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Bakgrunnsdokumenter og generelle forutsetninger: 

 Kommuneplan 2021-2033  

 Økonomiplan 2023 - 2026 

 Næringsplan 2015 - 2020 

 Regnskap, årsberetning og årsmelding 
2021 
 

 6 571 innbyggere pr. 1.7.22 og 6 614 
innbyggere pr 1.1.2023. 

 2-4 % rente i 2023, avhengig av type lån.  

 Skatteøren 11,15 % (vedtas ikke kommunalt)



1. Innledning 

 
Budsjettet og økonomiplanen skal utarbeides i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven), med tilhørende forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. 
 
Kommunens plan- og budsjettsystem kan illustreres som vist i figuren under. 
 

 
 
Budsjettet og økonomiplan må sees i sammenheng med Handlingsdel av kommuneplan. I disse 
dokumentene beskrives kommunens økonomiske status, utvikling og andre forhold som påvirker 
kommunens situasjon. For kommunens fremtidige handlefrihet er det viktig at ting sees i sammenheng og at 
enkeltsaker ikke legger hindringer i forhold den ønskede utvikling.  I kommuneplanen er visjon, mål og 
delmål for kommunen beskrevet. 
 
Budsjett er en bindende plan for kommunens anskaffelse og anvendelse av midler. Budsjettet skal være 
inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettet skal være bygget opp på en slik måte at det gir 
kommunestyret eller de organer som kommunestyret bemyndiger, anledning til å prioritere hvordan midlene 
ønskes anvendt i budsjettåret. Krav til budsjettets innhold er beskrevet i kommunelovens § 14 og i 
forskriftenes § 2 og § 5.  
 
Finansielle måltall § 14-2 
 
Nytt i Kommuneloven er at kommunestyret har plikt å fastsette finansielle måltall. Det er ikke spesifisert 
hvilke måltall en skal legge opp til, men det virker naturlig å fastsette mål for Netto driftsresultat, 
likviditetsgrad, buffere (spesielt ubundne driftsfond) og netto lånegjeld. 
 
Intensjonen er å fastsette lokale mål, som er realistiske og som viser utviklingen over tid. De skal henge 
sammen med økonomiplan, handlingsdel og kommuneplan. Hvis ikke, kan for eksempel prioriterte 
overordnede mål fra andre planer ikke gjennomføres pga. mangel på ressurser. 
 
Det er også tydeliggjort at for eksempel Statsforvalterens anbefalte netto driftsresultat på 1,75 % av 
inntektene ikke vil gjelde som et absolutt krav. 
 
Vi bør derimot tilstrebe en realistisk og oppnåelig grad på økonomiske måltall. Det vil si: 

 Netto driftsresultat på minimum 1 % (tilsvarer om lag 7,5 mill.), men fortrinnsvis 1,75 %, som er 
normen fastsatt som akseptert måltall. 

 Ubundne fonds (kommunale ubundne driftsfond) på 5 % av inntektene på slutten av 
økonomiplanperioden. (35 mill.) 

 Likviditetsgraden bør ligge på en ratio over 2. (omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld) 

 Totale netto lånegjeld bør ligge under 130 % av driftsinntektene. Med totale netto lånegjeld mener 
her kommunens totale lånegjeld med fradrag for Husbanklån til videreformidling og lån til kirkelige 
formål. Grunnen at kommunen har et relativt høy lånegjeld er fordi det har vært og vil bli investert 

•Rapportering innen 
økonomi, aktivitet og 
HMS 

•Kommuneplan -
samfunns- og arealdel

• Økonomisk 
rapportering, samt 
aktivitet og HMS

• Nasjonalbudjett

• Myndighetskrav (§§) 

• Tema og sektorplaner

Budsjett og 
økonomiplan

Regnskap, 
årsberetning og 

årsmelding

Tertialrapporer
Handlingsdel av 
kommuneplan



Budsjett 2023 og revidert økonomiplan 2023 - 2026 – Trysil kommune vedtatt av kommunestyret 

 

 Side 5 

mye i selvkostområder for å kunne bidra til utviklinger på Trysilfjellet. Uten disse nødvendige 
investeringer ville det fort føre til en byggestopp, noe som vil være svært uheldig. 
Rentebærende lånegjeld (der hvor kommunen har en renteeksponering) er mye lavere. 
Kommunens rentebærende lånegjeld bør ligge under 75 % av driftsinntekter. 

 
Kommunelovens § 14-5 stiller følgende krav til årsbudsjettet: 

1. Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnete organer. Første 
punktum er ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet organ 
myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere 
utgifter i investeringsregnskapet. Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som kommunen 
eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta. 

2. Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle 
lovens krav om realisme og balanse. 

3. Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget 
om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier 
vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet. 

4. Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren 
foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget 
senest 30. juni. 

 
§ 2 i forskriften stiller følgende krav til budsjett og økonomiplan:  
 

Økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet skal omfatte  
a) løpende inntekter  
b) utgifter til drift  
c) overføring til investering  
d) bruk av og avsetninger til driftsfond  
e) dekning av tidligere års merforbruk.  
 
Økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet skal omfatte  
a) utgifter til investeringer i anleggsmidler  
b) inntekter fra salg av anleggsmidler og inntekter som er knyttet til investeringer  
c) bruk av lån  
d) utlån og mottatte avdrag på utlån  
e) overføring fra drift 
f) bruk av og avsetninger til investeringsfond  
g) dekning av tidligere års udekket beløp.  
 
Økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet skal også 
omfatte:  
a) tilskudd til andres investeringer når dette følger av § 2-4  
b) avdrag på lån når dette følger av § 2-5  
c) utbytte og uttak av kapital fra selskaper når dette følger av § 2-7.  

 
Budsjett for kommunale foretak - Trysil kommuneskoger KF - kan fremstilles som særbudsjetter eller 
integreres i kommunens budsjett. Uansett er foretaket en del av kommunen som juridisk person, og 
kommunestyret er ansvarlig. Budsjettet for 2023 forutsetter overføringer fra Trysil kommuneskoger KF på 
13,15 mill. kr, midlene fremkommer i budsjettskjema 1B ramme 851. I tillegg kommer renter og avdrag på 
lån for finansiering av innfrielse av garanti overfor Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjon IKS. (1,15 
mill.) 
 
Budsjett for Trysil kommuneskoger KF behandles av kommunestyret som en egen sak. 
  
Budsjettet vedtas på sektornivå. 
Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene i økonomiplanens driftsdel og driftsbudsjettet, skal stilles opp 
i tråd med det som er bestemt av det organet som har budsjettmyndigheten. Nettosummen av 
bevilgningene skal tilsvare beløpet på post 6 i oppstillingen etter første ledd i  
§ 5-7.  
For å ivareta best mulig økonomistyring er administrasjonens budsjett bygd opp med egne ansvarsområder 
med ansvarskoder på 4 siffer. Hvert ansvar er underlagt en egen enhet (med 3 siffer), som igjen er 
underlagt en sektor (med ett siffer). Myndighet til å gjennomføre budsjettreguleringer er beskrevet i vårt 
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gjeldende delegeringsreglement. Det er kommunestyret selv som vedtar justeringer mellom sektorrammer, 
med unntak av rammeendringer som følge av lønnsoppgjør hvor rådmannen er delegert fullmakt til å gjøre 
dette. Hovedutvalgene kan omprioritere mellom enheter innenfor sin sektor så lenge dette ikke kommer i 
konflikt med kommunestyrets prioriteringer. 
 
Aktivitet på ansvarsområdene rapporteres på funksjoner i henhold til KOSTRA1-forskrift. Funksjoner 
uttrykker hvilke ressurser i form av grupper av aktiviteter/tjenester kommunen bruker for å ivareta bestemte 
behov hos innbyggerne.  
 
 
  
  

                                                 
1 KOSTRA er en forkortelse for Kommune-Stat-RApportering. Rapporteringen består av både tjeneste- og 
regnskapsrapportering. 



Budsjett 2023 og revidert økonomiplan 2023 - 2026 – Trysil kommune vedtatt av kommunestyret 

 

 Side 7 

2. Hvordan lese dokumentet 

 
Budsjettet er en detaljering av første året i økonomiplan, og må også sees i sammenheng med 
handlingsdelen av kommuneplan.  
 
Budsjett og økonomiplan består av følgende kapitler: 
 

1. Innledning  
2. Hvordan lese dokumentet 
3. Hovedoversikt totale utgifter og inntekter – ved videreføring av aktiviteten året før budsjettåret – 

uten at tiltak er innarbeidet.  
4. Tiltak for saldering av budsjett og økonomiplan. Kravet til budsjett er at det er i balanse (inntekter = 

utgifter). Rådmannen har innarbeidet tiltak for å få budsjettet i balanse.  
5. Årets bevilgning. Hovedoversikt totale utgifter og inntekter - etter at tiltakene er innarbeidet, samt 

kortfattet beskrivelse for hver sektor. 
6. Investeringer, med en oversikt over de investeringer som er blitt prioritert inn i budsjettåret pg 

planperioden. 
7. Økonomisk oversikt drifts- og investeringsbudsjett 
8. Gebyrer. 
9. Satser for tilskudd og godtgjørelser 
10. Vedlegg. 

 
 
Beskrivelse av de forskjellige kapitlene: 
 
Hovedoversikt totale utgifter og inntekter – ved videreføring av dagens aktivitet viser kommunens 
hovedtyper av driftsutgifter og driftsinntekter. Oversikten viser kommende års budsjett, opprinnelig budsjett 
året før budsjettåret og sist avlagte årsregnskap.  
 
Tiltak er utarbeidet for å oppnå budsjettbalanse, i tillegg er det utarbeidet noen nye driftstiltak, som for øvrig 
ikke ble prioritert, grunnet et for lavt netto driftsresultat. Alle tiltak blir presentert og kommentert.  
 
Årets bevilgning. 
Hovedoversikt totale utgifter og inntekter - saldert budsjett (alle tiltak innarbeidet) - viser kommunens 
hovedtyper av driftsutgifter og driftsinntekter når budsjettet er saldert. Oversikten viser kommende års 
budsjett, opprinnelig budsjett året før budsjettåret og sist avlagte årsregnskap.  
 
Beskrivelse av årets bevilgninger viser enhetenes rammebudsjetter (netto).  
Resultatmål/indikatorer bør være en del av beskrivelse av bevilgning. Dette er noe som bør gjøres i 
samarbeid med administrasjon og politikere.  
 
Investeringer er en oversikt over de investeringstiltakene som er prioritert i budsjettåret og økonomiplan. 
Investeringstiltak som ikke er prioritert, står som uprioritert i planperioden. 
 
Økonomisk oversikt driftsbudsjett er en obligatorisk oppstilling over samlede inntekter og utgifter. 
 
Gebyrer og betalingssatser viser en oversikt over alle gebyrer, utleiesatser m.m. som kommunen foreslår 
og hvor kommunestyret skal og kan bestemme nivået på. Gebyrer vedtatt av kommunestyret er bindende 
gjennom budsjettåret. 
 
Vedlegg 1 - Beregning av skatt og rammetilskudd 
Ved beregning av rammetilskudd og skattenivå er KS sin siste prognosemodell lagt til grunn. KS har lagt 
Prop. 1S (Statsbudsjettet 2022-2023) for budsjetterminen 2023 til grunn for sine beregninger. 
Det er tatt utgangspunkt i forventet skatteinntekt pr. innbygger i forhold til gjennomsnittlig skatteinntekt pr. 
innbygger på landsbasis. For Trysil kommunes vedkommende utgjør dette ca. 82,5 %. Trysil får kompensert 
ca. 12 % ekstra gjennom et inntektsutjevningssytem. Dersom den nasjonale skatteveksten er høyere, vil 
kommunene få ekstra inntekter. Er veksten lavere enn prognosen, mister vi inntekter. 
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Vedlegg 
 

 Beregning av rammetilskudd – Prognosemodell som viser sammensetning av frie inntekter i form av 

rammetilskudd og skatt på formue og inntekt. 
 

 Renter og avdrag, er en oversikt som viser renter og avdrag kommunen har på innlån. 
 

 Beregning av selvkost / gebyrendringer 
 

 Beregning av inntekter på selvkostområder 
 

 Budsjett til Trysil kirkelige fellesråd 
 

 IKT-budsjett (SÅTE) 
 

 Kontrollutvalgets budsjettforslag  
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3. Budsjett - før tiltak. 
 

Utgangspunktet for budsjett og økonomiplan er kommunens vedtatte aktivitetsnivå året før budsjettåret. 
Oversikten nedenfor viser det økonomiske handlingsrommet når aktiviteten videreføres inn i planperioden 
og inntekter og utgifter korrigeres i forhold kjente lønns- og prisendringer og frie inntekter fra Staten. 
Helårseffekt av vedtatte tiltak gjennom året og i inneværende års budsjett og økonomiplan er lagt inn som 
en del av grunnlagsendringene på de forskjellige sektorene.  
 

 
 
 

 
  
 

Skjema §5-4 konsekvensjustert budsjett (før tiltak) Regnskap 2021 Oppr. budsjett 2022 Kons.just. 2023 Kons.just 2024 Kons. just 2025 Kons.just 2026

Sentrale inntekter

Rammetilskudd -265 140 -253 215 -272 469 -272 469 -272 469 -272 469

Inntekts- og formuesskatt -195 317 -194 581 -205 648 -205 648 -205 648 -205 648

Eiendomsskatt -46 182 -47 000 -47 050 -48 050 -49 050 -50 050

Andre generelle driftsinntekter -25 125 -12 140 -21 240 -21 240 -21 240 -21 240

Renteinntekter 0 -450 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Sum Sentrale inntekter -531 764 -507 386 -547 907 -548 907 -549 907 -550 907

Driftsutgifter per tjenesteområde 471 063 477 279 537 469 536 140 535 890 535 890

Avskrivninger 34 252 35 210 32 660 34 060 36 929 42 656

Brutto resultat (KOSTRA) -26 449 5 103 22 222 21 293 22 912 27 639

Netto finansutgifter og inntekter

Renteinntekter -4 210 -2 400 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Utbytter -5 312 -7 750 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

Renteutgifter 8 614 10 107 24 381 26 064 31 098 34 093

Avdrag på lån 38 020 30 625 31 036 31 023 29 993 37 083

Finansutgifter i tjenesteområdene 0 1 0 0 0 0

Sum Netto finansutgifter og inntekter 37 112 30 583 43 917 45 587 49 591 59 676

Motpost avskrivninger -34 252 -35 210 -32 660 -34 060 -36 929 -42 656

Netto resultat -23 589 476 33 479 32 820 35 574 44 659

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Avsetninger til bundne driftsfond 30 385 2 432 2 432 2 432 2 432 2 432

Bruk av bundne driftsfond -21 949 -2 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Avsetninger til disposisjonsfond 15 153 14 585 1 000 1 000 1 000 1 000

Bruk av disposisjonsfond 0 -6 625 -6 150 -6 150 -6 150 -10 000

Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene 0 -8 868 -8 553 -8 720 -8 720 -8 720

Sum Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 23 589 -476 -12 271 -12 438 -12 438 -16 288

Årsoverskudd / underskudd 0 0 21 208 20 382 23 136 28 371

Sektor § 5-4 2. ledd Regnsk. 2021 Oppr. 2022 Kons. Just. 2023 Kons. Just. 2024 Kons. Just. 2025 Kons. Just. 2026

1 Administrasjon, inkl. Kirkelig fellesråd 61 106                47 860                51 962                 50 462                50 462                50 462                

100 Sentraladministrasjon 61 106                47 860                51 962                 50 462                50 462                50 462                

2 Oppvekst og kultur 155 252              154 428              190 236              190 736              191 236              191 236              

200 Oppvekst og kultur -                       -                       3 515                   3 515                  3 515                  3 515                  

210 Grunnskolene i Trysil 92 471                93 063                102 024              102 314              102 814              102 814              

220 Barne- og ungdomshelse -                       -                       31 873                 31 943                31 943                31 943                

221 Trysil  kulturtjenester 10 727                12 072                -                       -                       -                       -                       

240 Barnehagene i Trysil 52 055                49 293                52 824                 52 964                52 964                52 964                

3 Helse og omsorg 277 336              255 399              275 093              274 764              274 014              274 014              

300 Tjenestetorg 16 885                17 305                55 465                 55 465                55 465                55 465                

310 Trysil  bo- og aktivitetssenter 93 770                85 488                79 619                 79 619                79 619                79 619                

320 Enhet funksjonshemmede 45 223                27 857                504                      296                      296                      296                      

330 Enhet familie 15 072                18 387                -                       129                      129                      129                      

340 Enhet for hverdagsmestring 57 988                55 209                95 489                 95 239                94 489                94 489                

350 Enhet sosial 14 242                13 789                -                       -                       -                       -                       

360 Enhet psykisk helse 11 549                15 562                18 985                 18 985                18 985                18 985                

370 Enhet legesenter/beredskap 15 506                14 681                16 971                 16 971                16 971                16 971                

380 Enhet rehabilitering 7 101                   7 121                   8 060                   8 060                  8 060                  8 060                  

-                       

4 Forvaltning og teknisk drift 36 716                32 526                71 068                 70 900                70 900                70 900                

400 Forvaltningsavdeling 9 278                   9 428                   13 674                 13 507                13 507                13 507                

500 Samfunn -                       -                       34 140                 34 140                34 140                34 140                

600 Bygg og eiendom 28 288                22 672                25 618                 25 618                25 618                25 618                

601 Vei, vann, avløp og septikk -850                     426                      -2 364                  -2 364                 -2 364                 -2 364                 

8 Øvrig finans -59 349               -21 801               -59 442               -59 442               -59 442               -59 442               

800 Finans 800 -                       -                       -12 000               -12 000               -12 000               -12 000               

850 Øvrige finansposter m.m. -45 440               -9 443                 -38 384               -38 384               -38 384               -38 384               

851 Trysil  kommuneskoger KF -13 909               -12 358               -9 058                  -9 058                 -9 058                 -9 058                 

SUM 471 061              468 411              528 917              527 420              527 170              527 170              

1 125                  1 443                   1 443                  1 443                  1 443                  

9 993-                  -9 996                  -10 163               -10 163               -10 163               

KORRIGERT SUM DRIFT 471 061              477 279              537 470              536 140              535 890              535 890              
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Når alle kjente endringer i rammebetingelser er innarbeidet er det et negativt avvik på kr 21,2 
millioner kroner i 2023. Innbyggertallet i planperioden blir stabilt, men noe lavere enn før, muligens kan det 
øke litt igjen til over 6.614. Vi må ta høyde for en andel eldre som gradvis øker. Det negative avvik blir 
større utover økonomiplanperioden når vi ikke bruker Kommuneskogers utbytte i samme grad. 
Fondsavsetninger uten tilstrekkelige tiltak blir for svake til å bygge opp en reserve. Vi ser risikoer for økte 
premieavvik, avdrag, rente og økende pensjonskostnader. Kommunen er avhengig av at Norge som nasjon 
gjør det bra på skatteinngang og vi mener at anslaget som er lagt inn er meget ambisiøst. Hva som blir 
eventuelle impulser fra den nye Regjeringen vet vi ikke i skrivende stund. 
 
Årsaken til det negative avviket ligger bl.a. i endringer i innbyggersammensetning, brukerbehov og beregnet 
utgiftsbehov som staten har fastsatt når de bevilger overføring av frie inntekter til kommunen. Utgiftsveksten 
er ofte høyere enn inntektsveksten. Årsaken til endringene er kommentert nedenfor for hver sektor. 
Generelt kan det sies at kommunen har en høyere kostnadsstruktur enn det staten har beregnet.  
 
Mye av dagens aktivitetsnivå er også finansiert med egne frie inntekter, i form av eiendomsskatt, 
salg av konsesjonskraft, overføringer/utbytte fra kommuneskogen og utbytte fra Innlandet Energi 
Holding AS (før: Eidsiva).  
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3.1 Beskrivelse av rammeendring 2022 - 2023 (grunnlagsendringer) 
 
Nedenfor er det en beskrivelse av endringer i de enkelte rammer. Endringer vil være pris- og lønnsvekst, 
endringer i lovpålagte oppgaver, føringer i forslag til statsbudsjett 2022 mv.  
 
Grunnlagsendringer på ramme 1 – Sentraladministrasjon: kr 4.102.000,-. 
Vi har omplassert næringsavdelingen i 2023 til sektor for Samfunnsutvikling. Der ville vi hatt en utgift på om 
lag 2,5 mill. I 2023 er det kommunevalg og dette påvirker netto utgiftene med 731.000,- Videre øker sosiale 
utgifter med 2,6 mill. for sektoren, noe som rammer hardt. Det ligger inn en utgift for sentrumsutvikling. Den 
blir finansiert med bruk av fondsmidler og er planlagt, men øker selvfølgelig driftsnivået på kort sikt. 
 
Grunnlagsendringer på ramme 2 – Oppvekst og kultur: kr 35.808.000,-. 
På lik linje med andre endringer av ansvar som ble flyttet, har dette større konsekvenser i sammenligninger 
og det vil si at økninger ser dramatiske ut. 
 
3,4 mill. er rene lønnsøkninger, 1 mill. vikarutgifter, Fosterhjemgodtgjørelser 1,5 mill. og også her rammer 
sosiale kostnader hardt med 11,2 mill. i økning. 
 
Flytting av ansvar (barne- og ungdomshelse og kultur) gir en isolert økning på nesten 20 mill. 
 
Grunnlagsendringer på ramme 3 – Helse og Mestring: kr 19.694.000,-. 
Vi ser igjen en stor økning i budsjettene, selv om det ikke ser ut til å øke så mye som det i virkeligheten gjør.  
 
Her ble det flyttet ut noen ansvar. Så de var med i fjor og det gir et feilaktig bilde, som vi må ta høyde for. 
 
En kan trygt si at hele økningen består av lønn og sosiale kostnader. Når pensjonspremier spretter opp fra 
13,5 % til 21,9 % har dette selvfølgelig en veldig stor effekt i en stor og personalintensiv tjeneste som Helse 
og Mestring. Sosiale tjenester ble flyttet til Samfunn. Dette alene er en endring på 6,4 mill. (oppr. Budsjett 
2022) som nå ligger under Samfunnssektoren. Barnevern og Helsestasjon er de andre som ble flyttet ut og 
er en netto endring på 11,1 mill. Det er derfor at netto endringen for HEME egentlig er 17,5 mill. større enn 
det tallmessig presenteres her. 
    
Grunnlagsendringer på ramme 4/5/6 – Samfunnsutvikling: kr 38.543.000,-. 
Sektoren fikk tilført 34.140.000,- i ekstra kostnader da, NAV, Kultur og Næring ble lagt inn under denne 
sektoren. Hvis en korrigerer for disse endringer er avviket mye mer beskjedent. Likevel merker sektor for 
Samfunn godt at energikostnadene er meget høye og det legger press på det totale driftsbudsjettet. Her blir 
det brukt mye bundne fonds i selvkost for 2023 (nesten 9 mill.)! 
 
Grunnlagsendringer på ramme 8 – Finans: -/- kr 37.641.000,-. 
Endringer her ligger først og fremst i endret premieavvik sett i forhold til budsjetterte premieinnbetalinger ute 
på sektorene og det forventede premieavviket for 2023 (premieinnbetaling – beregnet normal 
premiekostnad). 
Midler til lønnsoppgjør (4,2 %) er budsjettert med 7 millioner for 2023. 
Overføringer fra Trysil Kommuneskoger er i tråd med økonomiplanen (reduksjon 3,3 mill.).  
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3.2 Økonomisk oversikt drift – før tiltak er innarbeidet 

 

 
 
Før tiltak innarbeides er budsjettert netto driftsresultat for 2023 negativt med 33,4 mill., og budsjettet 
har 21,2 MNOK i negativt resultat (merforbruk). I forhold til en sunn kommuneøkonomi bør budsjettert netto 
driftsresultat være på minimum 1 % av driftsinntektene, helst 1,75 % eller høyere. Avviket i forhold til dette 
er på hele 47 MNOK.   

§ 5-6 Hovedoversikt drift Regnskap 2021 Oppr. Budsjett 2022 Oppr. budsjett 2023 Oppr. budsjett 2024 Oppr. budsjett 2025 Oppr. budsjett 2026

Rammetilskudd 265 140-          272 469-                 272 469-                  272 469-                  272 469-                  272 469-                  

Inntekts- og formuesskatt 195 317-          205 648-                 205 648-                  205 648-                  205 648-                  205 648-                  

Eiendomsskatt 46 182-            47 050-                   47 050-                    48 050-                    49 050-                    50 050-                    

Andre skatteinntekter 1 932-              2 000-                    2 000-                      2 000-                      2 000-                      2 000-                      

Andre overføringer og tilskudd fra staten 138 203-          19 240-                   19 240-                    19 240-                    19 240-                    19 240-                    

Overføringer og tilskudd fra andre 58 630-            129 825-                 129 825-                  129 825-                  129 825-                  129 825-                  

Brukerbetalinger 78 037-            24 497-                   24 497-                    24 497-                    24 497-                    24 497-                    

Salgs- og leieinntekter 28 273-            90 059-                   90 059-                    90 059-                    90 059-                    90 059-                    

Sum driftsinntekter 811 714-          790 787-                 790 787-                  791 787-                  792 787-                  793 787-                  

Lønnsutgifter 421 010          436 552                 436 762                  435 733                  435 552                  435 552                  

Sosiale utgifter 89 449            101 793                 101 793                  101 493                  101 424                  101 424                  

Kjøp av varer og tjenester 175 930          182 029                 182 029                  182 029                  182 029                  182 029                  

Overføringer og tilskudd til andre 64 840            61 265                   61 265                    61 265                    61 265                    61 265                    

Avskrivninger 34 149            32 660                   32 660                    34 060                    36 929                    42 656                    

Sum driftsutgifter 785 377          814 300                 814 510                  814 581                  817 200                  822 926                  

Brutto driftsresultat 26 336-            23 512                   23 722                    22 793                    24 412                    29 139                    

Renteinntekter 4 399-              5 500-                    5 500-                      5 500-                      5 500-                      5 500-                      

Utbytte 5 312-              7 500-                    7 500-                      7 500-                      7 500-                      7 500-                      

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler -                 -                        -                         -                         -                         -                         

Renteutgifter 8 617              24 381                   24 381                    26 064                    31 098                    34 093                    

Avdrag på lån 37 990            31 036                   31 036                    31 023                    29 993                    37 083                    

Netto finansutgifter 36 896            42 417                   42 417                    44 087                    48 091                    58 176                    

Motpost avskrivninger 34 149-            32 660-                   32 660-                    34 060-                    36 929-                    42 656-                    

Netto driftsresultat 23 589-            33 269                   33 479                    32 820                    35 574                    44 659                    

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering -                 -                        -                         -                         -                         -                         

Avsetninger til bundne driftsfond 30 385            2 432                    3 875                      3 875                      3 875                      3 875                      

Bruk av bundne driftsfond 21 949-            1 000-                    10 996-                    11 163-                    11 163-                    11 163-                    

Avsetninger til disposisjonsfond 27 868            1 000                    1 000                      1 000                      1 000                      1 000                      

Bruk av disposisjonsfond 12 715-            6 150-                    6 150-                      6 150-                      6 150-                      10 000-                    

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 23 589            3 718-                    12 271-                    12 438-                    12 438-                    16 288-                    

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0                    29 551                   21 208                    20 382                    23 136                    28 371                    
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4. Tiltak i budsjett og planperioden 

Tiltakene i kapittel fire er tiltak som kan prioriteres og vedtas i forhold til om og når de skal gjennomføres. 
Beskrivelsen av tiltakene skal vise hensikten og konsekvensene, i tillegg vise hvilke mål og delmål i 
kommuneplanens de bygger oppunder. 

Kravet til budsjettbalanse er absolutt, dette gjelder også for hele økonomiplanperioden. Dette kravet vil 
påvirke prioritering og gjennomføring av tiltak. Hvilke tiltak som skal gjennomføres til hvilket tidspunkt i 
planperioden er en politisk prioritering.  

Det er lite som tyder på at kommunen vil få mer ressurser til disposisjon i årene som kommer. Kommunen 
har store økonomiske utfordringer framover. Utfordringen blir derfor å prioritere kommunens ressurser slik 
at disse blir forvaltet på en best mulig måte. Kravet til økonomistyring, omstillingsevne og 
kompetanseutvikling vil bli ytterligere skjerpet. Dette vil kreve stor innsats både fra den politisk og 
administrativ ledelse, og ikke minst fra medarbeiderne i de ulike virksomheter i kommunen. 
For å komme i budsjettbalanse er det utarbeidet ei liste over tiltak som må gjennomføres. Tiltakene i 
budsjettdokumentet gir kommunen et økonomisk resultat som i realiteten kun er i balanse med bruk av 
ubundne fondsmidler.  
 
Arbeidet med økonomiplan er utfordrende ettersom kommuneøkonomien er betinget av mye lov- og 
regelverk og forventningene fra alle parter er store. Avvik mellom disponible økonomiske rammer og 
aktivitetsnivå er for stort i Trysil. Det viser seg samtidig å være vanskelig å utarbeide nok tiltak til å komme i 
økonomisk balanse, uten å kutte pålagt tjenesteyting. Alle tiltak skal likevel være realistiske og 
konsekvens-utredet.  

4.1 Løpende endringer i budsjettet 

I en periode hvor det jobbes aktivt med budsjettet, kommer det med jevne mellomrom ekstra informasjon fra 
organisasjonen om diverse endringer, vedtak og konsekvenser som ikke ble tatt med i grunnlagsbudsjettet. 
Slike endringer skal egentlig være med som grunnlagsendringer, siden de ikke kan legges under nye tiltak 
eller salderingstiltak. Vi har valgt å kalle slike endringer «løpende grunnlagsendringer», slik at saldoen som 
ble presentert overfor formannskapet og kommunestyret ikke endrer seg hele tiden. Tabellen med disse 
endringene er gjengitt nedenfor. 
 
Kommentarer: 
 
Det ble oppdaget en større feil for barnevernet hvor det interne regnskapet før fordeling ikke var riktig 
utarbeidet. Dette førte til et kunstig høyt driftsnivå som er feil. Dette måtte korrigeres før behandlingen i 
formannskap. 
 

 

Nr. Løpende endringer i budsjettprosessen Sektor/ ramme 2023 2024 2025 2026

Sentraladministrasjon 1 0 0 0 0

0 0 0 0

Oppvekst 2 -5 647 -5 647 -5 647 -5 647

80-1 Endring barnevernet -5 647 -5 647 -5 647 -5 647

Helse og Mestring 3 0 0 0 0

Samfunnsutvikling 4/5/6 0 3 125 4 625 4 625

80-2 Endring bruk av bundne fondsmidler (selvkost) 3 125 4 625 4 625

Finans 8 0 0 0 0

SUM -5 647 -2 522 -1 022 -1 022
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4.2 Ikke prioriterte nye tiltak 
 

 
 
9. Valggjennomføring: 

 
Ved et kutt av en stilling i kommunikasjonsavdelingen må det ytes bistand i de årene det er valg. Dette 
må leies inn for å unngå overbelastning av bemanningen. 

10. Mitt sted DT: 
Lisens Mitt Sted. Destinasjon Trysil har i samarbeid med andre destinasjonsselskaper og kommuner i 
Innlandet utviklet appen Mitt Sted. Formålet er å samle all relevant informasjon om Trysil fra aktiviteter, 
handel, restauranter og tilbud til kommunal informasjon. Målgruppen for appen er først og fremst 
hytteeiere og turister, men også fastboende. Ved å kjøpe lisens får man tilgang til å skreddersy og 
målrette relevant kommunal informasjon mot våre hytteeiere. 

11. Lederopplæring – Rekruttering 
Rekrutterende ledere gjennomfører ikke alltid tilsettingsprosesser på en tilfredsstillende måte 

Ansettelsesprosedyren følges ikke godt nok og det er behov for opplæring. 
12. Lederopplæring – Partssamarbeid 

Vi ser at det oppstår uklarheter i partssamarbeid grunnet: 

 Manglende avklaringer omkring samarbeid mellom partene 

 Mangler i kommunikasjon 

 Uklare mål 

 Manglende involvering av VO og TV 
13. Juridisk kompetanse/bistand: Trysil kommune håndterer personalsaker nå mye selv, men det er ofte 

behov for ekstern spisskompetanse som kan bistå med juridiske vurderinger. 
14. Tiltak: Rekruttering – Deltakelse på utdannings- og yrkesmesser. Trysil kommune er ikke synlig nok 

for nye potensielle medarbeidere 
 
 

Nr. Ikke prioriterte nye tiltak Sektor/ ramme 2023 2024 2025 2026

Sentraladministrasjon 1 331 175 325 175

41-9 Valggjennomføring 100 0 100 0

41-10 Mitt sted DT 30 30 30 30

41-11 Lederopplæring - rekruttering 50 0 50 0

41-12 Lederopplæring - partssamarbeidet 15 15 15 15

41-13 Juridisk bistand 50 50 50 50

41-14 Rekruttering 60 60 60 60

41-15 Faglitteratur digital ti lgang vernetjenesten 26 20 20 20

Oppvekst 2 1 210 1 756 1 756 1 756

41-16 Kompetansemidler 100 100 100 100

41-17 Økt bemanning for ti lby barnehageplass 

vårhalvåret 2023

450 0 0 0

41-18 Avdelingsleder ved Trysil  u- skolemiljø fra august 

01.08.23 dersom prosjekt ressursteam gir ønsket 

effekt.

