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Kommunedirektørens kommentar 
 

Årsberetning er den tredje formelle rapportering til kommunestyret for budsjettåret 2020. Utover årsberetningen er det 
rapportert til kommunestyret i juni, tertialrapport nr 1, og i oktober, tertialrapport nr 2. 

Opprinnelig budsjett for 2020 ble vedtatt med et negativt netto driftsresultat på 3,9 millioner kroner, og ble gjennom året 
blitt justert til 7 millioner kroner i positivt resultat. Regnskapet for 2020 viser et positivt netto driftsresultat på 13,4 
millioner kroner, og er en resultatgrad på 0,74 %. Det har gjennom budsjettåret blitt rapportert i tertialrapportene at man 
vil komme i økonomisk balanse, men at det var stor usikkerhet knyttet til merutgifter og mindreinntekter som følge av 
koronapandemien.  

Elverum kommune sluttførte store investeringsprosjekter i 2019, og vi ser at sum investeringer i 2020 har gått betraktelig 
ned sammenlignet med 2019 og årene før det. Alle investeringer har medført at kommunen har svært høy gjeld 
sammenlignet med andre kommuner. Netto gjeld i forhold til driftsinntekter pr 31.12.2020 var på 123 %. Dette  gjør at 
kommunen må disponere en relativ stor andel av disponible inntekter til å betjene renter og avdrag. I 2020 falt 
rentenivået til et historisk bunnivå. Til tross for økt lånegjeld betalte kommunen 1,8 millioner mindre i renter i 2020 enn 
2019. Økning i rentekostnader de neste 12 måneder vil med en renteøkning på 1 prosentpoeng øke med 12,5 millioner 
kroner. 

Årets driftsregnskap legges fram med et positivt netto driftsresultat på 13,4 millioner kroner. Reglene i forskriftene for 
budsjett og regnskap legger føringer for årsoppgjørsdisposisjoner. Ved mindreforbruk skal budsjettert bruk av 
disposisjonsfond reduseres/strykes. Bruk av disposisjonsfond er redusert med 5,7 millioner kroner. Dette har bedret 
kommunens finansielle måltall når det gjelder udisponerte disposisjonsfond. Måltallet er 4 % av brutto driftsinntekter og 
pr 31.12.2020 var det udisponert disposisjonsfond på 26,1 million kroner eller 1,44 %. Gjeldene økonomiplan er saldert 
med bruk av disposisjonsfond på 19,8 millioner kroner, noe som legger beslag på store deler av kommunens 
disposisjonsfond.  

Budsjettet for tjenesteproduksjon (bevilgning drift, netto) er fordelt på tjenesteområder og ikke sektorer. 
Administrasjonen sliter fortsatt med å få koordinert rapporteringen av ressursbruk fra sektor til tjenesteområder. 
Tjenesteområdene har avvik mellom budsjett og regnskap som ligger utenfor måltallet på 1 %. I forbindelse med 
koronapandemien har det også vært utfordrende ha full oversikt over hvor det har vært behov for å justere budsjettene 
for merutgifter og merinntekter. Koronarelaterte merutgifter, mindreutgifter, merinntekter og mindreinntekter er det 
ikke blitt foretatt budsjettjusteringer for. Avvik mellom budsjett og regnskap som følge av korona har vært forventet, og i 
det store og hele ser det ut til at sentrale myndigheters tiltakspakker også har dekt opp kommunens koronarelaterte 
avvik mellom budsjett og regnskap. Avvikene på de enkelte tjenesteområdene er kommentert i forhold til ordinær drift. 
Det største avviket her ligger på beregninger av refusjon av utgifter knyttet til særlig ressurskrevende tjenester med hele 
12 millioner kroner. Dette er et område som er krevende, hvor beregningsforutsetningene endres noe fra år til år men 
også hvor det er krevende å forutse endringer i brukeres behov og justering av kommunens ressursbruk.  

Endringer i innbyggertall og sammensetning (demografi) vil påvirke kommunens tjenestetilbud i årene som kommer. Det 
vil være helt avgjørende å ha fokus på økonomistyring i tiden som kommer, for å kunne opprettholde kontroll. Det er en 
kontinuerlig utfordring fremover å prioritere kommunens ressurser slik at disse blir forvaltet på en best mulig måte, for å 
kunne møte innbyggernes  behov for tjenester.  Kravet til kontinuerlig forbedring, omstilling, og effektivitet vil ligge over 
oss. Det vil være nødvendig å erverve og vedlikeholde kompetanse for å kunne fastsette tjenestetilbudet til det nivået 
Stortinget gjennom lover og forskrifter har forpliktet kommunene til å yte overfor innbyggerne. Dette krever stor innsats 
både fra den politiske og administrative ledelse, og ikke minst fra medarbeidere i de ulike virksomhetene i kommunen. 
Sjukefraværet var på 8,7 prosent i 2020, hvor én prosent skyldes korona. Det er en målsetting at 92,5 prosent av 
arbeidsstyrken er på jobb, eller at sjukefraværet ikke blir høyere enn 7,5 prosent. Sykefraværet i 2020 var 0,2 
prosentpoeng over målet.  

Kommunens økonomiske situasjon er svært alvorlig. For å unngå at kommunen pådrar seg underskudd i årene som 
kommer må det gjøres vedtak som bedrer kommunens driftsøkonomi. 

I 2020 gjorde medarbeiderne i Elverum kommune en formidabel innsats. Til tross for utfordringen med koronapandemi 
og anstrengt kommuneøkonomi oppfattes kvaliteten på tjenester i all hovedsak som god, og er under stadig forbedring 
på vesentlige tjenesteområder. 

 

Elverum 31.03.2021 

 
Kristian Trengereid 

Kommunedirektør 
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Økonomiske resultater og utvikling 

 

Bevilgningsoversikt – drift 

 

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift      
Beløp i 1000 kroner Regnskap 

2020  
Avvik inkl. 

korona 
Avvik ekskl. 

korona 
Revidert 
budsjett 

2020 

Opprinnelig 
budsjett 

2020 

Generelle driftsinntekter      

Rammetilskudd -691 155 -20 019  -1 516  -671 136 -671 136 

Inntekts- og formuesskatt -533 066 115  115  -533 181 -533 181 

Eiendomsskatt -84 658 -603  -603  -84 055 -84 055 

Andre generelle driftsinntekter -43 239 3 441  4 171  -46 680 -46 180 

Sum generelle driftsinntekter -1 352 117 -17 066  2 167  -1 335 052 -1 334 552 

      

Netto driftsutgifter      

Sum bevilgninger drift, netto 1 218 629 13 983  -16 035  1 204 646 1 209 952 

Avskrivninger 118 181 0  0  118 181 115 500 

Sum netto driftsutgifter 1 336 810 13 983  -16 035 1 322 827 1 325 452 

      

Brutto driftsresultat -15 307 -3 082  -13 868  -12 225 -9 100 

      

Finansinntekter/Finansutgifter      

Renteinntekter -17 653 -2 756  -2 756  -14 896 -18 396 

Utbytter -8 784 -179  -179  -8 605 -8 605 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0  0  0 0 

Renteutgifter 62 876 1 097  1 097  61 780 72 271 

Avdrag på lån 83 624 -1 500  -1 500  85 124 83 214 

Netto finansutgifter 120 064 -3 338  -3 338  123 402 128 483 

Motpost avskrivninger -118 181 -0  -0  -118 181 -115 500 

      

Netto driftsresultat -13 424 -6 420  -17 206  -7 004 3 883 

      

Disponering eller dekning av netto driftsresultat      

Overføring til investering 6 057 0  0  6 057 6 057 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 11 574 679  -3 380  10 895 -1 659 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -4 207 5 742  5 742  -9 949 -8 281 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0  0  0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 13 424 6 421  2 362  7 003 -3 883 

      

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). 0    0 0 

Tabell: Bevilgningsoversikt – drift. 
 

Tabellen over er en oppstilling av kommunens generelle driftsinntekter, netto driftsutgifter, sum bevilgning netto 
driftsutgifter, netto finansutgifter, netto driftsresultat og disponering av eller dekning av netto driftsresultat.  

Merinntekter og merutgifter knyttet til koronapandemien er ikke budsjettregulert. Det vil derfor være koronarelaterte 
avvik i tabellen for Bevilgningsoversikt – drift og Bevilgningsoversikt drift, netto. Årsaken til at det ikke er budsjettregulert 
for effekten av korona er at det ikke har vært enkelt å forutse hvor avvikene ville oppstå eller hvor store avvikene ville bli. 
Dette forholdet er kommentert i tertialrapport nr. 1 og nr. 2.  

Forklaring av vesentlige avvik mellom regnskap og revidert budsjett: 

• 17,1 millioner kroner i merinntekter på generelle driftsinntekter, avviket uten koronatiltak viser 
mindreinntekter på 2,2 millioner kroner. I rammetilskuddet er det 32 millioner kroner i merinntekter for 
dekking av koronarelaterte mindreinntekter og merutgifter. Til tross for nedstengning av samfunnet som følge av 
koronapandemien og med de konsekvenser dette hadde for næringsliv og ansatte fikk ikke Elverum kommune 
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mindreinntekter i form av inntekts- og formueskatt. Avvik mellom regnskap og budsjett er på kun 0,1 millioner 
kroner i mindreinntekter. Når det gjelder inntektsutjevningen som ligger i rammetilskuddet fikk kommunen 12 
millioner kroner i mindreinntekter som følge av redusert skatteinngang på landsbasis.  
Andre generelle driftsinntekter viser mindreinntekter på 4,2 millioner kroner og skyldes redusert bosetting av 
flyktninger som utløser integreringstilskudd fra Staten. 

