Dialogkonferanse
11. Juni 2018

Program for dagen
09.15-09.30 – Innledning

09.30-10.15 – Gruppearbeid 1 – Tjenestetilbud og økonomi
10.30-11.15 – Kommuneprop., adm. innspillsfase, brukerråd
11.15-12.00 – Lunsj

12.00-12.50 – Gruppearbeid 2 – Samf.delen: Prioritering
12.50-14.10 – Gruppearbeid 3 – Tilpasning øk. rammer
14.10-14.30 – Evaluering av dagen

14.30-15.00 – Oppsummering og avslutning

Gruppearbeid 1
Hva er opplevd status for Ringebu kommune?

• Kommuneøkonomi
• Tjenestetilbud
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Økonomi og
tjenestetilbud
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Premieavvik pensjon
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2017
Fondsmidler

2018

«Kommunen skal ikke være bank…»
Disposisjonsfond 1. januar
- Premieavvik pensjon
- Øremerket til ulike formål
- Utlån Brekkebakkene 2019
- Budsjettert bruk i 2019 investeringer
- Budsjettert bruk i 2019 drift
+ Nye avsetninger i 2019
SUM UDISPONERTE MIDLER
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-28.789.000
-36.229.000
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Brutto lånegjeld
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Korrigert lånegjeld
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Arbeidskapital
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Arbeidskapitalens driftsdel

2016

2017

2018

Kommunebarometeret - Hovedbilde

• Ringebu ligger så langt an til en 115. plass i
Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal Rapport. Hvis vi
ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt,
kommer Ringebu på en 60. plass.
• Nøkkeltallene er en del bedre enn økonomiske
forutsetninger skulle tilsi og samlet sett er nøkkeltallene til
Ringebu klart bedre enn normalen i Kommune-Norge.
Endelig tabell blir publisert i juni.
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Utfordringer i kommunesektoren
• Endringer i befolkningen har over flere år trukket i retning av
lavere utgiftsbehov i kommunesektoren, men dette vil snu i
løpet av få år. Kommunesektoren vil de neste tiårene stå
overfor en utvikling der andelen eldre i befolkningen vil øke
kraftig. Dette vil gi utfordringer for både finansieringen av
velferdsstaten og for kommunesektoren.
• Økte utgifter som følge av aldring i befolkningen vil sette
sektorens handlingsrom under press, og stiller krav til at
oppgavene løses på en effektiv måte.
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Utfordringer i kommunesektoren
• Mange små kommuner har allerede i dag utfordringer med å
rekruttere og beholde tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i
organisasjonen til å levere gode og likeverdige tjenester til
sine innbyggere. Befolkningsnedgangen og aldringen er størst
i de små kommunene, noe som vil gjøre at utfordringene
knyttet til å håndtere de kommunale oppgavene vil bli svært
krevende i tiden framover.
• Etter regjeringens syn understreker dette behovet for flere
sammenslåinger.
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En brukerorientert og effektiv offentlig forvaltning
• Regjeringen vil jobbe for en brukerrettet og effektiv offentlig
forvaltning. Dette gir bedre tjenester til innbyggerne og
effektiv bruk av offentlige ressurser.
• En satsing på innovasjon er nødvendig for å møte de store
utfordringene offentlig sektor står overfor, med blant annet
strammere økonomiske rammer, demografiske endringer og
større sektorovergripende utfordringer, som
klimaendringene.
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Innovasjon
• Innovasjon i offentlig sektor er, slik OECD definerer det, en ny
eller vesentlig endret tjeneste, vare, prosess, organisering
eller kommunikasjonsmåte.
• At innovasjonen er ny, betyr at den er ny for den aktuelle
virksomheten. Den kan allikevel være kjent for og iverksatt i
andre virksomheter.
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En brukerorientert og effektiv offentlig forvaltning
• Analyser utført av Senter for økonomisk forskning (SØF) viser
at samlet effektivitet i gjennomsnitt økte med omlag 0,3
prosent per år i perioden 2008–2017 innenfor sektorene
barnehage, grunnskole og pleie og omsorg.
• En årlig effektivisering på 0,5 prosent, som er et realistisk mål,
vil kunne frigjøre 1,3 mrd. kroner i året til styrking av
tjenestene i kommunesektoren.
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Kommunene som næringsutviklere
• Kommunene har flere sentrale oppgaver som tilretteleggere
for en ønsket samfunns- og næringsutvikling. Utbygging av
infrastruktur, gode kommune- og reguleringsplaner, og
effektiv saksbehandling av byggesøknader er viktig for lokale
bedrifter og for at nye bedrifter skal etablere seg i en
kommune. Regjeringen arbeider med endring av
dispensasjonsbestemmelsen i tråd med Granavoldenplattformen. Et godt kommunalt tjenestetilbud er viktig for å
tiltrekke seg, og beholde kompetent arbeidskraft.
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Det økonomiske opplegget for 2020
•

Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 1 og
2 mrd. kroner i 2020.