145 350 350 350

41-19 IKT skole (budsjettkonsekvenser fra 2024) 150 750 750 750

41-20 Økt bemanning BV (80 % stil l ing) fra 1.4.2023 300 400 400 400

41-21 Øke lederressursen for helsestasjon med 20%. 65 156 156 156

Helse og Mestring 3 0 0 0 0

0 0 0 0

Samfunnsutvikling 4/5/6 2 317 724 724 724

41-22 Bygda mi 100 100 100 100

41-23 Miljøuka 50 50 50 50

41-24 Økning av tilskuddsmidler ti l  idrett, kultur, barn 

og unge

250 250 250 250

41-25 Stil l ingstilskudd ANNO museum 210 210 210 210

41-26 Kinokiosk/kafe i Vestibylen 0 0 0 0

41-27 Søskenrabatt og flerfagsrabatt Trysil  kulturskole 57 114 114 114

41-28 Utvendig maling Jordet Skole 450 0 0 0

41-29 Utvendig maling Liavegen 29 200 0 0 0

41-30 Installasjon av led-lys (gjelder kommunale 

formålsbygg)

1 000 0 0 0

Sum tiltak 3 858 2 655 2 805 2 655
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15. Faglitteratur og digital tilgang for vernetjenesten 
Verneombudene i kommunen klarer ikke å ivareta sitt ansvar og oppgaver godt nok. 

16. Kompetansemidler  
Det finnes ikke lenger lokale kompetansemidler til ansatte i barnehagene i Trysil. Det er behov for å 
få tilført midler slik at enkelte kurs kan gjennomføres for alle barnehageansatte. 

17. Bemanning for å ta inn barn på venteliste til barnehageplass  
Tiltaket innebærer opprettelse av to midlertidige stillinger slik at barn på venteliste kan tilbys plass; 
fortrinnsvis i Jordet og Nybergsund, vårhalvåret 2023. 

18. Avdelingsleder skolemiljø: Inneværende skoleår har TUS en prosjektstilling for å kunne utvikle et 
ressursteam ved skolen. Dette teamet består av avdelingsleder, spesialpedagogisk koordinator, 
sosiallærer/rådgiver og med rektor som ansvarlig leder. Teamets mandat er å kunne fange opp og 
koordinere både elever og ansattes behov når det oppstår utfordringer av faglig eller sosial art. 
Ressursteamet tar inn saker, veileder og kobler på ulike andre instanser ved behov. Målet er å få 
bedre koordinering rundt komplekse saker gjennom kompetanse samlet på ett sted, også gjennom at 
de ansatte får et sted å forholde seg til. Dette prosjektet skal evalueres i november 22 og april 23, og 
hvis effekten er god ønsker vi å videreføre organiseringen av dette teamet permanent fra neste 
skoleår. Dette vil bety en fast økning i lederteamet på TUS med 50% stilling. 

19. IKT:  
Det vil fremover være behov for jevnlig utskifting av IKT utstyr for elever, Ipad og Pc. I tillegg er det 

behov for utskifting av prosjektorer i flere undervisningsarealer.  

Mål om å få skiftet ut inntil 10 prosjektorer i eksisterende budsjett for 2022. Antatt levetid på 

prosjektorer er inntil 5 år og koster fra kr 7.000,- til kr 15.000,- pr stk.  

IKT utstyr er tidligere leaset, men nå skal utstyret kjøpes.  

Ipad koster kr 4000,- pr enhet og beregnet levetid er inntil 7 år.  

PC koster kr 6.500,- pr enhet og beregnet levetid har tidligere vært inntil 4 år. Kommunedirektørene 

i SÅTE har vedtatt som sparetiltak at alle pc-er bør holde i 5 år, ikke fire slik som det var tidligere. 

Det som da er viktig er at vi har en buffer for å håndtere evt utskifting av enkelte pc-er dersom de 

ikke holder i 5 år.  

Enhetene må ha sin rulleringsplan for utskifting av utstyr i årene fremover. I tillegg kommer 

kostnadene for lisenser, det har skolene i sine detaljbudsjetter fra år til år.  

Antatt behov pr år fra 2024 blir: 

Ipad (1.-4. trinn) 

Skole Beregning Kostnad pr år for Ipad 

Innbygda Kr 4000,- : 7 år x 190 elever  Kr 108.571,- 

Vestre Kr 4000,- : 7 år x 10 elever Kr      5.714,- 

Jordet Kr 4000,- : 7 år x 40 elever Kr    22.857,- 

Trysil u-skole Kr 4000,- : 7 år x 20 elever (Ipad) Kr    11.428,- 

Totalt  Kr  148.570,-      

Anslag kostnad pr år er beregnet på følgende måte: Kostnad pr digital enhet: antatt leveår x antall 

elever 

 

PC (5.-7. trinn) 

Skole Beregning Kostnad pr år for PC 

Innbygda Kr 6.500,- : 5 år x 120 elever Kr 156.000,- 

Vestre Kr 6.500,- : 5 år x 8 elever Kr    10.400,- 

Jordet Kr 6.500,- : 5 år x 20 elever Kr    26.000,- 

Trysil u-skole Kr 6.500,- : 5 år x 200 elever Kr  260.000,- 

Totalt  Kr  452.400,- 

Anslag kostnad pr år er beregnet på følgende måte: Kostnad pr digital enhet: antatt leveår x antall 

elever 
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Prosjektorer (antall undervisningsrom pr enhet) 

Skole Beregning Kostnad pr år fremover 

Innbygda Kr 11.000,- : 5 år x 20 rom Kr 44.000,- 

Vestre Kr 11.000,- : 5 år x 5 rom Kr 11.000,- 

Jordet Kr 11.000,- : 5 år x 10 rom Kr 22.000,- 

Trysil u-skole Kr 11.000,- : 5 år x 15 rom Kr 33.000,- 

Totalt  Kr 110.000,- 

Anslag kostnad pr år er beregnet på følgende måte: Kostnad pr digital enhet: antatt leveår x antall 

undervisningsrom 

Anslagsvis totalt for Ipad, pc og prosjektorer er det behov for kr 710.970,- pr år fremover. I tabell er 

det lagt inn 750.000,- for å ivareta en oppbygging av buffer.  

Det er lagt inn 250.000,-i detaljbudsjett for 2023 for å kunne imøtekomme noe av behovet for 
utskifting. Denne rammen vil med fordel kunne økes slik at vi kommer i gang med utskifting av 
utstyr i noe større omfang, derfor lagt inn et ønske om kr 150.000, for 2023. SÅTE er i gang med 
kartlegging av hvilken type PC som vil være aktuell for skoleelever videre og dette vil være avgjort 
til skolestart august 2023. 

 
20. Økt bemanning barnevern 

 
Kommunen generelt og barneverntjenesten spesielt har etter barnevernsreformen fått et økt ansvar 
for oppgaver etter loven og i det forebyggende perspektivet. Barneverntjenesten er allerede presset 
på personalressurser, noe som kommer tydelig fram i HMS-kartlegginger og også i ft tjenesteavvik. 
Trysil kommune driver et effektivt barnevern med lavt kostnadsnivå, mye takket være de ansattes 
egen innsats. Det er nå behov for en styrking for å møte nye oppgaver og forventninger. 
I en ny 80 % stilling ser man for seg  
- ca. 30 % stiling inn mot forebyggende arbeid (være ute på skolene og delta aktivt i forebyggende, 
tverrfaglig samarbeid). Barneverntjenesten har store deler av skoleåret 2021/22 og videre over i 
nåværende skoleår hatt et samarbeidsprosjekt med Innbygda skole, der en ansatt i 
barneverntjenesten har en halv dag i uka på skolen. Dette er begge parter svært fornøyd med, og vi 
ser blant annet at det er lettere å samarbeide rundt utsatte barn/unge særlig i en tidlig fase, og å 
spille på hverandres kompetanse. Det er ønskelig å både fortsette med dette og se på muligheten 
for å utvide, men da trengs tilsvarende styrking av grunnbemanningen i tjenesten.   
- ca. 30 % som en styrking opp mot nytt ansvar/nye oppgaver i kommunen (primært veiledning av 
familier samt foreldre som har mistet omsorgen for sine barn), og  
- ca. 20 % som en styrking av tjenesten for å hindre negative effekter av høyt stress og press over 
tid. Herunder kommer også tilrettelegging av videreutdanninger, som det nå er et lovkrav om for 
ansatte i barneverntjenesten.  
Det antas at inntil 20 % av stillingen kan tas fra allerede innvilgede midler fra KS i desember 2021, 
tenkt til styrking/gjennomføring av kompetansehevende tiltak.   
Utgifter med utgangspunkt i årslønn på 480.000 i full stilling:  
2023: (9/12 virkning) ca. kr. 370.000, tar 70.000 fra tildelte midler budsjett 2022-, rest  kr. 300.000 
som det bes om fra kommunestyret.  
2024: ca. kr. 500.000, tar 100.000 fra tildelte midler budsjett 2022-, rest kr. 400.000 som det bes om 
framover fra kommunestyret 

 
21. Helsestasjon 

Ved omorganisering av sektoren i 2022 ble leder for Helsestasjon endret fra avdelingsleder til 
enhetsleder. 60 % til ledelse ble da løst innenfor rammen, og denne stillingsstørrelsen er også løst 
fremover innenfor rammen. 

Stillingen vil med fordel kunne økes med 20%, til totalt 80% ledelse fremover. Det er svært viktig at 
leder har rom for prioritering av utviklingsarbeidet i sektor Oppvekst i tillegg til ledelse av det faglige 
utviklingsarbeidet i sin enhet. 
Det forebyggende og helsefremmende perspektivet for barn og unge er en prioritering, og svært 
viktig i sammenheng med barnevernsreformen /oppvekstreformen. At leder har kapasitet til å delta, 
være pådriver, i felles utviklingsarbeid for sektoren er svært viktig fremover. 

22. Bygda mi 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom skole og kultur for å fremme elevenes kjennskap til 
lokalkultur og lokalsamfunnet i Trysil. En uke i året bruker skolene til å sette fokus på «Bygda mi» 
og hver klasse lager sitt prosjekt ut fra forskjellige temaer på hvert trinn. I 2022 var det bare 
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Innbygda skole som gjennomførte prosjektet, og det er ønskelig å utvide til alle barneskolene i 
Trysil fra 2023. Noen midler blir brukt fra Den kulturelle skolesekken, men det må bevilges flere 
midler hvis ordningen skal utvides og kunne gjennomføres årlig. Ved å innføre «Bygda mi» som et 
årlig prosjekt, vil alle elevene i løpet av sitt skoleløp ha vært gjennom faste temaer, slik som:  

 Mattradisjoner og husflid 

 Seterdrift før og nå 

 Folkemusikk og folkedans, småmoro/lek  

 Kjente tryslinger, forfattere/diktere, sang/musikk 

 Skogsdrift 

 Trysils geografi og historie 

 Folketro og overtro, Skogfinnehistorien og Trysil finnskog.  
 
Tiltaket vil gi alle elevene i Trysil kjennskap til Skogfinnehistorien, som ellers har vært mest 
forankret på Vestre Trysil skole.  
Midlene vil brukes til å leie inn foredragsholdere/formidlere, samarbeid med lag/foreninger, 
ekskursjoner/transport, lage utstillinger. Hvert trinn på hver skole får et eget budsjett å lage opplegg 
for.   
  

23. Miljøuke 
Trysil kommune har arrangert Miljøuka i uke 19 i tre år tidligere, og ønsker nå å utvikle denne uken 
til å få et større faglig innhold og bredere program ved å særlig involvere alle avdelingene i den 
nyopprettede sektor for samfunnsutvikling, og målgruppen er hele Trysils befolking. Miljøuka skal 
sette fokus på miljø, klima og bærekraft, og ses i sammenheng med den vedtatte energi og 
klimaplanen for Trysil kommune.  

24. Økning av tilskuddsmidler til idrett, kultur, barn og unge 
Kulturmidlene skal stimulere til aktivitet i lag/foreninger og støtte kulturaktører innen 
idrett/musikk/dans/annet/prosjekter/arrangementer/barn og unge -  hovedsakelig innen det frivillige 
feltet. Det har vært kuttet i kulturmidlene tidligere år, med negative konsekvenser og 
tilbakemeldinger særlig fra idretten. Det foreslås å øke tilskuddene til drift for å gi frivillige lag og 
foreninger bedre rammevilkår i Trysil, samt også øke rammen for åpne kulturmidler til 
prosjekt/arrangement og barn/unge som kan søkes på til gode tiltak. (De åpne kulturmidlene ligger 
også på kutt-tiltaklisten, og grunnen til det er at per 2022 så er tilskuddssummene så lave at det 
vurderes til at hvis de ikke blir økt, så kan de heller kuttes siden det ikke «monner» å gi tilskudd av 
så små beløp.) 
 
Dette er en oversikt over kommunens tilskuddsordninger for kultur, og forslag til økninger:   
 
Kulturmidler til drift – idrett    200 000 (økes fra 110`) 
Kulturmidler til drift – musikk og dans   60 000 (økes fra 30`) 
Kulturmidler til drift andre lag og foreninger  40 000 (økes fra 20`) 
 
Åpne kulturmidler, prosjekt/arrangement  100 000 (økes fra 20`) 
Åpne kulturmidler barn og unge   60 000 (økes fra 30`) 
 
Totalt økning      250 000 
 

25. Stilling museum 
Trysil kommune er eiere av museene Trysil bygdetun og Trysil skimuseum, samt er eiere av 
anlegget Støa kanal. Driften av museene og forvaltning av det museumsfaglige er satt til Anno 
museum (fylkesmuseet) som har en egen avdeling for Trysil/Engerdal. De ønsker å opprette en ny 
samarbeidsstilling der Anno museum kan bidra med 40% av stillingen, hvis Engerdal kommune 
bidrar med 30% til Blokkodden og Trysil kommune med 30 % øremerket Skimuseet. Dette vil 
tilsvare et tilskudd til Anno museum på kr 210 000 årlig.  
 

26. Kinokiosk/kafe i Vestibylen 
Da søket etter eksterne kafédrivere vinteren 2021/2022 ikke gav noen resultater, ser 
kulturavdelingen på muligheten for å drifte egen kafé. Vi ønsker å opprette en kafé med et 
vareutvalg som er rettet i stor grad mot ungdom og unge voksne, for å kunne gi de et sentrumsnært 
tilholdssted der det er mulig å få kjøpt enkle kafévarer til en billig penge. Vi ønsker fast åpningtid 
fredag-søndag og tirsdag kveld i forbindelse med kino. Ut over den faste åpningstiden vil vi kunne 
holde åpent ved egne kulturarrangement og i tillegg legge til rette for at lag og foreninger kan leie 
seg inn i kafékonseptet for å kunne holde egne kafékvelder uten å måtte forholde seg til innkjøp, 
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svinn osv. Kafékonseptet bør sees i sammenheng med kinokiosk da inntjening fra kiosk vil være 
stor hjelp til dekning av lønnskostnader knyttet til kaféen 
For å drifte kino på en økonomisk fornuftig måte i dag er det helt essensielt med en egen kinokiosk. 
Mange av produktene som tilbys i kinokiosken er så sterkt knyttet til selve kinoopplevelsen at det for 
publikum ofte er et av argumentene for å se film på kino, fremfor i sofaen hjemme. I en 
markedsundersøkelse som er gjort på norske kinoer sier over 90% av kinogjestene at kinokiosken 
har betydning og 75% sier den er viktig for totalopplevelsen på kino. Kinoer vi har vært i kontakt 
med melder om at de tjener ca 40-80 kroner i kiosken for hver solgte billett.  
Åpningstiden som er skissert over krever at det opprettes en stillingshjemmel på 65%. Lønns- og 
øvrige driftskostnader dekkes inn av omsetning. Den administrative delen av kafé og kiosk faller inn 
under arbeidsoppgavene til kulturhusleder. Kalkylen som følger er basert på tall fra tilsvarende 
kombinert kafé/kiosk-løsninger, og gir et årlig overskudd. Halvårsvirkning i 2023, dvs drift er 
realistisk fra august.  
 
Årlige besøk:   10.000 Kinobesøk, kulturarrangement og rent kafébesøk 
Snitthandel pr. kunde:  Kr 110  
Andel handlende kunder: 50% Gjennomsnittlig salg pr billett er 55kr  
Omsetning:   Kr 550.000  
Bruttofortjeneste:  60%  
Dekningsbidrag:  Kr 330.000  
Lønnsutgifter:   - 289.250 Årslønn 445.000 i 100% 
Driftsbuffer:   - 41.000  
Driftsresultat:   Kr 0  
 

27. Innføre søskenrabatt og flerfagsrabatt på Trysil kulturskole 
Trysil kulturskole har ca 200 betalende elevplasser og gir tilbud til barn, ungdom og voksne på 
fagene musikk, dans og bilde. Det er et populært og godt kulturskoletilbud Trysil, men det har 
kommet tilbakemeldinger på at kontingenten kan bli dyr for familier med flere barn og der barna vil 
gå på flere tilbud, i tillegg kommer kostnader til materiell og instrumentleie. Trysil har en stor andel 
barn fra lavinntektsfamilier. Kontingenten er i dag kr 3000 per skoleår per elevplass og per fag. For 
de fleste familier er det generelt for dyrt at barna skal kunne gå på flere tilbud i kulturskolen, og ved 
å innføre flerfagsrabatt vil vi rekruttere til flere elever til kulturskolens fagtilbud. Mange barn vil 
gjerne lære seg både dans, bilde og musikk.  
Det foreslås å innføre søskenrabatt på 50% for søsken 2 m.fl og flerfagsrabatt på 50% for fag 2 
m.fl. Av 200 elever som betaler kontingent er det 48 av disse som er søsken nr 2, og 8 som er 
søsken nr 3, dvs at det i så fall vil bli gitt søskenrabatt til 56 stk. Dette utgjør et inntektstap kr 84 000 
i året, og anbefales innført fra skolestart 2023. For flerfagsrabatt er det nå 40 elever som går på 2 
fag. Dette vil utgjøre bortfall av inntekt på kr 60 0000 i året, med halvårsvirkning fra skolestart 2023. 
Potensielt kan disse rabattene gi større søknad til kulturskolen, da det blir rimeligere 
kulturskoletilbud. Vi anslår å kunne ta inn 20 flere elever som gir en økt inntekt på kr 30 000. 
Rabattene kan også innføres hver for seg, uavhengig av hverandre.  
 

28. Utvendig maling Jordet Skole 
Det er behov for utvendig maling av skolen som et generelt vedlikeholdstiltak. 
 

29. Utvendig maling Liavegen 29  
Utvendig maling av kommunal bolig. 
 

30. Installasjon av led-lys (gjelder kommunale formålsbygg) 
Enøk tiltak. 
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4.3 Prioriterte nye tiltak 

 
Kommunedirektøren ser behov for å innføre følgende nye tiltak: 
 

 
 

1. Kommunikasjonsplan 
Et tidligere avtalt tiltak som ikke har blitt gjennomført ennå. 
 

2. Virksomhetsgjennomgang 
 
Vi ser behov for en fullstendig virksomhetsgjennomgang for å rasjonalisere driften med hjelp av 
ekstern kompetanse. Vi ser både i KOSTRA tallene og i våre budsjetter at vi må ta strukturelle grep 
som gir en bærekraftig balanse over tid. Dette henger sammen med en pålagt innsparing for å 
kunne balansere drifta med tiltak som er forankret i en virksomhetsgjennomgang. 
 

3. Øke lederressurs på Vestre Trysil oppvekstsenter 
 
Det er lagt inn 60% lederressurs på Vestre Trysil skole. Det er nå på 2. året hvor man kjører delt 
ledelse med Innbygda skole da man opplever at man er i en avklaringsfase om videre drift eller 
ikke. Hvis skolen legges ned, men barnehagen består, eller om begge deler består er det 
nødvendig å øke lederstillingen på oppvekstsenteret med 40%. Dette må da legges på 
barnehagens budsjett. 
 

4. Hukommelsesteamet – øke stilling med 20 % 
På grunn av stort antall henvisninger gjennom hele året og med den arbeidsmengden dette 

medfører ønsker Hukommelsesteamet å utvide stillingsbrøken fra 100 % til 120 % fra 1.1.2023. 

Dette medfører at fagarbeider i teamet kan få utvidet sin stilling i Hukommelsesteamet fra 40% til 

60%. Dette vil gi Hukommelsesteamet flere muligheter til samarbeid da begge medarbeidere jobber 

sammen 3 dager i uka. 

Begrunnelse:  

Antall nye henvisninger er 1,1 pr uke gjennom hele året. Vi har 5 uker ferie, i tillegg er det en del 

røde dager, som betyr at det ikke er 52 uker å dele henvisningene på. Så det reelle tallet pr uke blir 

egentlig høyere. En ny henvisning med påfølgende hjemmebesøk brukes i gjennomsnitt en dag, det 

vil si forberedelse, kjøring, hjemmebesøk og alt etterarbeid med blant annet rapportering, søknader 

og kontakt med fastlege, hjemmetjeneste, tjenestekontor o.l.  Vår rutine etter første hjemmebesøk 

er oppfølging av pasient og pårørende hver 6. måned med hjemmebesøk eller telefonoppfølging 

hvor det ikke er behov for hjemmebesøk. Videre med nytt hjemmebesøk og ny kartlegging pr 

12.måned. Vi følger opp hyppigere enn dette når behovet er der, ofte i en overgangsfase til høyere 

omsorgsnivå. Dette gjelder som regel 3-5 pasienter til enhver tid. Nye kartlegginger utføres av 

begge to i teamet, men halvårs oppfølginger varierer, noen oppfølginger gjør vi hver for oss, men 

Nr. Prioriterte nye tiltak Sektor/ ramme 2023 2024 2025 2026

Sentraladministrasjon 1 1 100 0 0 0

41-1 Kommunikasjonsplan 100 0 0 0

41-2 Virksomhetsgjennomgang 1 000 0 0 0

Oppvekst 2 191 457 457 457

41-3 Se nr. 2 ikke 

prioritert 

saldering!

Økt lederressurs hvis Vestre Trysil  oppvekstsenter 

ikke legges ned, eller hvis bare skolen legges 

ned.(40% lederressurs)

191 457 457 457

Helse og Mestring 3 1 083 1 083 1 083 1 083

41-4 20 % stil l ingsøkning i hukommelsesteamet 128 128 128 128

41-5 40 % stil l ingsøkning av kommunal fysioterapeut 10 10 10 10

41-6 30 % stil l ingsøkning i kreft- og palliasjonstemaet 230 230 230 230

41-7 50 % stil l ing som AKS sykepleier (avansert klinisk 

sykepleie)

395 395 395 395

41-8 Frikjøp av 40 % stil l ing som fagleder ved Trysil  

legesenter

320 320 320 320

Samfunnsutvikling 4/5/6 0 0 0 0

0 0 0 0

Sum tiltak 2 374 1 540 1 540 1 540
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noen er det behov for begge sammen. Basal demensutredning som brukes er omfattende og krever 

at vi drar begge fra teamet på hjemmebesøket på grunn av utredningens omfang. For mer 

informasjon om utredningsverktøyet, se https://www.aldringoghelse.no/wp-

content/uploads/2021/10/basal-d-kartlegging-helse-102021-web-002.pdf. Erfaringer viser at å dra 

alene på hjemmebesøk slik at vi må snakke med pasient og pårørende hver for seg kan gi 

utfordringer i etterkant. Dette fordi pasienten ble mistenksom på hva som ble snakket om når 

pasienten ikke var tilstede. Dette er uheldig med tanke på videre utredning og oppfølging. Dette kan 

vi unngå ved å dra to for da er pasienten opptatt med å snakke med en av oss.  

For å holde kontinuiteten i arbeidet med gode pasientforløp er det også viktig å prioritere 

samarbeidsmøter med hjemmetjenesten og tjenestekontoret. Dette har vi satt av 3 timer i uka til.   

Antall nye henvisninger:  

 2019, april-desember: 45 (1,1 i gjennomsnitt pr. uke) 

 2020: 47 (0,9 i gjennomsnitt pr. uke) 

 2021: 60 (1,1 i gjennomsnitt pr. uke) 

 2022, frem til 13/5-2022: 22 (1,1 i gjennomsnitt pr. uke) 

 Total siden oppstart 1.4.2019: 174 

Antall pasienter som følges opp pr nå: 87, pluss nye henvisninger 
 

5. Stillingsøkning av kommunalt ansatt fysioterapeut fra 60% til 100% stilling. 

Trysil kommune mottar fastlønnstilskudd på kommunalt ansatte fysioterapeuter. Dette tilskuddet 

mottar man ikke for fysioterapeuter som kombinerer sin stilling med arbeid i private institutt med 

driftsavtale. Vi har en ansatt i 60 % stilling som, for å ha en 100% stilling i Trysil, kombinerer 

ansettelsen i kommunen med 40 % vikariat ved et av de private instituttene. 

Nåværende kostnad: 60% stilling med årslønn kr. 459 100.- = kr 275 000.- 

+ sosiale utgifter, ca. 35%                                                            kr.  97 000.- 

Sum:                                                                                             kr.372 000.-  

Denne ansatte har hatt et vikariat som privatpraktiserende fysioterapeut, og da kan vi ikke få 

fastlønnstilskudd på denne ressursen. 

Terapeuten tar noen polikliniske pasienter og får inn ca.          kr . 27 000.- 

Total kostnad på denne 60% stillingen :                                    kr. 345 000.-       

 

Kostnad på en 100% stilling: samme årslønn.                            Kr. 459 100.- 

+ sosiale utgifter, ca. 35%                                                              kr.  160 700.- 

- Fastlønnstilskudd,                                                              kr. 227 880.-   

= sum                                                                                 kr. 392 800.-                                                                                  

Dette er en merkostnad på ca kr. 50 000.- 

En 100% stilling vil i tillegg kunne ta inn ca. kr 40 000.- i egenandeler på poliklinisk fysioterapi. 

Gjennom en eventuell stillingsøkning ved enhet for rehabilitering vil man også ha mulighet for å 

kunne benytte noe av stillingsøkningen knyttet til sykemeldt arbeidstakere i enheten/forebygging av 

sykefravær gjennom veiledning, sktivitetsplaner etc, noe som vil være en ren vinn vinn situasjon 

med tanke på utgifter til vikarer. 

Den totale merkostnaden på denne 40% stillingsøkningen vil da bli om lag kr. 10 000.- 

 
 

https://www.aldringoghelse.no/wp-content/uploads/2021/10/basal-d-kartlegging-helse-102021-web-002.pdf
https://www.aldringoghelse.no/wp-content/uploads/2021/10/basal-d-kartlegging-helse-102021-web-002.pdf
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Risiko ved å ikke øke denne: vikariatet på privat institutt avsluttes 1.01.23. 

 Svært liten sannsynlighet for at en fysioterapeut flytter til Trysil for en 60% stilling. 

 Da må vi redusere aktiviteten i enheten tilsvarende en 60% stilling:  

 Tilbudet i KT-avdelingen blir fraværende i 2 dager pr. uke. 

 Bassenggrupper for noen barn, og noen voksne hjemmeboende må opphøre. 

 Noen multihandikappede mister fysioterapitilbud som er beskrevet i Individuell Plan. 

 Forebyggende tirsdagsgruppe må innskrenkes til halve antallet. 

 Bistand omkring tekniske hjelpemidler og behandlingsopplegg i samarbeide med 

hjemmetjenesten må reduseres. 

 

6. 30 % stillingsøkning i kreft- og palliasjonsteamet 
 

Tiltaket er beskrevet i egen politisk sak som går via hovedutvalg til formannskap og kommunestyre. 

Bakgrunn: 

Kommunestyret vedtok 22.06.2021 å opprette et kreft og palliasjonsteam i kommunen fra 
01.09.2021, som skulle koordineres av en kreft –og palliasjonskoordinator i 100% fast stilling.  

På bakgrunn av faglige argumenter for å endre på den vedtatte organiseringen, som var en 100% 
fast stilling mot å fordele den 100% ressursen på to personer, ble det nedsatt en arbeidsgruppe 
som skulle utføre en SWOT-analyse.  

Arbeidsgruppa så både fordeler og ulemper med begge foreslått måter å organisere på, og tenkte at 
dette var starten på en prosess hvor man heletiden må evaluere og endre underveis utfra et 
kompetanse og brukerbehov.  

Kommunestyret vedtok 15.12.2021 å fordele 100% stillingsressurs på følgende måte: 80% stilling til 
kreft –og palliasjonskoordinator og 20% brukes til sykepleiekompetanse med videreutdanning i 
palliasjon.  

Med bakgrunn i at saken skal vurderes i forbindelse med budsjett 2023, ønsker vi å komme med en 
evaluering og tilbakemelding om kreft –og palliasjonsteamets arbeid og fremtidsmål.   

Kreft –og palliasjonsteamet startet opp 1.Mars med hovedsakelig en felles arbeidsdag i uken, med 
kontor ved hjemmetjenesten i Nybergsund. Stillingene ble i løpet av April plassert under 
tjenestetorget på Østhagen, hvor teamet per dags dato har kontor. Fra og med midten av Mai fikk 
kommunen tildelt midler fra helsedirektoratet for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling 
og omsorg ved livets slutt. Dette førte til at palliasjonssykepleier ble tildelt 80% stilling i teamet, i en 
begrenset periode, for å jobbe med kompetanseheving innen palliasjon internt i kommunen, 
pårørendearbeid og implementering av CSNAT, sammen med kreftsykepleier. Dette har ført til en 
positiv oppstart av teamet med tanke på både pasient og pårørendeoppfølging, internundervisning 
og utarbeidelse av rutiner og teamets målsettinger.  

I løpet av sommeren har teamet gjennomført undervisning om palliasjon og smertelindring for både 
enhet for hverdagsmestring, Hagebæk og Bergetunet, samt helsefag på Trysil VGS. Det er planlagt 
samme undervisning for Trysil bo –og aktivitetssenter og Natt-tjenesten. Det er også planlagt 
undervisning i løpet av høsten 2022, om CSNAT- kartlegging, som er et verktøy for å kartlegge og 
ivareta pårørendes behov i kommunen.  

Samtidig som vi har startet med kompetansehevende tiltak har teamet jobbet aktivt med 
pårørendearbeid med fokus på etterlattesamtaler, samt planlegging og gjennomføring av 
pårørendetreff.  

For å få informasjon om teamet ut til kommunens innbyggere, har kreft –og palliasjonsteamet 
utarbeidet en brosjyre som finnes på legesenteret. På denne måten vil det være enklere for fastlege 
å henvise til teamet, både for pasient og pårørende. Det ligger også oppdatert informasjon om 
teamet på kommunens hjemmeside.  
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Kreft –og palliasjonsteamets arbeidsoppgaver: 

Etter at det ble vedtatt å omorganisere kreftkoordinatorstillingen i kommunen til et kreft –og 
palliasjonsteam har dette ført til at tjenesten nå skal omfatte flere enn kun kreftpasienter, slik det har 
vært tidligere. Nå skal innbyggere i Trysil med andre alvorlige sykdommer, som MS, ALS, 
Parkinson, Hjerte –og karsykdommer og lungesyke, kunne ta kontakt med teamet og få tilbud om 
oppfølging på lik linje som kreftpasientene. Teamet har allerede sett tendens til økning i 
henvendelser, fra mennesker med annen alvorlig sykdom enn kreft.  

Teamet jobber hovedsakelig som en koordinerende tjeneste, ved å samarbeide tverrfaglig med 
både kommune og spesialisthelsetjenesten. På denne måten kan vi bidra til at pasienten får best 
mulig oppfølging som er tilrettelagt den enkeltes behov. Teamet jobber også selvstendig med 
hjemmebesøk og samtaler hos pasienten, og oppfølging av pårørende. Samarbeid med fastlegene i 
kommunen har også stor betydning for å kunne gi rask og god symptomlindrende behandling.  