• 14 millioner kroner i merutgifter på sum bevilgning drift, netto. Uten koronarelaterte forhold er det et 
mindreforbruk på 16 millioner kroner. Ytterligere forklaringer til avvik for sum bevilgning drift beskrives under 
tabellen for bevilgning til de enkelte tjenesteområder 

• 3,3 millioner kroner i mindreutgifter på netto finans. Det er 1,8 millioner kroner i netto mindreutgifter i renter 
og utbytte, og 1,5 million kroner mindreutgifter i avdrag på lån.  

• Netto driftsresultat er på 13,4 millioner kroner og er 6,4 millioner kroner bedre enn justert budsjett.  Det 
positive resultatet i forhold til budsjett er avsatt til bundet fond med 0,7 millioner kroner, og redusert bruk av 
disposisjonsfond på 5,7 millioner kroner.  

Årets driftsregnskap legges frem i balanse og har ikke noe merforbruk til inndekning i senere år.  

 

Tjenesteområdenes avvik i forhold til kommunestyrets rammevedtak 

 

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift, netto       

Beløp i 1000 kroner Regnskap 
2020  

Avvik inkl. 
korona 

Avvik 
ekskl. 

korona 

Regulert 
budsjett 2020 

Opprinnelig 
budsjett 

2020 
Status* 

Politisk styring 7 528 -1 815  -1 781  9 342 9 225    -19,07 % 
Administrasjon 68 627 -1 112  -3 878  69 738 95 756      5,56 % 
Barnehage 178 650 4 911  823  173 739 168 680        0,47 % 
Skole 282 908 2 808  -1 748  280 101 281 375      -0,62 % 
Barnevern 47 549 -335  -281  47 885 49 314      -0,59 % 
Helse 81 172 7 270  1 999  73 902 71 746       2,70 % 
Pleie og omsorg 428 326 27 982  15 334  400 344 361 897      3,83 % 
Sosial - tjenestebistand 6 527 -537  -696  7 064 1 527     -9,85 % 
Sosial - økonomisk bistand 50 660 -2 753  -3 237  53 413 56 274     -6,06 % 
Kultur- og religiøse formål 41 437 3 523  1 661  37 914 38 808      4,38 % 
Teknisk forvaltning 3 714 -944  -872  4 659 7 353   -18,74 % 
Teknisk drift 12 408 2 091  2 351  10 317 8 178    22,78 % 
Næringsutvikling 6 748 -1 254  -77 8 002 4 374   -0,96 % 
Fellesfunksjoner 2 375 -25 852  -25 878  28 227 55 444    -91,68% 
Interne servicefunksjoner (fordeles) 0 -0  244  0 0  
Sum netto for alle tjenesteområder 1 218 629 13 983  -16 035  1 204 646 1 209 952    -1,33 % 

Tabell: Tjenesteområdenes budsjettrammer – kommunestyrets rammevedtak. 
 

*Symbolene som brukes for å vise status i forhold til økonomisk måltall: 

 – ikke tilfredsstillende – avvik større enn +/- 1 %. 

 – tilfredsstillende, men har et avvik mellom - 0,75 – - 1,0 % og 0,75 - 1,0 %. 

 – tilfredsstillende og bra – avvik mellom - 0,75 % og 0,75 %.  
 
 

I tabellen over er det to kolonner med avvik, en kolonne som viser avvik inklusiv koronarelaterte forhold og en kolonne 
hvor koronarelaterte forhold ikke er med. Hensikten med to kolonner er å få frem avvik med og uten koronarelaterte 
forhold. Årsaken til dette er at budsjettet ikke er regulert for koronarelaterte forhold. Det betyr at det vil være et 
betydelige avvik mellom regnskap og budsjett. I regnskapet er utgifter og inntekter knyttet koronarelaterte aktiviteter 
blitt bokført med et eget prosjektnummer. På alle tjenesteområdene er det koronarelaterte merutgifter og/eller 
mindreinntekter på til sammen 30 millioner kroner. Korrigerer vi regnskapet for koronarelaterte forhold er avvik mellom 
budsjett og regnskap på 16 millioner kroner i mindreutgifter.  Nedenfor er avvik eksklusiv koronarelaterte forhold 
kommentert. 

 
 



 

Elverum kommune Årsberetning 2020 Side 6 

Forklaringer av vesentlige avvik mellom revidert budsjett og regnskap ekskl. korona på tjenesteområder:  
 
Politisk styring har et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner. Dette fordeler seg på flere poster, men hovedsakelig på 
godtgjørelser til folkevalgte i kommunestyre, formannskap, kontrollutvalg, på lønn til ordfører og varaordfører samt på 
honorar til regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjoner og kontrollutvalgssekretariat. Det er grunn til å anta at 
koronapandemiens restriksjoner har vært medvirkende til dette forholdet. 
 
Administrasjon har et mindreforbruk på 3,9 millioner kroner. Dette mindreforbruket er fordelt på en rekke poster, noen 
med mindreforbruk, noen med merforbruk, som i sum blir til mindreforbruket på 3,9 millioner kroner. De vesentligste er: 
Mindreforbruk på vel 2,9 millioner kroner på lavere aktivitet og mindre kjøp av varer og tjenester generelt i  
tillegg til lavere prisvekst; mindreforbruk på 0,5 millioner kroner på vakante stillinger innen områdende IKT teknisk drift 
og kommunikasjon og service, samt sykemeldinger; merinntekt på 0,3 millioner kroner på tjenestesalg til interkommunale 
og kommunale selskaper; merinntekt på 0,4 millioner kroner til phD-kandidat i sektor utdanning (feilført, skulle vært ført 
på tjenesteområde skole); et samlet merforbruk på 0,2 millioner kroner på lønnskostnader og en rekke poster i sektorer 
og staber. 
 
Barnehage har hatt merforbruk på 0,8 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader til spesialpedagogiske 
tiltak samt betaling for barn i andre kommuner som Elverum har et ansvar for.  

  
Skole har hatt et mindreforbruk på kroner 1,7 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes økte refusjoner fra Integrerings- 
og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) som det var knyttet stor usikkerhet til, og som ikke var budsjettert.  
 
Barnevern har et samlet mindreforbruk på 0,9 millioner kroner. Tjenester inn i hjemmet har et merforbruk på 1,1 
millioner kroner. Årsaken er endringsskapende arbeid i familier med rett på bistand etter lov om barneverntjenester.  Vi 
har hatt fokus på tiltak i hjemmet som er viktig for å forhindre at omsorgsovertakelse blir nødvendig. Det er pålegg om å 
forsøke å hjelpe barn i hjemmet først. Merinntekter på tilskudd til bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne og 
atferdsvansker gjør at tjenesteområdet totalt har et mindreforbruk. 
 
Helse har et samlet merforbruk på 2,0 millioner kroner.  Avviket skyldes i hovedsak et merforbruk på 1,9 millioner kroner 
knyttet til drift, vedlikehold og renhold av arealer innen tjenesteområdet. I tillegg er det en økning i personalressurser 
grunnet endringer i brukergruppen samt høyere utgifter på skyss. 

 
Pleie og omsorg har et merforbruk på 15,3 millioner kroner som i hovedsak kan henføres til mindreinntekt for 
ressurskrevende tjenester, kjøp fra andre, svikt i salg av mat, brukerinnbetaling og overtid for å sikre forsvarlige tjenester.  
12 millioner kroner av merforbruket skyldes mindreinntekt for refusjon ressurskrevende tjenester. Flere forhold påvirker 
mindreinntekten; endret vedtakstid, lavere ressursinnsats utover vedtak, lavere andel variabel lønn og innleie, lavere 
lønnsvekst og redusert arbeidsgiveravgift som følge av nasjonalt koronatiltak. Pensjonspåslaget for 2020 var også veldig 
lavt som følge av effekten av korona. I tillegg har refusjonsordningen blitt ytterligere strammet inn.  Disse forholdene gjør 
at vi får lavere timepris enn det vi hadde budsjettert med, som igjen påvirker refusjonen. Dette avviket må sees opp mot 
mindreforbruket på fellesfunksjoner knyttet til lønnsoppgjør og pensjonskostnader. På grunn av usikkerhet knyttet til 
timepris og uttrekk av koronamidler er det foretatt en anordning som er noe lavere enn beregnet refusjonsbeløp.  
Dersom kommunen får godkjent uttrekk, og timeprisen blir som beregnet, vil merinntekten bli inntektsført i 2021.  
 
Deretter er det største merforbruket knyttet til kjøp av tjenester fra andre. Årsaken er kjøp av eksterne tjenester knyttet 
til enkelttiltak, hvor kommunen ikke har egen tjeneste som dekker behovet. Samt ordningen brukerstyrt personlig 
assistanse, hvor flere brukere fikk økt vedtakstimer på grunn av økt behov, også som kompensasjon for redusert 
avlastningstilbud som følge av koronapandemien. Merforbruk på budsjett for utskrivningsklare pasienter (UK) skyldes i 
hovedsak en enkelttjeneste hvor kommunen måtte betale for UK-døgn i perioden hvor tjenesten måtte bygges opp.   
 
Sosial – tjenestebistand har et samlet mindreforbruk på 0,7 millioner kroner. Avviket skyldes langtidssykemelding og at 
det er gjennomført færre rene salgs- og skjenkekontroller grunnet nedstenging av bransjen under koronapandemien. 
 