•

Regjeringen legger opp til at kommunene får mellom 1 og 2 mrd.
kroner av den foreslåtte veksten i frie inntekter. Et stort intervall i
veksten i de frie inntektene må ses i lys av usikkerhet knyttet til
handlingsrommet i budsjettpolitikken framover.

•

Det tekniske beregningsutvalg (TBU) har foretatt beregninger som
viser at kommunesektoren kan få merutgifter i 2020 på om lag 1,3
mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen. Herunder er 0,9
mrd. kroner knyttet til tjenester som finansieres av de frie
inntektene.
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Det økonomiske opplegget for 2020
• Den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for noe styrking
av det kommunale tjenestetilbudet. I tillegg vil en mer
effektiv ressursbruk i kommunesektoren kunne øke
handlingsrommet.

- 20 -

Alle tall i 2019-kroner, hentet fra KS prognosemodell

1000 kr
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)
Utgiftsutjevningen
Overgangsordning - INGAR
Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg)
Distriktstilskudd Sør-Norge
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.
Budsjettvedtak Stortinget - saldering budsjett 2019
RNB 2019 - endringer i rammetilskudd
Oppgaveoverføring og innlemming av øremerkede tilskudd
Sum rammetilsk uten inntektsutj
Netto inntektsutjevning
Sum rammetilskudd
Rammetilskudd - endring i %
Skatt på formue og inntekt
Skatteinntekter - endring i %
S um skatt og rammetilskudd (avrundet)
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2019
109 933
11 939
10 826
1 052
6 210
500
-164
57
140 354
19 024
159 378
2,0
109 790
-1,07
269 200

2020
110 800
12 001
8 293
1 052
6 178
-164
57
1 668
139 885
18 915
158 800
-0,4
109 163
-0,57
268 000

Lønns- og prisvekst mot deflator
Lønnsvekst 3,5% (prognose SSB juni 2019)
Prisvekst 1,7% (prognose SSB juni 2019)
Sum lønns- og prisvekst

8 930 000
2 206 700
11 136 700

Deflator 3% (hint i KS-modellen)

-7 300 000
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Administrativ
innspillsfase
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Adm innspillsfase
Fellesposter/IKT-lisenser
Kultur/tilskudd trossamfunn

275.000
35.000

R.skole/bortfall øremerket tilskudd
F.skole/bortfall øremerket tilskudd
Bhg/økt tilskudd private bhg
HM/bortfall øremerket tilskudd (psyk)
HM/økte kostnader legevakt og KAD
HM/bortfall salg intermediærplass
HM/økte kostnader gerica/Ikomm

485.200
586.300
125.000
500.000
475.000
600.000
350.000
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HM/hevet innslagspunkt ressurskrevende tj.
HM/Ny bruker
HM/Koordinator HSG rus og psykisk helse
HM/FACT-team i HSG
HM/Kompetansebroen
Interkomm./bortfall øremerket tilskudd
SUM ADM INNSPILLFASE

500.000
950.000
190.000
310.000
30.000
?
5.411.500

- 25 -

Adm budsjettrammer
Underskudd
Handlingsregel:
Mål overskudd 0,5 % av brutto driftsinnt.