At stillingen i teamet er fordelt på både kreftsykepleie og palliasjonssykepleie har styrket 
kompetansen i teamet, og er noe vi ser på som en viktig faktor når det kommer til å nå ut til alle med 
en alvorlig sykdomsdiagnose. Kreft er den hyppigste dødsårsaken i Norge og med et ofte komplekst 
sykdomsbilde er det et økende behov for helsepersonell med videreutdanning innen både kreft og 
palliasjon. Palliasjon er symptomlindrende behandling i hele sykdomsforløpet, og omfatter alle 
alvorlige sykdommer som både gir lang og kort forventet levetid. I dag lever vi med sykdom mye 
lengre enn hva man gjorde tidligere, noe som også betyr at oppfølgingen av pasientene kan strekke 
seg over flere år. Noen av pasientene har levd lenge med sin diagnose, og har behov for oppfølging 
i perioder ved forverring av sykdom. Mens andre får akutt sykdom med kort forventet levetid, og har 
behov for raskt innsettende tjenester, med tett oppfølging over en kortere perioder, alt fra måneder, 
uker, til bare noen dager etter diagnosetidspunkt. 

Ressursbehov:  

Ved å fordele en 100% ressurs på to stillinger, samtidig som at man har lagt til flere 
sykdomsgrupper, har man økt arbeidsmengden, men ikke lagt til ressursene som kreves for å 
imøtekomme etterspørselen. Det vil bli vanskeligere å følge opp hver enkelt pasient på en måte 
som fremmer trygghet, forutsigbarhet og fleksibilitet. Dette er noe vi fikk erfare da teamet gikk fra å 
ha to stillinger på 80% og 20%, til å midlertidig ha 80% og 100%. Overtidsarbeidet gikk ned, og 
pasient og pårørende fikk tett oppfølging med faglig høy kompetanse og fleksibilitet til å kunne være 
raskt tilgjengelig ved oppståtte utfordringer, ved at vi nå er to å fordele arbeidsoppgavene på.  

Det var også da mulig å virkeliggjøre prosjekter som internundervisning for å styrke kompetansen 
innen palliasjon hos andre helsefaglige yrkesgrupper i kommunen, og å få i gang pårørendetreff 
med fokus på de som står pasienten nærmest. Tilbakemeldingene etter gjennomført pårørendetreff 
har vært utelukkende positive. Flere av de frammøtte ga uttrykk for at dette er et tiltak som har vært 
savnet og som det er et stort behov for. Det har også vært lettere å avvikle ferie og avspasering. Vi 
har fått positive tilbakemeldinger fra både kommune -og spesialisthelsetjenesten, samt ulike 
foreninger etter opprettelse av teamet. 

Fra 2022 anbefaler Helsedirektoratet spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten til å 
systematisere oppfølgingen av kreftpasienter, med det som kalles «Pakkeforløp hjem». Dette skal 
bidra til å sikre struktur og logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for 
personer som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling. Dette vil bidra til forutsigbarhet og 
trygghet, og helsetjenesten vil kunne fange opp eventuelle hjelpebehov på et tidligere tidspunkt. I 
tillegg vil det være en kvalitetssikring, slik at alle får samme hjelpetilbud – og det vil sikre at de som 
på et tidlig tidspunkt ikke har behov for tjenester, likevel fanges opp. Dette er en arbeidsoppgave 
som naturlig vil falle på kreft –og palliasjonsteamet. 

Som et kreft- og palliasjonsteam, er det også viktig å ha et forebyggende og rehabiliterende fokus. 
Teamet bør jobbe med å spre kunnskap om at miljø, livsstil og kosthold har stor betydning for å 
forebygge alvorlig sykdom. Det er ønskelig å starte opp med prosjektet «Stafett for livet», som er en 
type stafett hvor man går/løper et helt døgn til støtte for alle kreftrammede i landet. Stafetten 
symboliserer kampen en kreftpasient (og andre pasienter) går igjennom, og visualiserer at det alltid 
bør være noen på banen for den som er syk.  

Vi mener det er viktig med økt fokus på pårørendearbeid, samt internundervisning for å styrke både 
samarbeid og kompetanse. I tillegg ser vi et behov for at mennesker med alvorlig sykdom, kan treffe 
andre i lignende situasjon. Teamet vil tilstrebe å legge til rette for «likepersonsgrupper». 
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Ønskelig ressursfordeling: 

Med stadig økende arbeidsoppgaver, mål om å fortsette med internundervisning, forebyggende og 
rehabiliterende tiltak, samt å ivareta utfordrende, komplekse pasientcaser på en god måte, mener vi 
at det trengs en større stillingsressurs enn en samlet 100 % stilling. Det optimale for videre drift er at 
Kreftsykepleier (ansatt som kreft- og palliasjonskoordinator) fortsetter å være ansatt i 80 % stilling, 
og fortsetter med en 20 % stilling i Enhet for hverdagsmestring. Palliasjonssykepleier har pr dags 
dato, kun 20 % stillingsressurs i teamet. En dag i uka blir for lite for å kunne opprettholde kontinuitet 
i arbeidet. Det er ønskelig at Palliasjonssykepleiers stillingsbrøk i Kreft- og palliasjonsteamet økes til 
50 %, slik at teamet har en samlet stillingsressurs på 130 %. Trysil Kommune har i alle år vært en 
foregangskommune innen kreftomsorgen, og har høstet mange gode erfaringer gjennom flere år. 
Når kommunen nå har satset på å inkludere god palliasjon til flere sykdomsgrupper, og dermed økt 
arbeidsmengden – bør også ressursene tilgodeses tilsvarende. Kreft- og palliasjonsteamet har 
mottatt flere henvendelser fra kreftsykepleiere i nærliggende kommuner, om inkluderingen av flere 
pasientgrupper – noe som tolkes dithen at Trysil Kommune fremdeles anses som en 
foregangskommune. I tillegg har vi mottatt flere positive tilbakemeldinger fra Sykehuset Innlandet 
for økt fokus på palliasjon til alle – uavhengig av diagnose. 
 

7. Ansettelse av AKS (avansert klinisk sykepleie) sykepleier i 50% stilling. 

Trysil kommune har en sykepleier som i løpet av de siste årene har ervervet seg en master i 
avansert klinisk sykepleie. Dette er en av Innlandets første mastere i dette fagfeltet og Trysils første. 
Videre er det tilsatt en sykepleier som er under masterutdanning i AKS. Begge de ansatte går i dag i 
ordinære sykepleierstillinger i sektor for helse og mestring. 

Helsedirektoratet skriver følgende:  

Hvorfor AKS? 

Helsevesenet står ovenfor store utfordringer i tiden fremover. Vi lever lenger, med flere 
sammensatte og komplekse sykdommer. Vi mangler ansatte og kompetanse til å kunne gi alle en 
likeverdig og trygg behandling i eller nære hjemmet.  

Hva er AKS? 

Gode og likeverdige tjenester krever nok kompetanse og økt tverrfaglighet. Vi må tenke smart og 
innovere. Vi må beholde de ansatte vi har, rekruttere flere og øke kompetansen. Det skal være 
attraktivt å jobbe med helse og omsorg. Pasienter og brukere skal være sikre på at de får riktig hjelp 
når de trenger det.   

En avansert klinisk allmennsykepleier vil være en viktig del av fremtidens helse- og 
omsorgstjeneste. Deres kompetanse kan brukes mange steder i kommunen. De er utdannet til å se 
helheten, både hos pasienten og i systemet. De gjør systematiske, kliniske undersøkelser og 
vurderinger, fungerer som koordinator, faglig støtte og veileder andre kollegaer. Slik forebygger vi 
bedre, øker pasientsikkerheten og tryggheten hos pasienter, pårørende og i det faglige felleskapet. 

Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) er utviklet for å møte fremtidens behov 
og utfordringer i kommunale helse- og omsorgstjenester. Studiet gir en større breddekompetanse i 
møte med pasienter med mer komplekse og sammensatte problemstillinger. 

Deltidstudiet i AKS gir spesialkompetanse i å 

 gjennomføre vurderinger av akutte-, kroniske og sammensette pasientsituasjoner 

 ta beslutninger og sette i verk forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp 

 bidra til helhetlige pasientforløp trygge tjenester og brukerinvolvering 

 bidra til innovasjon og forbedringsarbeid for å styrke de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene 

 veilede og undervise kollegaer, pasienter og pårørende. 

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i rivende utvikling. Mange kommuner oppretter nye 
stillinger for å møte endrede behov, der AKS-sykepleieren spiller en sentral rolle. AKS-sykepleieren 
vil fylle viktige funksjoner med tanke på 

 Kliniske sykepleierstillinger 

 Teamlederstillinger 

 Fagutviklingsstillinger 

 Kompetansehevingsstillinger 
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I Trysil er det et ønske om å opprette en 50 % stilling som AKS som kan arbeide med gode 
pasientforløp og spesielt i overgangen mellom enhet for hverdagsmestring og Trysil bo- og 
aktivitetssenter. 

Årsvirkning  50 % stilling master i avansert klinisk sykepleie kr.395 000,- 
 

8. Frikjøp av 40% stilling som fagleder i enhet for legesenter og beredskap. 
Fagleder i avdelingen inngår per i dag i full drift – 3 delt turnus med arbeid hver 3.helg. 

Det er erfart over tid at rom for arbeid med fagutvikling sjelden er gjennomførbart, med bakgrunn i 
avdelingens arbeidsoppgaver og fravær hvor arbeidsmengden øker tilsvarende. 

I avdelingen har mange av ansatte kompetansekrav – så gjennomføring av tilleggsopplæring, 
akuttkurs og vold- og overgrepskurs er lovpålagt. Også for nyansatte; leger, legevikarer og annet 
personell må dette gjennomføres. 

Samhandling/samtrening med andre nødetater/tjenesteområder er også av nødvendighet. 

Det sees behov for arbeid med rutiner og prosedyrer mot både vurderinger og behandlingsvalg, 
men også alt av apparater og utstyr som er i avdelingen.  

Jf. Strategidokumentet «En større helhet» hvor avdelingen skal arbeide mot et medisinsk senter og 
kompetansesenter er det et absolutt behov for utviklingsarbeid. 

For å kunne drive et godt utviklingsarbeid er det nødvendig med noe frikjøpt tid for ansatt fagleder. 

Årlig kostnad er på ca kr. 320 000,-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budsjett 2023 og revidert økonomiplan 2023 - 2026 – Trysil kommune vedtatt av kommunestyret 

 

 Side 25 

4.4  Prioriterte salderingstiltak 

 

Nr. Prioriterte Salderingstiltak Sektor/ ramme 2023 2024 2025 2026

Sentraladministrasjon 1 -1 000 -10 850 -15 700 -20 600

31-1 Stil l ing på servicetorg (50' pr år ekstra vikar) -600 -600 -600 -600

31-2 Virksomhetsgjennomgang rasjonalisering og 

effektivisering av drift.

0 -10 000 -15 000 -20 000

31-3 Kirke bruk av premiefond, fordelt på 3 år. -400 -250 -100 0

Oppvekst 2 -5 775 -10 448 -10 948 -10 948

31-3 Legge ned skolen i Vestre Trysil  fra 1.8.23 -2 240 -5 376 -5 376 -5 376

31-4 Slå sammen Østby og Nybergsund barnehage -685 -1 630 -1 630 -1 630

31-5 Opprette spesialpedagogisk base for elever 

Innbygda / TUS. Red. 100 % veileder

-200 -480 -480 -480

31-6 Reduksjon 50% lærerstil l ing ved Jordet skole -192 -562 -562 -562

31-7 Avslutte matprosjekt i  skole -500 -1 000 -1 500 -1 500

31-8 Vakante/ubesatte stil l inger i   helsestasjon (3-4 

mnd)

-150 0 0 0

31-9 Reduksjon av midler avsatt ti l  

utdanning/kompetanse i barnevern

-408 0 0 0

31-10 Strøm 10 % innsparing -400 -400 -400 -400

31-11 Prisjustering strøm -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Helse og Mestring 3 -14 441 -14 517 -14 517 -14 517

31-12 Mat til  hjemmeboende brukere -714 -714 -714 -714

31-13 50 % stil l ing som psykolog holdes vakant i  2023 -554 0 0 0

31-14 Si opp avtalen med Kompetansebroen -20 -20 -20 -20

31-15 Fjerne ledsagertilskudd -50 -50 -50 -50

31-16 Ikke tilsette i  enhetslederstil l ing fra 01.07.2022 -500 -750 -750 -750

31-17 Legge ned ressurspool ved BOAK 8,75 årsverk -5 840 -5 840 -5 840 -5 840

31-18 Nedtak av 1,8 årsverk på natt med bakgrunn i 

endret brukerbehov

-500 -1 040 -1 040 -1 040

31-19 Bruke «gule vakter» i  sektor for helse og mestring 

for å holde 6 årsverk vakant som et enkelttiltak i  

2023

-3 600 -3 600 -3 600 -3 600

31-20 Inntekt på Fact teamet -70 -70 -70 -70

31-21 Vederlag for trygghetsalarmer økes ti l  450 kr. Pr. 

mnd

-96 -96 -96 -96

31-22 Øke vederlag for rengjøring av bolig for 

timebetalte brukere til  500 kr. Pr. time

-70 -70 -70 -70

31-23 Redusere utgifter ti l  medisinsk forbruksmateriell  i  

enhet for hverdagsmestring, ved legesenteret og 

ved bo- og aktivitetssenteret

-100 -100 -100 -100

31-24 Øke antall  egenandeler for kommunal fysioterapi -30 -30 -30 -30

31-25 Holde 40 % av saksbehandlerstil l ing i i  

tjenestekontoret vakant i  deler av 2023

-160 0 0 0

31-26 Kutte ut ti lskuddsportalen -37 -37 -37 -37

31-27 Strøm 10 % innsparing -600 -600 -600 -600

31-28 Prisjustering strøm -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Samfunnsutvikling 4/5/6 -5 175 -5 175 -5 175 -5 175

31-29 Reduksjon på 50 % av stil l ingen som 

samfunnsplanlegger 

-450 -450 -450 -450

31-30 Reduksjon asfaltering av kommunale veger -550 -550 -550 -550

31-31 Energi ti l  stikkrenner -150 -150 -150 -150

31-32 Unngå vikarbruk ifm foreldrepermisjon -230 -230 -230 -230

31-33 Sommerskole -207 -207 -207 -207

31-34 Kulturminnemidler: Tilskudd til  

lag/foreninger/privatpersoner

-25 -25 -25 -25

31-35 Åpne kulturmidler: Tilskudd barn og unge -15 -15 -15 -15

31-36 Åpne kulturmidler: Tilskudd 

prosjekter/arrangementer

-10 -10 -10 -10

31-37 Kulturskole - materiell/utstyr -10 -10 -10 -10

31-38 Bibliotek - arrangement -20 -20 -20 -20

31-39 Bibliotek - inventar/utstyr -8 -8 -8 -8

31-40 Strøm 10 % innsparing -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

31-41 Prisjustering strøm -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Finans (skjema 1A) 1A -8 300 -6 300 -5 300 -5 300

31-42 Utbytte Trysil  Kommuneskoger KF -5 300 -3 300 -2 300 -2 300

31-43 Eiendomsskatt økning 0,3 promille -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Sum salderingstiltak -34 691 -47 290 -51 640 -56 540
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1. Stilling kommunikasjonsavdeling 
 
Kommunikasjonsavdelingen fikk tilført 0,4 stillingshjemmel til avdelingen i budsjettet for 2022, 
for å kunne holde åpent for publikum fem dager i uka. Stillingen ble i tillegg utformet for å bidra 
til utvikling av hjemmesider, sosiale medier, film og foto, samt kommunikasjonsplan, 
designmanual og økt fokus på rekruttering for kommunen som helhet. Denne er nå besatt. 
Dersom man fjerner den andre stillingen blir det igjen kraftig redusert servicenivå for publikum 
og ansatte, og kun fokus på drift. I tillegg vil støtte til politisk sekretariat, politisk- og adm ledelse 
bli redusert.  
 
Konsekvenser: 

 Rådhuset vil bare være åpent for publikum 2 dager i uka (mandag og fredag) for de som ikke 

har avtale med saksbehandler på forhånd. På de åpne dagene må servicetorget bemannes 

med 2 personer hvilket betyr redusert kapasitet på arkiv, kommunikasjon og politisk sekretariat. 

 Redusere åpningstidene på sentralbordet fra dagens kl 9-15 til kl 10-14 hver dag. 

 Saksbehandling på infoland/Norkart må overtas av bygg-avdelingen. Dette genererer i dag 

inntekter på om lag 350.000 som går direkte til kommunens driftsbudsjett.  

 Flere oppgaver som servicetorget utfører i dag må fjernes eller overtas av andre eksempelvis  

- saksbehandling av parkeringstillatelser for forflytningshemmede overføres helse. 

- bistand ved gjennomføring av kunnskapsprøven. Dette må næringsavd. ta selv. 

 Flere telefonhenvendelser som i dag blir løst i 1. linje må viderekobles rett til saksbehandler. 

Det betyr økt pågang på saksbehandlerne. 

 Servering på politiske møter begrenses til drikkevarer. Mat må den enkelte ta med selv. 

 Branninstruksen som i dag er basert på to medarbeidere på servicetorget vil ikke kunne følges 

og må endres. 

 Svarprosenten på sentralbordet som i dag er høy, vil gå ned og flere vil oppleve å ikke få svar. 

Det betyr dårligere omdømme. 

 Begrenset åpningstid og mer begrenset tid til de som besøker rådhuset vil bety et kraftig 

redusert servicenivå. Det betyr dårligere omdømme.   

 Servicetorget bistår i dag inn mot arkiv på rutinemessige oppgaver for å avlaste 

arbeidsmengden der. Det må utgå. 

 Det vil bli behov for økt bruk av vikar for å kunne avvikle ferie og ved sykdom. Budsjettet i 

avdelingen er per nå 13.000. Dette må økes med 50.000.  

 Bistand ved vigsler blir redusert. Her må vigslerne tar større ansvar for det praktiske selv.  

 Attestering av møtegodtgjørelse for politikerne må overtas av økonomi. 

Ut over disse punktene vil det være behov for en gjennomgang av de fleste oppgavene på 
servicetorget som løsninger for billettsalg, automatisering av sentralbord med tastevalg evt. 
framtidig samlokalisering av sentralbord i SÅTE-kommunene. 
 

2. Virksomhetsgjennomgang 
 
Vi ser behov for en fullstendig virksomhetsgjennomgang for å rasjonalisere driften med hjelp av 
ekstern kompetanse. Vi ser både i KOSTRA tallene og i våre budsjetter at vi må ta strukturelle 
grep som gir en bærekraftig balanse over tid. Vi forutsetter en pålagt innsparing for å kunne 
balansere drifta med tiltak som er forankret i en virksomhetsgjennomgang. 
 

3. Kirkelige fellesråd, bruk av premiefond 
 
Fellesrådet har et premiefond på om lag 750.000,- ultimo 2022. Dette fondet kan brukes til å 
redusere driftskostnader og dermed overføringer fra Trysil kommune. Dette er ikke et varig 
tiltak, slik det foreslås sparer vi 400’ år 1, 250’ år 2 og 100’ år 3. Fra år 4 i økonomiplanperioden 
er fordelen borte. 
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4. Legge ned skolen i Vestre Trysil fra 1.8.23 
 
Alternativ 1: 

Sak vil tidligst kunne fremmes i KS medio februar dersom høringsrundene skal kunne 

gjennomføres på en god måte. Med et ev. kommunestyrevedtak om nedleggelse i februar vil 

det fortsatt være mulighet for iverksettelse av vedtaket fra aug 2023. Tiltaket vil da ha 5/12 dels 

effekt i 2023 og årsvirkning fra 2024 

Alternativ 2: 

Viser til vedtak i KS om utredning av nedleggelse frem til sommeren 2023 og at sak fremlegges 

for nytt kommunestyre høsten 2023. Et ev. vedtak om nedleggelse vil da kunne iverksettes med 

5/12 dels effekt i 2024 og med årsvirkning fra 2025 

 

Lønn 4 926 000 x 5/12
  

2 082 000,- (Fra lønnsbudsjett 
2022) 
 

Bygg 216 000 x 5/12 =  42 000,- 
  

(Snitt siste fire år) 
 

Energi  145 000,- Energi 2022 (5/12) 

Renhold 155 800 x 5/12 =     84 000,- (Snitt siste fire år) 
 

Økte busskostnader  -112 432,-  

Sum mulig saldering i 
2023 

 2 240 000,-  

 

Skysskostnader pga lenger reisevei 

 

 

5. Tiltak 3 - Slå sammen Østby og Nybergsund barnehage 

Sammenslåing av Østby barnehage og Nybergsund barnehage fra 1. august 2023 

Nybergsund barnehage er godkjent for inntil 36 barn. Ut fra dagens barnegruppe i Østby 

barnehage er det fra 1.8.2023 14 barn som har barnehageplass, hvorav 5 barn er under 3 år 

(her er 1 barn som er tildelt plass fra januar 2023 medregnet). 

Utfra dagens barnegruppe i Nybergsund barnehage er det fra 1.8.2023 12 barn som har plass, 

hvorav 5 barn er under 3 år (her er 2 barn som er tildelt plass fra januar 2023 medregnet). 

Samlet blir dette 26 barn som utgjør 36 plasser, fordelt på 16 barn 3-6 år og 10 barn 1-2 år. 

Det vil fortsatt være igjen ledige plasser til nye søkere i Nybergsund barnehage for opptaket 

2023-2024 etter at det er gjennomført en eventuell sammenslåing med Østby barnehage 

 

Slik barnehagene er organisert nå er det til sammen 10,6 årsverk inkl styrer/enhetsleder. Det 

fordeler seg på 6 barnehagelærere (inkl. styrer) og 5 barneveiledere. Ved en sammenslåing vil 

det være mulig å spare inn 2 årsverk (1 barnehagelærer og 1 barneveileder) = 8,6 årsverk inkl 

styrer/enhetsleder. Ved å ha igjen 7,6 årsverk på barnegruppe tilsvarer det bemanning til 42 

hele barnehageplasser. En bemanning med 4 pedagogiske ledere vil være innenfor 

pedagognormen med tanke på godkjenningen på 36 barn. 

Til sammenligning er det pr 1. nov 2022 til sammen 40 plasser i barnehagene og fra 1. januar 

2023 er det tilsammen 46 barnehageplasser. 

Det vil være behov for renovering av Østby barnehage innen rimelig tid siden det er lenge siden 

det har blitt gjort noe større løft med bygget. Ved en sammenslåing vil dette behovet utgå. 
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Dersom det ikke skal være barnehage i bygget, må det gjøres en vurdering på om det er aktuelt 

med salg av eiendommen. 

Utfra tidligere erfaringer ser vi flere fordeler ved en sammenslåing til en større enhet. Det vil bli 

et større fagmiljø, og det er lettere å drive utviklingsarbeid når man har flere å spille på. Større 

enheter er generelt mer robuste og kostnadseffektive, blant annet vil det bli drift og vedlikehold 

av ett bygg i stedet for to bygg, det samme gjelder i fht uteområde/lekeplass. Større enheter 

med flere ansatte er også mer robust ved fravær, og det vil være mindre behov for å sette inn 

vikar på «enkeltdager». Det vil også bli flere jevnaldrende barn noe som gjør at det er lettere å 

tilpasse planer og aktiviteter til barnas modenhet og alder, samt at barna har flere 

lekekamerater å velge mellom. 

Nr. Tiltak  Årsvirkning 

2023 

Helårsvirkning 

2024-2026 

 Lønn barneveileder 100% stilling 194 000 460 000 

 Arbeidsgiveravgift 24 000 58 000 

 KLP 35 000 84 000 

 Lønn barnehagelærer 100% stilling 228 000 540 000 

 Arbeidsgiveravgift 28 000 68 000 

 KLP 41 000 98 000 

 Energi  41 700 100 000 

 Kommunale avgifter/vannverk-  6250 15 000 

 TOTAL SUM 597 950 1 423 000 

 

Nr. Tiltak –  Årsvirkning 

2023 

Helårsvirkning 

2024-2026 

 Renholder 20% stilling 39 000 93 000 

 Arbeidsgiveravgift 5 000 12 000 

 KLP 7 000 17 000 

 Renhold 5 000 12 000 

 Vaktmester 5% stilling 13 300 32 000 

 Vedlikehold 4200 10000 

 Materialer/inventar 1250 3000 

 Brøyting 11700 28 000 

 TOTAL SUM 86 450 207 000 

 

6. Opprette spesialpedagogisk base for elever Innbygda / TUS. Reduksjon 100% elevveileder  

Tiltaket har vært vurdert ut ifra muligheten for å skape et mer «robust» opplæringstilbud for elever 

med sammensatte behov, opplæring og helse. Ved å opprette en base vil det faglige og 

helserelaterte tilbudet bli mer robust ut ifra at man er flere sammen og dermed flere å spille på i 

opplæringen, helseoppgavene, ved fravær og i utviklingsarbeidet. Økonomisk vil det også være mer 

bærekraftig da lokaler kan etableres «fast» og ressursene kan brukes til å forbedre i stedet for å 

etablere nye/midlertidige opplæringsarenaer med jevne mellomrom. 
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7. Reduksjon 50% lærerstilling ved Jordet skole 

Reduksjon med 50 % lærerstilling pga. naturlig avgang (pensjonering fra 100 til 50 %) med 
iverksetting fra 01.08.2023. Redusert behov for spes.ped ressurs fremover pr. nå. 

 

8. Avslutte matprosjekt i skolen 

I økonomiplan 2022-2025 er det satt av 500.000,- til videre utprøving av gratis skolemåltid i 2023. 
Dette tiltaket vil ikke utgjøre en stor endring for elever i Trysil. Vi vil uavhengig av dette kunne jobbe 
med trygge og gode rammer rundt barnehage- og skolemåltidet, og vi kan sikre at alle barn/unge får 
mat til måltidene dersom noen skulle mangle. 

9. Vakant stilling 3-4 måneder 

 

Det holdes en stilling vakant, siden den ikke kan besettes i løpet av så kort tid. 

10. Reduksjon av midler avsatt til utdanning/kompetanse kr. 408.000,- 

Bakgrunn: I budsjettbehandling for 2022 stemte kommunestyret for å avsette midler til 

kompetanseheving for de ansatte i barneverntjenesten i årene framover, som et middel for å møte 

de nye kompetansekravene. For 2023 er avsatte midler til dette kr. 750.000.   

Situasjon: For 1. halvår 2023 er det ingen av de ansatte som er i noen form for videreutdanning, slik 

at dette første er aktuelt fra august 2023. Evt. kompetansehevende tiltak 1. halvår 2023 vil dermed 

være av slik omfang at det kan dekkes av ordinært kursbudsjett.  

Det spilles derfor inn mulighet til besparing i 7/12-virkning; kr. 408.000,-.  

Målet er å ha ansatte i utdanning fra høsten 2023 og framover, slik at innsparingen i utgangspunktet 

er en engangsinnsparing.  

Annet: Evt. vedtatt innsparing her har ingen ringvirkninger for tjenestens budsjettinnspill om nytt 

tiltak (økt stillingshjemmel, der deler av finansiering tas fra disse 750.000,-). 

11. Innsparingstiltak strøm 
 
Felles for alle virksomheter er at vi må kunne regne med betydelig strømsparing med igangsatte 
tiltak. 10 % er et felles mål for de virksomhetene som har strømutgifter i budsjettet sitt. 
 

12. Strømpriser 
 
Vi ser at prisene muligens stiger i vinteren nå, men totalt sett har vi heller ikke i 2022 ligget mye 
over kr. 1,50 pr KWh som gjennomsnittspris. Et felles anslag er en mer moderat strømpris enn 
under de verste ukene vi har opplevd. 
 

13. Kutte ut mat til hjemmeboende brukere fra kjøkkenet ved Trysil bo- og aktivitetssenter 

Årsvirkning i 2023: kr. 714 000,- 

I forbindelse med budsjettbehandling for 2022 ble det vedtatt å innføre tilbud om mat til 

hjemmeboende brukere av kommunens helse- og omsorgstjenester. Det ble tilført sektor for helse 

og mestring kr. 714 000,- på årsbasis for dette tiltaket. I dette beløpet inngår ikke utgifter til 

forsvarlig utkjøring av mat (med hensyn til riktig oppbevaring, temperaturer osv), samt organisering 

og utgifter til selv utkjøringen. Midlene som ble bevilget for 2022 dekker derfor ikke hele 

kostnadsbildet knyttet til tiltaket, noe som framgikk av utredningen som ble gjort i forkant av politisk 

beslutning. På grunn av sykefravær i løpet av 2022 har man ikke hatt kapasitet til å utrede hvordan 

tiltaket i praksis skal effektueres. 

Det er vedtatt en ernæringsplattform i Trysil kommune som alle avdelinger forholder seg til. Brukere 

av kommunale helse- og omsorgstjenester som har behov for bistand til ernæring får en 

ernæringskartlegging i henhold til gjeldende rutine på området. Dersom det avdekkes behov for 

spesialkost (mer ernæringstett mat, supper, moset mat, saltfattig kost etc) så får vedkommende 

bruker vedtak på dette og enhet for hverdagsmestring er behjelpelig med å bestille og hente denne 

maten fra institusjonskjøkkenet. Dette er en godt innarbeidet praksis som sikrer at de med særskilte 
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behov knyttet til ernæring får dekket sitt behov. Hjemmeboende brukere kan i dag bestille seg mat 

fra kjøkkenet ved bo- og aktivitetssenteret og hente maten selv. Det er flere av beboerne i de 

sentrumsnære trygde og omsorgsboligene som daglig kjøper seg middag og spiser i kantina ved 

bo- og aktivitetssenteret. Pr. i dag produserer kjøkkenet ca 40 porsjoner i uka til hjemmeboende 

brukere. Det vurderes at dagens ordningen fungerer tilfredsstillende for hjemmeboende brukere og 

man ser ikke noen umiddelbare konsekvenser av å videreføre dagens ordninger. Det er 

gjennomført en ros analyse sett opp imot brukerperspektivet. Rosanalysen påpeker at det kan være 

hjemmeboende som ikke får riktig sammensatt kost, samt at hjemmeboende med få kommunale 

tjenester vil bli fratatt muligheten til dette mattilbudet.  

14. 50 % stilling som kommunepsykolog holdes vakant i 2023 

Årsvirkning i 2023 kr. 554 000,- 

Man har i de siste to årene prøv å rekruttere til psykologstilling i kommunen uten hell. Stillingen har 

vært lyst ledig mange ganger uten søkere til stillingen. Det er ingen optimal situasjon å være uten 

denne stillingen, da annen kompetanse ikke fullt ut kan gå inn og dekke opp for manglende 

psykologkompetanse. Enhetsleder for psykiske helse er i dialog med en psykolog som mulig kunne 

tenke seg en midlertidig 50 % stilling i Trysil kommune i ca 10 måneder i 2023 . Stillingen har stått 

ubesatt i en lang periode og man tenker her at det vil være forsvarlig å holde 50 % vakant i ett år 

når man får rett kompetanse i resterende del av stillingen. En slik ordning vil være bedre enn den 

situasjonen man har hatt gjennom hele 2022. 

15. Si opp avtalen med kompetansebroen 

Årsvirkning i 2023 kr. 20 000,- 

Kompetansebroen er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan 

helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser. Nettstedet kan brukes i 

opplæringsøyemed og man finner mange gode e- læringskurs. I 2021 inngikk Trysil kommune 

avtale om bruk av veilederen.no som også er et nettsted hvor man kan hente kompetanse, ta kurs 

og få kursbevis, stille faglige spørsmål, både innenfor helsetjenesten og f. eks personalforvaltning. I 

veilederen kan avdelingslederne enkelt følge med på opplæringsaktiviteter i sine avdelinger 

gjennom gode rapporter. Erfaringsmessig ser man at veilederen blir mye mer bruket enn 

kompetansebroen og det vil ha få konsekvenser dersom man sier opp avtale med 

Kompetansebroen. 

16. Fjerne ledsagertilskudd for mennesker med utviklingshemming 

 

Årsvirkning i 2023 kr. 50 000,- 

 

Ledsagertilskudd ble vedtatt i 2020 og administreres i sektor for helse og mestring. Tilskuddet lyses 

ut en gang pr. år. I 2021 ble det utbetalt tilskudd på kr 7900,- og så langt i 2022 er det utbetalt kr. 

3939,- .  Det er svært få som benytter seg av muligheten, det er ikke en lovpålagt tjeneste og det 

vurderes som lite inngripende dersom tilskudds muligheten fjernes i sin helhet. 