Sosial - økonomisk bistand har et samlet mindreforbruk på 3,2 millioner kroner. Avviket skyldes økt refusjonsinntekt fra 
NAV stat som følge av overgang til uførepensjon av brukere som har mottatt sosialhjelp, og mindre utbetaling av 
kvalifiseringsstønad grunnet lavere antall deltagere enn budsjettert. Videre er det mindre utbetalinger av 
introduksjonslønn og etableringskostnader som følge av færre bosatte flyktninger. Det er også redusert utbetaling av 
etablerings- og utbedringstilskudd til boligformål på grunn av lavere aktivitet på boligkontoret. 
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Kultur- og religiøse formål har et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner. Det er et mindreforbruk på 1,9 millioner kroner 
knyttet til drift, vedlikehold og renhold av arealer innen tjenesteområdet som er hovedforklaringen til avviket.  Det er 
ellers noe mer lønnsutgifter enn budsjettert på hallene. 

 
Teknisk forvaltning har et mindreforbruk på 0,9 millioner kroner. Avviket henføres til mindreforbruk som følge av at alle 
kostnader er søkt holdt på lavest mulig nivå, og merinntekter (gebyrinntekter på selvkostområder). Netto merinntekter på 
vel 1,0 millioner kroner fra byggesakstjenesten er avsatt til selvkostfond. Geodata har også betydelig merinntekter (0,6 

millioner kroner) avsatt selvkostfond.  
 
Teknisk drift har et merforbruk på 2,4 millioner kroner. Parkeringstjenesten har mindreinntekter på 0,4 millioner kroner. 

Tjenesten kommunale veger har overforbruk på forbruksmateriell (som følge av høyt aktivitetsnivå) og høy egenaktivitet 

på brøyting og strøing, inklusive overtidsbruk.  Det er mindreutgifter på bruk av konsulenter.  Aktivitets-nivået på 

tjenesteområdet er i stor grad styrt av klimatiske forhold, som varierer år for år. 2020 var tidvis utfordrende i så måte.  

  
Næringsutvikling har et merforbruk på 0,08 millioner kroner som er fordelt på en rekke mindre poster.  
 
Fellesfunksjoner har et mindreforbruk på 25,9 millioner kroner. Hovedårsaken ligger ubrukte midler til lønnsoppgjør og 
pensjon som ble vesentlig lavere enn det som var avsatt i budsjettet. Dette må sees opp mot avviket knyttet til refusjon 
av ressurskrevende tjenester. 
 
 

KF Elverum kommuneskoger – konsolidert regnskap 

Kommunelovens §§ 14-6 og 14-7 sier at det skal utarbeides et samlet (konsolidert) årsregnskap for kommunen som 
samlet juridisk enhet og en årsberetning for kommunens samlede virksomhet. Elverum kommune har et kommunalt 
foretak og kommunale foretak er en del av kommunen som juridisk enhet. KF Elverum kommuneskoger (foretaket) skal 
forvalte og utnytte økonomisk, økologisk og skogfaglig Elverum kommunes eiendommer i skog og utmark, samt kunne 
delta i skog- og trebaserte virksomheter hvor Elverum kommune har ansvar/interesser, i henhold til målsetting og 
retningslinjer vedtatt av kommunestyret. I tillegg er foretaket ansvarlig for å tilby tilrettelagte arbeidsplasser ved  
kommunens vedsentral. Alle ansatte er ansatt i Elverum kommune. 

Det konsoliderte årsregnskapet utarbeides ved å slå sammen årsregnskapene til de enhetene som skal inngå i 
konsolideringen. Transaksjonene og mellomværendene mellom enhetene skal elimineres, men bare så langt det følger av 
god kommunal regnskapsskikk. 

De eiendommer som foretaket forvalter inngår i kommunens balanseregnskap og ikke foretaket. Sum anleggsmidler i 
foretaket var på 1,2 millioner kroner. Av dette utgjorde eierandeler i Glommen Mjøsen Skog SA på 0,8 millioner kroner og 
0,4 millioner kroner lå i driftsmidler. Balanseførte verdier i foretaket utgjorde kun 0,02 % av kommunens balanseførte 
verdier etter at transaksjonene og mellomværendene mellom enhetene ble eliminert. Omløpsmidler økte 6,7 millioner 
kroner og utgjorde 1,36 % av samlede verdier. Egenkapitalen og kortsiktig gjeld økte med henholdsvis 6,6 og 1,3 millioner 
krone i konsolidert årsregnskap. Sum eiendeler og egenkapital/gjeld økte med 7,9 millioner kroner og utgjorde 0,12 % 
samlede verdier. 

Foretakets inntekter i 2020 var på 12,9 millioner kroner, av dette utgjorde 8,3 millioner kroner i salg/overføringer mellom 
kommunen og foretaket. Etter at transaksjonene og mellomværendene mellom enhetene ble  eliminert økte 
driftsinntektene i det konsoliderte regnskapet med 4,6 millioner  og utgjorde 0,26 % av de samlede inntektene. 
Driftsutgiftene økte med 5,7 millioner kroner, og brutto driftsresultat ble redusert med 1 million kroner. Netto 
finansutgifter ble redusert med 0,1 million kroner og nette driftsresultat ble redusert med 0,9 millioner kroner. Netto 
driftsresultat i konsolidert årsregnskap var på 12,5 millioner kroner.  

Foretakets økonomi utgjorde en svært liten/marginal del av den samlede økonomien i et konsolidert årsregnskap for 
Elverum kommune, og det ble derfor ikke utarbeidet en egen årsberetning for kommunens samlede virksomhet i 2020. 
Det vises til foretakets årsregnskap og årsberetning for 2020. 
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Bevilgningsoversikt– Investering 

 

§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering        
Beløp i 1000 kroner Regnskap 2020 Avvik Revidert 

budsjett 2020 
Opprinnelig 

Budsjett 2020 Investeringsutgifter        

Investeringer i varige driftsmidler 128 394 -72 128 322 164 755 

Tilskudd til andres investeringer 2 157 -2 157   

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 4 483 374 4 857 4 857 

Utlån av egne midler     

Avdrag på lån 57 148  57 148  

Sum investeringsutgifter 192 182 -1 855 190 327 169 612 

         Investeringsinntekter        

Kompensasjon for merverdiavgift -13 872 -4 955 -18 827 -27 351 

Tilskudd fra andre -25 276 -4 144 -29 419 -20 212 

Salg av varige driftsmidler -5 989 2 639 -3 350 -3 350 

Salg av finansielle anleggsmidler     

Utdeling fra selskaper     

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -488 1 -487 -487 

Bruk av lån -115 295  -115 295 -111 954 

Sum investeringsinntekter -160 919 -6 459 -167 379 -163 355 

        Videreutlån        

Videreutlån 85 910 -910 85 000 85 000 

Bruk av lån til videreutlån -85 000  -85 000 -85 000 

Avdrag på lån til videreutlån 23 605 -3 611 19 994 19 994 

Mottatte avdrag på videreutlån -65 593 45 599 -19 994 -19 994 

Netto utgifter videreutlån -41 078 41 078 0 0 

         Overføring fra drift og netto avsetninger        

Overføring fra drift -6 057  -6 057 -6 057 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond 

24 957 -41 648 -16 691 0 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

-200  -200 -200 

Dekning av tidligere års udekket beløp     

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 18 700 -41 648 -22 948 -6 257 

         Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 8 885 -8 885 0 0 

         Kontrollsum art 980/580 Regnskapsmessig mer-/ 
mindreforbruk 

    

        Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)        

Inntekter til fordeling     

Utgifter til fordeling 135 034 -1 855 133 179 169 612 

Sum til fordeling (netto) 135 034 -1 855 133 179 169 612 
Tabell: Bevilgningsoversikt - investering. 

 
Bevilgningsoversikt investering viser årets investeringer og finansieringsbehov.  Årsaken til avvik mellom revidert budsjett 
og regnskap for sum investeringsutgifter, er at det har vært annen fremdrift i prosjektene enn prosjektledere forutsatte 
ved rapportering 2. tertial 2020.  Budsjettjusteringene som ble vedtatt i tertialrapport nr 2 – 2020 var basert på prognoser 
og estimater medio oktober. Når regnskapet ble avlagt viser det seg av forbruket ble 1,8 millioner kroner høyere enn 
estimert.  
 
Beregnet fradrag for merverdiavgift har vært for høyt i revidert budsjett for 2020, og det er forsinkelser i refusjoner og 
tilskudd som var forutsatt i 2020. Dette gjør at låneopptaket er budsjettert lavere enn det faktiske behovet ble. 
I linjen for videreutlån ligger Startlån som innvilges til innbyggere for finansiering av egen bolig og/eller refinansiering. I 
forhold til budsjett ble det utbetalt 0,9 millioner kroner mer enn budsjettert.  
 
På grunn av forholdene nevnt over legges investeringsregnskap fram med 8,9 millioner kroner i udekket beløp som må 
dekkes inn senere år. Avdrag på lån til videreutlån har et avvik på 3,6 millioner kroner og avviket er dekket opp av 
merinntekter på mottatte avdrag på utlån. Meravsetningen på 41,6 millioner kroner må også sees opp mot startlån hvor 
det som er kommet inn som ekstraordinære avdrag avsettes til fond. Dette er midler som igjen skal gå til nedbetaling av 
lån i Husbanken. 
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Økonomiske mål og handlingsregler 

I det følgende presenteres utviklingen i økonomiske måltall og de handlingsregler som er vedtatt i kommunens 
økonomireglement (KS-sak 176/19). 
 
