser og en reduksjon i årsverk.  

Planlagt avvikling av dobbeltrom på Langelandhjemmet gir noe redusert lønnsutgifter - og redusert 
inntekt på brukerbetaling.   

Driftsmidler til 10 nye langtidsplasser for mennesker med demens 

Det er tidligere vedtatt en videreutvikling av Roverudhjemmet, samt at rådmannen skal anbefale 
hvordan tjenestene skal sikre utbygging av nok sykehjemsplasser.  Gjennom 2019 ble det påstartet en 
utredning av en mulig løsning med etablering av inntil 10 nye demensplasser 
ved Roverudhjemmet.  Arbeidet med analyse og dimensjonering har fremhevet flere faktorer som blir 
viktig å inkludere i en helhetlig plan for å sikre rett antall plasser, kvalitet, ressurseffektive tjenester 
og tilgang på kompetent personell. Det er ingen tvil om at antall plasser må økes, men det er viktig å 
sikre at kommunen tar de riktige valgene som skaper bærekraftige tjenester.   Ved å sikre god 
samlokalisering kan ressurser i større grad benyttes på tvers. Det er derfor behov for å bruke oppstarten 
av 2021 for å kvalitetssikre en helhetlig plan i tett dialog med brukerorganisasjonene.   

Endret innretning av basistilskudd og innføring av grunntilskudd 

For å bidra til rekruttering til og stabilitet i fastlegeordningen er det vedtatt å endre innretningen på 
basistilskuddet til fastleger med virkning fra 1. mai 2020. 

Det er innført et knekkpunkt i basistilskuddet svarende til 1000 listeinnbyggere. Satsen under 
knekkpunktet er høyere enn satsen over knekkpunktet. Satsen er økt med 78 kroner for de første 1000 
listeinnbyggerne, fra 499 kroner til 577 kroner. For listeinnbygger 1001 og oppover er satsen uendret på 
499 kroner. Kommunens merutgifter anslås i revidert statsbudsjett 2020 til kr 824 000,- og 
helårsvirkningen av vedtaket er beregnet til  være 1 098 666. 

Dette er bevilget over kommunens rammetilskudd (kap. 571, post 60) 
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Endring driftsform KAD 

 Den interkommunale IKØ avdelingen ble i Ksak 51/20 vedtatt avviklet fra 15.8.20. I påvente av 
utredning og politisk sak om ny varig løsning for KAD (kommunal akutt døgnplass) er det laget en 
administrativ avtale for et midlertidig KAD tilbud for innbyggere i Kongsvinger, Nord-Odal og Grue. Det 
er etablert 2 KAD plasser som en integrert del av korttidsavdelingen på Roverudhjemmet. Den 
midlertidige løsningen medfører en betydelig reduksjon i rammen, samtidig som kvalitet og det 
allmennmedisinske nivået er godt nok.  

Nytt midlertidig KAD tilbud har fått nytt kostnadssted og budsjettmidlene er overført fra enhet for helse 
og rehabilitering over til Roverudhjemmet.   

Fagbrev på jobb - endret stillingskode 

Hjemmebaserte tjenester har flere medarbeidere som er med i ordningen fagbrev på jobb og enheten 
er derfor i behov av å styrke lønnsrammen for å sikre lønnsøkningen dette medfører.  

Gevinstuttak profil elektronisk pasientjournal 

Det er behov for å ta i bruk flere funksjoner i pasientjournalsystemet. Dette vil bidra til betydelig økt 
kvalitet, pasientsikkerhet, kontroll og sikre at kommunen overholder lovkrav. 

Det er ønskelig å ta i bruk elektronisk arkivkjerne i profil og svarUt. Det samme gjelder skanning slik at 
pasientjournalen blir hel-elektronisk og all informasjon finnes i pasientens journal. 

Ruteoptimering for hjemmetjenesten er å planlegge logistikken på tjenestene. Det handler om mer enn 
spart kjøretid. Modulen tar også hensyn til en mengde menneskelige faktorer som at pasientene skal få 
besøk til avtalt tid, at de besøkende har riktig kompetanse, og at pasientene helst skal få besøk av 
ansatte som har vært på besøk tidligere.  Systemet gir størst effekt for kvalitet.   

Korona 2021 - Luftveisklinikk, koronatelefon og test 

Alle kommuner er pålagt å ha et bemanningssystem tilpasset behov av telefonhenvendelser, 
testing, smittesporing og beredskap med hensyn til Covid-19 pandemien. Helsesykepleierne som 
tidligere hadde disse oppgavene er nå av nasjonale myndigheter pålagt å gå tilbake til ordinære 
driftsoppgaver i Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, og selv om personell omdisponeres internt i 
kommunene ser man at dette ikke vil gi tilstrekkelige ressurser. 

Tjenesten er pr nå bemannet hver dag, på hverdager er det to som tester og tre på telefon, i helger to 
på test, to på telefon og to i hjemmeberedskap for smittesporing. Konsekvensen av å ikke opprettholde 
tiltaket, vil medføre at koronatelefonen ikke blir besvart, målsetningen om å teste minimum 5% av 
befolkingen og smittesporing vil heller ikke bli i varetatt. Det betyr at Kongsvinger kommune vil miste 
oversikt og kontroll over koronasituasjonen i kommunen.  

Ny ordning i HBT Brandval 

Ressurskrevende bruker gjennom personlig assistanse ordning - vedtak på 60 timer per uke, tilsvarer 
1,78 årsverk. Bruker er over 67 år og det er derfor ikke mulig å søke refusjon.  

Stipendordning sykepleie- og vernepleierstudenter 

Kommunen står ovenfor en utfordrende rekrutteringssituasjonen for sykepleiere og 
vernepleiere fremover. Nasjonal mangel, behov for økende antall sykepleiere og vernepleiere l i alle 
kommuner, kombinert med stor økning på Ahus Kongsvinger gjør dette ekstra krevende. 
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Det er ønskelig å etablere en stipendordning for primært sykepleiestudenter og noen 
vernepleierstudenter med en kronesum pr semester, mot at studenten inngår avtale om helgebrøk og 
arbeid i minimum 4 uker om sommeren. Etter oppnådd autorisasjon tilbys 100 % fast stilling.  HR 
nettverket i regionen samarbeider om stipendordningen.  

Styrking av psykisk helse og rus for innbyggere over 18 år 

Fra 2015 til 2020 har det vært en økning i kompleksitet, antall brukere og vedtakstimer i avdelingen.  

År Antall brukere Antall vedtakstimer 

September 2015 203 336 

September 2020 269 585 

 

Dette har vært løst gjennom å prioritere de lovpålagte oppgavene og dreie fra individ til gruppebaserte 
tjenester, sant avslutte tjenester hor det har vært forsvarlig  

Spesialisthelsetjenesten har varslet en endring i sine tjenester fra 1.1.21 innen psykisk helse og rus som 
medfører en betydelig oppgaveforskyvning over til kommunehelsetjenesten. I tillegg ser man en 
generell økning i søknader som følge av pandemien med bakgrunn i økede ensomhet, arbeidsledighet 
og permitteringer. Det ble høsten 2020 satt inn midlertidig tiltak på forvaltning for å redusere 
restanselistene på ubehandlede søknader - det er lovkrav til behandlingstid. Forvalting er ajour med 
søknadene, men utøvende tjeneste i psykisk helse og rus er ikke dimensjonert for å håndtere denne 
økningen man nå erfarer over tid.  Det er med bakgrunn i dette behov for å stryke tjenestene både i 
form av årsverk og kompetanse.  

Folkehelseprofilen viser at Kongsvinger kommune har store utfordringer med mange som strever med 
rus og psykiske lidelser.  

 Tiltaket er 1 årsverk psykisk helsetjeneste, psykiatrisk sykepleier.   

Sykepleier HBT 

Grunnet økt oppdragsmengde må bemanningen må natt styrkes. Det er mye sykepleietekniske oppgaver 
gjennom natten. Det ble styrket noe i forbindelse med 2. tertial 2020, men det er behov for noe mer 
midler for å sikre forsvarlig natt turnus.  

Sykepleier legevakt 

Da IKØ ble etablert ble det enighet om å styrke legevakten med en sykepleiestilling på 
ettermiddag/kveld. Dette for å kunne bidra til samhandling mellom legevakt, spesialhelsetjenesten og 
eventuelt tilsyn på avdeling. Da IKØ er vedtatt avviklet i sin nåværende form vil lønnstilskudd 
til stillingen via denne ordningen utgå. 

Akuttmedisinforskiften stiller klare lovkrav til bemanning på legevakt, legevaktssentral og medisinsk 
nødmeldetjenste.  Kongsvinger interkommunale legevakt har alle tjenesteområder. 

Konsekvensen av å ha kun en sykepleier på vakt vil være at man ikke klarer å betjene legevakt, 
legevaktssentral og medisinsk nødmeldetjeneste samtidig. Dette vil sette liv og helse i fare.  

Trygghetsalarm som helsetjeneste - bortfall av egenandel  

Tidlig 2021 iverksettes en felles plattform for velferdsteknologi sammen med HIKT kommuner, og dette 
medfører en endret tjeneste for trygghetsalarmer. En digital trygghetsalarm vil da utgjøre en grunnmur 
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for den enkelte bruker, hvor det kobles til individuelle tjenester som for eksempel GPS, fallsensor og 
varsel om når bruker forlater bolig om natten. Dette tildeles som en helsetjeneste og skal derfor i 
henhold til lovverket være vederlagsfritt. Det vil fremdeles være noen innbyggere som ønsker seg 
trygghetsalarm som en ekstra sikkerhet i hverdagen. Det opprettholdes en redusert egenandel for de 
som ikke blir tildelt alarm som helsetjeneste.  

Det er beregnet at det vil bli bortfall av egenandel for ca. 200 brukere.  

Kongsvinger kommune har et fond for trygghetsalarmer, det foreslås å benytte dette i 2021.  

Vikarmidler for å dekke opp deltagelse på fagsskole 

Høgskolesenteret har gjennom koronamidler startet opp et fagskoletilbud innen rehabilitering. 
Kongsvinger kommune skal ha med 7 deltagere, og det avsettes midler til å dekke innleie den tiden 
medarbeiderne er på skolen.  

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

 
Beløp i 1000 Endringskode Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 
1 årsverk psykisk helseteam Nytt tiltak 800 800 800 800 

Sum  800 800 800 800 

 

Nye tiltak 
 

1 årsverk psykisk helseteam 
Fra 2015 til 2020 har det vært en økning i kompleksitet, antall brukere og vedtakstimer i avdelingen.  

År Antall brukere Antall vedtakstimer 

September 2015 203 336 

September 2020 269 585 

 

Dette har vært løst gjennom å prioritere de lovpålagte oppgavene og dreie fra individ til gruppebaserte 
tjenester, sant avslutte tjenester hvor det har vært forsvarlig  

Spesialisthelsetjenesten har varslet en endring i sine tjenester fra 1.1.21 innen psykisk helse og rus som 
medfører en betydelig oppgaveforskyvning over til kommunehelsetjenesten. I tillegg ser man en 
generell økning i søknader som følge av pandemien med bakgrunn i økede ensomhet, arbeidsledighet 
og permitteringer. Det ble høsten 2020 satt inn midlertidig tiltak på forvaltning for å redusere 
restanselistene på ubehandlede søknader - det er lovkrav til behandlingstid. Forvalting er ajour med 
søknadene, men utøvende tjeneste i psykisk helse og rus er ikke dimensjonert for å håndtere denne 
økningen man nå erfarer over tid. Det er med bakgrunn i dette behov for å stryke tjenestene både i form 
av årsverk og kompetanse.  

Folkehelseprofilen viser at Kongsvinger kommune har store utfordringer med mange som strever med 
rus og psykiske lidelser.  

 Tiltaket er 1 årsverk ruskonsulent.  
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Livsmestring hele livet 

Delmål 
Strategisk mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  
2021 

Mål  
2022 

Mål  
2023 

Mål  
2024 

Innbyggerne har 
gode 
forutsetninger for å 
ivareta egen helse, 
trivsel og 
livskvalitet 

Ta aktivt i bruk den digital 
plattform for frivillighet 
Nyby 

Antall oppdrag innen 
helse og mestring 

0 50 200 300 400 500 

 Øke innbyggernes  
helsekompetanse  

Antall deltagere på 
temakvelder/kurs 

0 0 50 75 100 125 

  Antall deltagere på 
visningsarena for 
velferds og 
mestringsteknologi.  

 50 100 125 150 175 

Kongsvinger 
kommune har 
tilpassede og 
differensierte 
helse- og 
omsorgstjenester 

Alltid vurdere bruk av 
mestrings og 
velferdsteknologi før 
kompenserende tjenester  
tildeles . 

Antall brukere med 
digitale tilsyn 

0 10 25 35 40 45 

  Antall brukere med 
elektronisk 
medisindispenser 

 39 50 60 70 80 

  Antall brukere med 
KOMP  

 10 15 20 25 30 

  Antall brukere med 
medisinsk 
avstandsoppfølging 

14 16 30 40 45 50 

 Antall langtidsplasser 
med god rullering på 
institusjon  

Gjennomsnittlig døgn 
på langtidsopphold 

897 890 850 825 800 775 

  Institusjonsbeboere 
på langtidsopphold 
(253,261) antall 
plasser 

143 141 137 147 147 150 

 Økt legedekning på 
institusjon og HDO i tråd 
med økning av 
institusjons og 
heldøgnsplasser 

Kommunalt ansatte 
leger Helse- og 
omsorgstjenester i 
institusjon Avtalte 
legeårsverk (årsverk) 

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

Tidlig innsats som 
et sentralt 
virkemiddel 
innenfor alle 
tjenesteområder 

Bruk av frisklivsentralen 
som forebyggende og 
tidlig innsats 

Antall unike brukere    200 250 300 350 

 Etablere seniorsenter i 
tett samhandling med 
frivilligheten  

Antall unike brukere 
av seniorsenter 

0 0 60 100 150 200 

 Helsestasjonstjenesten Antall konsultasjoner 
skolehelsetjenesten 

13 582 14 500 15 100 15 000 15000 15000 

  Antall konsultasjoner 
Unghelsa 

3 065  3 110 3 150 3 180 3150 

  Konsultasjoner 
helsestasjonen 

6 748 6 750 6 800 6 750 6750 6750 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 
 
Målene skal oppnås gjennom de vedtatte strategidokumentene som revideres annethvert år. 
Oppfølgingen av strategien skal inngå i en årlig tilstandsrapport felles for helse og mestring. 