 

17. Enhetslederstilling fjernes fra fra 01.07.2023 

 

Årsvirkning i 2023 kr. 500 000,- 

I forbindelse med endret organisering av sektor for helse og mestring, ble det i 

budsjettbehandlingen for 2022 og økonomiplanperioden 2022 – 2025 saldert med to 

enhetslederstillingen og samtidig gitt mulighet for å øke med en enhetsleder igjen fra 01.07.2023 

dersom nåværende struktur ikke ville fungere med to store enhetsområder og tre forholdsvis små. 

Erfaringen man sitter med så langt er at nåværende struktur fungerer og man foreslår derfor å 

fortsette framover med nåværende struktur. Den ubesatte stillingen som enhetsleder fra 01.07.2023 

foreslås derfor saldert.  

 

18. Legge ned ressurspoolen ved Trysil bo – og aktivitetssenter 8,75 årsverk 

 

Årsvirkning i 2023: kr. 5 840 000,- 
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Ressurspoolen ved Trysil bo- og aktivitetssenter ble etablert i 2017. Helt i oppstart av ressurspoolen 

var alle stillinger besatt, det var egen fagleder og avdelingsleder ved Trysil sykehjem 3. avdeling 

hadde ansvaret. Etterhvert har ansatte i poolen enten sluttet eller søkt seg over til faste stillinger i 

de andre avdelingene ved bo – og aktivitetssenteret. Pr. i dag er det to 100% stillinger og en 50% 

stilling i ressurspoolen besatt. De ledige stillingene er lyst ut i flere omganger uten søkere til 

stillingene. I den siste utlysningsrunden ble det åpnet opp for at ufaglærte med relevant kompetanse 

kunne søke på stillingene. Stillingene er heltidsstillinger med arbeid hver 3. helg, men til tross for 

det var det ikke søkere til stillingene, verken ufaglærte eller helsefagarbeidere. Sektoren har mange 

ledige stillinger, både faste og vikariater. Dette gjør at de få ansatte i ressurspoolen ikke blir benyttet 

slik intensjonen var ved oppstart, hvor ansatte i poolen skulle dekke opp ved sykefravær, ferier etc. 

De få ansatte som er i poolen i dag blir nå benyttet til å dekke opp for vakante stillinger i 

avdelingene. Arbeidsgiver mener at det nå er viktigere å få dekket grunnbemanning i den enkelte 

avdeling for å sikre kontinuitet i tjenestetilbudet, enn det er å ansatte i en ressurspool. Slik 

situasjonen er i dag vil det være få personalmessige konsekvenser ved å legge ned ressurspoolen i 

sin nåværende form. Man må i stedet arbeide videre med hvordan man skal organisere de 

vikarressursene som sektoren faktisk besitter.  

 

19. Nedtak av 1,8 årsverk i avdeling fortjenester på natt fra 01.07.2023 

 

Årsvirkning: kr. 500 000,-i 2023 

 

I avdeling for tjenester på natt vil det i løpet av høsten 2022 startes en nedtrapping knyttet til 

enkeltoppdrag som muliggjør nedtak av 1,8 årsverk på natt. Det er i skrivende stund noe usikkert 

når tiltaket kan effektueres ut, men man er i god tro på at behovet for nattevakt ikke vil vær tilstede 

når man når sommeren 2023. 

 

20. Bruk av fast ansatte vikarer for å holde 6 årsverk vakant i sektoren. 

 

Årsvirkning kr. 3 600 000,-  

 

Gjennom de senere årene er sektoren tilført flere stillingshjemler gjennom rettigheter knyttet til 

AML§ 14.9. De siste to rundene har administrasjonen som et rekrutteringsforsøk lyst ut 

helsefagarbeiderstillingene som 100 % stillinger med en helgefrekvens som ikke er hyppigere enn 

hver tredje helg. For å kunne lyse ut som 100 % stillinger har man måttet øke stillingshjemlene og 

tatt i bruk det overskytende som fast ansatte vikarer i den enkelte avdeling. Den stillingsbrøken som 

utgjør vikarvaktene kaller man i ressursstyringsprogrammet for «gule vakter». Det er nedsatt ei 

arbeidsgruppe som skal komme med forslag på hvordan man skal rekruttere og beholde ansatte i 

sektoren. I dette arbeidet inngår også forslag på organisering av de gule vaktene. Sektoren har i 

dag og budsjettert med for 2023: 29,81 årsverk med gule vakter. Årsverkene fordeler seg slik: 7,14 

årsverk på bo- og aktivitetssenteret, 19,13 årsverk i enhet for hverdagsmestring, 1 årsverk i 

ressurspool, 2,53 årsverk i nattjenesten. Det foreslås at sektoren holder seks årsverk vakante og 

bruker gule vakter inn i de vakante stillingene. Man vil likevel ha mange årsverk med gule vakter 

som kan være med på å dekke opp annet fravær i avdelingene. Når man nå velger å bruke 6 

årsverk til dette formålet vil det ikke være mulig å foreta et ytterligere redusering av utgifter til 

vikarer, ekstrahjelp og overtid, da dette tiltaket tilsvarer en reduksjon i vikarbruk på kr. 3 600 000,-  

21. Inntjening på FACT teamet 

Årsvirkning: kr. 70 000,- 

Trysil kommune har inngått interkommunalt samarbeid knyttet til brukere med alvorlige psykiske 

lidelser. I dette samarbeidet vil det være mulig å ta ut refusjoner knyttet til bruk av 

spesialkompetanse. Det er mulig å budsjettere med noe uttak og man foreslår kr. 70 000,- 

forkommende år. 

22. Økte vederlagssatser for trygghetsalarmer. 

 

Årsvirkning: kr. 96 000,- i 2023. 
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Trysil kommune har ca 200 trygghetsalarmer i drift i det daglige. Det er mye administrasjonsarbeid 

knyttet til opplæring, montering og drift av mottak. Trysil kommune ligger ikke i øvre sjiktet hva 

gjelder vederlag for trygghetsalarmene og det foreslås at egenbetalingen øke fra 408,- pr. mnd til kr. 

450,- . 

 

23. Økte vederlagssatser for personlig assistanse knyttet til renholdsoppdrag for timebetalte 

brukere 

 

Årsvirkning: kr. 70 000,- i 2023 

 

I 2022 har vederlagssatsen for timebetalte rengjøringsoppdrag vært på kr. 450,-pr. time. Trysil 

kommune har mulighet for å øke dette vederlaget ytterligere uten å prise seg ut sammenlignet med 

private tilbydere på området. Private tilbydere tar betalt både pr time og for medgått kjøretid til og 

fra oppdragene. Kommunen tar betalt kun for faktisk medgått tid til oppdraget. Det foreslås derfor å 

øke timeprisen til kr. 500,- pr. time. 

 

24. Redusere utgifter til medisinsk forbruksmateriell. 

 

Årsvirkning: kr. 100 000,- i 2023 

 

I enhet for hverdagsmestring og ved Trysil bo- og aktivitetssenter utgjør utgifter til sårbehandling en 

del av kostnadene på medisinsk forbruksmateriell. I en hektisk hverdag er det enkleste å finne 

sårutstyret på det medisinske lageret uten å tenke på hvilke kostander som påløper. Gjennom 

bevisstgjøring av kostnader og bruk av samme sårbehandlingsutstyr, både i enhet for 

hverdagsmestring og ved bo – og aktivitetssenteret vil det være mulig å spare inn noe på denne 

utgiftsposten. Det finnes en mulighet gjennom samarbeid med fastlegene å kunne rekvirere mye av 

sårbehandlingsutstyret til behandling av langvarig og kroniske sår på blåresept til den enkelte 

bruker som bor hjemme. En forutsetning for dette er at brukeren enten selv må skifte på såret eller 

få det utført ved legesenteret. Gjennom dette tiltaket forplikter de ansatte seg til å være behjelpelige 

med å skaffe den enkelte bruker blåresepter der det er mulig, samt at tjenestekontoret må gjøre 

vurdering på hvem som trenger å få sårbehandlingen hjemme og hvem som kan ta seg til 

legesenteret for sårbehandling. 

 

25. Kreve egenandeler for fysikalsk behandling for alle grupper i samsvar med takstplakaten. 

 

Årsvirkning: kr.30 000.- 

 

I enhet for rehabilitering innførte vi egenandeler for fysikalsk behandling fra 1.01.21. Kommunen har 

inngått avtale med HELFO om direkte oppgjør for kommuner, når det gjelder fysioterapi. Det ble 

innført egenandeler for de som kommer poliklinisk til kommunal rehabiliteringsavdeling, og det 

gjelder de som av en eller annen årsak ikke kan gå til privatpraktiserende fysioterapeut. Trysil 

kommune følger takstplakaten, som er en overenskomst mellom helse og omsorgsdepartementet, 

og Norske Fysioterapeuters forbund. 

Ved oppstart ble noen grupper ikke avkrevd egenandel. Det foreslås nå som et tiltak for å øke 

inntekter, å kreve egenandeler også for følgende grupper: pas. som mottar hjemmefysioterapi og 

mennesker med psykisk utviklingshemming. I tillegg kan man refusjon fra HELFO, for fysioterapi til 

barn under 16 år. I 2022 har vi budsjettert med en inntekt på kr. 80 000.-, og det når vi i løpet av 

året. Det vil være mulig å øke inntjeningen med kr. 30 000,- gjennom å innføre egenandeler for 

grupper som beskrevet ovenfor. 

 

26. 40 % stilling som saksbehandler i tjenestekontoret holdes vakant i 6 mndr i 2023 

 

Årsvirkning : kr. 160 000,- i 2023. 

 

Ved tjenestekontoret er det med bakgrunn i permisjon ledig 40% saksbehandlerstilling i 6 mndr i 

2023. Tjenestekontoret har 3,5 årsverk med saksbehandlere. Det er ikke optimalt å holde stillinger 

vakant, men det vil være mulig for en kortere periode. Konsekvensene kan bli noe lengre 
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saksbehandlingstid, men man vil likevel kunne saksbehandle i samsvar med tidsfristene i 

Forvaltningsloven. 

 

27. Si opp avtalen med tilskuddsportalen 

 

Tilskuddsportalen blir brukt av frivillige organisasjoner i Trysil. Man kan finne tilskuddsmuligheter og 

portalen blir brukt. Kostnadene er 37.000,- pr år. Man kan finne den samme informasjonen på 

nettet, men ikke alltid oversiktlig samlet som i tilskuddsportalen med varsling, påminnelse og direkte 

tilganger. 

28. Innsparingstiltak strøm 
 
Felles for alle virksomheter er at vi må kunne regne med betydelig strømsparing med igangsatte 
tiltak. 10 % er et felles mål for de virksomhetene som har strømutgifter i budsjettet sitt. 
 

29. Strømpriser 

 

Vi ser at prisene muligens stiger i vinteren nå, men totalt sett har vi heller ikke i 2022 ligget mye 

over kr. 1,50 pr KWh som gjennomsnittspris. Et felles anslag er en mer moderat strømpris enn 

under de verste ukene vi har opplevd. 

 

30. Reduksjon 50 % stilling:  

 

Stillingen som samfunnsplanlegger er slått sammen med 50 % stilling som næringsrådgiver. Dette 

gir en innsparing tilsvarende 50 % stilling. 

31. Asfaltering:  

 

Forutsatt at det fortsatt står midler i investeringsbudsjettet til asfaltering og reasfaltering også i 

2023, kan en redusere driftsbudsjettet med 550.000 kr  tiltenkt asfaltering/reasfaltering av mindre 

arealer. 

 

32. Energi stikkrenner:  

 

Det er mulig å redusere noe energibruk på stikkrenner pga utskiftninger og endrede rutiner. 

 

33. Vikarbruk: En arealplanlegger er i svangerskapspermisjon. Denne stillingen er ikke erstattet med 

vikar da det anses å ta for lang tid med opplæring. Dette gir en innsparing på lønn årets fire første 

måneder. 

 

34. Sommerskole: Sommerskole er et sommerferietilbud til elever grunnskolen, hvor det ansettes 

studenter i sommerjobb til å planlegge og gjennomføre et gratis aktivitetstilbud som skal gi 

opplevelser og mestring til målgruppen. Selve sommerskolen arrangeres i to uker av sommerferien. 

Sommeren 2022 deltok i underkant av 80 barn (40 barn pr uke) på sommerskolen. 11 

ungdommer/studenter hadde sommerjobb i forbindelse med tilbudet. Det har også blitt gitt tilbud om 

workshop og musikkteater til barn og ungdommer noen dager i sommerferien. Totalt har rundt 100 

barn og ungdom hatt et gratis aktivitetstilbud i deler av sommerferien. Tilbudet om sommerskole har 

vært delfinansiert gjennom midler fra både Gjensidigestiftelsen og UDIR. Sommerskolen har ikke 

vært mulig å gjennomføre uten både kommunale midler og andre tilskuddsmidler. Tiltaket er høyt 

verdsatt av deltakerne og det er mange tilbakemeldinger om barn og ungdom som får mulighet til 

opplevelser og mestring de ellers ikke ville hatt mulighet til eksempelvis på grunn av familiens 

økonomi. Gjennom tiltaket gir vi ungdom og studenter arbeidserfaring som er relevant for dere 

videre arbeidsliv samtidig med at barn og unge får ferieopplevelser de kanskje ellers ikke ville fått. 

En videreføring av tiltaket i dagens form avhenger av del-finansiering fra andre dersom den 

kommunale bevilgningen ikke økes ut over budsjett. En saldering av tiltaket vil medføre at tiltak ikke 

kan gjennomføres sommeren 2023. 

 

35. Tilskudd kulturminner: Kommunen har en tilskuddsordning for lag, foreninger og privatpersoner 

som kan søke om tilskudd for å ta vare på lokale kulturminner. Potten har de siste 2 årene vært kr 

50 000,- som fordeles etter søknader gjennom året. Eksempler på tiltak som har fått støtte: Spelet 

om Støa Kanal, bevaring av fløterkoie, bok om gamle jordkjellere, bygging av finneherse, bok og 
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minneutstilling om Bjarne Rundfloen, dokumentasjon av gamle grinder og gjerder. En saldering av 

midlene vil føre til at tilskuddsordningen blir borte. 

 

36. Tilskudd barn og unge: Kommunen har en tilskuddsordning for aktivitetsskapende tiltak for barn 

og unge samt stipend til videreutvikling. Potten har vært redusert tidligere år og er for 2022 på kr 30 

000,- Dette er en såpass liten sum at det ikke monner å redusere deler av ordningen og det foreslås 

å fjerne ordningen (eller øke den slik som det er beskrevet som forslag til nytt tiltak). Ordningen har 

fått i snitt ca 11 søknader pr år, og fordeles 2 ganger i året. 

 

37. Tilskudd arrangement: Kommunen har en tilskuddsordning for arrangementer, prosjekter, 

utgivelser, studiestipend, reisestipend, utviklings- og forsøksvirksomhet med kulturformål. Potten 

har vært redusert tidligere år og er for 2022 på kr 20 000,- Dette er en såpass liten sum at det ikke 

monner å redusere deler av ordningen og det foreslås å fjerne ordningen (eller øke den slik som det 

er beskrevet som forslag til nytt tiltak). Ordningen har fått i snitt ca 15 søknader i året og fordeles 2 

ganger i året. 

 

38. Kutt kulturskole:  

 

Reduksjon av driftsbudsjett til kulturskolen på kr 10 000. Vurderes forsvarlig gjennomførbart. 

 

39. Arrangement bibliotek:  

 

Biblioteket har en pott på kr 45 000 til arrangementer, og det kan reduseres med kr 20 000 i 2023. 

Konsekvensen blir færre arrangementer som koster å gjennomføre med f.eks forfatterhonorarer. 

 

40. Kutt bibliotek: Reduksjon av driftsbudsjett til biblioteket med kr 8 000. Vurderes forsvarlig 

gjennomførbart. 

41. Innsparingstiltak strøm 
 
Felles for alle virksomheter er at vi må kunne regne med betydelig strømsparing med igangsatte 
tiltak. 10 % er et felles mål for de virksomhetene som har strømutgifter i budsjettet sitt. 
 

42. Strømpriser 

 

Vi ser at prisene muligens stiger i vinteren nå, men totalt sett har vi heller ikke i 2022 ligget mye 

over kr. 1,50 pr KWh som gjennomsnittspris. Et felles anslag er en mer moderat strømpris enn 

under de verste ukene vi har opplevd. 

 

43. Utbytte Trysil Kommuneskoger KF 

 

For å balansere drift i 2023 og finansiere en fullstendig gjennomgang av driftsnivået vårt, ser vi det 

som nødvendig å be om ekstra utbytte i 2023 fra Kommuneskogen.  

 

44. Eiendomsskatt økes med 0,3 promille 

 

Det foreslås å øke eiendomsskatten med 0,3 promille. Dette utgjør om lag 3 mill. for Trysil 

kommune og bidrar til balanse i drift. 
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4.5 Ikke prioriterte salderingstiltak 

 
Kommunedirektøren har vurdert følgende saldering(er) som uønsket: 
 

  
 
 

1. Kutte 1 kommunalsjefstilling 
 
I en rasjonalisering må det snus alle steiner. En kommunalsjefstilling står sentralt i organisasjonen, 
men det er ikke umulig å kutte en slik stilling heller. Ved å fordele ansvar på gjenværende 2 
kommunalsjefer, kan dette fort gi en økonomisk bra innsparing.  
 

2. Legge ned barnehagen i Vestre Trysil fra 1.8.2023 
 
Alternativ 1: 
Sak vil tidligst kunne fremmes i KS medio februar dersom høringsrundene skal kunne gjennomføres 
på en god måte. Med et evt kommunestyrevedtak om nedleggelse i februar vil det fortsatt være 
mulighet for iverksettelse av vedtaket fra aug 2023. Tiltaket vil da ha 5/12 dels effekt i 2023 og 
årsvirkning fra 2024 
 
Alternativ 2: 
Viser til vedtak i KS om utredning av nedleggelse frem til sommeren 2023 og at sak fremlegges for 
nytt kommunestyre høsten 2023. Et evt vedtak om nedleggelse vil da kunne iverksettes med 5/12 
dels effekt i 2024 og med årsvirkning fra 2025 
 

Lønn 2 172 000 x 5/12 905 000,- Fra årsbudsjett 
2022 

Bygg Totale kostnader 
ligger i oversikt 
skole 

  

Energi Totale kostnader 
ligger i oversikt 
skole 

  

Renhold Totale kostnader 
ligger i oversikt 
skole 

  

Sum mulig 
saldering i 
2023 

 905 000  

Nr. Ikke prioriterte Salderingstiltak Sektor/ ramme 2023 2024 2025 2026

Sentraladministrasjon 1 -500 -1 000 -1 000 -1 000

31-44 Redusere på ledelse feks 3 til  2 kommunalsjefer. 

Organisasjonsgjennomgang utføres 1. halvdel av 

2023

-500 -1 000 -1 000 -1 000

Oppvekst 2 -905 -2 172 -2 172 -2 172

31-45 Legge ned barnehagen i Vestre Trysil  fra 1.8.2023 -905 -2 172 -2 172 -2 172

Helse og Mestring 3 -780 -1 040 -1 404 -1 040

31-46 Redusere nattevakt ved bruk av velferdsteknologi – 

enhet for hverdagsmestring

-780 -1 040 -1 404 -1 040

Samfunnsutvikling 4/5/6 -205 -205 -205 -205

31-47 Si opp medlemskap i Utmarkskommunenes 

sammenslutning 
-50 -50 -50 -50

31-48 Drift og vedlikehold Støa kanal -70 -70 -70 -70

31-49 Skjæraasendagene -50 -50 -50 -50

31-50 Museer - vedlikehold (bygdetun, statuer mm. ) -25 -25 -25 -25

31-51 Museer - informasjon -10 -10 -10 -10

Finans (skjema 1A) 1A 0 0 0 0

Sum tiltak -2 390 -4 417 -4 781 -4 417
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3. Reduksjon av 1,8 årsverk nattevakt fra 01.04.2023. 
 
Årsvirkning: kr. 780 000,- i 2023 
Dette tiltaket er i skrivende stund høyst usikkert. Det arbeides for å erstatte en fysisk nattevakt med 
velferdsteknologiske løsninger i enhet for hverdagsmestring. Tiltaket må ha en godkjenning hos 
Statsforvalteren med bakgrunn i lov om kommunale helse og omsorgstjenester kap 9 (bruk av tvang 
og makt). En slik godkjenning foreligger ikke pr. i dag. Dersom man gjennom kartlegginger 
avdekker at behovet for nattevakten faller fra, eller at fysisk oppmøte kan erstattes med 
velferdsteknologiske løsninger vil man kunne effektuere tiltaket fra senest 01.04.2023. Tiltaket er 
ikke ros analysert. Hvis tjenesten kan erstattes med velferdsteknologi vil det ikke få store 
personalmessige konsekvenser bortsett fra overtallighet i avdeling for tjenester på natt. 
 

4. Si opp medlemskap i Utmarkskommunenes sammenslutning 
 
Tiltaket sparer om lag 50’ pr år. Tiltaket har vært fremmet flere år. 
 

5. Drift og vedlikehold Støa kanal 
Dette er midler som ble tildelt av kommunestyret første gang i 2022 med en pott på kr 150 000. 
Trysil kommune er eier av anlegget på Støa kanal og det er behov for vedlikeholdstiltak av særlig 
tak på koiene. Det foreslås en reduksjon på 70 000 som vil medføre at vedlikehold må fordeles over 
flere år og bli noe utsatt.  
 

6. Skjæraasendagene 
Skjæraasendagene er kommunens kulturdager i uke 40, og disse har vært arrangert siden år 2000. 
Det er avsatt kr 50 000 som et kommunalt bidrag til å gjennomføre arrangementene, noe som er en 
halvering fra tidligere års budsjetter. Ved å kutte disse 50 000 er det ikke lenger grunnlag til å kunne 
gjennomføre kulturarrangementer, unntatt de som er rent kommersielle eller som finansieres av 
andre ordninger (den kulturelle skolesekken og spaserstokken). Mest kritisk er at midler for 
markedsføring forsvinner. I 2023 er det ikke utdeling av Skjæraasenprisen, og det vurderes at 
Skjæraasendagene kan arrangeres annenhvert år. I tilfelle det ikke kuttes i midlene til 
Skjæraasendagene ønsker kulturavdelingen å arrangere kulturdager som når bredt i både sjanger, 
målgruppe og geografi i kommunen.  
 

7. Museer - vedlikehold (bygdetun, statuer mm.)  
Trysil kommune har en egen pott til vedlikehold for museumstiltak. Trysil kommune er eiere av 
Trysil bygdetun og Trysil skimuseum. Disse driftes av fylkesmuseet Anno museum. Den 
kommunale potten kan reduseres med kr 25 000, da gjenstår kr 25 000 som kan brukes til bl.a 
vedlikehold av bautaene som kommunen eier. Forutsettes at Anno museum ivaretar vedlikehold på 
bygdetunet og skimuseet.  
 

8. Museer – informasjon 
Den kommunale potten på kr 10 000 til informasjonsmateriell for museer kan kuttes, Anno museum 
ivaretar dette. 
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5. Budsjettskjemaer– årets bevilgning 

Nedenfor er budsjettskjemaer når alle prioriterte tiltak er innarbeidet.  
 

 
 

 
 

Skjema §5-4 konsekvensjustert budsjett (etter tiltak) Regnskap 2021 Oppr. budsjett 2022 Kons.just. 2023 Kons.just 2024 Kons. just 2025 Kons.just 2026

Sentrale inntekter

Rammetilskudd -265 140 -253 215 -272 469 -272 469 -272 469 -272 469

Inntekts- og formuesskatt -195 317 -194 581 -205 648 -205 648 -205 648 -205 648

Eiendomsskatt -46 182 -47 000 -50 050 -51 050 -52 050 -53 050

Andre generelle driftsinntekter -25 125 -12 140 -21 240 -21 240 -21 240 -21 240

Sum Sentrale inntekter -531 764 -506 936 -549 407 -550 407 -551 407 -552 407

Driftsutgifter per tjenesteområde 471 063 477 279 502 839 488 077 483 477 478 244

Avskrivninger 34 252 35 210 32 660 34 060 36 929 42 656

Brutto resultat (KOSTRA) -26 449 5 553 -13 908 -28 270 -31 001 -31 507

Netto finansutgifter og inntekter

Renteinntekter -4 210 -2 850 -5 833 -5 500 -5 500 -5 500

Utbytter -5 312 -7 750 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

Renteutgifter 8 614 10 107 24 381 26 064 31 098 34 093

Avdrag på lån 38 020 30 625 31 036 31 023 29 993 37 083

Finansutgifter i tjenesteområdene 0 1 0 0 0 0

Sum Netto finansutgifter og inntekter 37 112 30 133 42 084 44 087 48 091 58 176

Motpost avskrivninger -34 252 -35 210 -32 660 -34 060 -36 929 -42 656

Netto resultat -23 589 476 -4 484 -18 243 -19 839 -15 987

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Overføringer til investeringer 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til bundne driftsfond 30 385 3 557 3 875 3 875 3 875 3 875

Bruk av bundne driftsfond -21 949 -11 993 -10 996 -7 766 -6 816 -5 133

Avsetninger til disposisjonsfond 15 153 14 585 1 000 1 000 1 000 1 000

Bruk av disposisjonsfond 0 -6 625 -6 150 -3 025 -1 525 -1 525

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0

Sum Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 23 589 -476 -12 271 -5 916 -3 466 -1 783

Årsoverskudd / underskudd 0 0 -16 755 -24 159 -23 305 -17 770

Sektor Regnsk. 2021 Oppr. 2022 Kons. Just. 2023 Kons. Just. 2024 Kons. Just. 2025 Kons. Just. 2026

1 Administrasjon, inkl. Kirkelig fellesråd 61 106                47 860                52 062                 39 612                34 762                29 862                

100 Sentraladministrasjon 61 106                47 860                52 062                 39 612                34 762                29 862                

2 Oppvekst og kultur 155 252              154 428              179 005              175 098              175 098              175 098              

200 Oppvekst og kultur -                       -                       2 115                   2 115                  2 115                  2 115                  

210 Grunnskolene i Trysil 92 471                93 063                98 892                 94 896                94 896                94 896                

220 Barne- og ungdomshelse -                       -                       25 668                 26 296                26 296                26 296                

221 Trysil  kulturtjenester 10 727                12 072                -                       -                       -                       -                       

240 Barnehagene i Trysil 52 055                49 293                52 330                 51 791                51 791                51 791                

3 Helse og omsorg 277 336              255 399              261 735              261 330              260 580              260 580              

300 Tjenestetorg 16 885                17 305                48 928                 48 838                48 838                48 838                

310 Trysil  bo- og aktivitetssenter 93 770                85 488                74 032                 73 492                73 492                73 492                

320 Enhet funksjonshemmede 45 223                27 857                504                      296                      296                      296                      

330 Enhet familie 15 072                18 387                -                       129                      129                      129                      

340 Enhet for hverdagsmestring 57 988                55 209                94 509                 94 259                93 509                93 509                

350 Enhet sosial 14 242                13 789                -                       -                       -                       -                       

360 Enhet psykisk helse 11 549                15 562                18 985                 18 985                18 985                18 985                

370 Enhet legesenter/beredskap 15 506                14 681                16 737                 17 291                17 291                17 291                

380 Enhet rehabilitering 7 101                   7 121                   8 040                   8 040                  8 040                  8 040                  

-                       

4 Forvaltning og teknisk drift 36 716                32 526                66 226                 69 456                70 406                71 756                

400 Forvaltningsavdeling 9 278                   9 428                   9 827                   10 557                11 007                11 507                

500 Samfunn -                       -                       33 845                 33 845                33 845                33 845                

600 Bygg og eiendom 28 288                22 672                25 618                 25 618                25 618                25 618                

601 Vei, vann, avløp og septikk -850                     426                      -3 064                  -564                    -64                       786                      

8 Øvrig finans -59 349               -21 801               -64 742               -62 742               -61 742               -61 742               

800 Finans 800 -                       -                       -12 000               -12 000               -12 000               -12 000               

850 Øvrige finansposter m.m. -45 440               -9 443                 -38 384               -38 384               -38 384               -38 384               

851 Trysil  kommuneskoger KF -13 909               -12 358               -14 358               -12 358               -11 358               -11 358               

SUM 471 061              468 411              494 286              482 754              479 104              475 554              

Netto avsetninger på fond 1 125                  1 443                   1 443                  1 443                  1 443                  

Netto bruk av fond 9 993-                  -9 996                  -6 766                 -5 816                 -4 133                 

KORRIGERT SUM DRIFT 471 061              477 279              502 839              488 077              483 477              478 244              
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Budsjettskjemaene viser at når grunnlagsendringer og prioriterte tiltak i kapittel 4 er innarbeidet har 
kommunen et svakt positivt netto driftsresultat i 2023, fra 2024 blir resultatet forbedret. Mye av resultatet bør 
avsettes, slik at reservene forsterkes over tid, i tråd med målsetningen. Kommunedirektøren har på 
bakgrunn av et større behov for innsparing lagt inn et tiltak med en fullstendig gjennomgang av driften i 
kommunen for å rasjonalisere driften på sikt. Nederst på bunnlinjen står det et «overskudd», men dette 
realiseres også med bruk av bundne og ubundne fondsmidler.  
 

5.1 Beskrivelse av årets bevilgninger  

 
I henhold til forskriftene skal det komme klart fram hva som skal ligge til grunn for bevilgninger. Nedenfor er 
bevilgningene beskrevet.  
 
Lønnsutgiftene utgjør en stor andel av kommunens samlede budsjett. Det å opprette eller utvide antall 
stillinger er det kun kommunestyret selv som kan gjøre. Nedenfor er en oversikt over stillinger og årsverk 
som ligger inne på de forskjellige sektorene for budsjettåret 2023 – før tiltak er prioritert og vedtatt.  
 

 
 
Nytt delegeringsreglement gir følgende føringer for endringer i budsjettrammer:  
 
Hovedutvalg kan vedta budsjettreguleringer mellom enheter på sin sektor, og rådmann kan gjøre 
budsjettreguleringer innenfor enheter. Budsjettreguleringer kan kun gjøres under forutsetning av at 
endringene ikke kommer i konflikt med kommunestyrets prioriteringer i sitt budsjettvedtak. 
Vesentlige merinntekter og/eller mindre utgifter kan ikke benyttes til nye permanente tiltak uten politisk 
behandling. Nye permanente tiltak, som er av et vist økonomisk omfang (1/2 grunnbeløp) og som medfører 
opprettelse eller utvidelser av antall stillinger, skal vedtas av kommunestyret selv. Omdisponering av 
stillinger innenfor en sektor kan gjøres av hovedutvalgene dersom det ikke kommer i konflikt med 
kommunestyrets prioriteringer. Det påhviler rådmann/utvalgene et særskilt ansvar å utrede faglige og 
økonomiske konsekvenser av slike tiltak før de iverksettes. 

2021 2022

Sekt or V irksomhet Årsverk Årsverk Stillinger Årsverk

1 Sentraladministrasjon 42,58 45,28 53 42,98

100 Sentraladministrasjon 42,58 45,28 53 42,98

2 Oppvekst 196,64 193,60 230 194,81

200 Adm. Oppvekst og kultur 3,20 2,00 2 3,40

210 Grunnskolene i Trysil 119,99 116,83 136 116,75

221 Kultur og kulturskole 22,16 23,16 27 23,05

240 Barnehagene i Trysil 51,29 51,61 65 51,61

3 Helse og Mestring 336,24 344,74 433 346,73

300 Adm/Tild.enhet 12,54 14,62 68 52,92

310 Trysil  bo- og aktivitetssenter 120,08 124,51 117 98,18

320 Funksjonshemmede 77,56 72,31 1 0,50

330 Familie 2,20 1,20 0 0,00

340 Hverdagsmestring 89,74 88,97 189 151,48

360 Psykisk helse 10,30 19,41 26 19,93

370 Legesenter og beredskap 15,72 15,72 20 15,72

380 Rehabilitering 8,10 8,00 12 8,00

4 Samfunnsutvikling 91,23 91,03 124 92,81

400 Forvaltningsavdeling 18,80 21,00 22 21,38

500 Samfunn 24,97 23,87 41 25,27

600 Bygg og eiendom 33,16 32,36 45 32,36

601 Vei, vann og avløp 14,30 13,80 16 13,80

Sum alle sektorer 666,68 674,65 840 677,33

2023
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Ubrukte fastlønnsmidler og merinntekter på sykelønnsrefusjoner skal i utgangspunktet kun reguleres mot 
vikarmidler og overtidsmidler. Overskudd av slike midler skal gå tilbake til kommunestyret i løpet av 
budsjettåret eller bidra til å bedre driftsresultatet. 
 
Budsjettendringer som berører finansielle transaksjoner skal alltid behandles og vedtas av kommunestyret. 
Unntaket fra dette er bruk av bundne driftsfond, bundne investeringsfond, disposisjonsfond hvor 
kommunestyret har gjort vedtak om bruk av midler. 
 