Måltallene er fastsatt ut fra kommunens økonomiske situasjon og må sees i et langsiktig perspektiv, dette fordi 
kommunens økonomiske situasjon har vært svært krevende. Netto driftsresultater har variert kraftig, disposisjonsfond er 
svært lave og lånegjelden er svært høy. De økonomiske målene er ikke ambisiøse sammenlignet med andre kommuner og 
landsgjennomsnittet, men målene må nåes dersom kommunen skal få en sunn driftsøkonomi som igjen gir økonomiske 
handlingsrom for kommunen. Tabellen nedenfor viser de økonomiske målene og status pr 31.12.2020.  
 

Økonomiske mål Mål Status 

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Minimum 2,0 %  

 

 

 

Udisponert disposisjonsfond i % av brutto driftsinntektene Minimum 4,0 %  
Netto lånegjeld1 i % av brutto driftsinntekter.  Maksimum 100 %  
Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF2. Minimum 20 %  
Avvik mellom regnskap og budsjettrammer  Maksimum 1 %  

 
Tabell: Økonomiske mål vedtatt av kommunestyret i sak 176/19, samt statusvurdering per årsslutt 2020. 

 
Symbolene som brukes for å vise status er: 

 – ikke tilfredsstillende og må bedres. 

 – ikke tilfredsstillende, men har en positiv utvikling. 

 – tilfredsstillende og bra. 
 
Økonomiske mål er viktig for å sikre en langsiktig kommunal planlegging hvor målet er å ha en bærekraftig økonomisk 
utvikling. I dette ligger det at nåtidens handlinger ikke må stå i veien for at fremtidige generasjoner klarer å ivareta sine 
behov (generasjonsprinsippet). For å ivareta dette har kommunestyret vedtatt 10 handlingsregler.    

Handlingsregel Status 

1. Netto driftsresultat 
Kommunen skal over tid budsjettere med netto driftsresultat på 2,0 % av brutto driftsinntekter. Det kan 
budsjetteres med et lavere netto driftsresultat når udisponerte disposisjonsfond er mer enn 4,0 % av 
brutto driftsinntekter i regnskapsåret før budsjettet vedtas for kommende år (budsjettår minus to år). 
Kommentar: 
Se eget kapitel nedenfor. 

 

2. Avsetninger til fremtidige investeringer 
Det skal over driftsbudsjettet årlig avsettes et beløp til egenkapital i årets/fremtidige investeringer. 
Beløpet skal minimum tilsvare forventet utbytte/overføring til kommunen fra selskaper kommunen ha 
eierskap i. 
Kommentar: 
Se egen kommentar nedenfor. 

 

3. Disposisjonsfond 
Kommunen skal til enhver tid ha et udisponert disposisjonsfond på minst 4,0 % av brutto driftsinntekter 
som buffer ved et eventuelt driftsunderskudd. 
Kommentar: 
Se eget kapitel nedenfor. 

 

4. Lånegjeld 
Kommunen skal ikke ha netto lånegjeld som overstiger 100 % av brutto driftsinntekter. 
Kommentar: 
Se eget kapitel nedenfor. 

 

5. Investeringer innenfor dagens handlingsrom 
Drifts- og finansutgifter som følge av investeringer skal håndteres innenfor de økonomiske rammer som 
er tilgjengelig når vedtak om investering gjøres. Ingen investeringer skal finansieres med bakgrunn i 
forventede inntekter som følge av en forventet innbyggervekst eller lignende. 
Kommentar: 
Elverum har tidligere budsjettert inntektsvekst som følge av en forventet befolkningsvekst. Forventet 

 

                                                           
1 Netto lånegjeld er langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser.   
2 VARF står for vann, avløp, renovasjon og feiing. 
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Handlingsregel Status 

inntektsvekst er lagt til grunn for finansiering av store investeringer. Det er nå foretatt grep ved at 
investeringer er utsatt og investeringsbehovene utredes nærmere. 

6. Langsiktig perspektiv 
Kommunens økonomiplan for de fire neste årene skal ses i lys av det investerings- og driftsbehov 
kommunen vil ha i et perspektiv på minimum 8 år. 
Kommentar: 
Det ble vil bli utarbeidet et notat med grunnlag for en plan for store investeringer og vesentlige endringer 
i driftsbudsjettet frem til 2030 til kommunestyrets strategiseminar september 2020. 

 

7. Ansvar og myndighet 
Kommunen skal ha ansvarlige ledere med selvstendig ansvar for og myndighet til å disponere tildelte 
driftsrammer.  
Kommentar: 

Alle ledere er delegert myndighet innen fag, personal og økonomi. Avvikene mellom regnskap og 
budsjettrammer ligger i snitt innenfor kravet på 1,33 % (avvik korrigert for koronarelaterte utgifter).  

 

8. Utlån 
Det skal ikke foretas utlån av kommunale midler utover formidlingslån (startlån fra Husbanken). 
Maskiner, biler, instrumenter, hjelpemidler og liknende skal ikke lånes ut dersom utlånet ikke er en del av 
kommunens tjenester.  
Kommentar: 

Elverum kommune har utlån utover formidlingslån. Note 12 i regnskapet viser kommunale utlån utover 
formidlingslån. 

 

9. Garantier 
Når kommunen gir garanti for noen andres økonomiske forpliktelser skal det i kommunens balanse 
avsettes midler tilsvarende den summen garantien innebærer. Dette for å sikre dekning dersom behovet 
for garanti utløses.  
Kommentar: 
Elverum komme har gitt garantier som ikke er sikret med tilsvarende midler i balanse. Note 12 i 
regnskapet viser kommunale garantier som ikke er sikret i avsatte fondsmidler. Det ble ikke gitt nye 
garantier og restbeløp på garantier gikk ned i 2020. 

 

10. Budsjett rente og rentefond 
Kommunen skal budsjettere med en rente på 3,0 %. Avvik mellom budsjetterte renter og faktiske renter 
avsettes/brukes av kommunens rentefond.  
Kommentar: 

Elverum kommune budsjetterer ikke med rente på 3,0 %. Det budsjetteres med bakgrunn i en beregning 
av forventede renteutgifter i kommende budsjettår og økonomiplanperiode. For å budsjettere med 3,0 % 
i renteutgifter må det iverksettes ytterlige tiltak for å redusere kommunens netto driftsutgifter, og det 
kreves budsjettdisiplin sånn at avvik mellom budsjettert rente og faktisk rente avsettes til rentefond.  
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Netto driftsresultat  
Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat av eksterne 
finansieringstransaksjoner (renter og avdrag). Netto driftsresultat kan brukes til finansiering av fremtidige investeringer 
(egenkapital) eller avsettes til fond for senere bruk. For å ha en sunn kommuneøkonomi bør netto driftsresultat over tid 
være på 2 % av brutto driftsinntekter. Et lavere resultat vil ikke sikre kommunen nødvendige avsetninger til uforutsette 
hendelser og fremtidige investeringer.  
 
Netto driftsresultat 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sum driftsinntekter - tall i hele tusen 1 507 788  1 620 939  1 673 959  1 707 828  1 773 163  1 812 296  

Netto driftsresultat - tall i hele tusen -28 483  -40 403  -17 382  5 237  -9 685  -13 424  

Netto resultatgrad  1,89 % 2,49 % 1,04 % -0,31 % 0,55 % 0,74 % 

Mål i økonomireglement 2 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 

Avvik i forhold til økonomiskmål på 2 % 1 672  -7 984  16 098  39 393  25 779  22 821  

Tabell: Netto driftsresultat i perioden 2015 - 2020. 

 
I tabellen over ser vi at netto driftsresultat har variert relativt mye i perioden 2015– 2020. Negativt netto driftsresultat 
svekker kommunens økonomiske situasjon, og inndekning av dette må gjøres med bruk av frie inntekter eller tidligere års 
avsetninger av frie midler. Netto driftsresultat i 2020 er positivt, men langt unna et mål om 2 % av brutto 
driftsinntekter. Sammenlignet med et resultatmål på 2 % er det avvik på hele 22,8 millioner kroner. Gjennomsnittlig 
netto driftsresultat de siste fem årene er på 0,9 %. Hovedårsaken til de positive resultatene i 2015-2019 har vært 
merinntekter i form av skatteinntekter, som igjen er budsjettert i forhold til de anslag av sentrale myndigheter. I 2020 var 
det ikke skatteinntekter som bidro til et positivt netto driftsresultat. 2020 ble et spesielt år da koronapandemien slo ut, og 
det påvirket kommunen inntekter og utgifter på mange områder. Staten kom med tiltakspakker for kompensere for de 
ulike konsekvensene som pandemien medførte. På grunn av stor usikkerhet omkring merutgifter mv ser vi at det 
korrigerte avviket på alle tjenesteområder viser et mindreforbruk på 16 millioner kroner, årsaken til dette er kommentert 
over.  
 

 
Figur: Netto driftsresultat i perioden 2017 - 2024. 

 
Netto driftsresultatet for 2020 er noe bedre enn i 2019. Budsjett 2021 har et netto driftsresultat hvor det er inntektsført 
17 millioner kroner som er avsatt til fond for dekning av merutgifter som følge av koronapandemien. Uten disse 
inntektene ville netto driftsresultat for 2021 vært på samme nivå som årene 2022-2024. 
 
Det vil være helt avgjørende å ha fokus på økonomistyring i tiden som kommer for å kunne opprettholde kontroll og 
dermed et økonomisk handlingsrom. Kommunen har vært gjennom en periode med svært store investeringer i 
bygningsmasser, som igjen vil øke kommunens driftsutgifter til renter, avdrag, drift og vedlikehold. 
 