Økonomiplan for  2021-2024 
 

Side 131 av 183 

Tilstandsrapporten skal fungere både som en årlig statusrapport, en kvalitetssikring av tjenestetilbudet, 
som evaluering av strategiene og som et grunnlagsdokument for budsjettprosessen.  

  

Kostra-analyse 

 
 Kongsvinger 

2018 
Kongsvinger 

2019 
Kostragruppe 

08 
Hedmark (-

2019) 
Landet uten 

Oslo 
Produktivitet      
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 
kommunal plass 

1 061 029 1 210 497 1 367 079 1 237 818 1 274 516 

Utgifter per beboerdøgn i institusjon 3 314 3 672 4 187 3 779 3 842 

Dekningsgrad      
Andel brukere i institusjon som har 
omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold 
(B) 

89,5 % 94,4 % 90,2 % 88,3 % 87,2 % 

Andel plasser i skjermet enhet for personer 
med demens (B) 

36,4 % 39,2 % 26,9 % 31,2 % 28,3 % 

I alt Institusjonstenester Omsorgstjenester - 
brukere per 1000 innbyggere (antall) 

9,3 9,0 4,8 10,0 8,6 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 
innbyggere 0-66 år (B) 

30 32 28 31 23 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 
innbyggere 67-79 år (B) 

68 71 69 73 67 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 
innbyggere 80 år og over (B) 

298 294 327 309 303 

over 80 år Institusjonstenester 
Omsorgstjenester - brukere per 1000 
innbyggere (antall) 

118,2 105,8 77,6 127,2 128,7 

Kvalitet      
Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning 
(prosent) 

70,4 % 73,1 % 77,7 % 76,6 % 77,7 % 

Andel plasser i enerom i pleie- og 
omsorgsinstitusjoner 

97,5 % 97,3 % 98,1 % 97,6 % 98,2 % 

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra 
Husbanken per 1000 innbyggere 

18,1 17,6 23,3 14,7 13,4 

Legetimer per uke per beboer i sykehjem 
(timer) 

0,37 0,38 0,54 0,44 0,56 

Folkehelseprofil      
Helsetilstand - Psykiske sympt./lidelser 199,1 201,0       

Oppvekst og levekår - Lavinntekt 
(husholdninger) 

13,5 9,4       

 
Kommunebarometeret baseres mye på KOSTRA tall. Innen pleie og omsorg 2019 plasserte 
Kongsvinger seg på en 234. plass, noe som er en kraftig forbedring fra 363 plass året før. Årets (2019) 
plassering er også den beste sektoren noen gang.  Kongsvinger leverer særlig gode 
tall i andel plasser i skjermet enhet på sykehjem, andel personer med demens som har 
dagaktivitet, og mottaker av BPA ( brukerstyrt personlig assistanse) , støttekontakt og omsorgslønn. 

For helse ble årets plassering på 103. plass, og det er verdt å merke seg at kommunen er nummer 1 i 
landet på andel med fullførte helseundersøkelser innen skolestart og for hjemmebesøk til nyfødte 
inne 14 dager.  

I økonomiplanen er det gjort en utvalg av indikatorer det er ekstra viktig å følge utviklingen på for å sikre 
bærekraftige tjenester.   
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Økonomi og regionale tjenester 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Økonomi og regionale tjenester er en stabs- og støtteenhet med følgende ansvarsområder: 

 kommunens overordnede økonomi-, regnskaps- og budsjettprosesser 

 innfordring 

 daglig støtte og kvalitetssikring av økonomiprosesser 

 føring av regnskap for flere selskaper 

 tilskudd til kirkelig fellesråd 

 interkommunal innkjøpsordning 

 Interkommunal samhandlingskoordinator 

 Interkommunal personvernombud 

 Interkommunal rådgiver fysisk aktivitet, frivillighet og folkehelse 

  

Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor er overført til skatteetaten fra 1.11.2020 og oppgavene utføres 
ikke lenger av kommunen. 

  

Utfordringer og strategi 

 
God økonomistyring er en forutsetning for et godt å fremtidig tjenestetilbud. Fremtidig økonomisk 
bærekraft, og være i stand til å opprettholde ordinær drift ved ulike konjunkturer er vesentlig. Dette 
krever gode systemer for oppfølging og rapportering, samt kontinuerlig fokus på effektiv bruk av 
ressurser. Økonomienheten skal tilrettelegge for god økonomistyring gjennom videreutvikling av 
verktøy for styring og gjennom kontinuerlig oppfølging av kommunens økonomiske utvikling. 

Økonomienheten har fokus på å bistå med å framskaffe og legge til rette for et godt styringsgrunnlag 
samt effektivisere, digitalisere og sikre økonomisk internkontroll. Det er satt fokus på digitalisering av 
oppgavene og økt kontroll av grunnlaget, slik at rapporteringsgrunnlaget blir best mulig. 

Tidligere års IKT- investeringer med fokus på digitalisering og automatisering har muliggjort et heldigitalt 
regnskap. Det blir stadig enklere å utføre administrative arbeidsoppgaver i selvbetjente og sikre 
løsninger med god mobilitet. Nå handler det videre om å fortsette å videreutvikle systemene og 
planlegge for fremtiden som vil i stor grad være skybaserte løsninger. 

Videreutvikle kommunens fagsystem eHandel, på innkjøp over avtale. Overordnede målsetning er å 
gjøre kostnadseffektive og riktige innkjøp i hele organisasjonen. Dette gjøres ved å profesjonalisere 
bestiller rollen i kommunen gjennom økt kompetanse og godkjenningsrutiner.  
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Regionale tjenester 

Kommunen har jobbet med å systematisere og profesjonalisere kommunens ansvar som 
vertskommune. Blant annet er felles profil for de regionale stillingene på plass. Dette arbeidet vil det 
jobbes videre med inn i planperioden. I koronatiden har man sett økt bruk av digitale hjelpemidler. Det 
har gitt effektive regionale møter. Fokus fremover bør være å utnytte de digitale system kommunen har 
best mulig, slik at arbeidsprosesser effektiviseres. 

Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK) skal blant annet inngå felles innkjøpsavtaler, etablere 
felles rutiner og gi rådgivning og bistand ifm enkeltanskaffelser. Per høst 2020 er det inngått ca 50-60 
aktive innkjøpsavtaler for regionen, det er påstartet arbeid for å gjennomgå og oppdatere felles rutiner 
og gjennomført aktiviteter for kompetanseheving. Det er en målsetning å øke antall felles 
innkjøpsavtaler, videre forbedring av anskaffelsesprosesser og operasjonalisering av 
anskaffelsesstrategien. RIIK har mottatt Klimasatsmidler for prosjektet «Mer klimavennlig innkjøp i 
Kongsvingerregionen», og prosjektet er i oppstartsfasen. 

For at RIIK i større grad skal kunne fokusere på sine hovedoppgaver, bør grensesnitt mellom RIIK og den 
enkelte kommune/selskap i avtalen i enkeltanskaffelser avklares og avstemmes tydeligere. RIIK har i 
2020 tatt i bruk arkivintegrasjon for konkurransegjennomføringsverktøy, elektronisk signering av avtaler 
og i større grad tatt i bruk konkurranseadministrasjonsverktøy. Det vurderes ytterligere digitalisering av 
anskaffelsesdokumenter, for eksempel bruk av dynamiske maler. 

Personvernombudet leder et regionalt nettverk og jobber for samhandling og samarbeid rundt 
samarbeidskommunenes arbeid med personvern. Det samarbeides også tett med HIKT og deres 
personvernombud. Personvernombudet er en uavhengig rådgiver for kommunene i deres arbeid med 
personvern og informasjonssikkerhet.  Stillingen var helt ny med GDPR i 2018, det er mye nytt i 
regelverket som skal forvaltes, og kommunene har et stykke igjen for å komme dit de bør være med 
personvernarbeidet. Det er fortsatt et stort behov for kompetanseheving og internkontroll i alle ledd i 
kommunene, noe som krever både tid og ressurser. Det er viktig at dette arbeidet settes høyt på 
agendaen og at det jobbes målrettet med dette fremover. Det er behov for økt fokus på kvalitetssystem 
og internkontrollen knyttet til IKT, informasjonssikkerhet og personvern spesielt, herunder en helhetlig 
innholdsproduksjon i alle ledd inn i Kvaliteket. 

Helse- og mestringsfeltet er i et stort behov for omstilling. Samhandlingskoordinator bidrar inn i dette. 
Kongsvingerregionen har flere roller og funksjoner i det strategiske samarbeidet på helsefeltet regionalt. 
Gjennom ulike nettverk og forum ivaretas behov og interesser relatert til samhandling med 
spesialisthelsetjenesten. Videre utviklingsarbeid i samhandling med eksterne vil derfor fortsatt være 
sentralt fremover. Når regionen står samlet øker synliggjøringen, og det er lettere å få gjennomslag for 
ønskede felles interesser. 

Regional rådgiver for fysisk aktivitet, folkehelse og frivillighet er en fellesfunksjon for flere kommuner i 
regionen. Kommunen har utfordringer med sin folkehelseprofil. Her bør det jobbes videre med å 
videreutvikle og sette mer fokus på forbedring av folkehelse.  
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Organisasjon og medarbeidere 

 

Årsverksutvikling                   

Økonomi og regionale 
tjenester Faste     Vikarer     Midlertidige     

  Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % 

2018 23 21,7 94,3             

2019 24 22,6 94,2             

15.10.2020 27 25,4 94,1 1 1 100,0       

Endring 2018-2019 1 0,9 -0,1 0 0,0 0,0       

Endring 2019-2020 3 2,8 -0,1 1 1,0 100,0       

Endring 2018-2019 % 4,3 % 4,1 %               

Endring 2019-2020 % 12,5 % 12,4 %               

Økonomi og regionale tjenester Totalt     

  Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % 

2018 23 21,7 94,3 % 

2019 24 22,6 94,2 % 

15.10.2020 28 26,4 94,3 % 

Endring 2018-2019 1 0,9   

Endring 2019-2020 4 3,8   

Endring 2018-2019 % 4,3 % 4,1 %   

Endring 2019-2020 % 16,7 % 16,8 %   

 

Det ble fra 2019 til 2020 overført 3 regionale funksjoner, 3 årsverk, til enheten økonomi og regionale 
tjenester. Personvernombud og samhandlingskoordinator ble overført fra strategienheten. Rådgiver for 
folkehelse, frivillighet og fysisk aktivitet ble overført fra Nord-Odal kommune slik at Kongsvinger overtok 
vertskommune ansvaret fra 2020. Det har vært 1 årsverk i svangerskapsvikariat i en av stillingene, som 
nå avsluttes i 2020. 

 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på enhet (tabell) 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Økonomi og regionale tjenester 9 310 10 699 10 706 10 706 10 596 10 486 
Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor 3 809 2 555 -8 -8 -8 -8 
Kontroll, Kirke og  trossamfunn 13 103 13 209 12 543 12 319 12 083 12 083 

Sum 26 222 26 464 23 241 23 017 22 671 22 561 
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett  26 464 26 464 26 464 26 464 

Tekniske justeringer     
Pensjon endring 20,5 - 16,6 -664 -664 -664 -664 
Sum Tekniske justeringer -664 -664 -664 -664 

Vedtak forrige periode     
Folkehelsekoordinator 258 258 258 258 
Justering av  tekniske justeringer 237 237 237 237 
Justering av tekniske justeringer -24 -24 -24 -24 
Ksak 139/18 Digeff-kutt / Budsjettmessige 
avsetninger 

-29 -43 -43 -43 

Ksak 165/19 Digeff-kutt 29 43 43 43 
Ksak 165/19 Miljøkoordinator 400 400 400 400 
K-sak 56/20 Revidert budsjett I - 2020 1 400 1 400 1 400 1 400 
Sum Vedtak forrige periode 2 271 2 271 2 271 2 271 

Lønns- og prisvekst     
Prisjustering 200 200 200 200 
Sum Lønns- og prisvekst 200 200 200 200 

Konsekvensjustert budsjett 1 807 1 807 1 807 1 807 

Konsekvensjustert ramme 28 270 28 270 28 270 28 270 

Innsparingstiltak     
Digitale møter, kurs og konferanser fremfor 
fysiske 

-86 -86 -86 -86 

Effektiviseringstiltak 0 0 -110 -220 
Innkjøp -3 -3 -3 -3 
Redusert ramme Glåmdal revisjon -29 -29 -29 -29 
Redusert ramme Glåmdal sekretariat Iks -65 -65 -65 -65 
Reduserte kostnader Sekretariatsfunksjon 0 -40 -80 -80 
Reduserte kostnader til Revisor 0 -184 -380 -380 
Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon -3 955 -3 955 -3 955 -3 955 
Statliggjøring av tilskudd til Trossamfunn -891 -891 -891 -891 
Sum Innsparingstiltak -5 029 -5 253 -5 599 -5 709 

Nye tiltak og realendringer budsjett -5 029 -5 253 -5 599 -5 709 

Ramme 2021-2024 23 241 23 017 22 671 22 561 

 

Innsparingstiltak 
 

Innkjøp 
Visma Bestiller / Behovsmelder. Effektivisering og oppstramming av innkjøpsrutiner, og gevinster av nye 
rammeavtaler. 

Redusert ramme Glåmdal revisjon 

Overføringen er redusert i forhold til Kontrollutvalgets budsjettvedtak 

Redusert ramme Glåmdal sekretariat Iks 

Budsjettramma er redusert i henhold til Kontrollutvalgets budsjettvedtak. 

Reduserte kostnader Sekretariatsfunksjon 

I forbindelse med omstilling 2020 foreslås det en gjennomgang også av interkommunale samarbeid med 
tanke på effektivisering. Det legges opp til dialog med selskapet og eierkommunene for å se på 
muligheter. Redusere kostnadene knyttet til Sekretariatsfunksjon, Glåmdal sekretariat Iks. 
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Reduserte kostnader til Revisor 

I forbindelse med omstilling 2020 foreslås det en gjennomgang også av interkommunale samarbeid med 
tanke på effektivisering. Det legges opp til dialog med selskapet og eierkommunene for å se på 
muligheter.  

Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon 

Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon 1.11.2020 medfører at kommunen ikke skal dekke utgifter til 
dette mer via sine budsjetter i framtiden. 
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Strategi 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Strategienheten er en stab- og støtteenhet som skal jobbe på tvers av tjenesteområdene i kommunen. 
Enhetens portefølje består av kommuneplanens samfunnsdel med handlingsdel. I tillegg har enheten 
følgende ansvarsområder: 

 Folkehelse og samfunnsmedisin 

 Samfunnssikkerhet 

 Prosjekt- og programstyring 

 Prosjektstøtte 

 Innovasjons-, digitaliserings- og IKT-støtte 

 Overordnet kommunikasjon og informasjon 

 Daglig støtte og kvalitetssikring av viktige informasjons- og digitaliseringsprosesser 

 

Utfordringer og strategi 

 
Overordnet planlegging og bærekraft 

Strategienheten har ansvar for å tilrettelegge for god politisk og administrativ samfunns- og 
organisasjonsplanlegging. En viktig oppgave vil være å utarbeide overordnede planer og strategier, samt 
bidra til utvikling av tjenester som skal legge til rette for å løse samfunnsoppdraget og bevege 
kommunen i visjonens retning. Dette innebærer utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel, samt 
bidra til at resten av organisasjonen effektivt kan løse sine kjerneoppgaver gjennom å ivareta 
sektorovergripende fellesfunksjoner. Strategienheten skal også bidra til å sikre enhetlig praksis og 
samhandling i hele organisasjonen. 

Strategienheten vil i samarbeid med kommunalområdene ha ansvar for implementering av 
bærekraftsmålene i det overordnede planverket gjennom bruk av anerkjente metoder og rammeverk. 
Arbeidet vil starte opp i 2021. 

Tverrfaglig plan- og prosjektforum  

Hvert kommunalområde har etter ny organisasjonsmodell egne staber. Utfordringen ved en 
organisering med både sentrale og desentrale staber er risiko for «siloer» og manglende tverrfaglig 
samhandling. 

Strategienhetens hovedoppgave er å sikre godt samarbeid, helhetlig planlegging og god gjennomføring 
av plan- og prosjektarbeidet i kommunen. For å sikre dette samarbeidet samt gode 
kommunikasjonslinjer, vil det høsten 2020 etableres et samhandlingsfora «tverrfaglig plan- og 
prosjektforum» hvor alle stabene deltar.  

Innovasjon, digitalisering og IKT  

Strategienheten har et særskilt ansvar for å bistå hele organisasjon med digitalisering. 
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For å kunne tilby gode velferdstjenester til innbyggerne må Kongsvinger kommune omstille og tilpasse 
tjenestene i tråd med nye forutsetninger og rammebetingelser. En vesentlig økning i 
demografikostnader fordrer nye måter å jobbe på og krever forsterket satsing og endring av dagens 
arbeidsprosesser og økt bruk av digitale verktøy. 

Kommunen står overfor store effektivitetsmessige utfordringer i de kommende årene. I fremtiden må 
kommunen gjøre oppgaver raskere, bedre og med mindre ressurser. Teknologiutvikling og 
implementering av teknologi kan bidra til dette, men for å oppnå digitalisering må også rollene og 
arbeidsprosessene endres slik at de ivaretar og utnytter potensialet i de nye digitale 
verktøyene/systemene. 

Kommunen er i gang med dette arbeidet, og det sees på alternative forbedringsprosjekter innenfor alle 
kommunalområder.  

Rådmannen har som en del av omstillingsarbeidet foreslått å redusere to vakante stillinger i 
Strategienheten knyttet til innovasjon og digitalisering, herunder rådgiver IKT og rådgiver/prosjektleder. 

Prosjektstyring- og støtte  

For å møte fremtidens utfordringer vil det kreve at kommunen som organisasjon klarer å veksle mellom 
linjeorganisering, prosjektorganisering og programorganisering for å løse hverdagens 
tjenesteutfordringer.  

Viktige premisser for å lykkes med endringsarbeid er brukermedvirkning, fokus på sikkerhet, 
ivaretakelse av personvern og helhetssyn på verdikjeden. 

Bruk av programorganisering som metode gir organisasjonen hjelp til å gjennomføre prosjekter til riktig 
kostnad, til riktig tid og med god nok kvalitet. Metoden øker også forutsetningene for å klare å leve opp 
til forventninger rundt universell utforming, gevinstrealisering, sikkerhetsarkitektur og at kommunen 
sikrer nasjonale standarder og overholder forvaltningsregler. 

Programorganiseringens mål er å utnytte felles ressurser best mulig gjennom samhandling og gjennom 
koordinering av prosjektene ved bruk av moderne og relevante verktøy.  Ved deling av «beste praksis» 
vil kommunen også kunne leve opp mot målet om å være en «lærende organisasjon». 

Et eksempel på et slikt program er Smartkommune/Smartby-programmet som vil startes opp det 
kommende året. Det er satt av 1 million til programmet i kommunens 
driftsbudsjett. Programmet/programbeskrivelsen vil belyse hvor mye øvrige midler det vil være behov 
for i programmet i økonomiplanperioden. 

Internkontroll og kvalitet  

Kommunesektoren har i dag ansvar for mange oppgaver som er viktige for innbyggerne, og det er 
nødvendig med god styring for å ivareta innbyggernes behov og rettigheter. Rådmannens internkontroll 
er en viktig del av kommunens egenkontroll, og skal bidra til å sikre kvalitet og effektivitet i 
tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser unngås. Fra 01.01.21 er 
det foretatt en endring i kommuneloven der kravene til internkontrollen nå er nedfelt i et eget kapittel, 
og tydeligere konkretisert.  

Kommunen vil gjennom bruk av kommunens elektroniske kvalitetssystem, Kvaliteket, på en enhetlig og 
systematisk måte kunne dokumentere de skjerpede kravene i den reviderte kommuneloven. Kommunen 
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vil gjennom kvalitetssystemet kunne dokumentere hvilke prosedyrer som finnes for hvordan tjenester 
skal utføres i Kongsvinger, og det er tilrettelagt for og forventet at alle ansatte gjennom systemet skal 
melde om avvik som avdekkes fra gjeldende prosedyrer, lov eller forskrifter.   

Kongsvinger kommune er opptatt av brukertilfredshet, og ønsker å få kontinuerlige tilbakemeldinger fra 
kommunens ansatte og innbyggere om opplevelsen de har i forhold til de tjenester som leveres. Det vil 
i 2021 bli gjennomført både medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser, og disse vil bli gjentatt 
hvert annet år i hele planperioden.  

Kommunikasjon og informasjon  

Strategienheten skal utvikle tydelig, samordnet og strategisk kommunikasjon som sikrer at kommunen 
når sine mål som utvikler, tjenesteleverandør og forvaltningsorgan. Kommunikasjonsstaben er gitt et 
særlig ansvar for denne oppgaven. Verktøyene og metodene som benyttes er mange og varierte. 

Kommunikasjonsstrategien for Kongsvinger kommune skal sikre en tydelig, samordnet og strategisk bruk 
av kommunikasjon som bidrar til at kommunen kan nå sine viktigste mål.  

Strategisk kommunikasjon vil være et viktig virkemiddel som krever sterk faglighet og dyktighet. 
Kommunikasjonsstaben vil både delta i og lede strategiske kommunikasjonsprosesser. 

Kommunen forvalter og utvikler egenkontrollerte kommunikasjonskanaler, slik som nettsider, trykksaker 
og kampanjemateriell for å legge til rette for et digitalt førstevalg. Det jobbes for å møte publikum der 
hvor de befinner seg; i det digitale rom og satser derfor på digital kommunikasjon og digitale løsninger.  

Helhetlig og koordinert kommunikasjon er påkrevd hvis Kongsvinger og Kongsvingerregionen skal nå 
fremtidige mål om økt tilflytning og et stadig bedre omdømme. Derfor satser kommunen sterkt på 
regionalt samarbeid med de andre kommunene og tar gjerne rollen som pådriver og drivkraft i 
samarbeidet. Dette gjør at man får energi og fremdrift inn i arbeidet med å fremme våre felles 
satsningsområder. 

Folkehelse og samfunnsmedisin  

Kongsvinger har større utfordringer knyttet til folkehelse enn andre kommuner. Det kreves et særskilt 
fokus på barn og unges oppvekstsvilkår, aktiv og trygg alderdom, reduksjon av sosiale helseforskjeller, 
boligsosialt arbeid og helsefremmende lokalmiljøer. Satsing på tverrfaglig folkehelsearbeid er en 
grunnleggende investering for et bedre liv og et bærekraftig samfunn. 

Regionen har over tid hatt utfordringer med å rekruttere samfunnsmedisinere til 
kommuneoverlegestillinger, -særlig gjelder dette de mindre kommunene. Det pågår nå en utredning for 
å se på muligheten for å etablere en regional samfunnsmedisinsk enhet/avdeling bestående av 
samfunnsmedisinere og yrkeshygieniker lokalisert i Kongsvinger kommune. Pandemien har styrket 
behovet for dette. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Kongsvinger kommune tar arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på alvor og skal være i stand 
til å takle uønskede hendelser som truer vår sikkerhet og trygghetsfølelse. 

Det har vært jobbet fokusert og langsiktig for å bedre evnen til å håndtere krisesituasjoner på best mulig 
måte. Som organisasjon har kommunen vært tidlig ute med å innføre ny metodikk, krisestøtteverktøy og 
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en høy øvelsesfrekvens. Kommunen har god oversikt over risikobildet og de overordnede 
beredskapsplaner er oppdaterte, levende dokumenter som gir retning og handlingssett ved både 
tenkelige og nærmest utenkelige hendelser. 

Kongsvinger, Norge og verden kom i 2020 i en situasjon som knapt noen har sett maken til. Slike 
situasjoner krever at kommuneorganisasjonen er øvet og forberedt på krisesituasjoner, noe Kongsvinger 
kommune er og skal være. 

Kommunen vet at store, komplekse, hendelser krever sterk kriseledelse, samarbeid, nøyaktig risiko- og 
krisekommunikasjon og vanskelig kan løses alene. Derfor fokuseres det på kompetanse, øvelser og 
kvalitet i arbeidet med samfunnssikkerhet, både lokalt og med samarbeidskommuner i 
Kongsvingerregionen. Det regionale fokuset vil bli enda sterkere i årene som kommer. Kommunen skal 
lære, forebygge og samarbeide, det skal øves mere og bedre. 

Kongsvinger kommune ønsker å være ledende på beredskapsfeltet. Kommunen skal innføre, utvikle og 
spre bestepraksis på området. Når krisen rammer så er det forberedelses- og treningsnivået som avgjør 
hvor godt krisen håndteres. Det er uvisst hva neste krise vil medføre, men kommunen forbereder seg på 
å håndtere den allerede. Det er det som er beredskap. 

Bredbånd 

Det arbeides med å revidere kommunens bredbåndstrategi. Det forventes at denne vil legges frem til 
politisk behandling i mars 2021. Det er satt av 5 millioner/år til bredbåndsutbygging på kommunens IKT-
driftsbudsjett i økonomiplanperioden. Strategien vil belyse årlig behov for midler fremover. 

Områder som får prioritet for å sikre måloppnåelse i kommende planperiode er som følger: 
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Organisasjon og medarbeidere 

 

Årsverksutvikling                   

Strategi Faste     Vikarer     Midlertidige     

  Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % 

2018 17 17 100       2 1,0 50 

2019 12 11,8 98,3 1 1,0 100       

15.10.2020 11 10,8 98,2             

Endring 2018-2019 -5 -5,2 -1,7 1 1,0 100 -2 -1,0 -50 

Endring 2019-2020 -1 -1,0 -0,1 -1 -1,0 -100 0 0,0 0 

Endring 2018-2019 % -29,4 % -30,6 %               

Endring 2019-2020 % -8,3 % -8,5 %               
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Strategi Totalt     

  Ansatte Årsverk Gj.sn. St. % 

2018 19 18,0 94,7 % 

2019 13 12,8 98,5 % 

15.10.2020 11 10,8 98,2 % 

Endring 2018-2019 -6 -5,2   

Endring 2019-2020 -2 -2,0   

Endring 2018-2019 % -31,6 % -28,9 %   

Endring 2019-2020 % -15,4 % -15,6 %   

  

 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på enhet (tabell) 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Strategi 31 434 46 357 43 790 43 802 43 591 43 379 

Sum 31 434 46 357 43 790 43 802 43 591 43 379 
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt budsjett  46 357 46 357 46 357 46 357 

Tekniske justeringer     
Pensjon endring 20,5 - 16,6 -359 -359 -359 -359 
Prisjustering 22 22 22 22 
Sum Tekniske justeringer -337 -337 -337 -337 

Vedtak forrige periode     
Ksak 139/18 Digeff-kutt / Budsjettmessige 
avsetninger 

-4 175 -4 175 -4 175 -4 175 

Ksak 139-18 Bredbånd 0 -3 000 -3 000 -3 000 
Ksak 139-18 Digeff -200 -200 -200 -200 
Ksak 141-17 Økte driftsutgiter Digeff 500 500 500 500 
Ksak 165/19 Digeff-kutt  6 772 6 772 6 772 6 772 
Ksak 35/17 Digitalisering og effektivisering -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 
K-sak 56/20 Revidert budsjett I - 2020 -1 406 -1 406 -1 406 -1 406 
Stab oppvekst/Strategi -854 -854 -854 -854 
Sum Vedtak forrige periode -1 863 -4 863 -4 863 -4 863 

Lønns- og prisvekst     
Prisjustering 1 025 1 025 1 025 1 025 
Sum Lønns- og prisvekst 1 025 1 025 1 025 1 025 

Konsekvensjustert budsjett -1 175 -4 175 -4 175 -4 175 

Konsekvensjustert ramme 45 182 42 182 42 182 42 182 

Innsparingstiltak     
Digitale møter, kurs og konferanser fremfor 
fysiske 

-241 -241 -241 -241 

Effektiviseringstiltak 0 0 -211 -423 
Innkjøp -50 -50 -50 -50 
Redusere 1 årsverk Rådgiver IKT -880 -880 -880 -880 
Redusere 1 årsverk Rådgiver/prosjektleder -960 -960 -960 -960 
Sum Innsparingstiltak -2 131 -2 131 -2 342 -2 554 

Nye tiltak     
Annonsering felles stillingsannonser -198 -198 -198 -198 
Bortfall av inntekter Rådgiver IKT/Manglende 
driftsutgifter strategienheten, jfr. beskrivelse 

600 600 600 600 

Bredbåndsatsing 0 3 000 3 000 3 000 
Gevinstuttak profil elektronisk pasientjournal 265 302 302 302 
Innkjøp 72 47 47 47 
Sum Nye tiltak 739 3 751 3 751 3 751 

Nye tiltak og realendringer budsjett -1 392 1 620 1 409 1 197 

Ramme 2021-2024 43 790 43 802 43 591 43 379 

 

Innsparingstiltak 
 

Innkjøp 
Visma Bestiller / Behovsmelder. Effektivisering og oppstramming av innkjøpsrutiner, og gevinster av nye 
rammeavtaler. 