NB beskrivelsene nedenfor er før nye tiltak og salderingstiltak er behandlet og vedtatt av 
kommunestyret. 
 

100 – Sentraladministrasjon, inkl. kirkelig fellesråd og SÅTE-IKT (vertskommunemodell) 

 

 
 

Stillinger og årsverk 2021 2022

Årsverk Årsverk Stillinger Årsverk

Informasjonsavdeling 7,60 7,60 8 8,00

Arkiv, Informasjon, servicetorg, politisk sekretariat 7,60 7,60 8 8,00

IKT 18,35 18,85 22 16,55

Ikt 15,10 15,60 17 13,40

Ikt-lærlinger 3,25 3,25 5 3,15

Kommunedirektørens stab 1,50 1,50 2 1,50

Kommunedirektør 1,00 1,00 1 1,00

Oppfølging alkoholloven, serveringsloven, 

tobakkskadeloven
0,50 0,50 1 0,50

Økonomiavdeling 7,00 8,00 9 7,80

Regnskap/økonomi 4,50 5,50 6 5,30

Innfordring 0,50 0,50 1 0,50

Eiendomsskattekontor (flyttet ti l  4003)

Økonomisjef og avdelingsleder 2,00 2,00 2 2,00

Lønn og personal 8,13 9,33 12 9,13

Personal 3,60 4,60 5 4,60

Lønn 2,60 3,00 3 2,80

Till itsvalgte 1,93 1,73 4 1,73

Sum 44,88 45,28 53 42,98

2023
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Trysil som attraktiv og bærekraftig lokalsamfunn 

Sentrumsutvikling med ny områdereguleringsplan står sentralt her. Trysil har et sterkt sentrum og ønsker å 
satse på god sentrumsutvikling. Det ble vedtatt å sette av 6,7 mill. til sentrumsutvikling, inkludert TVERGA. 

Kommunens mål i perioden 

 Økning bostedsattraktivitet 

 Stabil bærekraft/miljøpolitikk 

 Alle innbyggerne i Trysil har tilgang til en tilfredsstillende og trygg bolig til en overkommelig pris, og 
har mulighet til å bo i hele kommunen.  

 Trysil er et raust og inkluderende samfunn som motarbeider utenforskap og hvor innflyttere blir 
inkludert og ønsker å bli boende og delta aktivt i samfunnet. 

SÅTE-IKT 

En riktig IKT strategi har blitt avgjørende for å kunne tilfredsstille alle moderne krav om effektivisering, 
digitalisering, brukerinnflytelse og modernisering. 

Trysil kommune er vertskommune, etter kommuneloven, for IKT-samarbeidet mellom kommunene Stor-
Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal.  

Målet er at SÅTE IKT skal levere tjenester basert på internasjonale standarder og prosjekter basert på 
beste praksis for kommunal virksomhet og i henhold til tjenestenivåavtalen. I tillegg er målet at det skal 
brukes identisk programvare for samme fagområde i størst mulig grad i alle kommuner. 

For å oppnå disse målene blir det satt av prosjektmidler til investeringer som skal hjelpe oss å oppnå 
målene. 

MÅLENE MED VÅR IKT-STRATEGI  

● Stabile IKT-tjenester  

Ansatte i kommunene skal ha enkel tilgang til stabile IKT-tjenester og ressurser, som gir mulighet for å 
samhandle på tvers av sektorene i kommunene og ut mot eksterne samarbeidspartnere / innbyggere.  

● Automatiserte arbeidsprosesser  

IKT skal brukes for å automatisere manuelle arbeidsprosesser og frigi ressurser til andre oppgaver - 
målbare.  

● Mer digital saksbehandling  

Arbeidsflyt og saksbehandling skal bli mer digitale og dermed raskere.  

● Smartere løsninger  

Gjøre bruk av ny teknologi som kan gi smartere løsninger (prøve / feile / innovasjon). 

● Utvide samarbeidet 

For å oppnå effekter med fokus på å redusere kostnader, sårbarhet og god nok kvalitet  

KOMMUNIKASJON 
Kommuneloven pålegger kommunen å aktivt informere om sin virksomhet samt å legge til rette for at alle får 
tilgang til slik informasjon. Kommunikasjon med innbyggere og besøkende er viktig for å ivareta åpenhet, 
transparens og tillit til offentlig forvaltning. I tillegg er god kommunikasjon og stor grad av tilgjengelighet for 
publikum, svært viktig i et omdømme- og ikke minst i et rekrutteringsperspektiv. I kamp om arbeidstakernes 
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gunst kan ikke betydningen av å spre budskapet om en åpen, attraktiv, framtidsrettet og trivelig 
bostedskommune undervurderes.  
 
Trysil informerer og kommuniserer godt gjennom hjemmesider og sosiale medier. Trafikken på våre 
hjemmesider er doblet i løpet av få år, og har nå opp mot en million sidevisninger i året. Det viser 
viktigheten av oppdaterte og funksjonelle hjemmesider. Det er besparende for kommunen om innbyggerne 
selv finner informasjon og den veiledning de trenger i møte med offentlige myndigheter. I en stadig mer 
digitalisert verden går utviklingen fort, og det blir viktig å utvikle den digitale innbyggerdialogen i nye kanaler 
med tidsriktig innhold og nye virkemidler. 

En god kommunikasjonsstrategi som definerer målgrupper, budskap, prinsipper og prioriteringer, vil være et 
godt hjelpemiddel for å ivareta og utvikle en framtidsrettet dialog med publikum. Det er et mål om at 
strategien også skal bidra til en bedre intern kommunikasjon, både for å ivareta egne ansattes behov, og 
gjennom dette kunne fremstå som en bedre og mer samkjørt kommune utad. Kommunikasjonsstrategien 
skal utarbeides og vedtas i 2023.  

Økonomi 

Trysil kommune har i gjennomført en intern KOSTRA analyse av vår drift. I denne analysen pekes det på 
områder som fremstår som dyre i drift og områder som angivelig var drevet billig, sammenlignet med andre 
kommuner. Kommuner vi ble sammenlignet med var bl.a. Tynset, Røros, Eidskog, Åmot og gjennomsnitter 
for Kommunegruppe 4. 

I rapporten er hovedkonklusjonen at Trysil har svake finanser (positivt driftsresultat for 2021) men et høyt 
kostnadsnivå. For å få handlingsrom til å drive politikk er det derfor viktig å gå inn og se på disse 
forskjellene i kostnadsnivå og effektivisere driften der det er mulig innenfor gjeldende lover og regler. Vi må 
ikke glemme at noen av kostnadene kan være forårsaket av spesielle forhold. I små kommuner kan særlig 
høye kostnader på ett område fort sette sitt preg på hele regnskapet. Lånegjelda vår er på 804 mill. kr. pr 
31.12.2021 og avhengig av vår investeringsiver, vil denne bli større for hver million vi låner utover det som 
vi betaler ned på gjelden vår. For øyeblikket ligger vårt minste tillatte avdrag på rundt 33 mill. kr. pr år og det 
forholder vi oss til. Om vi skulle velge høyere avdrag må vi huske på at dette påvirker vårt netto driftsresultat 
negativt. Handlingsfriheten av politikerne blir dermed mindre. Dette må imidlertid sees i sammenheng med 
hvor stor totalgjeld vi opparbeider. Her gjelder det å se på en helhetlig måte på alle mål vi har skrevet ned i 
dokumenter. 

I vårt vedtatte økonomireglement ble følgende økonomiske styringstall nedfelt som retningsgivende for 
kommunens økonomiplanperioden: 

 Netto driftsresultat, minimum 1 % over tid (økonomiplanperioden). Et enkelt år kan avvike fra denne 
regelen, så lenge den kompenseres i et mer langsiktig perspektiv, dvs. at de andre årene i 
økonomiplanen jevner ut et år med dårligere budsjettert resultat.  

 Gjeldsgraden skal ligge under 130 % av driftsinntektene. Her menes det med gjeld kommunens 
totale lånegjeld med fradrag for Husbanklån til videreformidling og lån til kirkelige formål. 
Kommunens rentebærende lånegjeld (dvs. utenom selvkost), skal samtidig ikke overstige 75 % av 
driftsinntektene. 

 Likviditetsgraden bør ligge på en ratio over 2. (omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld) 

 Disposisjonsfondet (ubundne driftsmidler) bør over tid ligge på minimum 5 % av brutto 
driftsinntekter, det tilstrebes et høyere nivå rundt 10 % hvor det er mulig. Enkelte år kan det 
aksepteres et noe lavere nivå, så lenge det i økonomiplanperioden samlet sett vises at fondet 
holdes over minimumsnivået på  
5 %. 

Kommunen er utsatt for renteøkninger med en lånegjeld som er på omtrent 81,5 % av driftsinntektene. Se 
figuren under: 
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Trysil (kommune, uten Kommuneskoger) har økt sine avsatte midler på fonds etter avlagt regnskap for 2021 
(3,8 % av driftsinntektene) og har dermed begrensede muligheter å fange opp eventuelle underskudd, 
dersom vi har ett eller flere år med omstillingsbehov. 

I korte trekk viser analysen fra Framsikt at Trysil har høye behovskorrigerte kostnader innen flere områder 
og ligger mye høyere enn de fleste vi sammenlignet oss med. Vårt teoretisk beregnede 
innsparingspotensial ligger på flere millioner i forhold til gjennomsnittet i gruppe 4 og vår utfordring er å få 
effektivisert drifta slik at dette potensialet blir mest mulig realisert. Det vises for detaljer til KOSTRA 
analysen for 2021. 
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Netto driftsresultater siste 4 år: 

 

 

Det vises at Trysil har hatt positive resultater i 2020 og 2021, i motsetning til 2018 og 2019 hvor vi har fått 
presentert regningen fra den dyre driften. Lav rente førte til at investeringsviljen hadde blitt svært høy. Det 
kan være klokt, men samtidig må vi se på effektene ut fra et strategisk synspunkt. Hvordan blir driften med 
en høy lånegjeld når rentenivået stiger? Dette er nå høyst aktuelt. 

Vi hadde i 2021 en høyere skatteinngang, både i Trysil og hele landet og vi ser at vi har blitt sterkt avhengig 
av denne typen inntekt. Det er likevel relativt lite kommunen på egen hånd kan styre når det gjelder 
inntekter.  

Kommunen som arbeidsgiver 

Arbeidsgiverpolitikken vår fremhever ledelse, heltidskultur og rekruttering og kompetanse for å gjøre Trysil 
kommune til en attraktiv arbeidsgiver. Utvikling av godt lederskap på alle nivåer vil styrke organisasjonens 
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evne til å levere god kvalitet også når rammer og omgivelser er i endring. Trysil kommune skal både i 
rekrutteringsprosesser og gjennom intern lederutvikling i planperioden fremme ledere som tør, vil og kan 
utøve godt lederskap.  

Arbeidskraftbehovet i årene som kommer gir entydig signal om at Trysil kommune må etablere en sterkere 
heltidskultur. Utfordringene er spesielt synlige i helse- og omsorgssektoren. Deltidsstillinger gir dårligere 
ressursutnyttelse og er hemmende for rekruttering til en rekke yrkesgrupper under stort press. Heltid skal 
være hovedregelen for stillingsutlysninger i Trysil kommune.  

Rekrutteringsprosesser må gjennomføres effektivt og med god kvalitet for å ansette de riktige kandidatene 
for Trysil kommune. Innføring av ny digital rekrutteringsløsning vil føre til kortere saksbehandlingstid og 
bedre prosesser. I rekrutteringsarbeidet må trysilsamfunnets særpreg, tilbud og konkurransefortrinn i mye 
større grad synliggjøres for å tiltrekke oss nye innbyggere.  

En bevisst, systematisk og strategisk satsing på kompetansemobilisering og -utvikling er viktig for at Trysil 
kommune skal lykkes både som samfunnsutvikler og som velferdsprodusent. For å bidra til dette vil det bli 
utarbeidet en overordnet strategisk kompetanseplan. Planen vil være utgangspunkt for videre arbeid med 
detaljerte kompetanseplaner i sektorene.  

Kommunens mål: 

 Trysil kommune er en attraktiv arbeidsgiver med god organisasjonskultur som legger til rette for å 
tiltrekke seg og utvikle kompetente og initiativrike medarbeidere og ledere. 

 Trysil kommune har medarbeidere og ledere som i samarbeid når kommunens mål og bidrar til at 
innbyggerne har tillit til kommunen. 

 Trysil kommune har medarbeidere og ledere som sammen finner bedre måter å jobbe på, finner 
løsninger på kommunens utfordringer og viser evne og vilje til endring. 

 Trysil kommune sikrer de ansattes rettigheter og fremmer et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle. 
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2* Oppvekst 

 

 
 
 

Kort beskrivelse 

I 2022 er sektoren delt i totalt 18 enheter/områder fordelt på barnehager, skoler og barne- og 
ungdomshelse. Sektoren har seks kommunale og fire private barnehager, fire kommunale og to private 
skoler. Videre er PPT, barnevern og helsestasjon blitt lagt under Oppvekst. 

Vårt ledelsesteam for sektor Oppvekst består av to rådgivere og en kommunalsjef. 

  

Stillinger og årsverk 2021 2022

Årsverk Årsverk Stillinger Årsverk

Skoleadministrasjon 3,20 2,00 2 3,40

Kommunalsjef og stab 3,20 2,00 2 3,40

Grunnskolene i Trysil 119,99 116,83 136,00 116,75

Trysil  Ungdomsskole (inkl. VO, GSV) 46,98 47,24 54 46,21

Innbygda skole + SFO 53,90 50,48 57 51,69

Jordet Skole 10,31 11,56 14 11,35

Vestre Trysil  Skole 8,80 7,55 11 7,50

Barne- og Ungdomshelse 22,16 23,16 27,00 23,05

Barnevern 9,60 10,60 11 10,70

Idrett 7,56 7,56 10 7,75

PPT 5,00 5,00 6 4,60

Barnehagene i Trysil 51,29 51,61 65,00 51,61

Virksomhetsleder 1,00 1,00 1 1,00

Østmojordet 12,49 10,76 14 10,76

Nysted 14,10 14,10 18 14,10

Nybergsund, Østby og Søre-Trysil 14,00 14,00 17 14,00

Vestre Trysil 3,10 3,35 5 3,35

Jordet 6,60 8,40 10 8,40

196,64 193,60 230 194,81

2023
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De private barnehagene og skolene er ikke satt inn i denne strukturen, men vi skal alltid samarbeide om det 
som er nødvendig og ønskelig til beste for barn og unge i Trysil. 

Innsatsområdene  

Attraktiv og fremtidsrettet 

Faglig gode og fremtidsrettede barnehager, skoler, kulturskole og fritids- og aktivitetstilbud er viktig for at 
barn og unge skal ha en god oppvekst. Dette er arenaer for læring, omsorg, lek og utvikling av sosial 
kompetanse. Gode barnehager og skoler fremheves gjentakende som de viktigste arenaene for sosial 
utjevning og inkludering. Det er også en viktige faktor at barn og unge kan delta i aktiviteter på fritiden 
uavhengig av familiens ressurser. 

Som sektor må vi hele tiden ha fokus fremover og være utviklingsorienterte. Bred involvering i det faglig 
utviklingsarbeidet og forbedringsprosesser vil være avgjørende for at vi skal ha felles forståelse for den 
fremtiden som møter våre barn og unge, og hvilke ferdigheter de må utvikle for å kunne være aktive 
samfunnsdeltakere og mestre sine liv. 

Barnevernsreformen (oppvekstreform) gjør at høy måloppnåelse i det forebyggende/byggende arbeidet blir 
enda viktigere fremover. Hvordan kommunen organisere tjenestene til barn og unge, og utvikling av en 
organisasjonskultur som tar et helhetlige ansvar for barn og unge er fokusområder. 

  

Inkluderende og trivelig 

Alle som møter barn og unge i Oppvekst skal jobbe relasjonsbasert i et inkluderende fellesskap, dette 
fremmer helse, trivsel og læring. Et raust, inkluderende og støttende læringsmiljø i barnehage, skole og på 
fritid er grunnlaget for en positiv kultur som fremmer faglig og sosial utvikling hos barn og unge. 

For at barn og unge skal ha best mulig oppvekstsvilkår vil det også være viktig at vi jobber for at alle barn 
og unge bor i en god og trygg bolig, i et egnet bomiljø med gode møteplasser. 

  

Skapende og kreative 

Alle planer og styringsdokumenter for barnehage, skole og kulturskole inneholder mål om skapende og 
kreative barn og unge. Oppvekst skal ha fokus på læring som en bærekraftig ferdighet slik at barn og unge 
skal kunne være selvstendige og trygge i sitt eget liv, hele livet. 
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Det stilles høye krav til de ferdigheter barn og unge må utvikle. Hvordan vi jobber med læring på alle 
arenaer vi møter barn og unge har stor betydning for høyest mulig måloppnåelse. Ferdighetene blir omtalt 
som 21. århundrets ferdigheter: 

 Fagkompetanse 

 IKT-kompetanse 

 Kommunikasjon og samarbeid 

 Kreativitet og innovasjon 

 Kritisk tenkning og problemløsning 

 Metakognisjon og å lære å lære 

 Personlig og sosialt ansvar – etisk og emosjonell bevissthet 

 Kulturell bevissthet og kompetanse 

 Liv og karriere/jobbkompetanse 

 Borgerskap – lokalt og globalt. 

Vi må opprettholde og videreutvikle vårt potensiale som lærende organisasjon. Det å søke ny kunnskap og 
sette ny læring i system vil være avgjørende for å kunne tilby fremtidsrettede og gode tjenester. Graden og 
verdien av faglig utvikling, kollektivt og individuelt, er også en viktig faktor for god trivsel i organisasjonen. 

Utfordringer og målsettinger 

Trysil kommune skal være en kommune med gode oppvekstsvilkår for barn og unge. En trygg, aktiv og 
inkluderende barndom og ungdomstid er fundamentet for et godt liv.           

Viktige strategier i dette arbeidet er at vi: 

 arbeider forebyggende og med fokus på tidlig innsats i barnehage og skole 

 rekrutterer og videreutvikler rett kompetanse  

 sikrer og videreutvikler god relasjonskompetanse hos voksne som arbeider med barn og unge 

 sikrer et trygt læringsmiljø hvor barn og unge opplever fellesskap, respekt, raushet og trygghet 

 anerkjenner barn og unge som ressurs i sin egen utvikling og læring, og har fokus på deres rett til 
medvirkning. 

 etablerer gode overganger og systematisk samhandling mellom kommunale tjenester på tvers av 
sektorer, vi er en kommune 

 utvikler god samhandling mellom kultur-, fritid og aktivitetstilbud, barnehage og skole, og sørge for 
at barn og unge får anledning til å delta og engasjere seg.  

 utvikler møteplasser hvor det legges til rette for fysisk aktivitet og sosialt fellesskap ut fra et 
folkehelseperspektiv 

 bygger/utvikler fremtidsrettede lokaler for barnehager, skoler og aktiviteter på fritid 

 samhandler og støtter frivilligheten på områder som har betydning for barn og unge sitt tilbud. 
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Beskrivelse av bevilgning for sektor for helse og mestring 

 
RESSURSOVERSIKT 

 
 
 

Stillinger og årsverk 2022

Årsverk Årsverk  Stillinger Årsverk

Adm/Tild.enhet 12,54 14,62              68 52,92

Administrasjon Helse 3000 6,00 5,00 5               4,60

Tjenestekontoret/oppsøkende enhet 3001 5,54 5,62 12             8,60

Frivil l igsentral 3002 1,00 1,00 1               1,00

Innleiekontor (ny) 3003 3,00 13             11,75

Tjenester på natt 3004 37             26,97

Trysil bo- og aktivitetssenter 120,08 124,51           117 98,18

Adm 3100 2,80 2,80                3 1,80

Avd. 2 (KT) 3102 18,05 17,45              22 16,95

Avd. 3 (LT) 3103 15,33 15,33              20 17,45

Avd. 4 (LT) 3104 15,80 15,80              20 15,80

Avd. 5 - Borgtun 3105 32,70 32,75              38 33,90

Vikarpool - 6.avd. 3106 23,80 28,13               -   0,00

Kjøkken - 7.avd 3107 11,60 12,25              14 12,28

Funksjonshemmede 77,56 72,31                1 0,50

Administrasjon - Funksjonshemmede 3200 1,00 1,00                1 0,50

Bergetunet 3201 33,80 27,00               -   0,00

Pr 13100 3,46 3,46               -   0,00

Lundevegen 3203 5,10 5,90               -   0,00

Hagebæk 3204 34,20 34,95               -   0,00

Familie 2,20 1,20               -   0,00

Administrasjon 3300 1,20 1,20               -   0,00

Em.avdeling 3308 1,00

Hverdagsmestring 89,74 88,97           189 151,48

Administrasjon 3400 1,00 1,00                1 1,00

Avdeling 1 3401 30,06 28,75              34 30,31

Avdeling 2 3402 35,36 34,79              43 34,29

Avdeling 3, inkl. dagsenter 3403 23,32 24,43              31 23,73

Avdeling 4, Hagebæk 3404              43 34,35

Avdeling 5, Bergetunet 3405              30 21,90

Avdeling 5, Lundevegen 3405                7 5,90

Psykisk helse 10,30 19,41              26 19,93

Psykisk helse 3600 10,30 9,70              14 10,22

Oppsøkende enhet 3601 9,71              12 9,71

Legesenter og beredskap 15,72 15,72              20 15,72

Beredskap og helse 3700 15,72 15,72              20 15,72

Rehabilitering 8,10 8,00              12 8,00

Rehabilitering 3800 8,10 8,00              12 8,00

Sum 336,24 344,74           433 346,73

2023
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 Kort beskrivelse 

Sektoren består per 2022 av 6 enheter av ulik størrelse og innretning. Sektoren har oppgaver på alle 
områder innenfor helse, omsorg og sosiale tjenester. Samlet står HOS-sektoren for 50 % av kommunens 
tjenesteyting, og med tilsvarende økonomiske ressurser.  

 

 Innsatsområdene  

1. Attraktiv og fremtidsrettet 

Helse, omsorg og sosialsektoren arbeider med kontinuerlig utvikling av tjenestetilbud for å sikre gode og 
effektive tjenester.  Gjennom ulike tiltak for koordinering av tjenester og personalressurser ivaretar vi 
innbyggernes behov der de bor, samt fordeler innsats ut fra nytte, kost og alvorlighet.  For å bidra til å sikre 
kostnadseffektive tjenester i tiden fremover skal vi derfor sette et fokus på omsorgsboliger, 
tjenesteinnovasjon og digitalisering. Dette er satsinger som videreføres fra tidligere år, men med økt tyngde. 

En bevisst og villet innsats på disse områdene vil bidra til å redusere fotavtrykket for sektoren i kommunen. 
Vi må digitalisere og forenkle arbeidsprosesser der det er mulig, samtidig som vi skal levere kvalitativt gode 
tjenester ute i distriktene. Det medfører en styrt innsats på ressursbruk knyttet til personell og mobilitet. 
Gjennom aktive innoveringer i tjenestene sammen med brukere og en fremtidsrettet bemanningspolitikk vil 
vi bidra til attraktivitet og fremtid i kommunen. 

2. Inkluderende og trivelig  

For å sikre gode tjenester til brukerne fremover, innenfor forventet inntektsramme, vil vi måtte gjøre en 
ytterligere dreining av helse- og omsorgstjenestene i økonomiplanperioden. Sammen med brukerne, 
sammen med ideelle og frivillige organisasjoner, og sammen med private aktører skal vi i fellesskap 
opprette gode møteplasser, gode bomiljøer, gode kultur- og aktivitetstilbud og gode tjenester til våre brukere 
og innbyggere. Slik kan vi oppnå et aldersvennlig samfunn som inkluderer bredt og involverer innbyggerne i 
stor grad. Utarbeidelse av en helhetlig helse- og omsorgsplan for fremtidens helsetjenester vil være 
vesentlig for å peke ut de langsiktige mål for det neste tiåret. 

Fremtidens eldre vil ha bedre økonomi og større mulighet for å håndtere bruk av ny teknologi. Eldre er 
svært uensartet gruppe, med ulike behov, ressurser og muligheter. Det vi vil erfare er at økningen i antallet 
eldre og særlig økningen i antall personer med demens, vil få stor påvirkning på hvordan vi må 
dimensjonere og utforme tjenestetilbudet. Flere mennesker må bo hjemme og få tjenester i hjemmet, 
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subsidiært vil en tilrettelagt omsorgsbolig eller et bofellesskap være viktig for de som ikke er pleiepasienter 
eller i sluttfasen av livet. 

Vi må prioritere forebyggende arbeid og tidlig innsats overfor alle aldersgrupper, og særlig for risikoutsatte 
eller sårbare personer. Sektoren skal skape bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og ny 
teknologi. Sammenhengen mellom innsatsområdet er derfor tett knyttet til kommunens innsatsområde på å 
være skapende og kreative. 

3. Skapende og kreative 

For å sikre en bærekraftig utvikling innen helse og sosialtjenestene i Trysil kommune prioriteres en 
ytterligere dreining av tjenestene med særskilt fokus på omsorg og livsmestring. Utgiftene innen helse, 
omsorg og sosialtjenestene vil i perioden fremover øke ekspansivt om ikke dreiningen lykkes. Dreiningen 
må bygge på tjenesteinnovasjon gjennom å være skapende og kreative. Kommunen skal være aktiv i 
samarbeid og samskaping med andre aktører for fremtidens helse- og velferdstjenester. En strategi for 
tjenesteinnovasjon må bygge på tre satsninger: innbyggeren som ressurs, lærende organisasjon, samt 
mennesker og teknologi. 

Innbyggeren som ressurs innebærer samhandling om tjenester av god kvalitet, tilgjengelig når brukeren har 
behov for dem. I fremtidens Trysil er det ikke bare kommunalt ansatte som skaper velferden, men alle 
innbyggerne i fellesskap. Tilnærmingen krever en stor grad av involvering og samarbeid mellom kommunen, 
innbyggerne, næringslivet og andre relevante aktører i tjenesteutviklingen. Ved utvikling av nye og 
eksisterende tjenester skal brukerbehov alltid evalueres og tjenester designes ut fra innbyggernes 
virkelighet og faktiske behov. Tjenestene skal være tilgjengelige når innbyggeren selv har behov for dem, 
med en målsetting om full selvbetjening og 24/7 tilgjengelighet. 

Den lærende organisasjonen i Trysil kommune har ansatte og ledere med riktig innstilling, verktøy og 
kompetanse for utvikling av tidsriktige tjenester. Vi har en organisasjon som er god på å skaffe og 
transformere kunnskap. I en lærende organisasjon utvikler og tilpasser de ansatte sin kompetanse i takt 
med endringene i organisasjonens tjenestefokus, og endringene i samfunnet forøvrig. Den lærende 
organisasjonen utvikles gjennom strategisk kompetansekartlegging og fokus på individuell utvikling av de 
ansatte. Fokus på fremtidens behov og nødvendig bemanning/personell er viktig da vi ser utfordringer med 
knapphet på ressursene 

Gjennom eksperimentering og implementering av ny teknologi for utvikling av nye tjenester har vi med oss 
mennesker og teknologiperspektivet.  Trysil kommune skal være i front når det kommer til utnyttelse av 
teknologi for utvikling og leveranse av effektive og innbyggerrettede kommunale tjenester. Grunnleggende 
infrastruktur skal være fleksibel og understøtte virksomhetenes til enhver tid gjeldende behov. Kommunen 
skal ha en smidig tilnærming til nye teknologier og løsninger. I samarbeid med virksomhetene og 
tjenestemottaker skal løsninger testes, evalueres og implementeres med «mennesker i sentrum». 
Teknologien skal understøtte gode og varme menneskemøter samtidig som den skal bidra til en dreining av 
arbeidsoppgaver til fremtidens tjenesteproduksjon og organisering. Fremtidens boformer må tilrettelegges 
for effektiv og smart teknologi, som hjelper til mestring i eget liv lengst mulig. 

Utfordringer og målsettinger 
 
Behov og demografi: 

Behovet for og ønsket om kommunale tjenester overstiger langt på vei kommunens mulighet og evne til å 
tilby dette. Nødvendigheten av kloke valg og innovative løsninger som sikrer gode tjenester innenfor 
rammen av økonomisk handlingsrom fremover er derfor særdeles viktig. For å bidra til å sikre 
kostnadseffektive tjenester i tiden fremover må vi sette et fokus på omsorgsboliger, tjenesteinnovasjon og 
digitalisering.  

Befolkningspyramiden har en stor midje. Om noen år vil vi oppleve en tung eldrebølge, fordi antall fødsler 
ikke er tilstrekkelig. Dette innebærer at befolkningen om et par tiår vil ha en større andel eldre mennesker. 
Denne tendensen vil forsterkes ved at de eldre også lever lengere enn før, og vi vet at eldre i dag som er 
over 80 år er friskere og sprekere enn tidligere. Samtidig fører økt levealder til flere personer med demens. 
Fremtidens eldre vil ha bedre økonomi og større mulighet for å håndtere bruk av ny teknologi. Eldre er som 
befolkningen ellers en svært uensartet gruppe, med ulike behov, ressurser og muligheter.  
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Kommunens ansvar for å forebygge utenforskap som psykisk uhelse, uønsket reduksjon av livsmestring, 
fattigdom eller sårbare familieliv er også vesentlig. Oppvekstreformen er viktig del av velferdstjenestene og 
hvordan vi kan sikre livsmestring for fremtidige generasjoner. Vi må sikre tett dialog og samskaping på tvers 
av enheter og sektorer.   

Dimensjonering og nivå 

Det vi vil erfare er at økningen i antallet i den eldste gruppen og særlig økningen i antall personer med 
demens, vil få stor påvirkning på hvordan vi må dimensjonere og utforme tjenestetilbudet. Flere mennesker 
må bo hjemme og få tjenester i hjemmet, subsidiært vil en tilrettelagt omsorgsbolig eller et bofellesskap 
være viktig for de som ikke er pleiepasienter eller i sluttfasen av livet. 

Etter sektorens mening er det helt avgjørende å forstå disse utviklingstrekkene, og evne å ta disse innover 
seg som et arbeidspremiss, for å klare å innrette det kommunale tjenestetilbudet på en bærekraftig måte for 
fremtiden. Innovasjon og nytenkning i helse, omsorg og sosialsektoren er helt avgjørende for å svare ut 
fremtidens behov. 

Strategiske tiltak 

For å sikre en bærekraftig utvikling innen helse og sosialtjenestene i Trysil kommune prioriteres en 
ytterligere dreining av tjenestene med særskilt fokus på omsorg og livsmestring. Utgiftene innen helse, 
omsorg og sosialtjenestene vil i perioden fremover øke ekspansivt om ikke dreiningen lykkes. Det er klare 
føringer for at kommunene må prioritere tjenestene etter prinsippene nytte, ressurs og alvorlighet. 
Dreiningen bygger på forslag til ny kommuneplan der et av satsningsområdene er tjenesteinnovasjon.  

Sektoren prioriterer særlig fire strategiske tiltak i økonomiplanperioden;  

1. Utvikling av «Tjenestetorg» - hvor tjenestekontor, boligkontor, innleiekontor/ ressursenhet, 
velferdsteknologiavdeling vurderes etablert og samorganisert 

2. Etablering av «Omsorg+» - bofellesskap, omsorgsboliger med smarthusteknologi, mulighet for 
heldøgns omsorgstjenester mv. 

3. Det utarbeides en plan for personal- og kompetansebehov med fokus på å rekruttere og beholde 
ansatte. 

4. Fremtidens helse og omsorgstjenester – en helhetlig strategiplan for perioden 2022 - 2032 

Den nåværende innsatstrappen har for få trinn, og i forbindelse med samfunnsdelen i kommuneplanen og 
utarbeidelse av kommunens boligplan ser vi behovet for å utvikle en ny innsatstrapp. Dette må få en tydelig 
plass i vår fremtidige helse og omsorgsplan. 

Det er flere av trinnene hvor kommunen i dag ikke har tilbud, og det jobbes aktivt med å fylle trinnene med 
nye tilbud som kan sikre bærekraft i tjenestene fremover.  

Heldøgns omsorg i institusjon ivaretar i dag funksjoner som er viet brukere med omfattende behov for 
helsehjelp eller fremskreden kognitiv svikt. Bemannede omsorgsboliger, omsorg +, ordinære 
omsorgsboliger, samarbeid med frivillige og lavterskeltilbud for helsefremmende aktivitet vurderes nå som 
ledd i å utvikle innsatstrappa.  Varierte botilbud må utvikles i samarbeid med sektor for teknisk drift og 
forvaltning, Husbanken og eventuelt private. Trysil kommunes strategiske boligplan legger til rette for 
fremtidens bolig- og omsorgsbehov, og er viktig premiss for at tjenestetilbudet kan bli mer treffsikkert. «Rett 
hjelp til rett tid på rett sted».  