Økningen i driftsutgifter har vært forutsatt dekket av økte inntekter som følge av en forventet vekst i innbyggertall på 1 
%, men den forventede (budsjetterte) årlige veksten i innbyggertall har uteblitt. Dette har gitt budsjettkonsekvenser for 
årene som kommer. Gjennomsnittlig vekst i innbyggertall de de siste fem årene har vært på 0,25% per år.  
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Høye investeringer over tid med lav egenkapitalandel setter store krav til brutto driftsresultat. Økte utgifter til renter og 
avdrag setter store krav til kommunens økonomistyring. Elverum kommune er svært sårbar for fremtidige renteøkninger. 
Hovedårsaken til dette ligger i svært svake netto driftsresultater i årene som kommer. Selv om befolkningsveksten 
kommer tilbake vil det bli en krevende driftsøkonomi i årene som kommer.  
 
En kontinuerlig utfordring fremover blir å prioritere kommunens ressurser slik at disse blir forvaltet på en best mulig 
måte.  Kravet til kontinuerlig forbedring, omstillingsevne, kompetanseutvikling og effektivitet vil ligge over oss. Det vil 
være nødvendig å erverve og vedlikeholde kompetanse for å kunne fastsette tjenestetilbudet til det nivået Stortinget 
gjennom lover og forskrifter har forpliktet kommunene å yte overfor innbyggerne. Dette krever stor innsats både fra den 
politiske og administrative ledelse, og ikke minst fra medarbeidere i de ulike virksomhetene i kommunen.  

 

Udisponerte disposisjonsfond  
Udisponerte disposisjonsfond er midler som ikke er disponert av kommunestyret til bestemte formål, og er de reservene 
som kommunestyret kan anvende til gode formål eller uforutsette hendelser. Uforutsette hendelser bør så langt råd er 
dekkes av en reserve som ligger i driftsbudsjettet. Dersom det ikke budsjetteres med positive netto driftsresultat på 2 % 
av brutto driftsinntekter bør kommunen ha reserver i udisponerte disposisjonsfond. Tabellen nedenfor viser status i 
kommunens disposisjonsfond i perioden 2015 – 2020. 
 
Disposisjonsfond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Disposisjonsfond 31.12. 29 184  25 134  45 647  37 816  29 624  33 420  

Disponerte fondsmidler 7 222  19 552  21 413  24 428  12 214  7 353  

Udisponerte fondsmidler 21 962  5 582  24 234  13 388  17 410  26 067  

Udisponerte fondsmidler i % av dr.innt. 1,46 % 0,34 % 1,45 % 0,78 % 0,98 % 1,44 % 

Avvik i forhold til økonomiskmål på 4 % 38 350  59 255  42 724  54 925  53 516  46 425  

Tabell: Disposisjonsfond i perioden 2015 - 2020. 

 
Udisponerte fondsmidler og netto driftsresultater bør sees i sammenheng. Når kommunen har udisponerte fondsmidler 
er det mulig å budsjettere med negative netto driftsresultater, men uforutsette situasjoner vil da svekke kommunens 
disposisjonsfond ytterligere. Elverum kommune mangler 46,4 millioner kroner for å nå målet om å ha udisponerte 
fondsmidler tilsvarende 4 % av brutto driftsinntekter.  
 

 
Figur: Disposisjonsfond pr 31.12 i perioden 2015 - 2020. 
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Netto lånegjeld 
Netto lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter påvirker kommunens økonomiske handlingsrom ved at renter og avdrag 
må betjenes av løpende driftsinntekter. Tabellen nedenfor viser status i kommunens netto lånegjeld i perioden 2015 - 
2020. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Langsiktig gjeld  1 900 467  1 973 328  2 265 112  2 689 665  2 815 240  2 846 526  

- formidlingslån og andre utlån 439 343  503 202  520 654  580 501  606 637  626 240  

Netto lånegjeld 1 461 124  1 470 126  1 744 459  2 109 164  2 208 603  2 220 285  

Netto gjeld i forhold til driftsinntekter 97 % 91 % 104 % 123 % 125 % 123 % 

Avdragsprosent 2,9 % 3,1 % 2,8 % 2,3 % 2,5 % 2,9 % 

Renteprosent 2,9 % 2,6 % 2,2 % 2,0 % 2,3 % 2,2 % 

Renter og avdrag i prosent av driftsinntekter 5,7 % 5,7 % 5,0 % 4,3 % 4,8 % 5,1 % 

Tabell: Langsiktig gjeld i perioden 2015 – 2020. 

Kommunens langsiktige gjeld er svært høy. Sammenlignet med andre kommuner må Elverum kommune bruke vesentlig 
mer av løpende driftsinntekter til å betjene renter og avdrag.  

Årsaken til høy lånegjeld er alle store investeringsprosjekter som er gjennomført for å møte en forventet 
befolkningsvekst. Veksten har avtatt, men investeringene er gjennomført. 

Netto gjeld har økt med 0,95 milliarder kroner fra 2015 til 2020. Dette innebærer også at kommunen må påregne å 
disponere mer av de løpende driftsinntekter til å betale renter og avdrag. Årsaken til at sum renter og avdrag ikke har økt 
i perioden er et redusert rentenivå, og at avdragsperioden på lån er forlenget. Rentenivået er på et historisk lavt nivå, og 
signaler fra sentralbanken er at renten vil i løpet planperioden øke med 1 – 2 prosentpoeng.  

I tillegg til økte utgifter til renter og avdrag vil det også påløpe økte utgifter til drift og vedlikehold av de nye arealene.  
 

Egenfinansiering av investeringer 
Nøkkeltallet beskriver hvor stor del av kommunens investeringer som finansieres med egenkapital. Det vil si den andelen 
av investeringene som ikke er lånefinansiert. Høy egenkapitalandel tilsier mindre belastning på fremtidige 
driftsbudsjetter.  

Bruk av egenkapital for finansiering av investeringer reduserer behov for lånefinansiering, og bidrar dermed til å redusere 
kommunens lånegjeld. I økonomireglementet er det et mål å ha minimum 20 % egenfinansiering av investeringer. 
Tabellen nedenfor viser kommunens egenfinansiering av investeringer i perioden 2015 – 2020. 

Investeringer 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Egenfinansiering av investering 9,8 % 5,0 % 7,2 % 3,0 % 3,5 % 12,8 % 

Bruk av egenkapital 25 600 10 618 34 095 16 466 14 278 12 246 

Økonomisk mål 20 % 35 694  41 803  96 195  93 804  80 806  19 081  

Avvik i forhold til mål -9 174  -31 122 -62 099 -77 338 -66 528 -6 835 

Tabell: Egenfinansiering i perioden 2015 - 2020. 
 

Egenfinansiering av investeringer har ikke vært tilfredsstillende i perioden 2015 – 2020. For å redusere belastningen i 
framtidige driftsbudsjetter er det viktig å sørge for en høyere egenfinansiering i årene som kommer.  
 

Arbeidskapital  
Arbeidskapital er et resultat av den økonomiske styringen. Begrepet arbeidskapital består av omløpsmidler 
(betalingsmidler) fratrukket kortsiktig gjeld, og viser kommunens evne til å betale løpende forpliktelser. Arbeidskapitalen 
er et litt krevende begrep å forholde seg til, men det handler om tilgang og bruk av midler til drift og investeringer. 
Ubrukte lånemidler pr 31.12 er med og påvirker kommunens arbeidskapital, og i de senere årene har nivået på ubrukte 
lånemidler variert relativt mye.   
 
Arbeidskapital 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Arbeidskapital 31.12.                            tall i hele tusen 238 026  169 817  110 600  166 863  188 387  208 284  

Arbeidskapital i % av driftsinntekter 15,8 % 10,5 % 6,6 % 9,8 % 10,6 % 11,5 % 

Korrigert arbeidskapital* -51 649  13 488  -11 263  -3 851  -2 091  -6 268  

Korrigert arbeidskapital i % av driftsinntekter -3,4 % 0,8 % -0,7 % -0,2 % -0,1 % -0,3 % 

Tabell: arbeidskapital i perioden 2015 – 2020. 
* Korrigert for premieavvik, bundne fondsmidler og ubrukte lånemidler. 
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Korrigert arbeidskapital viser kommunens reelle arbeidskapital når vi trekker ut premieavvik, bundne fondsmidler og 
ubrukte lånemidler. Premieavvik er ikke reelle betalingsmidler fordi dette er beløp som ikke er disponible på kort sikt. 
Bundne fondsmidler bør også trekkes ut ettersom dette er midler som skal gå til bestemte formål som kommunestyret 
ikke selv bestemmer. Ubrukte lånemidler bør også holdes utenfor ettersom dette er midler som skal gå til finansiering av 
pågående investeringsprosjekter. Korrigert arbeidskapital er negativ, og dette er en indikasjon på at kommunen må være 
forberedt på å ta opp likviditetslån/kassekreditt for å betale løpende forpliktelser. Negative driftsresultater frem i tid og 
bruk av fond for finansiering av drift eller investeringer vil svekke arbeidskapitalen ytterligere. 
 
Positive netto driftsresultater i årene som kommer vil styrke kommunens arbeidskapital.  

 

Finansforvaltning 

Den kommunale finansforvaltning dreier seg i hovedsak om styring/sikring av kommunens driftslikvider og aktiviteter 
knyttet til finansiering/refinansiering av kommunens investeringstiltak. Finansforvaltningen utøves av 
kommunedirektøren i samsvar med finansreglementet vedtatt av kommunestyret. Porteføljen per 31.12.2020 er innenfor 
vedtatt reglement.  

 

Lån til finansiering av kommunale investeringer 

Nedenfor presenteres nøkkeltall for gjeldsporteføljen. 