Redusere 1 årsverk Rådgiver IKT 

Vakant stilling rådgiver IKT. 

Redusere 1 årsverk Rådgiver/prosjektleder 

Vakant stilling som rådgiver/prosjektleder. 
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Nye tiltak 

 

Bortfall av inntekter Rådgiver IKT/Manglende driftsutgifter strategienheten, jfr. beskrivelse 

 Bortfall av inntekter som har finansiert driften i enheten gjør at enheten mangler midler til 
ordinær drift. 

 Det foreslås økning på kr 100 000,- til dekning av beredskapsutgifter 

Gevinstuttak profil elektronisk pasientjournal 

Det er behov for å ta i bruk flere funksjoner i pasientjournalsystemet. Dette vil bidra til betydelig økt 
kvalitet, pasientsikkerhet, kontroll og sikre at kommunen overholder lovkrav. 

Det er ønskelig å ta i bruk elektronisk arkivkjerne i profil og svarUt. Det samme gjelder skanning slik at 
pasientjournalen blir hel-elektronisk og all informasjon finnes i pasientens journal. 

Ruteoptimering for hjemmetjenesten er å planlegge logistikken på tjenestene. Det handler om mer enn 
spart kjøretid. Modulen tar også hensyn til en mengde menneskelige faktorer som at pasientene skal få 
besøk til avtalt tid, at de besøkende har riktig kompetanse, og at pasientene helst skal få besøk av 
ansatte som har vært på besøk tidligere.  Systemet gir størst effekt for kvalitet.   

Innkjøp 

Visma Bestiller / Behovsmelder. Effektivisering og oppstramming av innkjøpsrutiner, og gevinster av nye 
rammeavtaler. 

 

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

 
Beløp i 1000 Endringskode Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 
Forskningsprosjekt Kongsvinger 
kommune – Høgskolen 

Nytt tiltak 500 500 500 0 

Sum  500 500 500 0 

 

Nye tiltak 
 

Forskningsprosjekt Kongsvinger kommune – Høgskolen 
Tiltaket går ut på å bruke digitaliseringsprosjektene i HIKT-samarbeidet som utgangspunkt for et 
forskningsprosjekt mellom kommunen og Høgskolen. Forskningen skal bidra til at kommunen får mer 
kunnskap og øker sannsynligheten for å lykkes godt i sitt digitaliseringsarbeid. Kommunens bruk av 
ressurser til tiltaket vil samtidig bidra til økt forskningsaktiviteten på høgskolen i byen. Det vil bli 
fremmet en egen sak til politisk behandling om tiltaket. 
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Kompetanse- og næringsutvikling 

 

Delmål 

 
         
Strategisk mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  
2021 

Mål  
2022 

Mål  
2023 

Mål  
2024 

Kongsvinger er 
godt rustet til å 
møte økte 
utfordringer innen 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Sikre samhandling 
med eiere av kritisk 
infrastruktur og ha 
god beredskap for 
viktige 
samfunnsfunksjoner 

Antall igangsatte 
utbyggingsområder 
for bredbånd 

 0 3 1 1 1 

  Gjennomførte 
beredskapsøvelser 

 1 1 1 1 1 

 
 

Samarbeidsdrevet og digital kommune 
 

Delmål 
 
         
Strategisk 
mål 

Delmål Indikator Siste 
måling 

2019 

Forventet  
2020 

Mål  
2021 

Mål  
2022 

Mål  
2023 

Mål  
2024 

Kongsvinger 
har et 
omdømme 
som skaper 
stolthet og 
fornøyde 
innbyggere 
og 
næringsliv 

Bruke 
kommunikasjon 
som et 
strategisk 
virkemiddel 

Netto innflytting 
(MMMM) 

65 38 50 70 80 90 

Kongsvinger 
kommune 
er digital og 
innovativ 

Innføre digitale 
verktøy som 
sikrer digitalt 
førstevalg 

Antall realiserte 
innovasjonsprosjekter 

  1 1 1 1 

 Innføre effektive 
arbeidsprosesser 
og 
fremtidsrettede 
tjenester 

Ta i bruk nye digitale 
moduler 

 3 3 3 3 3 

Kongsvinger 
kommune 
er en 
kommune 
som spiller 
på lag med 
innbyggerne 
sine 

Sikre god 
kvalitet på 
tjenstestene 
gjennom åpent, 
strukturert og 
systematisk 
kvalitetsarbeid 

Gjennomførte 
brukerundersøkelser 

 10 17 10 17 10 
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Oppfølgingsplan for prioriterte planer 2020-2023 
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Gebyr og egenbetaling 
 
I hovedsak er det få endringer i foreslåtte avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2021. De foreslåtte 
endringene følger i hovedsak prisveksten.  

Oppvekst og læring 

GEBYRER KOMMUNALOMRÅDE  

Opphold i barnehage  

Kongsvinger kommune følger forskrift om foreldrebetaling i barnehager.  Det er fastsatt en 
maksimalgrense for foreldrebetalingen i Stortingets årlige budsjettvedtak.   

Makspris for barnehageplass i 2021 er fastsatt til kr 3 230,00 pr. mnd. 

Ved flere barn i barnehage gis søskenmoderasjon med 30 % for barn 2 og 50 % fra og med barn 
3.   Barnefamilier med lav betalingsevne, kan etter søknad gis reduksjon eller fritak for 
foreldrebetaling.         

Alle barn vil få tilbud om matservering i barnehagen.  Ordningen er frivillig, slik at de som ikke ønsker å 
benytte seg av tilbudet, kan reservere seg mot dette. Matservering faktureres som et tillegg til 
maksimalprisen for opphold i barnehagen.   Betalingen reduseres prosentvis dersom barnet ikke har hel 
plass. 

Juli måned er betalingsfri. 

Sats for matservering er satt til kr. 350,00 pr. mnd. 

  

Barnehage 2020 2021 

100 % plass (Inntil 50 timer pr uke)     

1. barn 3 135,00 3 230,00 

2. barn 2 195,00 2 261,00 

3. barn 1 568,00 1 615,00 

80 % plass (Inntil 40 timer pr uke)     

1. barn (90 % av makspris) 2 822,00 2 907,00 

2. barn 1 975,00 2 035,00 

3. barn 1 411,00 1 454,00 

70 % plass (Inntil 35 timer pr uke)     

1. barn (80 % av makspris) Utgår   

2. barn Utgår   

3. barn Utgår   

60 % plass (Inntil 30 timer pr uke)     

1. barn (70 % av makspris) 2 195,00 2 261,00 
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2. barn 1 537,00 1 583,00 

3. barn 1 098,00 1 131,00 

50 % plass (Inntil 25 timer pr uke)     

1. barn (60 % av makspris) 1 881,00 1 938,00 

2. barn 1 317,00 1 357,00 

3. barn 941,00 969,00 

40 % plass (Inntil 20 timer pr uke)     

1. barn (50 % av makspris) 1 568,00 1 615,00 

2. barn 1 098,00 1 131,00 

3. barn 784,00 808,00 

Enkeltdager (10 timer per dag)     

1. barn 250,00 260,00 

2. barn Utgår   

3. barn Utgår   

Satsen for matservering 2021 er pris- og lønnsjustert med 2,7 %, avrunding til nærmeste 10-kr 

  

Tilskuddssatser private barnehager 

Kommunen skal gi driftstilskudd som skal beregnes ut fra kommunens to år gamle regnskapstall, dvs at 
for 2021 er satsene basert på regnskap for 2019. De nasjonale satsene for kapitaltilskudd er fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet. Tilskudd til pedagogisk bemanning utgår fra 2020. 

I beregningen som ligger til grunn for driftstilskuddssatsene, er det brukt makspris for 
foreldrebetaling, kr 3 230,00 fra 1/1-21 og deflator i forslaget til statsbudsjett 2020. Satsene for 
driftstilskudd kan bli omgjort dersom endelig vedtatt makspris og/eller deflator avviker fra forslaget. 

  2020 2021 

Driftstilskudd pr heltidsplass små barn 0-2 år med 13% pensjonspåslag 228 518,00 226 273,00  

Driftstilskudd pr heltidsplass store barn 3-6 år med 13% pensjonspåslag 109 919,00 108 158,00  

Driftstilskudd pr heltidsplass små barn 0-2 år med 11% pensjonspåslag   221 860,00 

Driftstilskudd pr heltidsplass store barn 3-6 år med 11% pensjonspåslag   105 706,00 

Kapitaltilskudd pr heltidsplass godkj.år til og med hhv 2010/2011 9 300,00 8 000,00  

Kapitaltilskudd pr heltidsplass godkj.år til og med hhv 2011–2013/2012-2014 16 400,00 14 500,00  

Kapitaltilskudd pr heltidsplass godkj.år til og med hhv 2014-2016/2015-2017 20 200,00 17 300,00  

Kapitaltilskudd pr heltidsplass godkj.år til og med hhv 2017–2019/2018-2020 23 900,00 18 100,00  

Tilskudd til pedagogisk bemanning pr heltidsplass små barn 0-2 år Utgår   

Tilskudd til pedagogisk bemanning pr heltidsplass store barn 3-6 år Utgår   
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SFO 

Gjennom skolefritidsordning gir kommunen et tilbud til elever om opphold før og etter skoletid for 
elever fra 1. til 4. klasse. 

 Søskenmoderasjon forutsetter at ett barn betaler for hel plass. 

 Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har hel plass, er prisen 70 % av hel plass 

 Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har halv plass, er prisen 50 % av hel plass 

 Tilfeldig plass (kjøp av enkeltdager) gir ikke grunnlag for moderasjon. 

 Barnefamilier med lav betalingsevne, kan etter søknad gis reduksjon eller fritak for 
foreldrebetaling. 

Halv plass defineres som mindre enn 12 timer pr uke. 12 timer eller mer pr uke utgjør hel plass. Ved 
økning i timetallet i skolen for småskoletrinnet, endres antall oppholdstimer i SFO for halv plass 
tilsvarende. 

Juli måned er betalingsfri. 

SFO 2020 2021 

Hel plass pr mnd 2 880,00 2 930,00 

Halv plass pr mnd (mindre enn 12 t/uke) 2 060,00 2 095,00 

Enkeltdager, pris pr. dag 365,00 370,00 

Tilleggsgebyr ved henting etter stengetid, kroner pr. påbegynt halvtime 320,00 325,00 

Tilleggsgebyr for barn med halv plass som overstiger opphold på 12 t/uke, 
kroner pr. påbegynt halvtime 

320,00 325,00 

  

Helse og mestring 

GEBYRER KOMMUNALOMRÅDE 

Salg og skjenking av alkohol  

Avgiftene på området fastsettes i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. 
juni 2005.  Ved endringer i forskrift, vil satsene bli endret tilsvarende i kommunens betalingsregulativ. 

Det innhentes/avleveres omsetningsoppgave fra salgs- og skjenkesteder en gang pr. år som danner 
grunnlag for gebyrberegning. 

  2020 2021 

Ambulerende skjenkeavgift (pr gang) 380,00 390,00  

Gebyr for salgsbevilling av alkoholholdig drikke gruppe 1 (pr liter) 0,22 0,22  

Gebyr for skjenkebevilling av alkoholholdig drikke gruppe 1 (pr liter) 0,49 0,50  

Gebyr for skjenkebevilling av gruppe 2 (pr liter) 1,29 1,32  

Gebyr for skjenkebevilling av gruppe 3 (pr. liter) 4,27 4,36  

Avleggelse av kunnskapsprøve etter serveringsloven 400,00   

Avleggelse av kunnskapsprøve etter alkoholloven 400,00   
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Bevillingsgebyr:           

 minimum kr 1 740,00 pr. år for salg 

 minimum kr 5 400,00 for skjenking. 

Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. 

Salg av tobakk og tobakksurrogater 

Alle virksomheter som selger tobakk er fra 01.01.2018 pliktige til å registrere seg i Tobakksalgsregisteret, 
både detaljister og grossister. Dette inkluderer også salg av e-sigaretter, gjennoppfyllingsbeholdere, 
urtebaserte røykeprodukter og andre tobakksurrogater. 

Registreringen er kostnadsfri, men alle registrerte virksomheter må betale et årlig tilsynsgebyr. 
Kommunestyret vedtok den 12.4.2018(KS- 031/18) at det innføres et årlig tilsynsgebyr for registrerte 
salgssteder for tobakksvarer og surrogater, og et engangsgebyr for midlertidige salgssteder, jf 
tobakksalgsforskriftens § 24. 

  2020 2021 

Registrerte salgssteder for tobakksvarer og surrogater (årlig gebyr) 4 700,00 4 800,00 

Midlertidige salgssteder (engangsgebyr) 1 250,00 1 280,,00 

Kongsvinger kommune følger gjeldende forskrift. Ved endringer i forskrift, vil satsene bli endret 
tilsvarende. Kommunestyret kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. 

  

Vaksinasjon  

I forbindelse med vaksinasjon ved utenlandsopphold og andre typer vaksiner, som ikke er inkludert i det 
nasjonale vaksineprogrammet, betales et gebyr pr konsultasjon. Pris på vaksine kommer i tillegg og 
varierer ut fra kostnad. 

  2020 2021 

Konsultasjon voksen 150,00 155,00 

Konsultasjon student og barn over 6 år 80,00 80,00 

Resept 70,00 70,00 

Satsene for 2021 er pris- og lønnsjustert med 2,7 % med avrunding til nærmeste 5-kr.  

  

Helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon 

Kongsvinger kommune følger ”Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester” gitt i 
medhold av helse- og omsorgstjenesteloven. 

Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og 
opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr.6 bokstav b, herunder for 
brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er helsetjenester. 
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Det er ikke anledning til å kreve egenandel for helsetjenester i hjemmet, avlastningstiltak, støttekontakt 
eller omsorgslønn. 

For husstander med inntekt inntil 2G er det maksimalt anledning til å kreve egenandel inntil kr.   pr. 
mnd. Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar i det aktuelle året. 