Dette må gjenspeiles også i investeringsplanen fremover, slik at vi får en tydelig sammenheng og nok 
moment i tjenestetilbud og alternative boformer. Allerede i 2021 må vi ha et forprosjekt knyttet til å bygge 
nye og flere omsorgsboliger, slik at byggestart kan være medio 2022. I juni 2021 vil boligplan komme til 
politisk behandling, og det gis anbefalinger som påvirker Trysil kommunes retning og investeringstakt. 
Igangsetting av et boligkontor for å samordne og koordinere kommunens bruk og tildeling av bolig til 
innbyggerne er viktig for å lykkes bedre i arbeidet med vanskeligstilte. Det vil være en viktig faktor for å 
unngå utenforskap i alle aldre. 

Det er også viktig for sektoren å ha en bevisst strategi knyttet til å rekruttere og beholde kompetente 
ansatte. Sammenhengen mellom «rett kompetanse på rett sted til rett tid» og den innovering vi må utføre er 
stor. Vi må aktivt søke løsninger for økt tilgang på fremtidige arbeidstakere, og bør vurdere å øke innsatsen 
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for å få flere lærlinger og å utdanne flere av våre egne ansatte. Samtidig må vi prioritere å digitalisere eller 
automatisere tjenester der det er mulig. Vi kan da unngå en eksponentiell vekst i tjenestebehov og ansatte, 
som ikke er i tråd med rammene. 
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400, 500 og 600/601 – Samfunnsutvikling  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stillinger og årsverk 2021 2022

Årsverk Årsverk Stillinger Årsverk

Sektorledelse 2,00 2,00 2 2,00

Kommunalsjef 1,00 1,00 1 1,00

Samfunnsplanlegger/næringskonsulent 1,00 1,00 1 1,00

Plan og miljøavdelingen 4,00 5,00 6 5,58

Plan og miljø (før 2019 bygg, plan og miljø under én avd.) 4,00 5,00 6 5,58

Landbruk 3,80 4,00 4 4,00

Jord- og skogbruk inkl.avd.leder 3,80 4,00 4 4,00

Bygg og geodata avdeling 9,00 10,00 10 9,80

Bygg og geodata 9,00 10,00 10 9,80

Næringsavdeling 2,50 2,30 3 2,50

Næringsavdeling 2,50 2,30 3 2,50

Kultur og kulturskole 13,67 12,77 28,00 13,47

Administrasjon kulturskolen 1,00 1,00 1 1,00

Idrett 0,20

Kulturskolelærere 5,40 5,40 9 5,25

Kultursjef 1,00 1,00 1 1,00

Barn og unge 2,22 1,52 6 1,38

Kino 0,45 0,45 2 0,45

Kulturkontoret 1,10 1,10 4 1,59

Kulturhuset 0,30 0,30 2 0,80

Bibliotek 2,00 2,00 3 2,00

NAV sosialtj. 8,80 8,80 10 9,30

Sosialtjenester 8,80 8,80 10 9,30

Eiendomsavdeling 33,16 32,36 45 32,36

Renholdere inkl.fagledere 17,86 17,46 28 17,46

Vaktmestere/vedlikehold inkl. fagledere 11,80 11,80 13 11,80

Bilvedlikehold

Prosjekt/byggledelse 1,00 1,00 1 1,00

Avdelingsledere og merkantile funksjoner 2,50 2,10 3 2,10

Veg, vann og avløpsavdelingen 14,30 13,80 16 13,80

Vegvedlikehold 5,10 5,10 6 5,10

Vann/Avløp, inkl. fagleder 8,00 8,00 8 8,00

Bilvedlikehold 0,20 0,20 1 0,20

Avdelingleder/teknisk sjef 1,00 0,50 1 0,50

91,23 91,03 124 92,81

2023
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Kort beskrivelse av virksomheten 
 

Samfunnsutvikling er en lovpålagt oppgave for kommunene, beskrevet i kommunelovens §1:  

«Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling 
til beste for innbyggerne.» 

Lokal samfunnsutvikling handler om å utvikle gode og velfungerende kommuner, der innbyggere, næringsliv 
og besøkende ønsker å være. Det er mange element som er viktige for utvikling av gode lokalsamfunn, som 
tilgang på arbeid, tjenester, boliger, infrastruktur, kulturopplevelser, friluftsliv og et godt fysisk og sosialt 
inkluderende nærmiljø.  

Sektor for samfunnsutvikling er en ny sektor, som fikk sin form i 2022. Den er organisert slik:  

  

 

  

Sektoren er faglig bred og skal ivareta et stort spenn av oppgaver.  I tillegg er sektoren ansvarlig for nesten 
alle kommunale investeringer.  

Landbruksavdelingen har oppgaver innen forvaltning av lovverk, og jobber også målrettet med å utvikle 
landbruksnæringen i kommunen.  

Plan og miljø har løpende håndtering av forvaltningssaker innen sine fagområder og har også ansvar for 
arealdelen av kommuneplanen. Gjennom strategisk planarbeid bidrar avdelingen med å tilrettelegge for 
utvikling av Trysilsamfunnet. 

Byggesak og geodata har nært samarbeid med de andre fagområdene. Avdelingen forvalter lovverk og 
planer, slik at det er mulig å igangsette byggetiltak. Fra 2021 er også eiendomsskatt inkludert i denne 
avdelingen.  

Næringsavdelingen er nye inn i sektoren. Avdelingen jobber utadrettet og aktivt mot næringslivet, behandler 
søknader, deltar i prosjekter og driver forvaltningsoppgaver innenfor sitt fagområde.  

Kultur er flyttet fra oppvekstsektoren til samfunnsutvikling. Avdelingen består av kultursjef, kultur- og 
idrettskonsulent, kino/kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomsklubb. Avdelingen jobber aktivt med 
arrangement, aktiviteter og tilrettelegging for trivsel, bolyst og gode stedskvaliteter. En sterk kulturavdeling 
er viktig for kulturbygda Trysil.  

NAV er også ny i sektoren, etter tidligere å ha hørt til under helsesektoren. NAV består av en statlig og en 
kommunal del og består i tillegg til sine ordinære oppgaver av et boligkontor og en flyktningkonsulent.  

I sektoren er det også to rådgiverstillinger. En rådgiver bistår hele sektoren som i tillegg er kommunens 
beredskapskoordinator. Selv om samtlige ansatte må ha et forhold til begrepet beredskap er det naturlig at 
det meste av forebyggende og skadebegrensende tiltak initieres ved sektoren. Den andre stillingen er en 
samfunns- og næringsutvikler. Dette er en tverrfaglig stilling som jobber tett med spesielt plan og næring. 
Stillingen har en viktig funksjon i alt av kommunens planarbeid, i tillegg til analyse- og strategisk arbeid.  
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Innsatsområdene  

1. Attraktiv og fremtidsrettet 

Sektoren har et særlig fokus på bærekraftig utvikling. Dette gjennomsyrer alt av forvaltnings- og 
utviklingsoppgaver. Avdelingene har også stort fokus på kompetanseheving og digitalisering, med mål om 
en effektiv og god saks- og søknadsbehandling. Blant annet har byggesaksavdelingen redusert sin 
saksbehandlingstid gjennom bevisst satsning på dette. Vann og avløp har blant annet fokus på  reduksjon 
av lekkasjer på vannledningsnettet og innlekk på avløpsnettet for å nå framtidige mål om redusert 
energiforbruk. 
 
Næring er involvert i flere prosjekter, blant annet om framtidige og bærekraftige mobilitetsløsninger. 
Kommunens egen vegavdeling jobber for å legge bedre til rette for myke trafikanter.  

Siden sektoren har beredskapskoordinatoren er det generelt et fokus på beredskap. Dette har blitt 
aktualisert gjennom de siste årenes kriser med pandemi, krig i Europa og alt dette medfører.  

Som en vesentlig innkjøper av varer og tjenester er det viktig at sektoren påser at miljø inngår som et 
kriterium som skal vektes ved kommende anskaffelser. 

Hele sektoren er opptatt av at Trysil utvikler seg som et attraktivt sted. Dette gjelder spesielt for 
næringsavdelingen med sitt fokus på attraktivitet for næringslivet, både eksisterende og framtidig. Og 
kulturavdelingen som jobber for å skape aktivitet og attraktivitet for innbyggere, deltidsinnbyggere og 
besøkende. Dette er svært viktig for å skape trivsel hos innbyggere og tiltrekke seg nye innbyggere.  

Sektoren samarbeider godt med frivillighet, næringsliv og reiselivsdestinasjon og har vært med å utvikle 
Trysils reiselivsstrategi.   

2. Inkluderende og trivelig  

Innsatsområdet Inkluderende og trivelig er også et viktig element i sektorens arbeid med stedsutvikling og 
attraktivitet. Gjennom alt fra planarbeid til gjennomføring av konkrete tiltak legges det vekt på inkludering, 
tilgjengelighet og mangfold.  

Planavdelingen har en viktig rolle i hvordan samfunnet vårt utformes gjennom sine planoppgaver. I 
arealplaner skal det legges til rette for friområder, grønne lunger og møteplasser. Dette er viktig for 
inkludering og trivsel.  I samfunnsplanleggingen har vi også et stort ansvar for å ivareta de sosiale 
dimensjonene knyttet til FNs bærekraftsmål. 

Eiendomsavdelingen har ansvaret for eiendomsforvaltning, utvikling av tomter og boligområder og 
kommunale bygg og bidrar i utviklingen gjennom dette. Her er Strategisk boligplan et viktig styrende 
dokument og det skal skje mye i årene som kommer når det gjelder utviklingen av boliger.  

Fagområdet veg og andre avdelinger har en viktig rolle når det gjelder universell utforming og 
tilgjengelighet. Dette er viktig for at alle mennesker skal kunne delta aktivt i samfunnet. I tillegg har som 
nevnt kultur en sentral rolle når det gjelder å skape og tilrettelegge for møteplasser og aktiviteter.   

3. Skapende og kreative 

Hele sektoren må være innovativ, framtidsrettet og endringsvillig.  Samfunnet rundt oss er i konstant 
endring og innbyggernes behov og forventninger endres kontinuerlig. Alle avdelingene har et ansvar for å 
holde seg oppdatert innenfor sitt område og alltid søke nye kunnskap og nye metoder som kan effektivisere 
og bedre arbeidsprosesser.  

Sektoren er en del av både regionale og grenseoverskridende samarbeid og innovasjon er ofte et element i 
disse, som f.eks. i mobilitetsprosjektet til Site (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal).  

Som en del av tankegangen bak kommune 3.0 teoriene er det ekstra viktig å legge til rette for samskaping. 
Sektoren har derfor fokus på tett samarbeid med innbyggerne, næringslivet og frivilligheten. Som kommune 
må vi være bevisst på hva som er våre oppgaver og hva andre kan/bør ta seg av. Ikke alt er en kommunal 
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oppgave og i noen tilfeller kan kommunen være initiativtager, tilrettelegger og koordinator heller enn 
utfører.  

 
Utfordringer og målsettinger 

Rekruttering: En av de største utfordringene, ikke bare for sektoren, men for hele kommunen, er 
rekruttering. I en distriktskommune er det krevede å klare å rekruttere til kompetansearbeidsplasser. I tillegg 
er det en utfordring å få folk til å bli i stillinger. Sektoren har opplevd å rekruttere dyktige, unge ansatte som 
dessverre ikke blir lenge i stillingen. Her hviler det et ansvar for å ta godt vare på ansatte og nye innbyggere 
slik at de blir og trives. Innen flere områder er det også utfordringer knyttet til generasjonsskifter. Vi må 
legge godt til rette for kunnskapsoverføringer før ansatte med kritisk kompetanse slutter.  

Ressurser: Mangel på ressurser, både i form av personell og økonomi er en annen stor utfordring. Stor 
turnover i stillinger gir perioder med vakans og opplæring. Dette hemmer organisasjonen og gir lavere 
effektivitet. I vår sektor kommer dette til syne gjennom økt saksbehandlertid og svartid. Dette er uheldig 
med tanke på omdømme, service og vår rolle som tilrettelegger og utvikler. Å ha en tilstrekkelig stor stab 
med riktig kompetanse er derfor viktig. I tillegg er kommuneøkonomien svært presset. Dette gjør at vi ikke 
får gjort alt vi ønsker å gjøre, eller alt som omgivelsene ønsker at vi gjør. En kommuneøkonomi som 
skjæres til beinet og hvor fokus er på kun de lovpålagte oppgavene er en stor utfordring for en avdeling som 
skal drive med samfunnsutvikling. Utviklingsoppgaver ofres for driftsoppgaver og det blir en ond sirkel. Dette 
fordi mye av utviklingsarbeidet som gjøres ikke gir umiddelbart synlige resultater, men har en svært viktig 
effekt over tid på sentrale områder som stedsutvikling, bolyst, attraktivitet m.m. Alt dette er sentralt for 
innbyggervekst.  

Forventninger: Tett knyttet til punktet ovenfor om ressurser er også utfordringen knyttet til omgivelsens 
forventninger. Kommunen har utviklet seg, og 3.0 kommunen som vi gjerne vil være i dag har en helt annen 
rolle enn kommunen hadde for noen tiår siden. Det tar tid å omstille forventningene fra omgivelsene. Vi må 
derfor i større grad arbeide for å kommunisere rundt hva som er kommunens oppgaver og ikke. Vi må 
konstant drive utviklingsarbeid som inkluderer å vurdere riktig nivå på tjenester. Og vi må samarbeide med 
omgivelsene for å ta ut mest mulig effekter av samskaping.  

Disse tre utfordringene som nå er nevnt er overordnede og gjelder hele kommunen. I tillegg har vi mer 
sektor-spesifikke utfordringer/muligheter. En handler om veterinærsituasjonen. En landsomfattende 
problematikk som tar mye tid for landbrukskontoret og som vi håper lar seg løse i løpet av 2023 gjennom 
nye statlige tiltak. En annen handler om å redusere sesongbasert arbeidsledighet og å arbeide for et sunt 
arbeidsmarked.  

Sektor for samfunnsutvikling har noen utvalgte satsningsområder/muligheter i årene som kommer:  

Bygge laget: Det ene handler om å utvikle en velfungerende og samkjørt sektor som evner å jobbe 
tverrfaglig og som har stort fokus på samskaping, medvirkning, bærekraft, involvering og service.  

Boligutvikling: Trysil har behov for flere boliger. Alt fra elevhybler og rekrutteringsboliger til eneboliger og 
nye moderne boligformer. I årene som kommer vil sektoren ha stort fokus på å utvikle tomter og boliger for 
å tilfredsstille nåværende og framtidige behov.  

Sentrumsutvikling: Når sentrumsplanen blir vedtatt vil det være behov for å følge opp tiltak og muligheter i 
denne. Dette er en viktig oppgave for sektoren i årene som kommer.  

Destinasjonsutvikling: Sektoren ønsker også å bruke tid på å utvikle Trysil som destinasjon, i samarbeid 
med Destinasjon Trysil, næringsliv og innbyggere. Det er viktig med en omforent og bærekraftig utvikling 
hvor kommunen har en viktig rolle i å håndtere motstridende ønsker og behov. I den forbindelse er det 
ønskelig å legge en plan for besøksforvaltning. 

Tilflytting: Tilflytting er sentralt for å opprettholde innbyggertallet. Sektoren håper derfor å ha ressurser til å 
jobbe med tilflyttingsprosjekter i årene som kommer.  
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850 – Øvrig finans – premieavvik mm 

 

 
 
Kommentar 
1. Trysil kommune har to inntektskilder knyttet til kraftproduksjon som følge av konsesjonsvilkår. 

Konsesjonsavgifter avsettes til kraftfond og er plassert på budsjettskjemaet. Dette er avgifter som 
konsesjonær skal betale til kommunen og inntektene er øremerket til bruk for næringsutvikling. I tillegg 
til konsesjonsavgifter har kommunene inntekter i form av salg av konsesjonskraft. Kommunen har rett 
på å ta ut kraft, som vi selger videre. Dette salget forvaltes fra 2023 av Ishavskraft, og forvaltes slik at 
kommunen er garantert en inntekt (fastprisavtale er på 678,60,- pr MWh. Konsesjonskraftprisen er 
11,57 Øre pr kWh). Total selger kommunen 13,803587 GWh.  
 

2. Premieavvik er avviket mellom det som kommunen faktisk betaler til pensjonsselskapene og en 
beregnet normalkostnad. Dette har siden ordningen ble innført belastet kommunens driftslikviditet. 
Likviditetsmessig er dette et stort problem.  
Premieavviket skal dekkes inn igjen over 10 eller 7 år. (avhengig av tidspunkt avvikene oppsto) 

 
3. Utenom eiendomsskatt betaler Austri Raskiftet også et fastsatt beløp i 2012 Kroner. Dette blir årlig 

indeksert og fakturert i januar etter at konsumprisindeksen blir kjent. 
 

5. Inndekning av premieavvik må sees i sammenheng med pkt. 2, og viser hvilket beløp vi tilbakebetaler til 
oss selv på tidligere års premieavvik. 
 

6. Det avsettes midler til tapsføring på utestående krav som er uerholdelige, dvs. i de tilfeller hvor 
kommunen ikke kan rettslige innfordre kravene. 
 

7. Midler til lønnsoppgjør 2023 er budsjettert på ramme 850. Når neste års lønnsoppgjør gjøres gjeldene 
vil sektorene få tilført sine lønnsbudsjetter midler fra ramme 850. Til grunn for avsetningen ligger det en 
forventet lønnsøkning på 4,2 % i 2023 (jfr. KLP sine prognoser), overheng fra 2022 er budsjettert i 
sektorenes lønnsbudsjetter. I tillegg er det avsatt midler til sosiale utgifter.  

 
 
 
 
 
 

Ramme 850 - Øvrige finansposter med mer

Tall i hele tusen

2023 2024 2025 2026

Inntekter:

1 Salg av konsesjonskraft -7 640 -7 640 -7 640 -7 640

2 Premieavvik -50 240 -50 240 -50 240 -50 240

3 Refusjon Austri -2 885 -2 885 -2 885 -2 885

4 Sum inntekter -60 765 -60 765 -60 765 -60 765

Utgifter

5 Inndekning av premieavvik 14 778 14 778 14 778 14 778

6 Tap/nedskriving av fordr./garantier/omkostn. 150 150 150 150

7 Midler til lønnsoppgjør 7 053 7 053 7 053 7 053

8 Sum utgifter 21 981 21 981 21 981 21 981

9 Sum ramme 850: -38 784 -38 784 -38 784 -38 784
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851 – Overføringer fra Trysil kommuneskoger KF 

 
Budsjettet til Trysil kommuneskoger KF vedtas av kommestyret etter innstilling fra styret i selskapet. For 
2023 er det budsjettert med 13,21 millioner kroner i overføringer fra KF til eier. I tillegg vil kommuneskogen 
overføre midler for dekking av renter og avdrag på lånet som ble tatt opp for å innfri garantien til SØIR. Med 
dagens rente tilsvarer dette 1,15 millioner kroner. 
 
Budsjett for Trysil kommuneskoger KF behandles av kommunestyret som egen sak. 
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6. Investeringer 
 
Investeringer (påkostning) skiller seg fra vedlikehold ved at utgifter til påkostning er av investeringsmessig 
karakter. I merknadene til regnskapsforskriften presiserer Kommunal- og regionaldepartementet at løpende 
vedlikeholdsutgifter skal utgiftsføres i driftsregnskapet, mens påkostninger skal utgiftsføres i 
investeringsregnskapet og aktiveres i balanseregnskapet. Det er grunn til å påpeke at avgrensningen 
mellom vedlikehold og påkostning kun vedrører varige driftsmidler. 
 
Kommunal regnskapsstandard (KRS):  
Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet angir hvilke kriterier som må oppfylles for 
at en utgift kan klassifiseres som investeringsutgift, herunder skillet mellom vedlikehold og påkostning. 
Skillet mellom påkostning og vedlikehold bygger på definisjonene av vedlikeholdskostnader og 
utviklingskostnader i Norsk Standard (NS 3454) Livssykluskostnader for byggverk. Utgifter som ikke 
kan klassifiseres som påkostning (investeringsutgift) etter denne standarden, skal klassifiseres som 
vedlikehold (driftsutgift). Praktiseringen av skillet mellom påkostning og vedlikehold, vil til en viss utstrekning 
måtte baseres på faglig skjønn i det enkelte tilfellet. Dette skjønnet må utøves innenfor de rammer lov, 
forskrift og denne standarden setter.  
 
Kravet til at en anskaffelse kan defineres som en investering er at det har en verdi på over  
kr 100 000,- og en økonomisk levetid på mer enn tre år. Investeringsprosjekter i budsjett 2023 
ansees alle som investeringer jfr. KRS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Regnskap 2021  Oppr. Budsjett 2022 

 Opprinnelig 

budsjett 2023 

 Opprinnelig 

budsjett 2024 

 Opprinnelig 

budsjett 2025 

 Opprinnelig 

budsjett 2026 

1 Investeringer i  varige driftsmidler 66 739              179 182                      127 210                233 250                166 775                47 652                 

2 Tilskudd til  andres investeringer 153                    -                               -                         -                         -                         -                        

3 Investeringer i  aksjer og andeler i  selskaper 2 529                 2 000                           2 100                     2 200                     2 300                     2 100                    

4 Utlån av egne midler -                     -                               -                         -                         -                         -                        

5 Avdrag på lån -                     -                               -                         -                         -                         -                        

6 Sum investeringsutgifter 69 421              181 182                      129 310                235 450                169 075                49 752                 

7 Kompensasjon for merverdiavgift 4 772-                 16 623-                        11 139-                  26 821-                  17 002-                  4 638-                    

8 Tilskudd fra andre 3 156-                 8 450-                           13 526-                  21 504-                  23 088-                  4 800-                    

9 Salg av varige driftsmidler 7 458-                 -                               -                         -                         -                         -                        

13 Bruk av lån 51 659-              154 109-                      94 234-                  182 025-                126 685-                38 214-                 

14 Sum investeringsinntekter 67 045-              179 182-                      118 899-                230 350-                166 775-                47 652-                 

15 Videreutlån 7 562                 10 000                        15 000                  10 000                  10 000                  10 000                 

16 Bruk av lån til  videreutlån 8 269-                 10 000-                        15 000-                  10 000-                  10 000-                  10 000-                 

17 Avdrag på lån til  videreutlån 1 293                 -                               -                         -                         -                         -                        

18 Mottatte avdrag på videreutlån 2 525-                 -                               -                         -                         -                         -                        

19 Netto utgifter videreutlån 1 937-                 -                               -                         -                         -                         -                        

20 Overføring fra drift -                               -                         -                         -                         -                        

21 Avsetninger til  bundne investeringsfond 1 384                 -                               -                         -                         -                         -                        

22 Bruk av bundne investeringsfond -                     -                               -                         -                         -                         -                        

23 Avsetninger til  ubundne investeringsfond -                     -                               -                         -                         -                         -                        

24 Bruk av ubundne investeringsfond 1 596-                 2 000-                           10 411-                  5 100-                     2 300-                     2 100-                    

25 Dekning av tidligere års udekket beløp -                               -                         -                         -                         -                        

26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 212-                    2 000-                           10 411-                  5 100-                     2 300-                     2 100-                    

27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 227                    -                               -                         -                         -                         -                        

§ 5-5 investeringer 2023

Budsjett, Kommunedirektørens forslag
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Budsjettskjema på prosjektnivå (2B) 
 

  Prosjekt Investeringer 2023 - 2026 (tall i hele 

tusen) 

2023 2024 2025 2026 Udekket 

  Sentraladministrasjon           

  
 

          

1 Eget ark SÅTE IKT brutto alle kommuner 11 562 10 000 7 500 7 212   

    SÅTE IKT Trysil kommunes andel 3 854 3 216 2 412 2 404   

2 01048 Egenkapitaltilskudd KLP (ikke med i 
brutto inv.) 

2 100 2 200 2 300 2 100   

3 01047 Ombygging av toalett Trysil kirke tilpasset 
HC brukere, bårehus. 

3 000         

4 01047 Brannsikring Ljørdalen kirke 750         

5 01047 Brannsikring Tørberget kirke 750         

6 01047 Kompaktlaster til bruk på kirkgårdene           

7 01047 Forprosjekt oppvarming Trysil kirke   375       

8 01047 Brannsikring Østby kirke   1 000       

9 01047 Brannsikring Plassen kirke   1 000       

10 01047 Ombygging av toalett Søre Osen kirke 
tilpasset HC brukere, bårehus. 
Forprosjekt 2023. 

250   3 000     

11 01047 Brannsikring Søre Osen kirke       800   

12 01047 Brannsikring Nordre Trysil kirke       800   

13 04024 Biotoptiltak i Trysilelva 300 700       

14 06407 Flomsikring - overløp ved Litlfossen i 
Ljøra 

2 500         

15 01053 Beredskapsmateriell - kommunikasjon   230       

                

  Helse og mestring           

16 03044 Oppgradering ventilasjonssystem 
sykehjemmet 

100         

17 03045 Nye senger, madrasser og nattbord - 
Trysil bo- og aktivitetssenter 

  600 600 600   

18 03065 Oppgradering av 4 kjøkken - avd. 5 
(Borgtun) ved Trysil bo- og 
aktivitetssenter 

650         

19 03066 Utskifting av 45 skap ved avdeling 5 
(Borgtun) ved Trysil bo- og 
aktivitetssenter 

300         

20 03048 Ny dør til varemottaket på Trysil bo- og 
aktivitetssenter 

125         

21 03050 Avdelingsvis utskifting av møbler - Trysil 
bo- og aktivitetssenter 

  500 500 500   

                

    Oppvekst           

22 06360 Barnehager Innbygda (Østmojordet 
alternativet) 

33 160 56 570       

23 02025 Fremtidens undervisningslokaler og 
utnyttelse av av arealer - Innbygda skole 
og Trysil ungdomsskole 

350         

24 02026 Fremtidens undervisningslokaler   1 100       

25 06392 Forprosjekt - uteområder ved skoler og 
barnehager 

250         

26 06393 Akustikk klasserom TUS/innbygda 300         

27 06396 Utbedring av uteområdet ved 
sentrumsskolene 

2 395         

28 06409 Utbedring av lekeplasser ved 
barnehagene 

  800       

29 06410 
Utbedring av uteområder ved Jordet 
skole og Vestre Trysil skole 

  800       

30 06411 Lydisolering - kontorer syd 1.etg 
legesenter 

250         
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31 06412 
Lokaler for voksenopplæring og 
grunnskole for voksne 

          

                

  Samfunnsutvikling           

  Boligplan           

32 08001 Startlån (er ikke med i brutto inv.)   5 000 10 000 10 000   

33 040250 Kjøp av sentrumseiendommer 5 000 5 000 5 000 5 000   

34 06362 Bygdeberget - boligfelt - prosjektering og 
utbygging 

  10 750 23 000 1 500   

35 06389 Rekrutteringsboliger 2 750 3 000       

36 06227 Bolig i hht boligplanen/omsorgstrapp 3 500 33 300 45 000     

37 06434 Jordet boligfelt - prosjektering av nytt 
byggetrinn 

    750     

                

    Sentrumsutvikling           

38 040251 
Sentrumsutviklingsprosjekt 
(arrangement/kultur/aktivitet, profilering, 
næringsutvikling, fysisk utforming av 
sentrum, inkl torg) 

1 500 2 900       

39 040251 Tverga - aktivitetsanlegg/badeplass 3 200         

40 04025 Løkjavegen - veganlegg 750 6 250       

41   Parkeringshus ved rådhuset         20 000 

             

    Kultur           

42 06390 Forprosjekt - utvikling av kulturhuset 500         

43 06354 Bygdetunet - tiltaksplan og universell 
utforming 

2 050 1 000       

44 05001 Etablering av kafe/kiosk i Vestibylen i 
kulturhuset  

        350 

45 02028 BUA (utstyrsordning) investering og 
lokaler 

200         

46 02029 Ny kinomaskin (filmfremviser) 1 043         

47 05005 Kulturhuset Hagelund         50 000 

48 05002 Kunstprosjekt i Kongeparken, "Kongen på 
flukt" 

2 500         

49 05003 Låsesystem - kulturskolen (meråpent) 130         

50 05004 Bokbil/bokbuss til biblioteket 500         

                

    Vann/avløp           

51 06387 Utvidelse av Innbygda renseanlegg 15 000 60 000 50 000     

52 06413 HB218 - ekstra kammer 5 000         

53 06399 Rehabilitering av ledningsnett i 
Vikabakken 

  4 100       

54 06398 Nytt ledningsnett - Løkjavegen - sees i 
sammenheng med veganlegg og torg 

1 000         

55 06355 Slambehandlingsanlegg 1 000 13 500 13 500     

56 06404 Utskifting av ledningsnett ved PA306 (sør 
i Trysil sentrum)  

1 600         

57 06414 Smestadjordet - utskifting av VA-
ledninger 

1 500         

58 06415 Ny grunnvannsbrønn - Djubo 800         

59 06380 Sanering av eternittledning i Liavegen og 
Korsbergsvegen, samt justering av 
vegkrysset Liavegen/Korsbergsvegen 

500         

60 06433 Ny overføringsledning fra vannverk til 
HB205 - prosjektering 

500         

61 06325 Sonevannmålere og elektroniske målere 400 400 1 000     

62 06416 Overgang til varmepumper (luft til luft) til 
oppvarming i 3 mindre vannverk og 4 
mindre avløpsrenseanlegg 

245         
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63 06417 Rehabilitering av ledningsnett i 
Kjellåsvegen 

    1 450 9 050 780 

64 06418 Overbygg over luker på HB203, HB 204 
og HB232 og HB 242 

    1 000     

65 06419 Vestadjordet - utskifting av VA-ledninger       4 480   

66 06420 Vannledning mellom Flendalsvegen og 
Liavegen (nord) - ringledning 

      1 110   

67 06421 Bekkevegen - utskifting av VA-ledninger       700 1 800 

68 06422 Vestsidevegen - utskifting av VA-
ledninger 

        19 180 

                

                

    Plan og miljø, byggesak og geodata           

69 06306 Skilting- vegnavn 400         

70 06423 Ny bil til fagområdet geodata 500         

                

    Eiendomsavdelingen           

71 06184 Oppgradering av kommunale boliger 2 125 2 125 2 125     

72 06348 Grimsåsen - statlig sikret friluftsområde 400         

73 06369 Ladestasjoner for el-biler 350 350 350     

74 06424 Carport til Prestegarden     500     

75 06425 Parkeringshus ved legesenteret         22 000 

                

    Trafikksikkerhet, vegvedlikehold og 
kommunale biler 

          

76 06019 Utbedring av Nybergsund bru 1 000         

77 06221 Utskifting av biler 4 200 4 200 4 200 4 200   

78 06363 Gangveg ned Antonsbakken (mellom 
Liavegen og Storvegen), fortau langs 
Liavegen og Skredderbakken 

    2 600 6 650   

79 06365 Oppgradering av kommunalt vegnett 2 000 2 000 2 000 2 000   

80 06085 Asfaltering og reasfaltering  1 700 1 700 1 700 1 700 1 100 

81 06426 Fortau ved Sørhusjordet og nordøst for 
parkeringsplass ved rådhuset 

    500 1 000 1 000 

82 06376 Vegbelysning - overgang til LED-
belysning 

1 000 1 000 500     

83 06427 Styring av gatelys 1 500         

84 06428 Oppgradering av overvannssystem i 
Nybergsund 

1 500         

85 06429 Utstyr til vegvedlikehold-/drift 750         

86 06430 Vegbelysning - Bekkevegen og parkering 
ved Hagelund 

  500       

87 06431 Veghøvel   6 900       

88 06163 Vegrekkverk 600 600       

89 06432 Vegbelysning langs FV2162 - 
Ljørdalsvegen - rett øst for Østby sentrum 

      350   

90 06400 Utbedring av Skjæret bru 900         

91 06364 Trafikktiltak som følge av 
rekkefølgebestemmelser i 
kommuneplanens arealdel 

125         

    Sum investeringer 127 210 233 250 166 775 47 652 116 210 
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Sentraladministrasjon 
 

1. SÅTE IKT brutto alle kommuner 
 
SÅTE IKT Trysil kommunes andel (brutto beløp) 

 

2. Egenkapitaltilskudd KLP  
Trysil som eier i Kommunal Landspensjonskasse må inn med egenkapitalinnskudd, og beløpet 
beregnes ut fra kommunens premiereserver i selskapet.  
 