Nøkkeltall (samlet gjeld eksklusive husbanklån)                                          (Beløp i 1000 kr) Status 31.12.2020  Finansreglement 

Gjeld 2 264 577   

Gjennomsnittlig rente på rapporteringsdato 1,59 %  

Gjennomsnittlig i året 2,26 %  

Renterisiko for porteføljen:   

 Gjennomsnittlig rentebindingstid 1,7 år Mellom 1 og 5 år 

 Andel flytende rente 67 % Mellom 25 % og 75 % 

 Andel fast rente 33 % Mellom 25 % og 75 % 

 Andel gjeld som må refinansieres i løpet av 12 mnd (sertifikatlån)  34 % Maksimalt 50 % 

 Økning i rentekostnader de neste 12 måneder ved 1 % renteøkning          12 500  

   

Gjeld til Husbanken 534 299  

Samlet gjeld 2 798 876  

Tabell: Nøkkeltall for Elverum kommunes gjeldsportefølje per 31.12.2020.  

 

Plasseringer av kortsiktig likviditet 

Kommunen må sørge for at det til enhver tid er til disposisjon tilstrekkelige likvide midler slik at løpende forpliktelser kan 
dekkes ved forfall. Kommunens likvide midler er i sin helhet plassert som bankinnskudd i avtalebanken i henhold til 
bestemmelsene i finansreglementet. 

Nedenfor presenteres nøkkeltall for bankinnskudd. 

Nøkkeltall (innestående i bank)                                                                        (Beløp i 1000 kr) Status 31.12.2020  

Sum innestående i bank 188 100 

Gjennomsnittlig innestående gjennom året 245 600 

Innskuddsrente på rapporteringsdato 0,5 % 

Gjennomsnittlig innskuddsrente i året 0,7 % 

Tabell: Nøkkeltall (innestående bank).  
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Befolkningsutvikling og demografi 

 
Befolkningsutvikling og den demografiske utviklingen har stor betydning for kommunens økonomi. Stortinget fastsetter 
nivået på kommunenes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) gjennom sitt vedtak om Statsbudsjett. Inntektssystemet til 
kommunene og fordeling av Statsbudsjettets midler til kommunen baseres i stor grad på innbyggertall og aldersfordeling 
blant disse (demografi). Den demografiske sammensetning gir en god indikasjon på hvilke prioritering som må gjøres i en 
kommune, dette gjelder på kort og lang sikt.  

I det korte perspektivet er det viktig å fastsette et realistisk nivå på forventede frie inntekter. På lang sikt er det viktig å 
vite hvilke grep/prioritering som må gjøres for å dekke etterspørselen av tjenester/oppgaver som kommunen er ansvarlig 
for overfor kommunens innbyggere. For distriktskommuner og kommuner med store geografiske avstander har de største 
utfordringene vært sentralisering og flytting fra distriktene. Det å opprettholde et spredt tjenestetilbud i takt med 
nedgang i innbyggertall/brukere er krevende dersom endringene påvirker kommunens effektivitet i tjenesteproduksjon. 
Et annet forhold som er mer krevende for alle kommuner er økningen i antall eldre og dermed økt bistandsbehov i form 
av hjemmetjenester og/eller institusjonsopphold. Strukturer og økt bruk av teknologi vil være forhold å ta med seg ved 
planlegging av fremtidig tjenestetilbud. 

Elverum kommune hadde en stabil vekst på ca 1 % i året i perioden 2000 – 2015. I perioden 2016 til 2021 har den årlige 
veksten i gjennomsnitt vært på 0,25 %. 

Grafene nedenfor viser utviklingen i innbyggertall pr 1. januar i perioden 2010-2021. 

   
Figur: Befolkningsutvikling 2010-2021. 
 

I 2012 – 2013 ble det satt i gang prosesser for å sørge for at kommunens bygningsmasser og infrastruktur skulle håndtere 
den forventede veksten i innbyggertall. Mange av de investeringer som er vedtatt er nå gjennomført eller igangsatt. 
Utfordringene nå er at veksten har stagnert og kommunen har på kort sikt et stort overskudd av plasser innen barnehager 
og grunnskole. Investeringene er lånefinansiert og de forventede økte inntektene som følge av 1 % vekst i innbyggertall 
har uteblitt. Med disse erfaringene er det svært viktig å sørge for at fremtidige investeringer håndteres innenfor de 
økonomiske rammer kommunen har når vedtak blir gjort, med andre ord være svært forsiktig med å forskuttere en vekst 
i innbyggertall. Det å lage gode prognoser på utviklingen i demografi og innbyggertall er krevende. Mange av faktorene 
som påvirker bo- og flyttemotiv påvirkes ikke av kommunen selv. Prognoser på kort sikt er relativt gode, men de blir 
tilsvarende mer krevende på lengre sikt. Det som er svært sannsynlig er at antall eldre over 80 år kommer til å øke 
vesentlig frem til 2030. Utviklingen som har vært de to siste årene har heller ikke SSB og sentrale myndigheter klart å 
forutse, noe som bygger opp under behovet for å være forsiktig med å forskuttere inntekter.   

I tillegg til innbyggertall er det sammensetningen av aldersklasser (demografi) som har betydning for et forventet 
utgiftsbehov. Når økonomiplan og langtidsplaner utarbeides er det derfor viktig å lage gode prognoser for denne 
utviklingen sånn at kapasitet på infrastruktur og kompetanse i bemanningen dekker de fremtidige behovene. 
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Styring – ledelse – kontroll
Overordnet styring

Elverum kommune har administrativ praksis, regler og rutiner (både eksternt pålagte og internt utarbeidede) samt
rammer i form av lover og forskrifter å forholde seg til for å ha et tilfredsstillende system for:

styring(sette mål, sørge for tilstrekkelige planer og ha nødvendige rutiner for oppfølging) –forutsettes i all
hovedsak utført av de folkevalgte politikere i formannskap og kommunestyre.
ledelse (ta imot styringssignalene, organisere ressursene, målrettetvirksomheten, gjennomføre og rapportere) –
forutsettes i all hovedsak utført av den kommunale administrasjon under kommunedirektørens ledelse.
kontroll (dette utgjøres av kommunens egenkontroll og ekstern kontroll gjennom tilsyn).

Figur: Illustrasjon av Elverum kommunes system for styring, ledelse og kontroll av virksomheten.

Kontroll

Ekstern kontroll (tilsyn) blir rapportert løpende i tertialrapportene gjennom året, og summert opp i «Årsmelding for
2020», som kommer til politisk behandling samtidig med årsregnskap og årsberetning.

Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjoner gjennomføres på oppdrag av kontrollutvalget, som rapporterer resultatene til
kommunestyret.

Vedrørende internkontroll er det utarbeidet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for hele den
kommunale tjenesteproduksjonen, denne oppdateres årlig.

Forebygging og kvalitetskontroll er lagt til et «Kvalitetssystem» som er under utvikling. Kvalitetssystemet inneholder
prosedyrer for innmelding, håndtering og oppfølging av avvik på de prosesser som dokumenteres i systemet.
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Årshjul

Årshjulet for styring synliggjør de vesentlige handlinger og milepæler gjennom året i Elverum kommune for samspillet
mellom folkevalgt styring og administrativ ledelse og gjennomføring.

Figur: Årshjulet for styring i Elverum kommune.

Årshjulet for styring i Elverum kommune oppdateres jevnlig på grunnlag av utviklings- og forbedringsprosesser som til
enhver tid pågår.



 

Elverum kommune Årsberetning 2020 Side 18 

Likestilling og mangfold i arbeidslivet 

 

Bakgrunn 
I henhold til kommuneloven § 14-7, 2. ledd f) skal det redegjøres for hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers 
aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Rapporteringen skal inngå i årsberetningen. 
 
Generelt om likestilling og mangfold 
Likestilling og mangfold handler om likeverdige muligheter og like rettigheter og plikter til deltakelse for alle uansett 
opprinnelse, legning, kjønn, funksjonshemning, alder og bakgrunn. 
Følgende lover og avtaleverk gjelder for likestilling: 

 Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) 

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) 

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 

 Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen 
 
Likestilling i Elverum kommune 
Likestillings- og mangfoldsarbeidet i kommunen er tillagt Mangfoldsutvalget. Utvalget er politisk sammensatt med bistand 
fra administrasjonen. Det har ikke vært noe aktivitet i dette utvalget i 2020. Det ble våren 2019 startet et arbeid med å 
vurdere utvalgets mål og hensikt, dette arbeidet er ikke avsluttet.  
 
Lønn, stillinger og kjønn 
Lønnsoppgjøret 2020 ble påvirket av den unntakstilstand som preget Norge som følge av koronapandemien. I revidert 
statsbudsjett var rammen for årets lønnsvekst redusert fra opprinnelig 3,6% til 1,5%. Oppgjøret mellom KS og 
arbeidstakerorganisasjonene ga i snitt 1,7% økning for ansatte i kapittel 4. I sentrale forhandlinger i 2020 ble det ikke 
avsatt midler til lokale forhandlinger for ansatte som tilhører kapittel 4. Flesteparten av kommunens ansatte er 
innplassert i dette lønnskapitlet etter Hovedtariffavtalen.  
 
Som følge av det begrensede lønnsoppgjøret sentralt ble det heller ikke gjennomført ordinære lokale lønnsforhandlinger 
for ansatte i kapittel 3 og kapittel 5. Det ble fastsatt lik lønnsjustering for alle basert på stillingsnivå/ledernivå i kapittel 3 
og utdanningsnivå i kapittel 5. Lønnsjusteringen ga i snitt 1,7% som i kapittel 4. Det er ikke store forskjeller i lønn mellom 
kvinner og menn i de forskjellige forhandlingskapitlene. 
 