Kongsvinger kommune har en abonnementsordning for tjenesten der betalingssatsene er 
inntektsgradert. Betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før 
særfradrag. 

1G utgjør pr. 1. mai 2020 kr 101 351,-. 

Kommunale helse og omsorgstjenester utenfor institusjon - abonnementspris     

  Fra kroner Til kroner 2020 2021 

Inntil 2 G 0 202 701 210,00   

2G – 3G 202 702 304 052 915,00 935,00 

3G – 4G 304 053 405 403 1 510,00 1 545,00 

Over 4G 405 404   3 075,00 3 245,00 

Timepris     325,00 330,00 

Satsene for 2021 er pris- og lønnsjustert med 2,7%, mens timepris er justert med generell lønnsøkning på 2,2%.   

Alle satser er avrundet til nærmeste 5-kr, med unntak av timesprissats.   

  

Helse- og omsorgstjenester i institusjon mv.   

Kongsvinger kommune følger gjeldende forskrift fastsatt av Stortinget som omfatter både 
langtidsopphold og korttidsopphold.  Ved endringer i forskrift, vil satsene bli endret tilsvarende i 
kommunens betalingsregulativ.  Egenandelen skal ikke overstige reelle oppholdsutgifter for pasientene 
(nettoutgift pr sykehjem/antall plasser). 

Kommunen gir fradrag i betaling for institusjonsplass for å kunne dekke boutgifter (husleie, strøm, 
kommunale avgifter, forsikring) i egen bolig ved tildeling av fast plass i sykehjem. Dersom beboer har 
hjemmeboende ektefelle halveres beløpene. 

Alle fradrag det søkes om må dokumenteres. 

  2020 2021 

Leilighet/enebolig Maks 1 500,00 pr. mnd. i 3 mnd.   

  

For korttidsopphold på institusjon gjelder følgende maksimalsatser for egenbetaling: 

  2020 2021 

Korttidsopphold i institusjon pr døgn 170,00   

Dag eller nattopphold i institusjon 90,00   

 Det betales ikke egenandel for opphold som primært ytes for å avlaste pårørende i deres 
omsorgsoppgaver 

 Det betales ikke egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om 
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 
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Husleie bofellesskap, bo og servicesenter  

  2020 2021 

Husleie Heberheimen bofellesskap, leilighet 17 kvm 2 780,00 2 855,00 

Husleie Heberheimen bofellesskap, leilighet 28 kvm 4 175,00 4 290,00 

Husleie Hov bofellesskap leilighet ca. 22 m2    4 540,00 4 660,00 

Husleie Hov bofellesskap, leilighet ca. 31 m2 5 125,00 5 265,00 

Husleie Hov bofellesskap, leilighet ca. 38,9 m2        6 060,00 6 225,00 

Husleie psykiatribolig Lierrasta, leilighet ca 43 m2        8 500,00 8 730,00 

Husleie psykiatribolig Lierrasta, leilighet ca 37 m2        6 600,00 6 780,00 

Satsene for 2020 er pris- og lønnsjustert med 2,7 % med avrunding til nærmeste 5-kr. 

Husleiene er fastsatt til gjengs leie med virkning fra 01.01.12   

  

Mat Holt HDO, Hov bofellesskap og Heberheimen 

  2020 2020 

Måltids-”pakke” bestående av frokost, middag og kveldsmat 3 100,00 3 185,00 

Satsene for 2021 er pris- og lønnsjustert med 2,7 % med avrunding til nærmeste 5-kr. 

  

Dagsenter  

Det er etablert en abonnementsordning vedrørende betaling for opphold, mat og skyss ved dagsenter. 
Kostnader knyttet til tiltak som turer og arrangement utover dette, betaler brukerne selv. 

Det skal betales en fast pris pr besøk. Prisene er de samme for Langeland, Holt og Roverud. 

  2020 2021 

Abonnement 1: Frokost, middag og transport 200,00 205,00 

Abonnement 2: Frokost, middag 150,00 155,00 

Abonnement 3: Kaffe Utgår   

Satsene for 2021 er pris- og lønnsjustert med 2,7 % med avrunding til nærmeste 5-kr.  

  

Middag til hjemmeboende 
  

Hjemmeboende i Kongsvinger kommune har tilbud om å få tilkjørt ferdige middags-porsjoner. Det 
faktureres ikke for transport. Prisen for middag er beregnet ut fra selvkost. 

  2020 2021 
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Middag alle dager + dessert røde dager pr porsjon (str. 7,5 mj) 65,00 65,00 

Middag alle dager + dessert røde dager pr porsjon (str. 9 mj) 80,00 80,00 

Middag alle dager ekstra stor porsjon + dessert røde dager pr porsjon (str. 10,5 mj) 90,00 90,00 

Satsene for 2021 er pris- og lønnsjustert med 2,7 % med avrunding til nærmeste 5-kr.    

 
Trygghetsalarmer 

  2020 2021 

Alternativ 1     

Abonnement - Digital trygghetsalarm     

Montering/ nedmontering av nøkkelboks     

Montering røyksensor(er)     

Pris pr mnd * 439,00 250,00 

Alternativ 2     

Abonnement- Digital trygghetsalarm.     

Montering/ nedmontering av nøkkelboks     

Montering røyksensor(er)     

Mobil trygghetsalarm med sporing (GPS)     

Pris pr mnd * 548,00 0,00 

      

  2020 2021 

Type alarm  Pris per måned Pris per måned 

Standard digital alarm   250,00 

Standard digital alarm som helsetjeneste   Gratis 

Standard digital alarm   550,00 

Standard digital alarm som helsetjeneste   Gratis 

 * Alle priser tillegges 25 % merverdiavgift.  Faktureres etterskuddsvis pr. mnd. 

  

  

Økonomi 

GEBYRER KOMMUNALOMRÅDE ØKONOMI: 

Innfordring og innfordringsomkostninger  

På vegne av Kongsvinger kommune vil Kreditorforeningen Øst SA ha ansvaret for oppfølging av ubetalte 
krav (ekstern inkasso). Omkostninger kan bli belastet i henhold til inkassoloven § 17 med satser gitt av 
Finansdepartementet. 

Ved for sen betaling vil forsinkelsesrente påløpe i henhold til forsinkelsesrenteloven §§ 2 og 3.  
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Miljø og samfunn 

GEBYRER KOMMUNALOMRÅDE SAMFUNN: 

Vask av tøy til hjemmeboende  

Tøyet vaskes ved kommunalt vaskeri. Brukeren blir ikke fakturert for frakt av tøyet. 

  2020 2021 

Pr kilo 40,00 45,00 

  

Scene U / kulturskolen  

 Semesteravgift 2020 2021 

Kulturbarnehage/samspillgruppe/SFO-grupper/band 1 150,00 1 180,00 

Instrumental, vokalundervisning, semesterkurs (50 t) 1 575,00 1 620,00 

Kor 950,00 975,00 

Work-shops (kurs over to helger) 450,00 460,00 

Instrumentleie to semestre 400,00 410,00 

Stor sal arrangement (6 timer) 1 500,00 1 540,00 

Kafe, arrangement (6 timer) 750,00 770,00 

Små øvingsrom pr. time 150,00 155,00 

Stor sal øving pr. time 300,00 310,00 

Prisene for 2021 er pris- og lønnsjustert med 2,7 % avrundet til nærmeste 5-kr. 

For korte kurs/workshops settes deltakeravgiften ut fra kurskostnaden, men med minimumssats settes 
deltakeravgift ut fra kurskostnaden. 

Undervisningen i Kulturskolen er delt med to semestre pr år (vår og høst.) og følger skoleåret. 

  

Kulturlokaler Kongsvinger Ungdomsskole 

  2020 2021 

Kultursalen, arrangement* 3 000,00 3 100,00 

Kultursalen, øving pr. time* 300,00 310,00 

Auditorie, pr. time 150,00 150,00 

Biblioteket til arrangement 1 000,00 1 050,00 

Musikkrom, øving pr. time* 150,00 150,00 

Tekniker mandag- torsdag pr. time 450,00 460,00 

Tekniker fredag – søndag pr. time 750,00 770,00 

* For leie over lengre sammenhengende perioder avtales leiepris     
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Bibliotek  

  2020 2021 

Erstatning bøker voksne * 550,00 565,00 

Erstatning bøker barn 280,00 290,00 

Erstatning tidsskrifter 100,00 100,00 

Erstatning lydbøker, filmer, språkkurs (avhengig av kostnad) 230,00-460,00 235,00-470,00 

Erstatning for CD Utgår   

Gebyr for 1. gangs varsel 70,00 70,00 

Gebyr for 2. gangs varsel 150,00 155,00 

Erstatning for tapt lånekort 25,00 25,00 

Leie av møtelokale 400,00 410,00 

Leie av hoved sal arrangementer ** 1 500,00 1 550,00 

Leie av hoved sal arrangementer, søndag 2 000,00 2 100,00 

Kopiering/utskrift med bekreftelse pr. kopi 6,00 6,00 

Kopiering/utskrift uten bekreftelse pr. kopi 3,00 3,00 

* Spesielt verdifullt materiale eller deler av verk vurderes spesielt av teamleder bibliotek. 

** For leie over lengre sammenhengende perioder avtales leiepris.   

  

  

  

Rådhusteateret  

  2020 2021 

Billettpris barn, ordinær** 90,00 90,00 

Billettpris barn, forhøyet */** 95,00-105,00 95,00-105,00 

Billettpris voksen, ordinær** 125,00 125,00 

Billettpris voksen, forhøyet */** 130,00-140,00 135,00-145,00 

Billettpris Kulturkort** 105,00 105,00 

Billettpris Kulturkort, forhøyet** 110,00-120,00 110,00-125,00 

Billettpris honnør/student ** 110,00 110,00 

Billettpris honnør/student forhøyet** 115,00-130,00 120,00-135,00 

Billettpris KOBBL medlem mandager   105,00 

Husleie lag og foreninger mandag-torsdag - grunnleie 6 500,00 7 000,00 

Tillegg pr solgte billett 15,00 15,00 

Husleie lag og foreninger fredag-søndag - grunnleie 9 000,00 9 500,00 

Pr solgte billett 15,00 15,00 

Kommersiell utleie mandag-torsdag - grunnleie 16 000,00 16 500,00 
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Tillegg pr. solgte billett 15,00 15,00 

Kommersiell utleie fredag-søndag - grunnleie 22 000,00 25 000,00 

Tillegg pr. solgte billett 15,00 15,00 

Dagleie 0900-1530, pr. time 1 500,00 1 550,00 

  (Min. 6 000,00) (Min. 6 500,00) 

Lydanlegg Utgår   

Bevegelig lys pr. hode Utgår   

Trådløs mic/ pr. stk Utgår   

Lite lysanlegg Utgår   

Sceneplattinger/stk Utgår   

Tekniker mandag – torsdag, pr time 450,00 460,00 

Tekniker fredag – søndag, pr time 750,00 765,00 

*Kinosjefen kan justere pris ut fra filmleieprosenten, lanseringstiltak og ekstraordinær lengde på filmen og langtidsleie 

**Priser er inkl. mva     

  

  

Gjemselund og Skansesletta 

  2020 2021 

Gjemselund stadion      

Gjemselund – bane 1, leiesats pr. time 1 200,00 1 200,00 

Gjemselund - bane 1, aldersbestemte lag fra Kongsvinger, leiesats pr. time 600,00 600,00 

Gjemselund – bane 2 250,00 250,00 

Gjemselund – bane 2 og baner på Skansesletta for ikke aldersbestemte lag, 
leiesats pr. time 

Utgår   

Lokaler i 2 og 3 etg. i tribuneanlegg på Gjemselund kl. 0800-1600 – leiesats pr. 
time (eks renhold) 

300,00 300,00 

Lokaler i 2 og 3 etg i tribuneanlegg på Gjemselund – leiesats pr. dag (eks. 
renhold) 

550,00 550,00 

Skansesletta friidrettsanlegg     

Skansesletta friidrettsanlegg – for ikke aldersbestemte lag, leiesats pr. time 100,00 100,00 

  

Gymsaler 

  2020 2021 

Gymsal, mandag – søndag, pr. time  120,00 125,00 

Idrettshall, Tråstad og Holt, mandag – søndag pr. time 300,00 300,00 

Idrettshall, Tråstad og Holt hel dag (0800-2200),  3 000,00 3 000,00 
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Marikollen flerbrukshall, mandag-søndag, pr. time 230,00 230,00 

Marikollen flerbrukshall hel dag (0800-2200), leiesats  1 750,00 1 750,00 

Kongshallen, mandag-søndag, leiesats pr time 1 000,00 1 000,00 

Kongshallen før kl 10.00 og etter kl 20.00 650,00 650,00 

Kongshallen, åpen dag – automat Utgår   

Kongshallen, sosialt rom, halv dag Utgår   

Kongshallen, sosialt rom, hel dag 600,00 600,00 

Kongshallen, styrketreningsrom, leiesats pr time Utgår   

Kongshallen, lille bane, leiesats pr. time 150,00 150,00 

Erstatning for tapte nøkler 2 200,00 UTGÅR 

  

Idrettshaller og gymsaler stilles gratis til disposisjon for organiserte aktiviteter for barn og ungdom 
under 19 år i skoleåret. Utenom skoleåret betales heldags leie. 