3. til 12. Fellesrådets investeringer (se eget vedlegg) 
 

13. Biotoptiltak i Trysilelva 
Trysil kommune har fått tilsagn om å iverksette biotoptiltak i Trysilelva og skal selv sørge for 
prosjektering, anbud og gjennomføring. Midlene er tenkt benyttet som kommunal egenandel.  
 

14. Flomsikring - overløp ved Litlfossen i Ljøra 
Flere private eiendommer har i flere flomsituasjoner i Ljøra de siste årene blitt påført skader. Flere 
grunneiere har av den grunn sendt inn en søknad til NVE om å få bygget et flomoverløp øst for 
gangbrua ved Litlfossen. Når det er flom renner Ljøra over på dette stedet, men en må senke terskelen 
slik at vannet renner der ved noe lavere vannføring og på den måten reduserer sannsynligheten for at 
Ljøra skal gjøre skader på bygg og eiendommer. En mente først å få NVE til å påta seg prosjektet og at 
vi dekker lokal egenandel. Vi fikk tilbakemelding om at NVE ikke har kapasitet til dette, men ønsket at vi 
søkte om å gjennomføre det i egenregi. Ny søknad ble sendt inn. Denne har ikke blitt behandlet av NVE 
ennå, men vi har fått tilbakemelding om at den blir med i behandlingen våren 2023.  
 

15. Beredskapsmateriell 
Mange innbyggere forbereder seg på å i større grad enn tidligere kunne klare seg selv i 72 timer på 
egenhånd. Ved større utfall av elektrisitet vil også etter noen timer mobilnett falle ut og etter det også 
nødnettet. Det er behov for å ha en lokal backup. En tenker at vi kan bygge videre på allerede 
eksisterende VHF-samband som går via basestasjon på Sæteråsen. 
Ved å sette opp en repeater et stykke øst for Østby vil vi kunne nå samtlige 15 valglokaler - 
samlingspunkter som er definert som oppmøtesteder dersom det meste «går i svart».  Investeringen 
dekker repeater, 15 VHF-radioer (walkietalkier) til lokalene, 6 stk. til helse og mestring samt en 
nødnettsradio. 
 
 

Helse og mestring 
 

16. Oppgradering ventilasjonssystem sykehjemmet 
Noe gjenstående arbeider fra prosjektet startet i 2022. 

 

17. Nye senger, madrasser og nattbord - Trysil sykehjem 
Prosjektet ble påbegynt i 2022 og går i korte trekk ut på å skifte ut eldre senger til modeller det finnes 
reservedeler til og som kan rengjøres enklere. 
 

18. Oppgradering av 4 kjøkken ved avd. 5 (Borgtun) Trysil bo- og aktivitetssenter 
Borgtun ble bygget for over 20 år siden og utformet utfra at pasientene var oppgående og mer 
resurssterke enn de er i dag. Kjøkkenene ble bygget hjemmekoselige og skulle være en del av 
miljøbehandlings tiltakene i avdelingen. Kjøkkenet har ikke tidligere blitt renovert, og det bærer preg av 
mye bruk over tid. 
I dag stiller ikke lengre kjøkkenet opp mot de hygieniske kravene, skapdørene er slitt og faller av, det er 
bobler inne i kjøkkenskapene etter fukt, og det mangler god løsninger for at kjøkkenet skal være en god 
arbeidsplass. Det er også vanskelig å holde det rent, og det kommer smuss opp under skapdørene som 
er ødelagt. Hvitevarene har begynt å gå i stykker, det har blitt kjøpt inn noen nye hvitevarer den siste 
tiden. Avtrekksviftene er også ødelagt på enkelte enheter.  
I fremtiden er det et ønske om at avdelingen får egne postverter, dette er ikke kjøkkenene utformet til. 
Det er heller ikke utformet etter ren og uren sone. Det har de siste årene kommet inn avvik i forhold til 
hygiene og at det er vanskelig å holde det rent. 
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19. Utskifting av 45 skap ved Trysil bo- og aktivitetssenter 5. avdeling (Borgtun) 
4. avdeling på Trysil bo- og aktivitetssenter ble renovert for ca. 15 år siden. Det er 18 pasientrom med 
hvert sitt bad. Badene er ikke utformet i forhold til BANO-bad, og det er lite oppbevaring til såper, 
håndklær og toalettsaker. Slik badene er per i dag er det kun en liten hylle ved siden av vasken til å ha 
disse tingene på. Det er et behov for å ha et langskap på hvert av badene. 
5. avdeling på Trysil bo- og aktivitetssenter ble bygget og stod ferdig i 2001. Det er fire enheter i 
avdelingen, med 5-7 pasientrom på hver enhet. Tilsammen 27 pasientrom med hvert sitt bad. På 
badene er det per i dag et lite skap montert til å ha håndklær og toalettsaker i. Skapene er montert nær 
dusjen. Det er fuktskader på alle skapene, og noen av dem mangler dør. På grunn av stor slitasje og 
fuktskader klarer man ikke tilfredsstille kravene til renhold. Det er behov for nye skap på hvert 
pasientbad, men da langskap montert ved siden av vasken til å oppbevare håndklær, toalettsaker, 
såper osv. 
 

20. Ny dør til varemottaket på sykehjemskjøkkenet 
Tiltaket gjelder ny type dør til varemottaket på bo- og aktivitetssenter. Tiltaket var satt opp på budsjett 
for 2022, men da den gamle lot seg reparere enda en gang ble investeringen flyttet til 2023. 

 

21. Avdelingsvis utskifting av møbler - Trysil sykehjem 
Møblene i avdelingene på sykehjemmet begynner å bli utslitt. Det er sprekker i treverk møblene, som 
gjør at det ikke er hygienisk lenger. Det er også sprekker i plast duk på stoler og sofaer slik at væske 
trekker igjennom og man får ikke opprettholdt et godt renhold. Det legges opp til en investeringsplan 
med å skifte ut møblene i en hel avdeling samtidig på samme år. 

 
Oppvekst 
 

22. Barnehager Innbygda (Østmojordet alternativet) 
Tiltaket gjelder prosjektering og bygging av ny barnehage på Østmojordet. Kostnadsestimatene er 
basert tidligere kalkyler utarbeidet i forbindelse med saken. 
 

23. Fremtidens undervisningslokaler og utnyttelse av arealer - Innbygda skole og Trysil 
ungdomsskole 
Det er behov for en kartlegging av eksisterende arealer og vurdering av eventuelle endringer i de 
eksisterende skolelokalene med tanke på fremtidens behov. Kartleggingen vil kunne ivareta 
perspektivene på kapasitet elevtall, sambruk/kombinert barneskole/u-skole og fremtidens 
undervisningslokaler. Noe arbeid utføres i 2022 og prosessen fortsetter i 2023. 

 

24. Oppgradering  av møbler - fremtidens undervisningslokaler 
Et forprosjekt vedr fremtidens undervisningslokaler vil gi føringer for eventuelt endret behov i møblering. 
Pr nå så vil det allikevel være viktig å kunne bytte ut noe av det eksisterende møblementet kontinuerlig 
da noe av det eksisterende er svært gammelt/utslitt. 
 

25. Forprosjekt - uteområder ved skoler og barnehager 
Et forprosjekt vil gi en oversikt over behov og vi kan knytte eksisterende delplaner sammen til et 
helhetlig behov. Det vil også gi oss en tiltaksplan som går over tid, slik at vi kan effektivisere innkjøp og 
oppføring av nye lekeapparater/aktivitetsarenaer. Noe arbeid utføres i 2022 og prosessen fortsetter i 
2023. 
 

26. Akustikk klasserom TUS og Innbygda skole 
Det ble i sommeren 2020 foretatt akustikkmålinger på noen av klasserommene på TUS. Målingene 
viste at en bør monteres akustikkplater i noen av klasserommene. Dette er et HMS tiltak og således et 
viktig tiltak både i forhold til læringsmiljø og arbeidsmiljø.  
 

27. Utbedring av uteområdet ved sentrumsskolene 
Saken er behandlet av hovedutvalg for oppvekst og kultur 29. august og i hovedutvalg for forvaltning og 
teknisk drift 31. august og går i korte trekk ut på å gjøre uteområdene mer innbydende og anvendelige. 
Totalkostnad for 2022-2023 er kr 2 920 000. Fratrukket spillemidler på kr 1 117 500 får en egenandel på 
kr 1 829 500 

 

28. Utbedring av lekeplasser ved barnehagene 
Tiltak vil bli iverksatt ut fra resultat i forprosjektet uteområder ved skoler og barnehager  
(investeringstiltak nr 26 i Oppvekst) og planlegges utført vår/sommer 2023. 
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29. Utbedring av uteområdene ved Jordet skole og Vestre Trysil skole 
Tiltak vil bli iverksatt ut fra resultat i forprosjektet uteområder ved skoler og barnehager  
(investeringstiltak nr 26 i Oppvekt) 
 

30. Lydisolering – helsestasjon (legesenter 1. etg syd) 
Det er behov for utbedring av den sørlige delen av helsestasjonen. Det er lytt mellom kontorene slik at 
personvernet ikke ivaretas på best mulig måte. Kvaliteten på lys og luftkvaliteten er heller ikke 
tilfredsstillende. Budsjettrammen som legges inn i budsjettforslaget tar kun høyde for lyd og lys. 
 

31. Lokaler til voksenopplæring og grunnskole for voksne (GSV) 
Dagens lokaler er dimensjonert for tidligere vedtak når det gjelder bosetting. Dersom vi har bosetting i 
samme størrelsesorden i 2023 som i 2022, må vi ut på leiemarkedet eller gjøre tiltak i egen 
bygningsmasse. 
 
 

Samfunnsutvikling 
 

32. Startlån 
De årene før 2018 var det en konservativ utlånsramme på kun 2 millioner. I hovedsak gikk det til å 
dekke egenkapitalandelen for låntakeren. Imidlertid var det stor etterspørsel, og man gikk tom for midler 
i løpet av 1. halvår 2017. Etter møter med Husbanken i Oslo og Trysil våren 2017 ble man klar over de 
muligheter man kunne tilby gjennom å øke utlånsrammen. Husleieprisene i Trysil er høye og mange vil 
få betydelig mindre i boutgifter ved å kjøpe egen bolig. Man så det som positivt å kunne hjelpe 
førstegangsetablerere og vanskeligstilte slik at de ble boende i kommunen vår.  
 
Denne analysen førte til at det for høsten 2017 ble foreslått å søke om en tilleggsbevilgning på 6 mill. kr, 
slik at totalrammen for 2017 ble 8 mill. kr. Dette ble vedtatt, søknad sendt, og Husbanken innvilget de 
omsøkte 6 mill.kr. 
For 2018 til 2020 ble det da vedtatt og søkt om en ramme på 8 mill. kroner for å kunne fullfinansiere 3-5 
boliger per år. De siste årene har vi økt rammen ytterlige til 10 mill. kr. Erfaringene er positive. Man har 
jobbet målrettet med dette for å finne de brukere som skal få tilbudet. Den begrensende faktor i dette 
bildet er ikke søkernes finansielle posisjon og valgbarhet, men det begrensede tilbudet på egnede og 
prisriktige boliger i markedet. 
 
Det har ikke vært spesielle forhold knyttet til mislighold, selv om man hele tiden må ta høyde for risikoen 
ved å gi startlån. 
 
Under perioden med budsjettarbeidet ligger det grunnet innbetalinger rundt kr 20 millioner i ubenyttede 
startlånsmidler, hvis en tar med bundne midler til formålet. 
 

33. Kjøp av sentrumseiendommer 
Trysil kommune ønsker å kunne kjøpe eiendommer som ligger i eller nær sentrum for å lette muligheten 
til å følge opp boligplanens intensjoner. 
For å gjøre arbeidet rasjonelt er det ønskelig at det avsettes midler årlig noen år framover. 
 

34. Bygdeberget - boligfelt - prosjektering og utbygging 
Gledelig mange har kjøpt tomt i første trinn av utbyggingen av Bygderberget. Det er ønskelig å i 
samsvar med gjeldende planer etablere flere tomter i området. For å ikke overbelaste eksisterende 
avløpstransportsystem (ledningsnett og pumpestasjoner) vil et nytt trinn utløse behovet for å bygge et 
lengre ledningsnett langs Bygderberget fram til Bergevegen slik at dette kan koples inn på eksisterende 
ledningsnettet tilknyttet Bjønnåsen. 
 

35. Rekrutteringsboliger  
Nyansatte kommunalt ansatte har i en årrekke meddelt at det er vanskelig å finne seg en bolig i Trysil 
og en har opplevd at de foretrukne kandidater har sagt nei til stillinger på grunn av boligsituasjonen. 
Kommunestyret ønsket i påvente av en rekrutteringsplan å legge inn 3 millioner kroner i 
investeringsbudsjettet i 2022 og avsette midler utover i økonomiplanperioden for at kommunen kan 
investere i noen rekrutteringsboliger. Kommunen kan for eksempel tilby nyansatte en slik 
rekrutteringsbolig i en periode på inntil 2 år fra ansettelse. Tiltaket skal være selvfinansierende. 
Prosjektet ble påbegynt i 2022, men medførte ikke de helt store utgiftene da.  
 

36. Bolig i hht boligplanen/omsorgstrapp 
Det er behov for flere boliger for brukere av helse- og omsorgssektorens tjenester. Eksakt behov er ikke 
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ferdig utredet ei heller plassering, men mange er tenkt bygget i nærheten av dagens sykehjem og 
Østhagen. 
 

37. Jordet boligfelt – nytt byggetrinn 
Avhengig av hvor fort en selger ledige tomter og behovet for nye melder seg bør en prosjektere neste 
byggetrinn i utbyggingen i det «nye» feltet Kongsbakken. Neste trinn har 13 boligtomter. 

 
Sentrumsutvikling 
 

38. Sentrumsutviklings-prosjekt 
Sentrumsutvikling-prosjektet er igangsatt og ble startet for å realisere den kommende sentrumsplanens 
intensjoner, inkludert etablering av torg. Det er etablert en styringsgruppe og 4 prosjektgrupper som 
jobber med: arrangement/kultur/aktivitet, profilering, næringsutvikling og fysisk utforming av sentrum. 
Midlene skal gå til tiltak som disse gruppene initierer og gjennomfører.  
 

39. TVERGA  
Prosjektering og realisering av aktivitetsanlegg/badeplass ved flomvollen nedenfor Fladhagenparken. 
1,3 mill. er avsatt som kommunens egenandel i kommunestyrevedtak PS 1/2022, og økes med kr 
200 000 pga. av økte kostnader og forsinkelser pga. sentrumsplanen som ble utsatt. Målet er å bygge 
sommeren 2023.  
 

40. Løkjavegen - veganlegg 
Det har over lengre tid vært et ønske om å gjøre tiltak i Løkjavegen for å øke sikkerheten for myke 
trafikanter, forbedre vei og trafikksituasjon. Dette prosjektet er ment som et samarbeid mellom Trysil 
kommune og grunneierne i Løkjavegen hvor også grunneierne bidrar økonomisk. Denne jobben bør 
gjøres i sammenheng med opprydding etter VA-arbeidene som påbegynnes høsten 2022. Det finnes 
ikke en komplett byggeplan for dette arbeidet. Denne må baseres på vedtatt sentrumsplan. Det er 
derfor vanskelig å si hvor mye dette anlegget vil koste.  
 
 
 

41. Parkeringshus ved rådhuset 
Parkeringsanlegg i Trysil sentrum for å dekke besøksparkering, men også for å dekke privat 
parkeringsbehov knyttet til ny bebyggelse. I kommende sentrumsplan betinger redusert krav til 
parkeringsplasser ved egne bygg at parkeringsbehovet kan dekkes i fellesanlegg. Det foreslås at det 
etableres parkeringshus mellom Trysil rådhus og Liavegen.  Det er beregnet at beløpet vil kunne gi ca. 
60 parkeringsplasser.  
 
Kultur 
 

42. Forprosjekt - utvikling av kulturhuset 
Det ble i 2016 gjennomført et forprosjekt for rehabilitering av kulturhuset Hagelund med bakgrunn i 
politisk vedtak og behov for modernisering av kulturhuset. Prosjektet har i 2022 blitt tatt opp igjen for å 
utvikles i tråd med sentrumsutviklingsprosjektet og verbalforslag i kommunestyret der det ble forslått å 
vurdere en samlokalisering av bibliotek, kulturavdeling og kulturskole for å samle og styrke kulturtilbudet 
i kommunen. En administrativ arbeidsgruppe har jobbet med utredningen og vil fortsette arbeidet i 2023 
med dette mandatet:  
«Det gjøres en helhetlig vurdering av kulturlivet i Trysil sine behov for lokaler. Inkludert i vurderingen er 
både kommunens egne tjenester innen feltet, men også frivillighetens ønsker og behov. Det legges vekt 
på mulighetene for samdrift og samlokalisering. Det legges fram minst to forslag til løsninger med ulike 
kostnadsnivåer (f.eks. minimumsnivå og ønsket nivå), med utgangspunkt i eksisterende lokaler og evt. 
tilbygg/påbygg.»  
 
 
 

43. Bygdetunet - tiltaksplan og universell utforming 
Trysil kommune eier Trysil bygdetun, og samarbeider med ANNO museum som har driftsansvaret. 
Hovedutvalget for Oppvekst og kultur har vedtatt «Virksomhets- og utviklingsplan for Trysil Bygdetun 
2018-2028» den 4.9.2018. Utvikling av Trysil bygdetun er nødvendig for forsvarlig drift og skissene som 
er utarbeidet i planen hadde en framdriftsplan på 4 år som har blitt noe forsinket. Følgende gjenstår og 
foreslås i en videre framdriftsplan med investeringer:  
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1 3.0 Påbygg kafé-/ infobygg med 
terrasse, inkl. noe veg og 
plassarbeid for universell 
utforming.  

2 050 000 2023 

2 6.0 Gapahuk 
7.0 Skilting 
1.0 Veg- og plassarbeider, resten 
5.0 Formidlingsarena / «amfi» inkl. 
scene-bygg 

60 500 
88 000 
634 000 
217 500 

2024 

 
 

44. Etablering av kafe/kiosk i Vestibylen i kulturhuset 
Da søket etter eksterne kafédrivere vinteren 2021/2022 ikke gav noen resultater, ser kulturavdelingen 
på muligheten for å drifte egen kafé. Vi ønsker å opprette en kafé med et vareutvalg som er rettet i stor 
grad mot ungdom og unge voksne, for å kunne gi de et sentrumsnært tilholdssted der det er mulig å få 
kjøpt enkle kafévarer til en billig penge. Vi ønsker fast åpningstid fredag-søndag og tirsdag kveld i 
forbindelse med kino. Ut over den faste åpningstiden vil vi kunne holde åpent ved egne 
kulturarrangement og i tillegg legge til rette for at lag og foreninger kan leie seg inn i kafékonseptet for å 
kunne holde egne kafékvelder uten å måtte forholde seg til innkjøp, svinn osv. Kafékonseptet bør sees i 
sammenheng med kinokiosk da inntjening fra kiosk vil være stor hjelp til dekning av lønnskostnader 
knyttet til kaféen 
For å drifte kino på en økonomisk fornuftig måte i dag er det helt essensielt med en egen kinokiosk. 
Mange av produktene som tilbys i kinokiosken er så sterkt knyttet til selve kinoopplevelsen at det for 
publikum ofte er et av argumentene for å se film på kino, fremfor i sofaen hjemme. I en 
markedsundersøkelse som er gjort på norske kinoer sier over 90% av kinogjestene at kinokiosken har 
betydning og 75% sier den er viktig for totalopplevelsen på kino. Kinoer vi har vært i kontakt med 
melder om at de tjener ca. 40-80 kroner i kiosken for hver solgte billett.  
Det trengs å gjøre investeringer for å etablere kafe/kiosk i Vestibylen i kulturhuset.  
 

45. BUA Trysil (utstyrsordning) investering og lokaler 
BUA står for «Barn Unge Aktivitet» og er en nyetablert utlåns-ordning i kommunens regi som skal låne 
ut sports-/frilufts-/aktivitetsutstyr, for å skape øke fysisk aktivitet blant særlig barn og unge, uten å øke 
forbruket av utstyr. BUA Trysil har blitt etablert i 2022 i kjelleren i kulturhuset, med både kommunale og 
eksterne midler, og vil i 2023 ferdigstille lokalene og gjøre flere investeringer av utstyr som skal være til 
utlån.  
 

46. Ny kinomaskin (filmfremviser) og lerret 
Kinomaskinen til Trysil kino er over 10 år gammel og begynner å bli utslitt og utdatert. Garantien er 
utgått. Det må kjøpes ny kinomaskin og lerret for å sikre en stabil kinodrift. Det ble bevilget midler i 
2022, med egen sak i kommunestyret PS21/2022. Et anbud er gjennomført deretter.  
20% av investeringen blir tatt i 2022 ved bestilling, og 80% av investeringen skal betales ved levering av 
utstyret ca. april 2023.  
 

47. Kulturhuset Hagelund 
Tiltaket må ses i sammenheng med punkt 42. Forprosjekt - utvikling av kulturhuset.  
Midler til renovering/modernisering av kulturhuset har vært i økonomiplanen siden 2016, og ligger nå 
som udekket. Den nye utredningen vil vise hvor mye kostnadsrammen vil bli i to forslag til løsninger 
med ulike kostnadsnivåer (f.eks. minimumsnivå og ønsket nivå). 

 

48. Kunstprosjekt i kongeparken «Kongen på flukt» 
Trysil kommune har i samarbeid med Trysil historie- og museumslag og Nybergsund 
Grendeutvalg utarbeidet en skisse for kunstprosjekt i Kongeparken i Nybergsund.  
I arbeidet har kunstneren Vebjørn Sand vært involvert. Grunnideen var å få kjøpe Vebjørn Sands 
kunstverk «Kongen på flukt» som viser kong Haakons flukt fra bombene i Nybergsund i krigsutbruddet 
11.april 1940. Vebjørn Sand har malt et 4x3m stort maleri ut fra originalfotografiet av Kongen på flukt, 
og maleriet står i Roseslottet i Oslo. Det er dette maleriet Trysil kommune ønsker å kjøpe og plassere i 
riktige historiske omgivelser i Nybergsund. Maleriet har en verdi på 1,5 millioner og det er søkt og 
bevilget 1 mill. i tilskudd fra Sparebankstiftelsen Hedmark. For å fullfinansiere prosjektet mangler 1,5 
mill. til kunstverk og tilrettelegging av infrastruktur (strøm, vei, lyd og lys) og montering av kunstverk 
samt infotavle.  
 
Dette vil bli et nasjonalt samfunnsviktig kunst- og kulturprosjekt i Kongeparken i Nybergsund, som også 
forsterker formidlingen av den historisk avgjørende og dramatiske hendelsen i krigsutbruddet 11.april 
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1940, nemlig Kongens Nei. Det var i Nybergsund kongen møtte i statsråd for å signere dokumentet som 
avslår Tysklands ultimatum om å utnevne Quisling til Statsminister. Kongens Nei var avgjørende for 
opprettholdelsen av vårt styresett, kongehus og demokrati. Tyskerne svarte med bombeangrep og det 
var i Nybergsund kong Haakon flyktet mellom bombene og inn mellom trærne i det som i dag er 
Kongeparken. 
 
Hvis kunstverket «Kongen på flukt» plasseres i Kongeparken vil det stå der det historisk hører hjemme, 
og det vil være åpent og lett tilgjengelig for alle, samt at det vil legges til rette for omvisninger og 
skoleopplegg, og sørges for god formidling og informasjon til allmennheten. Kunstverket vil i seg selv ha 
stor attraksjonskraft med den anerkjente kunstneren Vebjørn Sand, og kunstprosjektet vil ta vare på og 
skape forståelse for vår kulturarv, norgeshistorie og bidrar til en opplevelsesrik og god lokal møteplass 
for samhold og felles opplevelser knyttet til krigshistorien, Kongens Nei og Kongen på flukt. 

 

49. Nytt låsesystem kulturskolen (meråpent) 
Det er etterspurt fra Ungdomsrådet og elever på kulturskolen å kunne ha tilgang til kulturskolens lokaler 
etter åpningstid til øving og atelier. For å løse dette trengs det et adgangskontroll-system.  
 

50. Bokbil/bokbuss til biblioteket  
Bakgrunnen for ønsket om en «bokbil/-buss» er at biblioteket kjører ut til alle skoler og barnehager i 
grendene med bøker, i ordningen «Gi meg en A». Høsten 2022 har biblioteket også startet et nytt 
prosjekt; biblioteket ut i grendene. Med en bokbil som er ferdig innredet med bøker til enhver tid vil dette 
tilbudet være enkelt og lettere gjennomførbart enn det er per nå. Nå må alle bøker pakkes i kasser og 
bæres ut i en lånt varebil for hver gang. Dette medfører mye tunge løft og er tidkrevende. Om biblioteket 
har en slik bokbil kan de også utvide tilbudet ytterligere, for eksempel til brukere i kommunen som ikke 
kommer seg til biblioteket, og til andre morsomme stunt og stands.  

 
Eksempelbilde 

 
Vann/Avløp 
 

51. Utvidelse av Innbygda renseanlegg 
Antall personekvivalenter anlegget er dimensjonert for (24 000) er passert. Rensekravene overholdes 
per i dag, men en sliter hydraulisk. Det vil si hvor stor mengde anlegget kan takle. Vi har i tilknytning til 
store nedbørsmengder og smelteperioder opplevd at avløpet på grunn av store mengder fremmedvann 
har gått i overløp. Utbyggingstakt av fritidsboliger og store mengder innlegg spesielt fra hytteområder 
rundt Trysilfjellet tilsier at anlegget må utvides. 
 

52. HB218 – ekstra kammer 
Store utbygginger ved turistsenteret gjør at vi i perioder har svært liten margin på leveringsdyktighet av 
vann. Investeringen går ut på bygge et kammer nummer 2 i tilknytning til eksisterende «høydebasseng» 
som vi overtok fra Trysilfjell utmarkslag – opprinnelig bygget som pumpesump for kjøp av vann fra Trysil 
kommune. 
 

53. Rehabilitering av ledningsnett i Vikabakken 
Ledningsnettet i Vikabakken er av eldre dato. Det er innlekk i spillvannsledningen og trolig noe utlekk 
fra overvannssystemet. Både vann-, spillvann og overvannsledninger bør skiftes ut. 
 

54. Nytt ledningsnett – Løkjavegen – sees i sammenheng med veganlegg og torg 
Prosjektet er påbegynt i 2022 og midler er til noe oppussing og reasfaltering. 
 

55. Slambehandlingsanlegg 
Det er behov for å ha en framtidsrettet løsning på slammet. (restprodukt etter avløpsrensingen)  
Etter en anbudsrunde er det inngått en kontrakt med en leverandør. Bygging og overtakelse skjer 2024, 
men før den tid samkjøres prosjekteringen med utvidelse av Innbygda renseanlegg (tiltak 51) 
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56. Utskifting av ledningsnett ved PA306 (sør i Trysil sentrum) 
Avløpsledningsnettet ved PA306 ligger utsatt til for flom og er ikke tett – gammel betongledning. 
Ledningsnettet må rehabiliteres. 
 
 

57. Smestadjordet – utskifting av VA- ledninger 
Oppgradering av eldre vann- og avløpsledningsnett med driftsproblemer i form av lite fall. 
 

58. Ny grunnvannsbrønn Djubo 
Vi foreslår å etablere en ny borebrønn ved Djubo på grunn av veldig lav pH i den ene eksisterende 
grunnvannsbrønn (GB004). Lav pH betyr at vi bruker mye mer kjemikalier for å justere opp pH-en til et 
akseptabelt nivå. Vannkvaliteten er også dårligere enn i den andre med tanke på høyt innhold av 
mangan. Summen dekker prosjektering og prøveboring. 
 

59. Sanering av eternittleding i Liavegen og Korsbergsvegen, samt justering av vegkrysset 
Liavegen/Korsbergsvegen 
Lednignsanlegget blir ferdigstilt i 2022. Bevilgning for 2023 skal dekke oppussing, asfaltering og 
stramme opp vegkrysset for å gjøre det mer trafikksikkert – en utredning som kom i sammenheng med 
planene om å bygge ny barnehage på Kvea. 
 

60. Ny overføringsledning fra vannverk til HB205 – prosjektering 
Overføringskapasiteten mellom vannverk VB210 og høydebasseng HB205 er i dag «en flaskehals». Det 
må legges ny ledning i større dimensjon. I første runde må tiltaket prosjekteres. 
 

61. Sonevannmålere og elektroniske målere 
En har hatt stor nytte av sonevannmålerne som er installert de siste årene. Imidlertid er det fortsatt 
mange steder det er for store områder som er dekket – områder som bør deles opp for å få enda bedre 
kontroll med vannforbruket sett i forhold til hva forbruket normalt burde vært. Når en i tillegg får inn 
elektroniske vannmålere hos abonnentene innenfor samme område, vil en finne eksakt lekkasjeprosent 
samt kunne gå mer målrettet etter lekkasjestedet. 
 

62. Overgang til varmepumper  
Etter å ha oppnådd en god besparelse i kWh i høydebassengene erstattes eldre el-varmekilder 
(varmevifter) også i vannbehandlingsanleggene i Øverbygda, Jordet og Nybergsund, samt 
avløpsrenseanleggene i Nybergsund, Jordet, Østby og Søre Osen 
 

63. Rehabilitering av ledningsnett i Kjellåsvegen 
Ledningsnettet i Kjellåsvegen er i dårlig forfatning. Vi har registrert mye innlekk på avløpsledningen og 
lekkasjer på vannledningsnettet. I området er det felleskummer hvor vann og avløpsledninger møtes i 
samme kum. Dette omfatter rehabilitering av ca. 520 meter VA-ledningsnett.  
 

64. Overbygg over luker på HB203, HB204, HB232 og HB242 
Gjennom risikoanalyser og farekartlegging ser en behovet for å sikre eksisterende luker på toppen av 
høydebassengene enda bedre.  
 

65. Vestadjordet – utskifting av VA-ledningsnett 
Ledningsnettet i Vestadjordet er gammel og er i dårlig forfatning. Vannledningsnettet er også 
underdimensjonert. Med tanke på brannsikkerhet i området bør dimensjonen på vannledningen økes. 
Prosjektet omfatter rehabilitering av ca. 160 meter VA-ledningsnett. 
 

66. Vannledning mellom Flendalsvegen og Liavegen (nord) 
Etablering av ringledning (vann) mellom Flendalsvegen og Liavegen. Nordenden på Liavegen er en 
lang endeledning uten mulighet for tosidig vannforsyning, noe som gjør at unødig mange vil kunne 
miste vannforsyningen dersom det oppstår en lekkasje. Endeledninger er uønsket pga. dårlig 
gjennomstrømning og utskifting av vann samt dårlig brannsikkerhet. 
 

67. Bekkevegen – utskifting av VA-ledninger 
Ledningsnettet i Bekkevegen er gammel og er i dårlig forfatning. Prosjektet omfatter rehabilitering av ca. 
230 meter VA-ledningsnett. 
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68. Vestsidevegen – rehabilitering av VA-ledningsnett 
Utskifting av ca. 900 meter vann- og avløpsledning mellom Kirkebrua og Vestsidevegen 22. 
Ledningsnettet er gammelt og derfor veldig utsatt for inn- og utlekk. 

 
 

Plan, bygg og miljø 
 

69. Skilting vegnavn 
Trysil kommune har over flere år jobbet med å få gateadresser lagt til alle bolig- og hytteeiendommer i 
kommunen.  Adressering og skilting er foretatt i boligområdene og hyttefeltene. Noe supplering i 
hyttefelt gjenstår, bl.a. områdeskilt.  
 

70. Ny bil på fagområdet geodata 
Det er behov for ny bil på tjenesteområdet 4003 – 3030 (geodata). 
Etter undersøkelser vedr. pris med vegavdelingen settes det av 500 000,- som kapitalkostnad i budsjett 
2023 som i sin helhet dekkes av gebyrinntekter. 
Det er mulighet til å gjøre dette nå da det er lagt opp til nødvendig bruk av fond i 2023 som igjen tilsier 
at reelle inntekter kan benyttes til dette. 
Det vil ikke være behov for å øke gebyrsatser eller tilskudd fra kommunens budsjett utenfor selvkost. 
 
 
Eiendomsavdelingen 
 

71. Rehabilitering kommunal boligmasse 
Tiltaket gjelder renovering av kommunens boligmasse basert på rehabilitering-/ vedlikeholdsplan  
utarbeidet av Eiendomsavdelingen i 2019. Planen viser et vedlikeholdsetterslep på ca. 8 mill. (gjelder 
65 utleieenheter). Det foreslås at det avsettes kr 2 mill. til rehabilitering pr år i planperioden.   
 