Tabellene nedenfor viser oversikt over lønn for sektor – og stabssjefer i kapittel 3.4.1, samt gjennomsnittlig lønn for 
kvinner og menn i de andre forhandlingskapitlene. Tallene i sistnevnte viser gjennomsnittslønn i 100 % stilling. 
Lønnsnivået for ledere og akademikere må ses i sammenheng med utdanning, ansvar og kompleksitet i stillingen. De 
øvrige ansatte i kapittel 4 har som hovedregel sin lønnsplassering i henhold til garantilønnstabellen i hovedtariffavtalen. 
Lønnsforskjeller innen enkelte stillingstyper er knyttet til markedsverdi og ikke kjønn. 
 
Lønn sektor- og stabssjefer (kommunedirektørens ledergruppe) 
Stilling Navn            Årslønn 

Kommunedirektør Kristian Trengereid 1 162 600    

Assisterende kommunedirektør Aasmund Hagen 983 000 

Økonomisjef David Sande 921 000 

Service- og IKT-sjef Rune Løchting 803 000 

Personalsjef Hjørdis Midjord 780 000 

Eiendomssjef Kjell Karlsen 905 000 

Kultursjef Line M. Rustad 799 000 

Utdanningssjef Tord Arnesen 916 000 

Teknisk sjef Tor Backe 908 000 

Familie- og helsesjef Lars Kiplesund 801 000 

Pleie- og omsorgssjef Aino Kristiansen 932 000 
Tabell: Lønn sektor og stabssjefer. 

 
Gjennomsnittslønn for sektor- og stabssjefer Gjennomsnittlig lønn 

Kvinner   837 000 

Menn   924 950 
Tabell: gjennomsnittslønn for sektor- og stabssjefer 
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Forskjellen i lønn mellom kvinner og menn er størst blant kommunedirektørens ledergruppe. Som vi ser av oversikten 
over så tjener kvinner 90,5 % av det menn tjener. Lønn må ses i sammenheng med utdanning, type sektor, ansvar og 
kompleksitet i stillingen.  

 
Gjennomsnittlig lønn for kvinner og menn enhetsledere 
Forhandlingskap. 3.4.2, enhetsledere/rektorer Gjennomsnittlig lønn 

Kvinner 653 603  

Menn 714 045 
Tabell: Gjennomsnittlig lønn for kvinner og menn enhetsledere 

 
Gjennomsnittlig lønn for kvinner og menn avdelingsledere 
Forhandlingskap. 3.4.3, avdelingsledere Gjennomsnittlig lønn 

Kvinner 588 720 

Menn 584 890 
Tabell: Gjennomsnittlig lønn for kvinner og menn avdelingsledere 

 
Gjennomsnittlig lønn for kvinner og menn akademikere 
Forhandlingskap. 5, akademikere Gjennomsnittlig lønn inkl. 

leger 
Gjennomsnittlig lønn uten leger 

Kvinner 637 942 580 400 

Menn 628 406 582 830 
Tabell: Gjennomsnittlig lønn for kvinner og menn akademikere 

 
Gjennomsnittlig lønn for kvinner og menn, kap. 4 
Forhandlingskap. 4, de fleste ansatte Gjennomsnittlig lønn 

Kvinner 467 496 

Menn 462 790 
Tabell: Gjennomsnittlig lønn for kvinner og menn, kap. 4 

*Avlastere er ikke med i uttrekket. Disse er fast ansatt, men arbeidet er ikke sidestilt med ordinært arbeid og regulering følger av særavtalen SGS 1030 

 
Det ble i 2018 utarbeidet en veileder for fastsettelse av lønn. Hensikten er at denne veileder skal bistå ledere i å fastsette 
riktig lønn ut ifra prinsippene i hovedtariffavtalen og lokal lønnspolitikk. Faktorer som utdanningsnivå og erfaring spiller 
inn på lønnsnivå til kvinner og menn. Lang fartstid vil normalt gi grunnlag for et høyere lønnsnivå, samt at det innenfor 
visse yrker er utfordringer med å rekruttere kvalifiserte ansatte, noe som kan gi grunnlag for en høyere lønnsplassering 
etter en konkret vurdering. Det er fokus på likelønn i alle typer stillinger i Elverum kommune. Vår lønnspolitikk gjenspeiles 
i vår modell «Lokale forhandlinger – gjennomføringsmodell», som er tuftet på Hovedtariffavtalen, hvor det blant annet 
fremkommer at lønnspolitikken skal bidra til: 

 Motivere til kompetanseutvikling 

 Motivere til mer heltid 

 Beholde, utvikle og rekruttere 

 Sikre kvalitativt gode tjenester 

 Fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene 
 
Elverum kommune har utarbeidet en overordnet kompetanseplan og alle sektorer og staber, har laget egne 
kompetanseplaner som beskriver hvilken kompetanse som trengs videre fremover for å sikre gode, kvalitative tjenester til 
kommunens innbyggere. Elverum kommune ønsker at kommunens ansatte skal ta videreutdanning for å heve 
kompetansen innenfor de områder som er nødvendig. Vi har utarbeidet egne rutiner for gjennomføring av utdanning og 
hvordan dette kan kompenseres lønnsmessig. 

 
Andel kvinner og menn ansatt i Elverum kommune 
 
Som det fremkommer av tabellen under er andelen kvinner høy innenfor alle sektorer med unntak av sektor for Teknikk 
og miljø. Elverum kommune skiller seg derfor ikke ut fra kommunesektoren generelt med hensyn til kjønnsfordeling, og 
det kan konstateres at Elverum kommune er en stor kvinnearbeidsplass. Endringene er marginale fra år til år. På tross av 
sterkt søkelys de siste årene på kjønnssegregering i norsk arbeidsliv når det gjelder valg av sektor og yrke, viser tall fra SSB 
at dette tar tid å endre. I 2008 var det 71 % kvinner og 29 % menn i offentlig sektor, i 2019 viste tallene 70 % kvinner og 
30 % menn. 
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Andel kvinner og menn fordelt på sektor og stab 
  Kvinner Menn 

Sektor/stab 2019 2020 2019 2020 
 Kommunedirektør/stab 64 % 61 % 36 % 39 % 

Eiendomsstab 61 % 61 % 39 % 39 % 

Teknikk og miljø 24 % 24 % 76 % 76 % 

Utdanning 82 % 80 % 18 % 20 % 

Familie og helse 84 % 76 % 16 % 24 % 

Pleie, rehabilitering og omsorg 91 % 89 % 9 % 11 % 

Kultur 41 % 34 % 59 % 66 % 

NAV 93 % 85 % 7 % 15 % 

Totalt 81 % 79 % 19 % 21 % 
Tabell: andel kvinner og menn fordelt på sektorer og stab 

 
 
Andel kvinner og menn i de ulike forhandlingskapittel (stillingskategorier) 

Forhandlingskapittel etter hovedavtalen 
Kvinner Menn 

2019 2020 2019 2020 

3.4.1 Kommunedirektørens ledergruppe 36 % 34 % 64 % 66 % 

3.4.2 Enhetsledere 66 %  56 % 34 % 44 % 

3.4.3 Avdelingsleder 80 % 77 % 20 % 23 % 

4.      Fagarbeidere, assistenter og pedagoger mv 83 % 81 % 17 % 19 % 

5.      Akademikere 54 %  56 % 46 % 44 % 
Tabell: andel kvinner og menn i de ulike forhandlingskapittel (stillingskategorier)  

 

Når det gjelder lederstillinger har Elverum kommune fortsatt et stort flertall med kvinnelige avdelingsledere og 
enhetsledere med 77%, mens det har økt andel mannlige enhetsledere fra 34 til 44% i 2020. Kommunedirektørens 
ledergruppe, som består av sektor- og stabsledere, har en større andel av mannlige ledere. Vi ser at andelen menn er 
betydelige lavere enn andel kvinner også blant pedagogisk personale selv om det siste år har vært en positiv trend med 
+2 prosentpoeng.  Vi mangler fortsatt et bredt nok rekrutteringsgrunnlag for å få flere menn i skole og barnehage (kap. 4). 
Loven åpner for positiv særbehandling av menn når det er et saklig formål, og når det gjelder stillinger hvor 
arbeidsoppgavene er rettet inn mot undervisning eller omsorg for barn, som i barnehage og skole, og når menn er 
underrepresentert. Som et tiltak for å bedre kjønnsbalansen vil Elverum kommune benytte seg av positiv særbehandling 
der dette er tillatt, jfr. likestillingsloven og forskrift. Hensikten vil være å rekruttere flere menn inn i barnehage og 
grunnskolen. 
 
Tiltak for å hindre diskriminering 
Vår arbeidsgiverstrategi «Framoverlent sammen», inneholder elementer som påvirker likestillings- og mangfoldsarbeidet i 
kommunen. Arbeidsgiverstrategien gir utrykk for de handlinger, holdninger og verdier som vi ønsker at våre ledere og 
ansatte står for og praktiserer hver dag. Det har vært en bred forankring av arbeidet med arbeidsgiverstrategien, både 
blant ledere, ansatte og tillitsvalgte før den ble vedtatt i kommunestyret 23.11.16. Arbeidsgiverstrategien uttrykker en 
felles plattform for å fremme likestilling og mangfold og hindre diskriminering. Arbeidsgiverstrategien skal sammen med 
nye rutiner for rekruttering/tilsetting, som ble ferdigstilt i 2018, legge grunnlaget for at mangfoldet i Elverum kommunes 
befolkning gjenspeiles i Elverum kommunes medarbeidere. Arbeidsgiverstrategien er tema i kommunens 
lederutviklingsprogram. Hensikten er å reflektere over vår arbeidsgiver politikk, den ansatte i fokus, og hvordan kommer 
til utrykk holdninger, verdier og lederatferd som til igjen kommer til utrykk i vår kultur. 
 