  

Kongsbadet 

  2020 2021 

Generelle priser     

Barn 0 - 2 år Gratis Utgår 

Barn 0 - 6 år 30,00 45,00 

Barn 6 - 16 år/Honnør/Student/Kulturkort 40,00 60,00 

Voksen 60,00 90,00 

Boblebad 50,00 50,00 

Familiepriser     

1 voksen + 1 barn Faller bort   

For ekstra barn Faller bort   

2 voksne + 1 barn Faller bort   

For ekstra barn Faller bort   

Klippekort 12 klipp     

Barn 0 - 2 år Gratis Utgår 

Barn 0 - 6 år 320,00 400,00 

Barn 6 - 16 år/student/kulturkort 430,00 550,00 

Honnør 430,00 600,00 

Voksen 650,00 900,00 

Månedskort     

Månedskort - barn 0 - 6 år Faller bort 200,00 

Månedskort - barn 6-16 år/student Faller bort 250,00 

Månedskort - honnør Faller bort 300,00 

Månedskort - voksen Faller bort 400,00 

Halvårskort kontant     
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Barn 0 - 2 år Gratis Utgår 

Barn under 3 - 5 år 550,00 Utgår 

Barn 6 - 16 år/student/kulturkort 725,00 Utgår 

Honnør 725,00 Utgår 

Voksen 1 100,00 Utgår 

Årskort (11 måneders drift)     

Barn 0 - 2 år Gratis Utgår 

Barn 0 - 6 år 1 200,00 1 450,00 

Barn 6 - 16 år/student/kulturkort 1 600,00 2 000,00 

Honnør 1 600,00 2 200,00 

Voksen 2 400,00 3 000,00 

Leie av svømmehallen utenomåpningstider, pr. time     

Ett basseng, ukedag Utgår   

Ett basseng, lørdag/søndag 1 000,00 1 020,00 

Stort basseng og terapibasseng, ukedager Utgår   

Stort basseng og terapibasseng, lørdag/søndag Utgår   

  

  

Kart- og oppmålingsarbeider  

Gebyrer etter matrikkelloven  

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger: 

1. Oppretting av matrikkelenhet 2020 2021 

A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn     

Areal fra 0 – 500 m²   10 230,00 10 510,00 

Areal fra 501 – 2000 m²   20 990,00 22 560,00 

Areal fra 2001 m² (økning pr. påbegynt da.) 1 960,00 2 010,00 

  

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende 
reduksjoner i gebyret pr. sak: 

6 og flere: 10 % reduksjon 

For punktfeste som ikke trengs å måles betales halvt gebyr av pkt. 1A. 

       

For arealer over 20 daa betales etter medgått tid.  Minstepris: 54 130,00 55 590,00 

For landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål betales etter medgått tid. 
Minstepris: 

20 250,00 20 800,00 
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B. Oppretting av grunneiendom og feste- grunn som benyttes til tilleggstomt     

Areal fra 0 – 250 m2 4 500,00 5 120,00 

Areal fra 251 – 500 m2 7 510,00 8 460,00 

Areal fra 501 – 1000 m2 10 540,00 11 820,00 

Areal fra 1001 m2 - 2000 m2 13 840,00 15 210,00 

Areal over 2001 m2 - økning pr påbegynt da. 1 380,00 1 420,00 

  

C. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn     

Areal fra 0-500 m2 10 230,00 11 510,00 

Areal fra 501-2000 m2 20 990,00 22 560,00 

Areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da.       1 960,00 2 010,00 

  

D. Oppmåling av uteareal på eierseksjon     

(Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon)     

Areal fra 0 – 500 m²    10 230,00 11 510,00 

Areal fra 501 – 2000 m² 20 990,00 22 560,00 

 Areal fra 2001 – økning pr. påbegynt da. 1 960,00 2 010,00 

  

E. Oppretting av anleggseiendom     

 Gebyr som for oppretting av grunneiendom     

Volum fra 0 – 2000 m³  22 130,00 23 730,00 

Volum fra 2001 m³ (økning pr. påbegynt 1000m3)  1 180,00 1 210,00 

  

F. Registrering av jordsameie 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid 

 G. Oppretting av grunneiendom av tidligere målte festetomter 

For oppretting av ny grunneiendom, der tomten tidligere var festetomt og var målt i NGO- eller EUREF-
koordinater betales for medgått  tid etter dagens timepris. 

 2.  Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 

Viser til 1A, 1B, 1D OG 1E.  I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 

Gebyrer for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre 
på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av 
gebyrsatsene etter 1 og 2. 

3.   Grensejustering 
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A.  Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av 
eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal 
som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg- eller 
jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 

       

Areal fra 0 – 250 m²   4 500,00 5 120,00 

Areal fra 251 – 500 m²  7 520,00 8 470,00 

  

B.  Anleggseiendom 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den 
maksimale grensen settes til 1000 m³ 

       

Volum fra 0 – 250 m³   11 260,00 12 516,00 

Volum fra 251 – 1000 m³ 11 970,00 13 290,00 

  

4. Arealoverføring 

A. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser 
dokumentavgift.  Dette gjelder ikke areal-overføring til veg- og jernbaneformål.  

       

Areal fra 0 – 250 m²   4 500,00 5 120,00 

Areal fra 251 – 500 m²  7 520,00 8 470,00 

Areal fra 501-1000 m2  10 540,00 11 820,00 

Areal fra 1001 – 2000 m2  13 840,00 15 210,00 

Areal over 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  1 380,00 1 420,00 

  

B  Anleggseiendom 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være 
registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene 
for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 

       

Volum fra 0 – 250 m³   14 230,00 16 610,00 

Volum fra 251 – 500 m³  17 960,00 19 440,00 

Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på: 880,00 900,00 
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5. Klarlegging av eksisterende grense der Grensen tidligere er koordinatbestemt 
ved  oppmålingsforretning 

       

For inntil 2 punkter 2 990,00 3 070,00 

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 760,00 780,00 

  

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging 
av rettigheter 

       

For inntil 2 punkter   6 000,00 6 160,00 

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 2 250,00 2 310,00 

  

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 

 7. Matrikkelføring der andre har utført oppmålingsforretningen, f.eks Statens vegvesen 

 Her betales etter medgått tid etter vedtatte timepriser 

 8. Privat grenseavtale 

       

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 2 990,00 3 070,00 

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 760,00 780,00 

  

Billigste alternativ for rekvirent velges.  Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3. 
timer) 

  

 

9. Timepris 

       

Timepris for arbeider etter matrikkelloven 880,00 900,00 

For eksterne rekvirenter tilkommer:     

Grensemerker/stk 110,00 110,00 

Trestikk/stk 40,00 40,00 

Km-godtgjørelse i henhold til Statens satser      
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10. Urimelig gebyr 

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og 
de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak 
fastsette et passende gebyr. 

  

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har 
fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

 11.  Forandringer i grunnlagt for matrikkelføring av saken 

 Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, 
opprettholdes likevel gebyret. 

 12.  Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg 
matrikkelføres på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres settes til 
1/3 av gebyrsatsene. 

     

Etter ferdig avholdt oppmålingsforretning i marka betales: 60% av totalgebyret 

Etter ferdig beregnet oppmålingsforretning betales: 80% av totalgebyret 

  

13.  Utstedelse av matrikkelbrev 

      

Matrikkelbrev inntil 10 sider     175,00 175,00 

Matrikkelbrev over 10 sider 350,00 350,00 

  

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnads-utviklingen. 

  

14. Indeksregulering av gebyrene 

Regulativet indeksreguleres hvert år etter Kartverkets indekstall for kart- og oppmålingsarbeider, basert 
på tallet for juni foregående år. Satsene for 2020 er regulert med 2,06 %. Satsene rundes av til 
nærmeste 10 kr. 

 15. Betalingsbestemmelser 

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn 
etter at kartforretning er utført men før tinglysing. 
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 Tinglysingsgebyr kommer i tillegg på saker som må tinglyses.  

  

Eiendomsinformasjon 

   2020 2021 

Eiendomsmeglerpakke 2 515,00 2 585,00 

Eiendomsinformasjon 380,00 390,00 

Kommunale erklæringer 270,00 275,00 

Grunnkart 280,00 290,00 

Ledningskart 465,00 480,00 

Målebrev 295,00 305,00 

Godkjente bygningstegninger 695,00 715,00 

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 465,00 480,00 

Seksjoneringstillatelse 630,00 645,00 

Naboliste 280,00 290,00 

Pålegg vedr. pipe eller andre branntekniske installasjoner 350,00 360,00 

Regulering 465,00 480,00 

Reguleringsbestemmelser med planutsnitt 640,00 655,00 

Ortofoto 280,00 290,00 

Tilknytning til offentlig vann og kloakk 350,00 360,00 

Adkomstforhold 270,00 275,00 

Vannmåler 205,00 210,00 

Kommunale avgifter og gebyrer 465,00 480,00 

Legalpant 380,00 390,00 

Prisene for 2021 er pris- og lønnsjustert med 2,7 % avrundet til nærmeste 5-kr. Prisene er inkl. mva. 

  

Kopiering og andre tjenester ved Næring og miljø. 

KOPIERING FRA KUNDENS ORIGINAL 2020 2021 

Format original A4/A3 pr kopi* med bekreftelse 4,80 4,90 

Format original A4/A3 pr kopi* uten bekreftelse 2,40 2,45 

Format original A2 pr kopi 55,00 56,00 

Format original A1 pr kopi 89,00 91,00 

Format original A0 pr kopi 112,00 115,00 

KOPIERING FRA KOMMUNENS ORIGINAL 2020 2021 

Format original A4/A3 pr kopi* med bekreftelse 4,80 4,90 

Format original A4/A3 pr kopi* uten bekreftelse 2,40 2,45 

Format original A2 pr kopi 78,00 80,00 

Format original A1 pr kopi 112,00 115,00 
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Format original A0 pr kopi 113,00 116,00 

20 % rabatt ved kopiering over 10 stk like kopier 

Prisene for 2021 er pris- og lønnsjustert med 2,7 % avrundet til nærmeste 1-kr, med unntak av format 
A4/A3. (Alle priser tillegges 25 % merverdiavgift) 

 KOPIERING/UTPLOTT KART 2020 2021 

Format A4 kart analoge 55,00 56,00 

Format A3 kart analoge 78,00 80,00 

Format A2 kart analoge 89,00 91,00 

Format A1 kart analoge 100,00 103,00 

Format A0 kart analoge 112,00 115,00 

Format A4 kart utplott 89,00 91,00 

Format A3 kart utplott 113,00 116,00 

Format A2 kart utplott 223,00 229,00 

Format A1 kart utplott 290,00 298,00 

Format A0 kart utplott 357,00 367,00 

  

DIGITALE KARTDATA 2020 2021 

Digitale kartdata bestilles via Ambita Infoland. Dersom det er ønskelig at kommunen gjør et 
manuelt uttrekk vil det legges til et administrasjonsgebyr etter medgått tid, med en 
timespris. 

805,00 827,00 

  

ANDRE PRISER 2020 2021 

Arealoversikter – grunneierlister     

Andre kartarbeider faktureres etter medgått tid 858,00 881,00 

Kopi av målebrev 112,00 115,00 

Kopi av skyldelingsforretning 167,00 172,00 

  

Generelt 

Det tas ikke betaling for kart som skal følge søknader eller som faller inn under kommunens 
veiledningsplikt. 

 Prisene for 2020 er pris- og lønnsjustert med 2,7 % avrundet til nærmeste 1-kr. 

  

Plan- og bygningsloven og forurensningsloven 

Tiltak som krever søknad og tillatelse § 20-3 m² BRA 2020 2021 

a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging       

Nybygg bolig (alt innenfor bolig)   22 790,00 23 410,00 
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Ved flere boenheter, betales et tilleggsgebyr pr. enhet:                         

 ren bolig   6 710,00 6 890,00 

 hybel m/fellesareal   2 560,00 2 630,00 

øvrige boenheter, for. kvm.: 0 - 50 4 850,00 4 980,00 

  51 - 5 830,00 5 990,00 

  

Boliger m/fellesareal kr 50 pr m² for fellesarealet. Bygges flere boligbygg på samme eiendom, regnes 
gebyret pr bygg. 

         

Tilbygg/påbygg bolig, nybygg/tilbygg/påbygg fritidsbolig 0 - 20 3 650,00 3 750,00 

  21 - 50 5 730,00 5 880,00 

  51 – 70 9 160,00 9 410,00 

  71 - 100 13 190,00 13 550,00 

  101 - 18 110,00 18 600,00 

  

Garasje/uthus o.l.,        

Garasje-/carportanlegg       

(Gebyr beregnes ut ifra totalt BRA ikke pr enkeltgarasje.) 0 - 50 4 850,00 4 980,00 

  51 - 70 5 230,00 5 370,00 

  71 – 100 8 290,00 8 510,00 

  101 - 200 14 170,00 14 550,00 

  201 - 400 21 590,00 22 170,00 

  401 - 31 520,00 32 370,00 

         

Driftsbygninger i landbruket nybygg/tilbygg 1001 - 13 760,00 14 130,00 

         

Kaldtlager, frittstående/Enkle industribygg 0 – 70 5 230,00 5 370,00 

  71 – 150 8 290,00 8 510,00 

  151 - 300 13 640,00 14 010,00 

  301- 800 22 790,00 23 410,00 

  801 – 1000 31 300,00 32 150,00 

  1001 - 2000 39 160,00 40 220,00 

  
For BRA> 2000 

m2 tillegges for 
hver 200 m2: 

6 320,00 6 490,00 

  

        

Forretning/kontorer 0 - 100 13 640,00 14 010,00 

Hotell/restaurant 101 – 300 22 790,00 23 410,00 

Off./privat tjenesteyting 301 - 500 52 570,00 53 990,00 
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nybygg, tilbygg 501 - 1000 69 200,00 71 070,00 

  1001 – 2000 94 660,00 97 220,00 

  
For BRA> 2000 

m2 tillegges for 
hver 200 m2: 

6 320,00 6 490,00 

  

b) vesentlig endring/reparasjon av tiltak under a. (rehabilitering/ombygging)   

  0 - 100 8 190,00 8 410,00 

  101 - 500 14 620,00 15 010,00 

  501 - 22 790,00 23 410,00 

  

c) fasadeendring       

Vesentlig   2 420,00 2 490,00 

Mindre vesentlig   1 220,00 1 250,00 

  

d) bruksendring       

Hytte-/boligformål    6 540,00 6 720,00 

For de øvrige søknader   13 190,00 13 550,00 

  

* For tiltak uten bygningsmessig endring betales 50 % gebyr. Ved flere boenheter, betales et 
tilleggsgebyr pr./boenhet som under pkt. a. 

 e) riving av tiltak nevnt under a       

(Maksimalt gebyr for landbruksbygg over 1000 m2 kr 4 000,-)       

  0-70 m2  840,00 860,00 

  71 m2- 100 m2  2 000,00 2 050,00 

  
101 m2 – 500 

m2 
4 000,00 4 110,00 

  
501 m2 og 

oppover 
6 000,00 6 160,00 

  

I saker som skal sendes på høring tilkommer et tilleggsgebyr    1 200,00 1 230,00 

  

f) bygningstekniske installasjoner       

Spesielle tekniske installasjoner som varmeanlegg, fyringsanlegg, 
ventilasjonsanlegg, kuldeanlegg, varmepumper, brannalarmanlegg 
m.m. 

  5 610,00 5 760,00 

Rehabilitering av ovennevnte   3 540,00 3 640,00 

Søknad om installasjon/rehabilitering av piper, samt tilkobling av 
boliger til offentlig nett. 