10 042 888

Manglende finansiering for å oppnå 0,5 % netto dr.res.
Manglende finansiering i % av sum rammer tjenesteenhetene

12 258 888
4,3 %

Administrativ rammetildeling (tildelt utfordring rammereduksjon)
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-2 216 000

4,5 %

Rådmannen og folkevalgte
Fellestjenesten
Kultur
Barnehagene
Ringebu skole
Fåvang skole
Ringebu ungdomsskole
Helse og mestring
Linåkertunet
Hjemmebaserte tjenester
Plan og teknisk
Interkommunale samarbeid
SUM (negativt tall = overskudd)
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4,50 %
635 400
565 800
533 400
1 105 400
642 900
732 900
674 600
2 642 700
1 592 300
1 988 200
1 159 900
1 222 500
13 496 000

Hva kan vi påvirke?
Brukerbetalinger

Inntekter

Eiendomsskatt

-

Redusere aktivitet

Utgifter

Kvalitetsmål
Endringstiltak
=

Overskudd

Fond

Investeringer
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Innspill fra
brukerrådene

- 29 -

Barnehagene – fungerer bra:
•

Godt fornøyde med at barna er mye ute i familiebarnehagene. Tett
dialog mellom foreldre og familiebarnehagen. Små forhold som gjør
det trygt og godt for de små barna.

•

Fint med tilbakemeldinger via månedsbrev / månedsplaner.

•

Barnehagene har veldig bra uteområder.

•

Bra at barna i barnehagene er mye ute.

•

Bra å være med på sommerutstillingene i Ringebu prestegard.
Engasjerer både barn og ansatte. Gir et godt omdømme for
barnehagene.

•

Generelt fornøyd med tilbudet til barna i barnehagene i kommunen.
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Barnehagene – kan bli bedre:
•

Overgang fra barnehage til skole. Ønske om egen innskrivingsdag for
foreldre sammen med barna. Det vises til andre kommuner. Det er
ønskelig med mere informasjon fra skolen til foreldrene.
Foreldremøte før eller i forbindelse med skolebesøkene.

•

Ønske om matter under lekeapparater i de kommunale barnehagene.
Vedlikehold av uteområdene i de kommunale barnehagen.

•

Brukerrådet oppfordrer til å ansette kjøkkenhjelp i de kommunale
barnehagene. Det er kommet føringer i ny Rammeplan for
barnehagene om et sunnere kosthold i barnehagen. Viktig å legge et
godt grunnlag for sundt kosthold tidlig i barndommen. Dette har vært
forslag fra brukerrådet i flere år.
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Barnehagene – kan bli bedre:
•

Det er ønske om lengre åpningstid i familiebarnehagene – åpent til
16.30.

•

Det er ønskelig at ferieavviklingen i familiebhg. blir sett på, da det
oppleves som problematisk for noen å avvikle 4 eller 5 uker
sammenhengende om sommeren.

•

Ønskelig med større voksentetthet morgen og ettermiddag i de
kommunale barnehagen.
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Ringebu skole – fungerer bra:
• Hjem – skole samarbeidet fungerer veldig bra. Lærere og
foreldre kjenner hverandre og kommuniserer enkelt i
hverdagen. Lærerne er flinke til å «se» elevene i
skolehverdagen. Terskelen for å ta kontakt med skolen er lav.
• Det er god lærertetthet.
Foreldrene er generelt fornøyd med SFO tilbudet. Overgangen
barnehage – skole fungerer veldig bra.
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Ringebu skole – kan bli bedre:
• Misnøye med standarden på gymsalbygningen. «Nybygget»
(20 år gammelt) trenger et malingsstrøk. Lokalene til SFO er
ikke gode. Skolene trenger nye lokaler til SFO slik at alle
elevene kan være sammen.
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Ringebu ungdomsskole – fungerer bra:
FAU har ikke mange saker som kommer fra foreldre. Vi har en god skole
med dyktige lærere og ledere. Vi har satt opp noen punkter som vi
mener fungere godt ved skolen;
•

iPad/digitale læreverk

•

SMS beskjeder fungerer bra. Effektivt og når ut til alle
foreldre/foresatte raskt.

•

konferansetimer

•

samarbeid med lærere

•

rådgivningstjeneste

•

lærere som anerkjenner, ser og respekterer eleven

•

god atmosfære
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Ringebu ungdomsskole – kan bli bedre:
Som FAU ga tilbakemelding om til kvalitets- og utviklingsplanen, mener vi
at foreldremedvirkning kan utnyttes i større grad. Noe som vil kunne ha
positiv innvirkning på motivasjon og elevenes læring.
•

Hvor finnes treffpunkt for dialog mellom skole og hjem i dag?

•

Hva er nødvendig for at foresatte kan delta i reelle drøftinger om
skolens utvikling?

•

Kan foreldretilgang i digital plattform gi foreldre oversikt og innsikt?

•

Hva skal til for å engasjere flere foreldre?