Kommunen har midler til lærlingeplasser til ungdom med spesielle utfordringer, fysisk, psykisk eller kulturelt. Det var 17 
lærlingestillinger pr 31.12.20. I tillegg kommer lærlingestillinger knyttet til brann og redning. 
 
Kommunen har ikke statistikk over hvor mange ulike etnisiteter som er representert blant våre ansatte, dette fordi dette 
ikke er relevant. Man ansettes som følge av kompetanse og egnethet, ikke på bakgrunn av etnisitet. Som en kuriositet kan 
det nevnes at av 9 nye lærlinger i 2020 var 6 ikke etnisk norske. 
 
En partssammensatt arbeidsgruppe har utredet kommunens muligheter for tilrettelegging og tilpasning av 
arbeidssituasjon i de ulike faser av livet. Elverum kommune ønsker at våre ansatte skal trives og yte sitt beste. Alle 
beveger vi oss gjennom ulike faser i livet, og hver livsfase medfører ulike behov, krav, begrensninger og muligheter. Det 
som skjer underveis i yrkeskarrieren vil kunne påvirke vår produktivitet og hvor lenge vi velger å være yrkesaktive. 
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Arbeidsgruppen ferdigstilte i 2019 et policydokument hvor de personalpolitiske verktøy som kan benyttes for at ansatte i 
ulike faser skal kunne yte sitt beste er beskrevet. 
 
Heltid/deltid 
Elverum kommune har fra Handlings – og økonomiplan 2016 – 2019, vedtatt at kommunen skal ha fokus på heltidskultur. 
Dette følger av kommunestyrevedtak av 15.12.15, punkt 15. Heltidskultur: «Elverum kommune prioriterer igangsetting av 
tiltak og prosjekter som legger bedre til rette for heltidskultur». 
 
Det ble fra høsten 2016 til desember 2018 jobbet i en partssammensatt arbeidsgruppe med fokus på å legge til rette for 
større andel heltidsstillinger primært i sektor for pleie, rehabilitering og omsorg da det er her deltidsproblematikken 
oppleves som størst. Gjennom dette arbeidet har man også sett på ulike alternative turnusordninger, i den hensikt å 
vurdere om dette kan føre til større stillinger for flere og på den måten legge bedre til rette for en heltidskultur. Arbeidet 
endte med en ny lokal retningslinje med formål om å øke antall heltidstilsatte i tråd med HTA §2.3.1.  
 
Ønske om en sterkere heltidskultur er et overordnet samfunnsproblem og ikke primært et lokalt problem for Elverum 
kommune. Det er en utbredt holdning i arbeidstakernes organisasjoner at økt frekvens på helgearbeid ikke er ønskelig. Vi 
vet at dagens etablerte måte å organisere turnusarbeid på bremser en økning av heltidsstillinger. Det er blant annet 
spørsmål om frekvensen av helgearbeid som medfører at turnusen har behov for flere små helsestillinger, ofte på under 
20%, for å kunne levere en forsvarlig tjeneste gjennom hele uka. Mulighetene for å øke antall heltidsansatte begrenses av 
gjeldende turnus- og arbeidstidsordninger.  
 
I sentralt hovedoppgjør 2020 ble partene enige om å fortsette arbeidet med å øke andelen heltidsansatte. Utvalget skal 
se nærmere på ulike arbeidstids- ordninger/måter å organisere arbeidstiden på, og initiere forsøk med dette. Partene skal 
i fellesskap følge opp forsøkene. I tillegg skal utvalget vurdere virkemidler som kan bidra til å løse helgeutfordringene. 
Fristen for utvalgets rapport er 31.1.2022. Vi vil samtidig fortsette vårt fokus mot et høyere andel heltidsstillinger i tråd 
med lokalt vedtatte retningslinjer for en sterkere heltidskultur.  
 
Elverum har i flg KS sysselsettingsstatistikk gjennomsnitt stillingsstørrelse på 80,5% pr 01.12.20, dette er i øvre sjikt i vårt 
distrikt når vi ser på kommuner vi gjerne sammenligner oss med som Hamar (79,8), Ringsaker (78,5), Løten (79,3) og 
Stange (83,0).   
 
Ser vi på kommuner i hele landet som har omtrent samme antall ansatte som oss (1650-1850) ligger gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse på 78,1% - vi har 80,5%.   
Kommuner som ofte løftes fram som de som har lykkes med heltidskultur er eksempelvis tidligere Oppegård (83,4%) og 
Vestby (78,6%). (Oppegård er slått sammen med Ski og har blitt til Nordre Follo) Nordre Follo ligger altså fortsatt noe 
foran Elverum mens vi nå har høyere gjennomsnittlig stillingsstørrelse enn Vestby.   
 
Utviklingen i gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Elverum kommune har gått fra 77,6% i 2014 til 80,5% i 2020 med en 
økning hvert år i perioden unntatt fra 2018-2019 hvor den var stabil. 
 
  Kvinner Menn Antall stillinger 

Stillingsstørrelse i % 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

0 – 19,99 % 85 % 80 % 15 % 20 % 149 93 

20 – 39,99 % 76 % 81 % 24 % 19 % 122 102 

40 – 59,99 % 89 % 93 % 11 % 7 % 202 183 

60 – 79,99 % 89 % 90 % 11 % 10 % 260 245 

80 – 99,99 % 92 % 90 %  8%  10 % 213 191 

100 % 73 % 73 % 27 % 27 % 887 898 
Tabell: stillingsstørrelser fordelt på kvinner og menn 
 *) Antall stillinger er ikke samme antall som antall ansatte, da flere ansatte innehar flere stillinger. 
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Arbeid med etikk og verdigrunnlag.  
Elverum kommune har arbeidet systematisk med etikk og verdigrunnlag i lang tid og det er de senere årene foretatt en 
gjennomgang av både de etiske retningslinjene og kommunes antikorrupsjonsarbeid gjennom et antikorrupsjons-
program. I tillegg inngår korrupsjonsforebygging i styringsplattformen vår, vårt verdigrunnlag, etiske retningslinjer, 
arbeidsreglement, varslingsrutiner mv. 

Hensikten med programmet er å sørge for at de folkevalgte, ansatte og ledere, har en høy bevissthet rundt etikk for å 
forhindre mislighold og korrupsjon. 

Programmet anbefaler blant annet tiltak som god internkontroll som ivaretas gjennom bruk av kvalitetssystemet hvor 
arbeidsprosesser er beskrevet gjennom prosedyrer, retningslinjer og rutiner og tilhørende avvikssystem som er under 
implementering i hele organisasjonen i 2020/2021.  

Et annet tiltak som anbefales i programmet er å gjennomføre gode og riktige anskaffelser. Dette ivaretas gjennom 
innkjøpsrådgivere i økonomistaben som bistår organisasjonen med innkjøp og anskaffelser.  

Kommunen har gjennom en partssammensatt gruppe utarbeide enkle rutiner som skal gjøre det lett for ansatte å varsle 
om kritikkverdige forhold. I rutinen fremgår det at Elverum kommune som arbeidsgiver oppfordrer til å varsle om 
kritikkverdige forhold. Målet med rutinene er å legge til rette for at vi skal ha en åpen organisasjon og en god ytrings-
kultur i Elverum kommune. Varsling har vært tema i kommunedirektørens ledergruppe og det har blitt utarbeidet foilserie 
og dilemmaverktøy som ledere har fått distribuert ut i den hensikt at dette skal tas opp som tema i ansattgrupper i 
sektorer og staber. Verktøyet ligger tilgjengelig i kvalitetssystemet og brukes i de ulike sektorer og staber.  

 

Medarbeiderundersøkelse - 10-faktor 
Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse i hele organisasjonen annet hvert år, sist i november 2020. Ansatte og 
ledere svarer på 35 påstander der svarene er rangert i 5 kategorier fra svært uenig til svært enig. Påstandene det svares 
på vil avdekke ulike forhold knyttet til arbeidssituasjon som f.eks. mestring, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø.  

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor bygger på forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere 
medarbeidere og derigjennom skape gode resultater. Forskningen er koblet opp mot brukernes vurdering av kvaliteten på 
tjenester. I 2020 var det 1355 ansatte som svarte, det gir en svarprosent på 71 %. 

Resultatene fra undersøkelsen i 2020 viser at Elverum kommune ligger på snitt eller over landsgjennomsnittet på de fleste 
faktorer. Kun på faktoren “relevant kompetanseutvikling” scorer organisasjonen 0,1%-poeng lavere enn 
landsgjennomsnittet, 3,6 mot snitt 3,7. Resultatene viser at det på kommunenivå er en samme gjennomsnittsscore på 9 
av de 10 faktorene fra 2018 til 2020, kun på faktoren “Relevant kompetanseutvikling” har vi gått ned fra 3,7 til 3,6 fra 
2018 til 2020. Ellers var vi i 2020 bedre enn gjennomsnittet for Norge på faktorene “Bruk av kompetanse”, “Rolleklarhet” 
og “Mestringstro”.  

I 2021 og fram mot ny undersøkelse i 2022 vil organisasjonen jobbe avdelingsvis med prioriterte tiltak etter 
undersøkelsen. Hvilke faktorer man vil fokusere på og hvilke tiltak som prioriteres vurderes internt i hver avdeling på 
bakgrunn av avdelingens resultater. Ledere og medarbeidere har tilgang til gode verktøy i arbeidet med 10-faktor. Det 
skal gjennomføres ny medarbeiderundersøkelse i november 2022. 