  1 580,00 1 620,00 

Installering av heis/løfteplattform   3 280,00 3 370,00 
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Trappeheis.   730,00 750,00 

  

g) oppdeling/sammenføying av bruksenheter       

Sammenføying   2 180,00 2 240,00 

Oppdeling   2 950,00 3 030,00 

  

(Ved oppdeling til flere boenheter betales et tilleggsgebyr tilsvarende satsene under nybygg bolig.) 

  

h) innhegning høyere enn 1,5 m mot veg    1 470,00 1 510,00 

  

i) skilt over 3,0 m2, reklameinnretninger        

(Pr. søknad med inntil 2 skilt/innretninger)       

- med høring   5 730,00 5 880,00 

- uten høring   4 250,00 4 360,00 

Pr. skilt/innretning utover dette   1 220,00 1 250,00 

  

j) midlertidige bygg   7 200,00 7 390,00 

  

k)/l) vesentlig terrenginngrep/anlegg       

Kommunaltekniske anlegg, ikke regulerte veganlegg og vesentlige 
terrenginngrep. Ledningsanlegg for vann og avløp, større 
parkeringsplasser 

  4 250,00 4 360,00 

Vesentlig endring/rep.  av mindre konstr. /anlegg, veg/felles avkjørsel, 
avløpsrenseanlegg 

  1 580,00 1 620,00 

  

m) behandling av søknad om deling av grunneiendom   3 050,00 3 130,00 

  

Tiltak som krever søknad og tillatelse som kan forestås av 
tiltakshaver § 20-4 

m² BRA 2020 2021 

a) mindre tiltak på bebygd eiendom       

Tilbygg/nybygg 0 - 10 1 820,00 1 870,00 

  11 - 30 2 800,00 2 880,00 

  31 - 50 4 380,00 4 500,00 

  51 – 70 5 230,00 5 370,00 
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Tiltak som ikke gir økt bruksareal, som innvendige rehabiliteringer eller veranda med 
takoverbygg. 

1 220,00 1 250,00 

  

Anneks er søknadspliktig med ansvarsrett, men gebyrbelastes som søknad u/ansvarsrett. 

         

Riving av mindre bygg (riving av tilbygg inntil 50 m2, frittstående inntil 
70 m2,) 

0 - 70  840,00 860,00 

Riving av landbruksbygg over 70 m2 71 - 100  1 500,00 1 540,00 

  101 – 500  2 500,00 2 570,00 

  501 -1000  3 500,00 3 590,00 

         

I saker som skal sendes på høring tilkommer et tilleggsgebyr   1 200,00 1 230,00 

         

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel   3 660,00 3 760,00 

  

Skilt- og reklameinnretning 

      

(Pr. søknad med inntil 2 skilt/innretninger)       

- med høring   2 930,00 3 010,00 

- uten høring   1 710,00 1 760,00 

Pr. skilt/innretning utover dette   620,00 640,00 

         

Antennesystem   1 460,00 1 500,00 

  

b) alminnelige driftsbygninger i landbruket 0 - 70 4 380,00 4 500,00 

  71 - 200 6 110,00 6 270,00 

  201 - 500 8 190,00 8 410,00 

  501 - 1000 11 620,00 11 930,00 

  

c) midlertidige bygg (inntil 2 år)   4 040,00 4 150,00 

  

Prisene for 2021 er pris- og lønnsjustert med 2,7 % avrundet til nærmeste 10-kr  

 Søknad om ramme-/ igangsetting- og endringstillatelse. 2020 2021 

Rammetillatelse: samme gebyr som søknadspliktige tiltak § 20-3   

Igangsettingstillatelse, pr stk 4 860,00 4 990,00 

  

Endring av tillatelse     

· Pr. tillatelse ved endringer som krever ny nabovarsling 4 860,00 4 990,00 
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· Øvrige 2 560,00 4 630,00 

  

Forhåndskonferanse § 21-1 2020 2021 

Gjennomføring av forhåndskonferanse med utarbeidelse av referat: 

      

· Uten ansvarsrett og uten søknadsplikt 1 540,00 1 580,00 

· Med ansvarsrett 1 540,00 1 580,00 

  

Utsteding av midlertidig brukstillatelse § 21-10 2020 2021 

Utsteding av midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket 1 540,00 1 580,00 

  

Behandling  i henhold til TEK 17 2020 2021 

*Avvik 2 560,00 2 630,00 

  

Prisene for 2021 er pris- og lønnsjustert med 2,7 % avrundet til nærmeste 10-kr 

* Hvis det er flere avvik som behandles i samme sak, betales et gebyr på 50 % fra og med det andre 
avviket 

 Dispensasjoner § 19* 2020 2021 

Enkle dispensasjoner 

       

· Tilbygg til eksisterende. Deling av tilleggsareal. 2 560,00 3 630,00 

· Nye bygg på bebygde eiendommer. Deling av bebygde eiendommer til endret bruk. 3 280,00 4 370,00 

· Nye tiltak på ubebygde eiendommer og fradeling til slike. 5 020,00 6 160,00 

       

Omfattende dispensasjoner uten høring 7 680,00 8 880,00 

Dispensasjoner med høring 9 180,00 10 430,00 

Dispensasjoner som krever politisk behandling 10 760,00 12 050,00 

  

*Hvis det er flere dispensasjoner som behandles i samme sak, betales et gebyr på 50 % pr. dispensasjon 
fra og med den andre dispensasjonen.  Det betales fullt gebyr for behandling av den dyreste 
dispensasjonen. 

 Søknad om etterhåndsgodkjenning 

 For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen, 
herunder tiltak som utføres i strid med ramme- og/ eller igangsettingstillatelse. 
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 Det må betales dobbelt gebyr for saksbehandling i forbindelse med etterhåndsgodkjenning, tilsyn og 
kontroll av slike ulovlige byggearbeider. Dersom den konkrete saken etter en beregning av faktisk 
medgått tid krever mer ressurser enn det som dekkes av det faste gebyret, kan det ilegges tilleggsgebyr 
etter bestemmelsene om medgått tid. 

 Seksjonering av eiendommer     

  

Regulativet skal dekke utgifter til kontroll av at vilkårene for seksjonering er til stede, herunder kontroll 
av tegninger og eventuell befaring. Gebyret gjelder pr. eiendom. 

 Tillatelse til seksjonering uten nødvendig befaring, settes til 3 ganger rettsgebyret. 

 Tillatelse til seksjonering med nødvendig befaring, settes til 5 ganger rettsgebyret 

 Utslippssaker 2020 2021 

Søknad om utslippstillatelse § 4 

      

Inntil 15 pe 4 600,00 5 720,00 

15 – 100 pe 22 140,00 23 740,00 

Over 100 pe 46 510,00 48 770,00 

  

 Vegsaker 2020 2021 

Behandling om dispensasjon etter veglovens bestemmelser 1 500,00 1 540,00 

Behandling av gravetillatelse i kommunal veg 1 500,00 2 040,00 

  

Plansaker og konsekvensutredninger 

Reguleringsplan (detaljplan):        

Samlet gebyr blir summen av pkt. A, B og evt. C og D. 

  m² 2020 2021 

A.  Oppstartsmøte   10 000,00 10 270,00 

         

B.  Beregning etter planavgrensning (arealgebyr) 0 - 5 000 57 250,00 58 800,00 

  5 001 - 10 000 71 485,00 73 420,00 

  10 001 - 20 000 88 215,00 90 600,00 

  Mer enn 20 001 106 465,00 109 340,00 

         

C. Beregning etter bebyggelsens areal 0 - 1 000 8 475,00 8 700,00 

Tillegg for eks. og ny bebyggelse som planen utløser, pr m2 
BRA. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over 
og under terreng. Eksisterende bebyggelse som er regulert 
tidligere skal ikke regnes med. 

1 001 - 5 000 25 205,00 25 890,00 
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  5 001 - 10 000 43 890,00 45 080,00 

  Mer enn 10 001 56 385,00 57 910,00 

  

D.  Planer innenfor sentrumsformål       

 Tillegg for planer som helt eller delvis ligger innenfor formål avsatt til sentrumsformål i 
kommuneplanens arealdel. 25% av samlet gebyr (B + C) 

E. Reguleringsspørsmål PBL § 12-8.        

Forelegging av planer for planutvalget iht. pbl § 12-8. Gjelder forelegging av reguleringsplaner før 
planarbeid starter opp. Dette gjelder når reguleringsformålet er i strid med overordnet plan. 20% av 
arealgebyr, jf. pkt. B.  

F. Tilleggsgebyr.        

Det kan kreves et tilleggsgebyr pr ekstra medgått time dersom digitalisering av plankart og tilpasning av 
format for innlegging i GIS-database må utføres av kommunen. 

Prisene for 2021 er pris- og lønnsjustert med 2,7 % avrundet til nærmeste 5-kr. 

 Mindre reguleringsendring        

Samlet gebyr blir summen av pkt. A, B og evt. C.       

  m² 2020 2021 

        

A. Grunngebyr   12 470,00 12 810,00 

         

B. Beregning etter bebyggelsens areal 0 - 500 3 770,00 3 870,00 

Tillegg for ny bebyggelse som planen utløser, pr m2 BRA. Det skal 
betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. 

501 -1 000 9 950,00 10 220,00 

  Mer enn 1001  17 165,00 17 630,00 

  

C. Tilleggsgebyr       

Det kan kreves et tilleggsgebyr pr ekstra medgått time dersom 
digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i 
GIS-database må utføres av kommunen. 

Pr time 925,00 950,00 

  

Prisene over forutsetter administrativt vedtak på delegert myndighet uten høring. 

Hvis det er nødvendig med høring blir det et tillegg på 50% på samlet gebyr (summen av A og B). 

Hvis det kreves politisk behandling blir det et tillegg på 100% på samlet gebyr (summen av A og B). 

 Prisene for 2021 er pris- og lønnsjustert med 2,7 % avrundet til nærmeste 10-kr. 
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 Konsekvensutredning       

Behandling av konsekvensutredning (KU) i de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet: 

   2020 2021 

- Lav sats – når plan- og KU-prosess koordineres 50 % av sats for 
reguleringsplan 

50 % av sats for 
reguleringsplan 

- Høy sats – når KU-prosessen kjøres separat 75 % av sats for 
reguleringsplan 

75 % av sats for 
reguleringsplan 

  

Alminnelige bestemmelser 

Gebyrene er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1, delingslovens § 5-2 og 
eierseksjoneringslovens § 7. 

 Generelt 

Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for alle byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester, 
seksjoneringssaker m.m. med mindre annet er bestemt under det enkelte kapittel i regulativet. 

 Betalingsbestemmelser 

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser som framgår av 
regulativet. Alle gebyrer skal betales etter faktura fra kommunen. Ved for sen betaling påløper 
purregebyr etter gjeldende satser. 

 Beregningstidspunkt 

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- 
eller endringssøknad, melding, rekvisisjon eller bestilling foreligger. 

 Betalingstidspunkt 

Gebyret skal i hovedregel betales før endelig avgjørelse treffes i en sak, eller en tjeneste utføres. Dersom 
kommunen har en forfalt fordring overfor en søker/forslagsstiller/ rekvirent, kan det kreves at gebyr for 
den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller for 
øvrig til betaling slik: 

 Planforslag og konsekvensutredninger 

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger innbetales når sakene legges ut til offentlig 
ettersyn. For mindre reguleringsendringer skal gebyret faktureres når vedtak fattes. 

 Byggesaker 

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før 
gebyret er betalt. 

 Delingssaker 
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Gebyret betales da vedtak etter plan- og bygningsloven er fattet, men før oppmålingsarbeidet 
igangsettes. 

 Skilt og reklame 

Gebyret faktureres når vedtak fattes. 

 Heiser/løfteinnretninger 

Gebyret må være betalt før driftstillatelse utstedes. Gebyr for periodisk sikkerhetskontroll betales etter 
at kontroll er utført. 

 Seksjoneringssaker 

Gebyret kan kreves betalt før saksbehandlingen igangsettes. 

 Prisregulering 

Satsene vil normalt bli regulert den 01. januar hvert år i forbindelse med kommunens 
budsjettbehandling. 

 Timepris 

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jfr. regulativet, 
skal det brukes en timesats på kr 970,- pr time med mindre annet er angitt under det enkelte kapittel i 
regulativet. 

 Avbrutt arbeid/trukket sak 

Når en tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det 
betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må 
utføre, basert på timepris - dog begrenset oppad til 75 % av satsene. Denne generelle bestemmelse 
kommer ikke til anvendelse der regulativet inneholder detaljerte kriterier for slike forhold. For 
byggesaker etter kapittel 1 tilbakebetales 30 % av gebyret om saken trekkes tilbake etter 
rammetillatelsen. Tilbakebetaling skjer kun om gjenstående beløp er mindre enn de respektive 
minstesatser. 

 Urimelig gebyr 

Hvis gebyret er åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med 
saken, kan fastsatt gebyr justeres forholdsmessig. Enhetsleder Areal- og byutvikling og Næring og miljø 
har fullmakt til å redusere/øke eller frafalle gebyrene når særlige grunner foreligger, eller dersom 
gebyrene åpenbart er urimelige. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

 Klageadgang 

Gebyrfastsettelse iht. gebyrregulativet er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages. Dette gjelder ikke 
der det treffes skjønnsmessige avgjørelser.  Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr 
kan påklages til fylkesmannen for saker etter plan- og bygningsloven og til kommunens klagenemnd for 
saker etter delingsloven og forurensningsloven. 
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 Ulovlige tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven 

Ved ulovligheter vil tvangsmulkt etter PBL. § 32-5 eller overtredelsesgebyr etter PBL. § 32-8 bli ilagt. 

Tilsyn 

Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Om lag 10 % av 
byggesaksgebyret innkreves for tilsyn. 

 Gebyr for sakkyndig bistand 

Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i 
samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 33-1 og § 25-2 andre ledd. For slik sakkyndig bistand 
kreves dekning av konsulentutgiftene. 

 Merverdiavgift 

Med mindre annet er angitt under det enkelte kapittel i regulativet (gjelder bl.a. kartsalg), skal det ikke 
beregnes merverdiavgift av gebyrene, jf Skattedirektoratets rundskriv av 6. mars 1970 til 
skatteinspektørene. 