•

Kan det andre foreldremøtet gjennomføres tidligere på året og i
samarbeid med klassekontakter/FAU?
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Ringebu ungdomsskole – kan bli bedre:
• Vi er positive til den kontrollerte bruken av digitale verktøy i
skolen. Som plattform (Showbie, Office 365), arbeidsverktøy
og som kanal til informasjon og kunnskap fungerer ipad, slik
vi ser det, på en hensiktsmessig måte. På den andre siden er
vi bekymret for den totale tiden ungdommene «lever» i den
digitale verden daglig.
• Kan vår ungdomsskole fremmer et inkluderende sosialt miljø
hvor det er rom for naturlig sosial interaksjon og fysisk
aktivitet, uten tilgjengelig mobiltelefon i pauser og friminutt?
• FAU foreslår at mobilfriskole vurderes og testes ut helt eller
delvis ved RUS.
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Ringebu ungdomsskole – kan bli bedre:
Tilvalgsfagene tysk, spansk/fransk og arbeidslivsfag.

•

Vi er glad for og opptatt av at dette tilbudet. Arbeidslivsfag er et
nyttig, framtidsrettet og praktisk fag slik vi har forstått det, og vi vil
understreke viktigheten av å ha et tilbud som har hovedvekt på
praktisk erfaring i ungdomsskolen. Hvordan bidrar det lokale
næringsliv og ulike kommunale sektorer inn i dette fagtilbudet slik at
det får et reelt praktisk innhold?

•

Språkkompetanse blir stadig viktigere i arbeid, studier og livet ellers.
Det er viktig med en nøytral og oversiktlig informasjon i forkant, slik
praksis er. Språk som tilvalgsfag på ungdomsskolen gir store fordeler
videre i videregående og bør framsnakkes!
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Ringebu ungdomsskole – kan bli bedre:
Leksehjelp

• Kommunen plikter å ha et gratis tilbud om leksehjelp i
grunnskolen. 8 timer(?) pr uke skal fordeles på 1.-10. trinn.
• Har dagens ordning blitt evaluert?

• Har det blitt testet ut leksehjelp på ungdomstrinnet? Her vil
faglige utfordringer være større og med det også behovet?
• Dette vil kreve faglært oppfølging og derfor være et
økonomisk spørsmål?

- 39 -

Ringebu ungdomsskole – kan bli bedre:
• Oppdatering av fagbøker og evt. programvare rettet mot ny
læreplan. Dette krever investering det er viktig å være
forberedt på slik at ikke elevene må vente til kommunen har
råd.
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Helse og omsorg – fungerer bra
• Brukere og pårørende er godt fornøyd med Linåkertunet
heldøgns tjenester. De ansatte gir mye omsorg og godt stell.
• Linåkertunet korttidsavdeling får mye skryt av samme grunn
som pkt.1
• Middagen ble flyttet og dette er brukerne veldig fornøyd
med, selv om det fortsatt er i oppstartfasen
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Helse og omsorg – kan bli bedre
• Betalingsautomaten på legekontoret har vært til mye
irritasjon. Det kan gå lang tid før summen fra kontoret
kommer opp slik at pasienten får betalt. Dette medfører mye
venting. Det er for dårlig brukerinformasjon på automaten,
noe som medfører mye plunder.
• Digitalisering av timebestilling er vel og bra, men det føles
håpløst når det bare skal tas en blodprøve. Må det virkelig
bestilles time for blodprøve, hvis man først er på
legekontoret? Ikke alle kan bruke data til bestilling av time,
personalet må være mer behjelpelig med dette.
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Helse og omsorg – kan bli bedre
• Langtidsavdeling for syke burde vært åpnet opp på plan 3 ved
Linåkertunet. Rommene og behovet er der.
• Psykolog er enda ikke på plass selv om kommunen er pålagt
dette fra 2020. Noe må snart skje.
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Gruppearbeid 2
I lys av kommuneproposisjonen og samfunnsdelen

• Hva betyr mest videre?
• Hva vil vi prioritere / skjerme?
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Gruppearbeid 3
Hvordan tilpasser vi oss (best) nye økonomiske rammer?

• Hvordan løser vi den økonomiske utfordringen?
• Prosessen videre (involvering: hvem og hvordan?)

• Hvordan spille hverandre gode?
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Evaluering

• Hva har vært bra?
• Hva kunne vært bedre?

• Forslag til neste års konferanse
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