Landbruksforvaltning 

    2020 2021 

Konsesjonssaker       

Gebyr i henhold til statlig regulativ   5 000,00 5 000,00 

  

Delingssaker       

Gebyr i henhold til statlig regulativ   2 000,00 2 000,00 

  

Gjødselplaner       

Grunnsats pr. plan ettårig   400,00 410,00 

Grunnsats pr. plan to-femårig   850,00 870,00 

Tillegg for hver skifte   34,00 35,00 

  

Økonomisk planlegging       

Driftsplaner jordbruk Pr. time 420,00 430,00 

  

Teknisk og biologisk planlegging - jord       

Bygningstekniske tiltak, miljøtiltak, grøfting, oppdyrking, 
planering 

Pr. time 420,00 430,00 
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Teknisk og biologisk planlegging - skog       

Avvirkning, skogsgrøfting, grenseoppgang m.m Pr. time 420,00 430,00 

  

Konsulenttjenester       

Leieavtaler, erstatningsberegninger, utredningsoppgaver 
utover egen organisasjon 

Pr. time 420,00 430,00 

  

Konsulenttjenester       

Salg av spisskompetanse i prosjektarbeid.  

Konsulenttjenester utover egen kommune. 

Pr. time 570,00 590,00 

Prisene for 2021 er pris- og lønnsjustert med 2,7 % avrundet til nærmeste 10-kr. Med unntak av 
konsesjonsgebyr og delingsgebyr. Tillegg for hver skifte avrundes til nærmeste 1-kr. 

  

Parkering 

Innenfor Sone A og B i kommunens arealdel 2019-30 kan man inngå frikjøpsavtale i henhold til Plan- og 
bygningsloven §11-9 nr. 5 og §28-7. Hele eller deler av parkeringskravet utledet av parkeringsnormen 
kan frikjøpes. 

 Frikjøp av parkeringsplasser 2020 2021 

Frikjøp av parkeringsplass pr plass 220 000 220 000 

  

 Parkeringsavgifter 2020 2021 

Parkeringsplasser med timebetaling pr time 25,00 25,00 

Parkeringsplasser med døgnbetaling pr døgn 50,00 50,00 

Avgift betales i tidsrommet 08.00 – 17.00 på hverdager og 09.00 – 14.00 på lørdager. 

  

Eiendomsskatt 

Eiendomsskatten faktureres over 4 terminer 

  2020 2021 

Skattesats generelt 2,24 o/oo 2,24 o/oo 

Skattesats for bolig- og fritidseiendommer 3,75 o/oo 3,75 o/oo 

Særskilt grunnlag (fritatt produksjonsutstyr/ installasjoner som avskrives 
over 7 år) 

2,20 o/oo 2,20 o/oo 
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Brann- og feietjenester 

Feie- og tilsynsgebyrene skal dekke kostnaden for tjenesten. Feie- og tilsynsgebyrene faktureres over 4 
terminer. Tjenesten utføres av Glåmdal Brannvesen IKS. 

Årsavgifter 2020 2021 

Leie av bil, mannskap og utstyr * 

Startpris snorkel med sjåfør 3 100,00   

Snorkelbil m/sjåfør, leieavgift pr. time 1 287,00   

Startpris Bronto 3 100,00 3 170,00 

Bronto leieavgift per time 1 287,00 1 316,00 

Tankbil , leieavgift pr. time                                        740,00 757,00 

Båt , leieavgift pr. time                                              740,00 757,00 

Motorsprøyte, leieavgift pr. time                                           436,00 450,00 

Motorsag, leieavgift pr. time 190,00 195,00 

Vannsuger, leieavgift pr. time                                                   140,00 145,00 

Lensepumpe, leieavgift pr. time                                                140,00 145,00 

Slanger, leieavgift pr. dag                                                      310,00 317,00 

Armatur og småverktøy, leieavgift pr. dag                        310,00 317,00 

Mannskap 06:00-16:00, leieavgift pr. time                             614,00 630,00 

Mannskap 16:00-21:00, leieavgift pr. time                            930,00 950,00 

Mannskap 21:00-06:00, leieavgift pr. time                         1 223,00 1 250,00 

  

Kursavgift     

Forebyggende kurs/brannvernlederkurs, pr person 2 825,00 2 900,00 

Varmearbeiderkurs, pr person 1 885,00 1 930,00 

Øvrige kurs og øvelser fastsettes etter avtale 

  

Feiing av pipe *     

Årsgebyr feiing og tilsynsgebyr 520 520 

Feiing ekstra røykløp 260 260 

Tilsyn/feiing i fritidsboliger, faktureres etterskuddsvis etter varsling 800 

* Alle priser tillegges 25 % merverdiavgift.   Alle priser indeksreguleres (SSB) pr januar hvert år. 

 Gebyr ved unødig alarm     

  

  2020 2021 

      

Gebyr ved unødig alarm næring hverdager kl. 07.00-21.00 5 000,00 5 100,00 
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Gebyr ved unødig alarm næring hverdager kl 21.00-07:00, helger og 
helligdager 

10 000,00 10 200,00 

Gebyr ved unødig alarm privat, deltidsbrannvesen 5,7 x rettsgebyret. 
Unødige alarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet 

6 680,00   

Gebyr ved unødig alarm privat, heltidsbrannvesen 3,26 x rettsgebyret. 
Unødige alarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet. 

3 820,00   

  

Satsene oppdateres når rettsgebyret for 2021 er fastsatt 

Alle priser tillegges 25 % merverdiavgift 

Alle priser indeksreguleres årlig, neste 01.01.2022 

 Abonnementsavgifter for alarmtilkobling Alarmsentral Brann Innlandet 

(110) 
    

  

  2020 2021 

      

1.Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 1  826,00 847,00 

  

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. 

Bygg med bruksareal (BRA) på inntil 300m² 

       

2. Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 2 1 646,00 1 687,00 

  

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.  

Bygg med bruksareal (BRA) på 300m²-500m²  

Kirkebygg, Barnehage, Privateide samfunnshus/forsamlingslokaler  

Skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5000m²  

Sykehjem/institusjon med mindre enn 100 senger  

Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger  

Leilighetsbygg/blokker med bruksareal inntil 1200m², gjelder ved detekterte fellesarealer 

Politi-/ambulanse-/brannstasjoner, Rådhus/kommunehus og Tinghus/rettsbygninger 

Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter 
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3. Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 3 2 472,00 2 534,00 

  

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.  

Bygg med bruksareal (BRA) på 500m²-1200m²  

Inntil 2 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1200 m²  

Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5000m²  

Sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger  

Næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer  

Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m², gjelder ved detekterte fellesarealer  

Omsorgsboliger med 20-50 leiligheter 

Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter 

       

4. Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 4 3 298,00 3 381,00 

  

Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.  

Bygg med bruksareal (BRA) på 1200m²-7500 m²  

Inntil 3 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²  

Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter 

Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med 20-50 leiligheter 

       

3. Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 3 2 472,00 2 534,00 

  

Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.  

Kjøpesenter, mer enn 20 butikker  

Storindustri med bruksareal (BRA) over 7500m²  

Sykehus 

Inntil 4 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²  
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Leilighetsbygg/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte 
fellesarealer 

Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter 

       

6. Brannalarm, Privatbolig/leilighet, Kvartalsavgift prisgruppe 6 1 114,00 1 142,00 

  

Brannalarm inkl. en tilleggsalarm 

       

7. Brannalarm, Gårdsbruk/landbrukseiendommer (uavhengig av antall 
innganger). Kvartalsavgift prisgruppe 7 

927,00 950,00 

  

Brannalarm  

      

8. Innbrudd, Kvartalsavgift prisgruppe 8  415,00 425,00 

Kunden må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke ut på alarmen  

Prisen gjelder pr. bygg  

       

Kvartalsavgift innbrudd avtaler inngått før 01.01.2016  Etter avtale Etter avtale  

      

9. Heisalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 9  826,00 847,00 

  

Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110 sentralen.  

Prisen er pr. heis  

       

10. Heisalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 10 415,00 425,00 

  

Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110- sentralen 

Prisen er pr. heis  

      

11. Tilknytningsgebyr brannalarm/heisalarm 2 575,00 2 639,00 

      

12. Tilknytningsgebyr heisalarm for heis nr 2 og flere 1 288,00 1 320,00 
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13. Endringsgebyr 1 030,00 1 056,00 

  

Eierskifte 

Konvertering av alarmsender 

Endring av innganger/tillegg av innganger 

  

Rabattsatser for storkunder: 

 Kunder med 5 objektadresser eller mer 15 % rabatt 

Gjelder ikke tilknytningsgebyr, endringsgebyr og gebyr ved unødig alarm. (prisgruppe11-17) 

Det kreves nøkkelbokssafe hos alle våre alarmkunder. 

Det kreves nøkkelbokssafe hos alle våre alarmkunder, nøkkelbokssafe må ha egen alarminngang og er 
inkludert i brannalarm  

Alle priser tillegges 25 % merverdiavgift. 

  

Renovasjonsgebyr 

Gebyrene skal dekke kostnadene ved gjennomføring av renovasjonsordningen og faktureres over 4 
terminer. Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS leverer tjenesten. 

Gebyrene er behandlet av styret i GIR, som tilrår nye satser overfor Kommunestyret. 

  2020 2021 

Normalabonnement, grunnbeløp 2 570,00 2 750,00 

Fradrag redusert abonnement -200,00 -200,00 

Utvidet abonnement (360 liter restavfall) (tillegg) 268,00 268,00 

Fellesløsning -352,00 -352,00 

Hjemmekompostering av matavfall -200,00 -200,00 

Hentetillegg 11-20 meter 250,00 250,00 

Hentetillegg 21-50 meter 500,00 500,00 

Hentetillegg 51-100 meter 900,00 900,00 

Hentetillegg 101-500 meter 1 200,00 1 200,00 

Hentetillegg 501-1000 meter 1 800,00 1 800,00 

Hentetillegg over 1001 meter 2 400,00 2 400,00 
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Hytter og fritidsboliger 810,00 950,00 

Storforbrukere (1) Etter avtale Etter avtale 

  

Flere tillegg og fradrag kan kombineres. Alle priser tillegges 25 % mva. 

(1) Storforbruker: Storforbruker er en abonnent som på bakgrunn av avfallets karakter og mengde må ha 
en ordning som avviker seg fra en normalabonnent. Dette er f.eks skoler, gamlehjem og lignende. For 
Storforbrukere gjelder egne priser. Kontakt GIR for mer informasjon. Kommunen tar 
administrasjonsgebyr på kr 140,- for storforbruker. 

  

Vann, avløp og septik  

Gebyrene skal dekke kostnadene ved gjennomføring av ordningen og faktureres over 4 terminer. GIVAS 
IKS leverer tjenesten. 

Årsgebyr avløp = abonnementsgebyr + forbruksgebyr 

Abonnementsgebyr 2020 2021 

      

Abonnementsgebyr vann 1 000,00 1 000,00 

Abonnementsgebyr avløp 1 050,00 1 100,00 

Abonnementsgebyr vann, risikoabonnenter (1) 3 000,00 3 000,00 

Abonnementsgebyr avløp, risikoabonnenter (1) 3 000,00 3 000,00 

  

Forbruksgebyr 2020 2021 

      

Forbruksgebyr, vann pr m3 14,00 14,60 

Forbruksgebyr, avløp pr m3 16,60 16,80 

Forbruksgebyr, vann etter areal, bolig (pr m2 BRA) 21,00 21,90 

Forbruksgebyr, vann etter areal, fritidsbolig (pr m2 BRA) 10,50 10,95 

Forbruksgebyr, avløp etter areal, bolig (pr m2 BRA) 24,90 25,20 

Forbruksgebyr, avløp etter areal, fritidsbolig (pr m2 BRA)    12,45 12,60 

  

Tilknytningsgebyr 2020 2021 

      

Vann, boenhet/fritidsbolig (pr. stk.) – Lav sats (3) 8 000,00 8 000,00 

Vann, næringsbygg / offentlige bygninger (pr m2 BRA) 80,00 80,00 

Avløp, boenhet/fritidsbolig (pr. stk.) – Lav sats (3) 8 000,00 8 000,00 

Avløp, næringsbygg/offentlige bygninger (pr m2 BRA) 80,00 80,00 

Vann, boenhet/fritidsbolig (pr. stk.) – Høy sats (4) 33 000,00 33 000,00 
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Avløp, boenhet/fritidsbolig (pr. stk.) – Høy sats (4) 33 000,00 33 000,00 

  

Andre gebyrer 2020 2021 

      

Sommervann/vannpost – hytter (pr. år) 1 600,00 1 600,00 

Vannmålerleie (pr. år) 200,00 200,00 

Bytting av frosne vannmålere, inkl. montering (stk.) 1 300,00 1 300,00 

Kontroll av vannmålere (stk.) 1 300,00 1 300,00 

Avlesing av vannmåler etter purring (stk.) 600,00 600,00 

  

Septiktømming   2020 2021 

      

Slamavskiller, tømming hvert år (pr. år) (2) 1 920,00 1 980,00 

Slamavskiller fritidsbolig, tømming hvert 4.år (pr. år) (2) 480,00 495,00 

Slamavskiller for gråvann, tømming hvert 2.år (pr. år) (2) 480,00 495,00 

Bestilt-/tilleggstømming (pr. m3) 480,00 495,00 

Bestilt-/tileggstømming, gråvannstank (pr. m3) 240,00 247,50 

Tette tanker (pr. m3) 288,00 297,00 

  

Alle priser tillegges 25 % mva. 

1. En risikoabonnent er en abonnent som håndterer væsker som inneholder smittestoffer og/eller 
kjemikalier som utgjør en risiko for å forurense drikkevannet, og/eller forurensningsmessig 
avviker fra vanlig kommunalt husholdningsavløp. 

2. Satser for tømming av slamavskillere gjelder inntil 4m3. Volum ut over dette tilleggsfaktureres. 
3. Tilknytningsgebyr, lav sats: Eiendommer som knyttes til eksisterende ledningsnett, der det er 

betalt refusjon (anleggsbidrag), eller der utbygger har stått for opparbeidelseskostnadene av 
ledningsnettet. 

4. Tilknytningsgebyr, høy sats: Eiendommer som tilknyttes vann og/eller avløp i forbindelse med 
utvidelse av offentlig ledningsnett, eller der tilknytningen krever ekstra høye kostnader. Høy sats 
kan erstattes med lav sats ved frivillig innbetaling av refusjon (anleggsbidrag) eller ved at 
utbygger står for opparbeidelseskostnadene av ledningsnettet. Det skal ikke beregnes mva. på 
eventuelt anleggsbidrag. 

  

 
 