72. Grimsåsen – statlig sikret friluftsområde  
Midlene går til å realisere tiltak i henhold til forvaltningsplanen. Investeringen i 2022 er brukt til toalett og 
utbedring av parkering. Det gjenstår skilting og noe utbedring av lysløypetrasé. 
 

73. Ladestasjoner for EL-biler 
I samsvar med klimaplanen og vedtak i kommunestyret bør en legge mer til rette for bruk av el- og 
hybridbiler. Midlene går til etablering av flere ladepunker.  
 

74. Carport til Prestegården 
Skisseprosjektet viser en carport, et bygg på snaue 50 m2 inkludert biloppstilling for 2 biler og 2 låsbare 
boder.  
 

75. Parkeringshus ved legesenteret 
Det er til tider for få parkeringsplasser ved legesenteret. Tiltaket går ut på å bygge en parkering i to plan 
– en innkjøring i høyde med Liavegen og en oppe fra Lundevegen.     
 

 
Trafikksikkerhet, vegvedlikehold og kommunale biler 
 

76. Nybergsund bru 
Brurapporter tilsier at det bør gjøres større tiltak for å forlenge bruas levetid og funksjon. Kan hende opp 
mot kr 6,5 millioner. I budsjettet tas kun høyde for overflatearbeider og at brua defineres som gang- og 
sykkelbru. Saken skal opp til ny politisk behandling. 
 

77. Utskifting av biler 
Tiltaket gjelder utskifting av biler benyttet i hele organisasjonen – hvor hjemmetjenesten er den naturlige 
største brukeren. Trysil kommune har en stor bilpark (om lag 70 kjøretøy). De bilene som har gått lengst 
skiftes ut for å opprettholde driftssikkerhet og unngå store uforutsette utgifter til reparasjoner. Det vil i 
løpet av 2023 bli utredet hvorvidt vi skal gå for leasing, bruk av private biler eller fortsette med 
kommunal bilpark.  
 

78. Gangveg mellom Storvegen og Liavegen (ved Antonsbakken) samt parkeringsplasser ved 
legesenteret 
I forslaget til reguleringsplan for Trysil sentrum videreføres forslaget om å etablere et fortau langs deler 
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av Liavegen og Skredderbakken slik det lå i plan behandlet i kommunestyresak 15/67 den 22. 
september 2015. 
I prosjektet ligger etablering av fortau langs Liavegen fra Lundevegen og fram til Skredderbakken videre 
opp Skredderbakken til avkjøring til Sønsthagen. Videre ligger det inne en parkeringsplass vest for 
dagens parkering ved legesenteret ettersom dagens parkering er for liten. I planen ligger det også 
midler til etablering av en gangveg mellom Liavegen og ned til «Storvegen» som erstatter dagens trapp. 
 

79. Oppgradering av kommunalt vegnett 
Investeringen går ut på å ta veg for veg og gi den et reelt løft ved grøfting, utskifting av stikkrenner og 
grusing inkludert eventuelle tiltak for å øke bæreevne. 

 

80. Asfaltering og reasfaltering 
Det aller meste av de faste dekkene rundt om i boligfeltene har ikke blitt fornyet etter at de ble lagt. 
Unntakene er i de områdene det er skiftet ut VA-ledningsnett. Mange steder er det nå vanskelig å bøte 
når det oppstår hull ettersom det da blir nye rett ved siden av. 
Mange gang- og sykkelveger i boligområdene trenger asfaltering da det begynner å bli så store skader 
og det blir vanskelig å brøyte dem.  
Det er for noen år siden regnet på hvor stort beløp det dreier seg om (kr 22 millioner).   

 

81. Fortau ved Sørhusjordet og nordøst for parkeringsplass ved rådhuset 
I gjeldende reguleringsplan for Trysil sentrum ligger det inne fortau på disse to stedene. Disse er aldri 
blitt opparbeidet, noe som medfører at myke trafikanter til tider må sno seg mellom parkerte biler. 

 

82. Vegbelysning – overgang til LED-belysning 
Flere av kommunens over 1300 gatelyspunkter har i dag armaturer som medfører at bestemte typer 
lyskilder må benyttes. Flere typer er gått ut av produksjon og restlageret er tomt.  En må derfor nå skifte 
ut armaturer.  
En tenker at dette vil være et utmerket tidspunkt til å gå over til mindre energikrevende punkter og 
benytte LED.  En vurderer også å investere i styring av punktene for å kunne spare ytterligere mer 
energi. 
 

83. Styring av gatelys 
Ved å kjøpe inn elektronikk og programvare kan gatelysetets intensitet dimmes ned og justeres ut ifra 
tider på døgnet, det kan for eksempel legges inn at det skal være slokket på natt. Både dimming og 
slukking reduserer energiforbruket/-kostnadene. En slik investering kan også forenkle prosessen ved 
kontroll og reparasjon ettersom servicepersonellet enkelt kan slukke og tenne lys fra en PC istedenfor å 
lete (og på vinteren måke) fram skap med styringer. Kontroll av gatelysene kan da utføres effektivt på 
dagtid også. All styring kan styres fra kontoret/PC.  
 

84. Oppgradering av overvannssystem i Nybergsund 
En sentral del (ca 350 meter) av overvannsystemet i Nybergsund er av eldre dato (trolig 50-tallet) og 
må oppgraderes. Ettersom det passerer under 3 offentlige veger tenker en at bl.a. må benytte metoder 
med strømping. En plasstøpt kum (kanskje flere) må også skiftes ut. Kostnaden er stipulert og 
prisjustert ut ifra en erfart kostnad noen år tilbake.  
  

85. Utstyr til vedlikehold og drift 
Klappvingeskjær til hjullaster for snørydding, container for bortkjøring av snø (får med større mengder 
pr lass), pallegafler til nye hjullasteren (hydrauliske, pga HMS, de manuelle er tunge og vanskelige å 
flytte på og de blir brukt en god del), ny bilhenger da den vi har sliter mengder med dekk: Det koster 
mye å reparere den og kjøpe nye dekk ofte. En se at det også vil effektivisere arbeidet dersom en har 
en klo til lastebilkrana.  
Alt dette er utstyr som gjør at vi kan gjøre mer arbeid i egenregi og vi kan slippe noe innleie. 
 

86. Vegbelysning Bekkevegen og Hagelund 
For å øke trivsel og trygghet og bedre legge til rette for å gå i stedet for kjøre er det ønskelig å etablere 
vegbelysning i Bekkevegen samt nord på parkeringsplassen ved Hagelund. Sistnevnte sted bør 
kombineres med annet investeringspunkt som går på etablering av fortau. 
 

87. Veghøvel 
For å unngå store vedlikeholdskostnader bør veghøvelen skiftes ut i 2024. 
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88. Vegrekkverk 
Mye av dagens vegrekkverk har opp gjennom årene blitt påført skader. Noe rekkverk er for lavt over 
vegbanen sett opp mot dagens veileder, og vi har strekninger hvor det burde vært satt opp rekkverk. 
 

89. Vegbelysning langs Fv2162 – Ljørdalsvegen på Østby 
I sammenheng med oppgradering av fylkesveg 564 på strekningen fra Østby til Skjæhollavegdelet ble 
en del av vegbelysningen tatt ned da den ellers ville vært til hinder for anlegget. Det var Trysil kommune 
som eide og driftet denne belysningen.  og vi vil påføres kostnader med å skifte ut punkter i 
sammenheng med anlegget. Det har vært belysning på to partier langs denne vegen. Å skifte ut 
samtlige koster om lag det dobbelte. 
 

90. Utbedring av Skjæret bru  
Skjæret bru har et slitt vegdekke av tre og vegrekkverket er ikke i rett posisjon og heller ikke i samsvar 
med vegvesenets håndbok for vegrekkverk på bruer. I tillegg bør stålbjelkene overflatebehandles. 
 

91. Trafikktiltak som følge av rekkefølgebestemmelser i kommuneplanens arealdel 
Midlene dekker kommunal andel av investeringene. Tiltakene vil bli vurdert i den pågående revisjonen 
av arealplan for Innbygda.  
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7. Økonomisk oversikt drift 

Økonomisk oversikt drift 
 
Blir publisert etter vedtak i kommunestyret, jf. Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for kommuner § 5-1, andre ledd.  
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Kommunens beregning av minsteavdrag i økonomiplanperioden 
 

 
 
Vi har tatt denne beregningen som grunnlag for avdragskostnader i økonomiplanen.  
Nye lån er kun til kommunens investeringer og de midlene vi overfører til fellesrådets investeringer, dvs. at 
startlån er trukket ut av dette beløpet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023 2024 2025 2026

Aktiverte anlegg 1.1 t-1 810 321 833 661 914 353 1 106 515

Avskrivinger i år 32 660 34 060 36 929 42 656

Låneportefølje 1.1 t-1 769 274 736 098 804 593 966 621

Nye anlegg kommune, aktiveres i år 56 000 114 752 229 091 168 687

Aktiverte anlegg 31.12 t-1 833 661 914 353 1 106 515 1 232 546

Nye lån 0 99 500 192 000 136 700

Låneportefølje 31.12 t-1 736 098 804 593 966 621 1 071 061

Minsteavdrag TK 31 006 29 971 32 260 37 067

Minsteavdrag kommune
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8. Gebyrer og betalingssatser 
 
Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns og 
prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter.  
 
  Gebyrregulativ - Trysil kommune 2022 Endring 2023  Inkl. mva  

       

Rammeområde 1 - Sentraladministrasjonen 2022 Endring 2023  Inkl. mva  

        

 KOPIERING        

 A4 - sort/hvit - ensidig                      4,00  10,0 %                      4,40  
                         

5,50  

 A4 - sort/hvit - tosidig                      6,40  12,5 %                      7,20  
                         

9,00  

 A3 - sort/hvit - ensidig                      6,40  12,5 %                      7,20  
                         

9,00  

 A3 - sort/hvit - tosidig                      8,00  10,0 %                      8,80  
                        

11,00  

 A4 - farge - ensidig                      8,00  10,0 %                      8,80  
                        

11,00  

 A4 - farge - tosidig                     12,00  10,0 %                     13,20  
                       

16,50  

 A3 - farge - ensidig                     16,00  10,0 %                     17,60  
                      

22,00  

 A3 - farge - tosidig                    20,00  10,0 %                    22,00  
                      

27,50  

       
                              

-    

 LAMINERING      
                              

-    

 A4                     12,80  9,4 %                     14,00  
                       

17,50  

 A3                    20,00  10,0 %                    22,00  
                      

27,50  
        

 ANDRE TJENESTER       

 Rett kopi bekreftes                      8,80  13,6 %                     10,00  
                       

12,50  
        

 BORGERLIGE VIELSER       

1 
Innbyggere i Trysil og personer som er bosatt utenfor Norge,  
som vies i kommunens lokaler på fredager kl. 10-15 og  
første lørdag i måneden kl. 11.30-12.30 

                 1 000,00   

2 
Innbyggere i Trysil og personer som er bosatt utenfor Norge,  
som vies utenfor kommunens lokaler på fredager kl. 10-15 

              1 575,00  7,9 %               1 700,00   

3 
Innbyggere i Trysil og personer som er bosatt utenfor Norge,  
som vies i kommunens lokaler på lørdager på andre tidspunkt enn 
i punkt 1 

              1 575,00  7,9 %               1 700,00   

4 
Utenbygds innbyggere som vies i kommunens lokaler på  
fredager kl. 10-15 

              1 575,00  7,9 %               1 700,00   

5 
Utenbygds innbyggere som vies utenfor kommunens lokaler på 
fredager 

              2 100,00  7,1 %              2 250,00   

6 Utenbygds innbyggere som vies i kommunens lokaler på lørdager               2 100,00  7,1 %              2 250,00   

7 Alle vigsler som skjer utenfor kommunens lokaler på lørdager              2 750,00  9,1 %              3 000,00   

        

 SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER FOR ALKOHOLDIG DRIKK       

 

Gebyrene settes iht. gjeldende lov og forskrift.  
For gjennomføring av kunnskapsprøver og etablererprøver er det 
fastsatte gebyrer fra nasjonalt hold som kommunen følger. (p.t. 
400,-) 
For faste bevillinger: (i tillegg beregnes en avgift for omsatt 
mengde) 

      

 Skjenking              5 500,00  5,5 %              5 800,00   

 Salg               1 760,00  5,1 %               1 850,00   

        

 Behandlingsgebyr for enkeltanledning       

 Skjenkebevilling for enkeltanledning                 875,00  8,6 %                 950,00   

 Skjenkebevilling for enkeltanledning, ikke kommersielt                 450,00  8,9 %                 490,00   

 Bruk av ambulerende bevilling, per gang                 400,00  5,0 %                 420,00   



Budsjett 2023 og revidert økonomiplan 2023 - 2026 – Trysil kommune vedtatt av kommunestyret 

 

 Side 76 

 Gebyr for større arrangement               5 150,00  6,8 %              5 500,00   

        

 Tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og 
tobakkssurrogter 

      

 Alle salgssteder              4 850,00  0,0 %              4 850,00   

        

Oppvekst og kultur 2022 Endring 2023  Inkl. mva  

        

 Kulturhuset Hagelund -Satser pr.gang       

 Husleie inntil 4 timer       

 Ideelle org./lag/foreninger/lokale aktører       

 Kurs, møter – ikke inntektsbr. virksomhet                 550,00  3,6 %                 570,00   

 Øvinger, kun scenen (med unntak VO-loven)                 230,00  4,3 %                 240,00   

 Ideelle/kultur org. m. billettsalg + 5 % av billettsalget over          10 
000 

                1 110,00  2,7 %                1 140,00   

 Kommersielle/næringsvirk.       

 Kurs, møter,konferanse – ikke inntektsbr. virksomhet, 
næringsaktører 

              2 170,00  3,2 %              2 240,00   

 Kommersielle/Næringsvirk.arr. m. inntekt + 20 % av inntekt over 
10 000 

              2 170,00  3,2 %              2 240,00   

 Kulturavdelingen kan forhandle priser        

        

 Husleie utover 4 timer, per dag       

 Ideelle org./lag/foreninger/lokale aktører       

 Kurs, møter,konferanse – ikke inntektsbr. virksomhet, ideelle 
lag/foreninger 

                1 110,00  2,7 %                1 140,00   

 Øvinger, kun scenen (med unntak VO-loven)                 450,00  2,2 %                 460,00   

 Ideelle org/ kultur arr. m. inntekt + 5 % av inntekt over 10 000 (inkl. 
2-3 øvingsdager) 

             2 230,00  3,1 %              2 300,00   

 Kommersielle/næringsvirk.       

 Kurs, møter,konferanse – ikke inntektsbr. Virksomhet              4 350,00  3,0 %              4 480,00   

 Kommersielle/Næringsvirk. m. billettsalg + 20 % av billettsalget 
over 10 000 

             4 350,00  3,0 %              4 480,00   

 Kulturavdelingen kan forhandle priser        

        

 Vestibylen       

 Vestibylen leies ikke ut til lukkede/private arrangementer       

 Ideelle org./lag/foreninger/lokale aktører       

 Leie av vestibylen, per dag.                1 000,00  0,0 %               1 000,00   

 Kommersielle/næringsvirk.       

 Leie av vestibylen, per dag.                  2 000,00   

        

        

 Billettsystem       

 Salg av billetter på kommunens billettsystem, serviceavgift per 
billett 

                    16,00  0,0 %                     16,00  
                      

20,00  

        

 Særvilkår 1       

 Gratis bruk av lokaler:       

 Ikke inntektsgivende aktiviteter for barn og ungdom under 18 år       

 Møter arrangert av lokale politiske partier  (ikke inntekstgivende 
arr.) 

      

 Møter arrangert av lokale fagforeninger (ikke inntekstgivende arr.)       

 Leie av tekniker og lyd/lys kommer i tillegg       

        

 Særvilkår 2       

 Ved arrangementer der kommunen er arrangør eller medarrangør, 
kan kulturavdelingen innvilge fritak eller redusert husleie. 

      

 
Kultursjefen har fullmakt til å godkjenne særskilte avtaler for hele 
kulturavdelingens ansvarsområde. Dette gjelde f.eks avtaler med  
leietagere/arrangører som er ønskelig i kulturlivet i Trysil og som 
ikke ville være økonomisk gjennomførbart uten avtale.  
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 Leie av utstyr        

 Lydanlegg i kulturhuset               2 590,00  3,1 %              2 670,00  
                3 

237,50  

 Lysanlegg i kulturhuset               1 300,00  3,1 %               1 340,00  
                       1 

625  

 Leie av mobilt lydanlegg, stor pakke. (50 % fra dag 2 og videre)                 870,00  3,4 %                 900,00  
                 1 

087,50  

 Leie av mobilt lydanlegg, liten pakke (50 % fra dag 2 og videre)                 520,00  3,8 %                 540,00  
                          

650  

 Leie av mobil talehøytaler (50 % fra dag 2 og videre)                  170,00  5,9 %                  180,00  
                     

212,50  

 Leie av mobilt lysanlegg (50 % fra dag 2 og videre)                 520,00  3,8 %                 540,00  
                          

650  
 Egen prisliste for ekstrautstyr mobilt anlegg       

 Leie av prosjektor                 220,00  4,5 %                 230,00  
                          

275  

 Leie av sceneelementer, stk  (50 % fra dag 2 og videre)                    40,00  0,0 %                    40,00  
                      

50,00  

 Inntekter fra utleie av utstyr skal settes på eget fond og investeres i 
nytt utstyr/vedlikehold.  

      

        

 Leie av mannskap (lyd, lys, billettør):       

 Kommersielle/næringsvirk.       

 Hverdager kr/time                 460,00  -13,0 %                 400,00  
                    

500,00  

 Helg kr/time                 620,00  -19,4 %                 500,00  
                    

625,00  

 Ved kommersielle arrangement ved avlysning , min. 4 770 pr. 
tekniker pr. arbeidsdag inntil 10 timer. 

     
                              

-    

 Ideelle org./lag/foreninger/lokale aktører      
                              

-    

 Hverdager kr/time                    300,00  
                    

375,00  

 Helg kr/time                    350,00  
                    

437,50  
        

 Kommunale arrangører utefor kulturavdelingen faktureres ikke for 
leie av lokaler/lys/lyd, men faktureres for timer til tekniker.  

      

        

        

 KINOBILLETTER       

 Billettpris på barne- og familiefilm      
                     

100,00  

 Billettpris på voksenfilm      
                     

120,00  

 Honnørpris      
                     

100,00  
 Prisene er inkludert serviceavg på kr 5 (DX)       

        

        

 LEIE AV MORENSALEN - TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK        

 Lesesalen per gang/4 timer                   310,00  3,2 %                 320,00   

 
Gratis til kommunale aktører, grupper som mottar 
voksenopplæringsmidler og ikke-kommerielle arrangementer for 

og av barn og frivillige foreninger.  

      

        

        

 UTSALGSPRISER TRYSILBOKA  og andre utgivelser       

 Bind 1, 2, 8 og 9 del 1                 300,00                   300,00   

 Bind 3, 5, 6, 7                 250,00                   250,00   

 Bind 9 del 2                 250,00                   250,00   

 Bind 4 del 1 og del 2                    50,00                      50,00   

 Trysildikt gjennom 100 år                   150,00                    150,00   

 Skibygda Trysil selges lokalt                 300,00                   300,00   

 Skibygda Trysil selges på nett                     500,00   

        

 BIBLOTEK       

 Purregebyr for ikke tilbakelevert låneobjekt på biblioteket                 230,00  4,3 %                 240,00   
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 FOTOARKIV       

 Papirkopier:       

 A5                  170,00  5,9 %                  180,00  
                     

212,50  

 A4                 240,00  4,2 %                 250,00  
                    

300,00  

 A3                 350,00  2,9 %                 360,00  
                    

437,50  
        

 Digitale bilder :       

 Trykkvalitet ekspedert med e-post                  100,00  0,0 %                  100,00  
                     

125,00  
        

 Skanning av bilder:       

 Per stykk                  140,00  0,0 %                  140,00  
                     

175,00  
        

 Arkivavgifter:       

 Til bruk i trykksaker                 590,00  3,4 %                  610,00  
                    

737,50  

 Til bruk på prospektkort/i kalendere/plakater               1 280,00  3,1 %               1 320,00  
                 1 

600,00  

 Til utsmykning  1 – 5 fotos                1 030,00  2,9 %               1 060,00  
                 1 

287,50  

 Til utsmykning                                  6 – 10 fotos              2 060,00  2,9 %               2 120,00  
                2 

575,00  
        

 
Fritak for arkivavgift kan etter avtale gis for ideelle lag og 
foreninger, vitenskapelig bruk, museumspublikasjoner og 
lokalhistorisk litteratur. 

      

 Fotografier tillates ikke offentliggjort uten kildeangivelse.       

        

 Kulturskolen       

 Årskontingent              3 000,00  0,0 %              3 000,00   

 Ensemble for de som har elevplass er inkludert       

 Instrumentleie og materialpenger (Bilde)                 560,00  3,6 %                 580,00   

 Kostymepenger (Dans og musikal)                 320,00  3,1 %                 330,00   

 Sosialpris for husstander med lavere bruttoinntekt enn  2,5G etter 
søknad 

              1 000,00  0,0 %               1 000,00   

 Søskenrabatt: 50% for søsken 2 m.fl.       

 Flerfagsrabatt: 50% for fag 2 m.fl.        

 ikke rabatt på instrumentleie/kostyme/material       

        

        

 FORELDREBETALING FOR BARNS OPPHOLD I BARNEHAGE       

 
Trysil kommune forholder seg til stortingets vedtak om maxpriser til 
enhvertid. Det kan derfor være avvik mellom vedtatt gebyrregulativ 
og stortinget vedtak. 

      

 
Det er egen forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Denne 
hjemler ulike moderasjonsordninger,som f.eks. 
søskenmoderasjon:  30 % for barn nr. 2  

      

 og 50 % for barn nr. 3 og 4 osv.       

        

 Priser er pr. mnd.  /  dager er pr. uke       

        

 Helårstilbud 11 måneder (jfr. Statsbudsjettet)   Fra 1.8.2022    Fra 1.1.2023   

 Makspris: 5 dager              3 050,00  -1,6 %              3 000,00   

 4 dager              2 684,00  -1,6 %              2 650,00   

 3,5 dager              2 349,00  -1,7 %               2 300,00   

 3 dager               2 013,00  -1,6 %               1 980,00   

        

        

 Matpenger  pr. dag                      14,00  7,1 %                     15,00   

 (ingen moderasjon for søsken)       

        

 Kjøp av enkeltdag for de som har deltidsplass                   261,00  -1,5 %                 257,00   
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 SFO SKOLEFRITIDSORDNINGEN       

 Samme takster for alle skoler       

        

 Morgen SFO       

 39 uker                 630,00  4,0 % 655,00  

 41 uker                 695,00  4,0 % 723,00  

 45 uker               760,00  4,0 % 790,00  

 Middags SFO       

 39 uker               840,00  4,0 %                874,00   

 41 uker               925,00  4,0 % 962,00  

 45 uker 1020,00  4,0 %               1 061,00   

 Morgen- og middags SFO       

 39 uker              1 470,00  4,0 %              1 529,00   

 41 uker              1 620,00  4,0 % 1 685,00  

 45 uker              1 780,00  4,0 % 1851,00  

 
Søskenmoderasjon praktiseres også for SFO: 30 % for barn nr. 
2 og 50 % for barn nr. 3 og 4 osv. Kjøp av enkeltdag kr. 260,- 
1.klassinger (og fra høsten 2. klassinger) har gratis kjernetid. 

      

        

 Utleie av barnehagelokale       

 Pr dag/gang                 350,00  0,0 %                 350,00   

        

        

 UTLEIEPRISER VED SKOLEANLEGGENE       

 Overnattingsgjester pris pr person pr døgn                  120,00  0,0 %                  120,00   

        

 Utleie av div. skolerom       

 Klasserom pr. gang/gruppe                  140,00  0,0 %                  140,00   

 Garderobe pr. sett/gang/gruppe                  120,00  0,0 %                  120,00   

 Gymnastikksal inkl. garderobe pr. gang/aktivitet                 330,00  3,0 %                 340,00   

 Gymnastikksal og andre større rom pr gang (dag/gang)                 270,00  3,7 %                 280,00   

        

 
Kantinen på ungdomsskolen: Gratis til kommunale aktører, 
grupper som mottar voksenopplæringsmidler og ikke-kommerielle 
arrangementer for og av barn og frivillige foreninger.  

      

        

 Utleie av rom ved Jordet skole       

 Hall                 290,00  3,4 %                 300,00   

 Hall + kjøkken                 550,00  3,6 %                 570,00   

        

Rammeområdet 3 - Helse og omsorg 2022 Endring 2023  Inkl. mva  

        

 LEIESATSER VED UTLEIE AV LOKALER PÅ TRYSIL 
SYKEHJEM 

      

 Arbeidsstua                  410,00  9,8 %                 450,00   

        

* 
Priser ved laboratoriet/skiftestua som pasienten må betale i 
tillegg til konsultasjonstakster/normaltariff 

      

 
Forbruksmateriell beregnes i hovedsak som selvkost og legges inn 
i regningskortet som pasienten betaler sammen med 
konsultasjonen. Kan betales enten på betalingsautomat, i skranke 
eller hos legevakt – som kortbetaling, kontant eller faktura. 

      

        

 Ved akutte situasjoner beregnes ikke konsultasjon og 
forbruksmateriell. 

      

        

 EGENBETALINGSSATSER FOR PLEIE- OG 
OMSORGSTJENESTER  
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I h.t. forskriftene til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
har Trysil kommune vedtatt følgende betalingssatser for pleie- og 
omsorgstjenester: 

      

        

1. 

Vederlag for langtidsopphold på sykehjem settes til det tillatte i 
h.t. § 2-3 i lov om helsetjenester i kommunene. For tiden beregnes 
det 75 % av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, og 85 % av 
de inntekter som overstiger grunnbeløpet. Betalingen skal 
begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent 
av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. 

      

2 
Vederlag for korttidsopphold på institusjon settes til det tillatte 
i. h.t. forskrift om egenandel for helse og oomsorgstjenester, 
vedtatt av Helse og omsorsgdepartementet 

      

3 
Pasienter ved institusjon som benytter seg av kommunens 
nattundertøy belastes pr. uke for leie av tekstiler. 

                   30,00  6,7 %                    32,00   

        

4 
Husstander med nettoinntekt før særfradrag under 2G 
Månedsbeløpet settes til det tillatte iht. forskrift om egenandeler for 
kommunale helse- og omsorgstjenester. 

                 210,00  7,1 % 220,00   

        

5 
Husstander med en samlet nettoinntekt før særfradrag 
mellom 2 og 4G Vederlag for praktisk bistand, pr. time: 

                288,00  4,2 %                 300,00   

        

 Rengjøring av bolig pr. time:                 400,00  25 %                 500,00   

        

6 
Som beregningsgrunnlag legges sist fremlagte ligning til grunn. 
Det settes et utgiftstak pr. mnd på: 
(utgiftstaket for inntekter under 2G er 220,- pr. mnd.) 

             2 400,00  19,2 %              2 860,00   

 Husstander med en samlet nettoinntekt før særfradrag fra 4G 
og over Vederlag for praktisk bistand, pr. time: 

                 315,00  4,1 %                 328,00   

        

 Rengjøring av bolig pr. time:                 400,00  25 %                 500,00   

        

 Som beregningsgrunnlag legges sist fremlagte ligning til grunn. 
Det settes et utgiftstak pr. mnd på: 

             2 560,00  17,3 %              3 002,00   

7 Betaling av fellesmåltider i bofellesskapet på Østhagen              3 935,00  4,2 %               4 100,00   

8 Middag fra kjøkkenet ved Trysil Sykehjem       

        

 Liten middagsporsjon                     66,00  6,1 %                    70,00   

 Mellom middagsporsjon                     83,00  6,0 %                    88,00   

 Stor middagsporsjon                    98,00  5,1 %                  103,00   

 Dessert/ Suppe                    30,00  16,7 %                    35,00   

 Grøt                    35,00  8,6 %                    38,00   

        

9 Leie av Trygghetstelefon pr. mnd                  410,00  0 %                 410,00   

10 Vederlag pr. dag, dagsenter for personer med demens                 220,00  5,0 %                  231,00   

11 Leie av kompbrett i helse og omsorgstjenesten                 300,00  5,0 %                  315,00   

12a Tilsyn for fosterhjem der kommunen bruker egen ansatt til tilsyn              4 700,00  0,0 %              4 700,00   

12b 
Tilsyn for fosterhjem der kommunen engasjerer ekstern 
tilsynsfører 

              2 100,00  0,0 %               2 100,00   

        

13 Utleie av rom ved Sønsthagen       

 
Gratis til kommunale aktører, grupper som mottar 
voksenopplæringsmidler og ikke-kommerielle arrangementer for 
og av barn og frivillige foreninger.  

      

14 Kantine u. kjøkken kveld                 290,00  3,4 %                 300,00   

15 Kantine m/ kjøkken dag/kveld                 550,00  3,6 %                 570,00   

16 Svømmehall pr. kveld/gruppe  (maks 20 stk i 1 time)                 780,00  4,0 %                   811,00   

  
  
 
 
 

    

Rammeområdet 4 - Forvaltning  2022 Endring 2023  
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 GEBYRREGULATIV FOR BYGGE-, DELING- OG PLANSAKER       

 
Byggesaksgebyret innbefatter saksbehandling og kontroll av 
byggesaker etter plan og bygningsloven (pbl) med tilhørende 
forskrifter og behandling av saker etter forurensninglovens kapittel 
12. Gebyret sendes tiltakshaver. 

      

 

Byggesaksgebyr beregnes i forhold til de vedtatte satser på det 
tidspunktet søknaden er komplett. Kommunedirektøren kan 
vurderes gebyrets størrelse dersom det blir uforholdsmessig dyrt i 
forhold til omfanget av tiltaket, basert på selvkostprinsippet, eller at 
tiltaket løser kommunale oppgaver.  

      

 
For alle byggesaker der kommunen må innehente flere 
opplysninger pga mangelfull søknad fra ansvarlig 
søker/tiltakshaver økes prisen med -> 

      

 Merverdiavgift beregnes ikke.        

 
For behandling av søknader som ikke kommer til utførelse, skal 
det betales 100 % av satsene for gjeldende behandling. Ved 
avslag betales 100% av satsene for gjeldende behandling.   Ved 
ulovligheter vil overtredelsesgebyr etter PBL §32-8 bli ilagt.  

      

1 Tiltak etter pbl. § 20-2                                                                          

 I tillegg kommer pris pr. kvm i henhold til type tiltak under punkt  3.  
10 m2 BRA inngår i gebyeret. Endres til: 

      

1 Tiltak etter pbl. §§ 20-1, 20-4 (Tiltak uten ansvarsrett)                                                                         

 Grunngebyr              2 472,00  50,4 %               3 719,00   

 I tillegg kommer pris pr.  kvm BRA i henhold til type tiltak under 
punkt 2. 

      

 For tiltak som ikk er definert under punkt 2 kommer i tillegg pris pr 
kvm BRA 66,- 

                   69,00  0,0 %                    69,00   

2 Tiltak etter PBL §20-1       

 I tillegg kommer pris pr kvm kr 66,- for tiltak som ikke er definert 
nedenfor.   

      

2 Tiltak etter PBL §§20-1, 20-3        

 Grunngebyr              2 472,00  50,4 %               3 719,00   

 I tillegg kommer pris pr kvm kr 66,- for tiltak som ikke er definert 
nedenfor.   

                   69,00  0,0 %                    69,00   

a Landbruksbygg              2 472,00  50,4 %               3 719,00    

 I tillegg til grunnbeløpet kommer pris pr kvm (BRA) etter følgende 
tabell: 

      

 For de første 1 - 90 kvm:                    75,00  10,7 %                    83,00   

 For de neste 91-140 kvm:                    58,00  10,3 %                    64,00   

 For de neste 141-200 kvm:                    42,00  9,5 %                    46,00   

 For de neste 201-600 kvm:                    24,00  8,3 %                    26,00   

 For de neste 601 kvm og oppover:                     18,00  11,1 %                    20,00   

        

b Søknad om rammetillatelse               2 472,00  50,4 %               3 719,00   

        

c Søknad om igangsettingstillatelse              2 472,00  10,0 %               2 719,00   

 I tillegg kommer pris pr.  kvm BRA i henhold til type tiltak under 
punkt 3. 

      

        

d 
Enebolig, tomannsboliger og eneboliger med sekundærleilighet.  
Hybelhus, kjedehus, blokkbebyggelse, for første leilighet  (§ 20-1) 

             2 472,00  50,4 %               3 719,00   

 I tillegg kommer pris pr.  kvm                    74,00  9,5 %                     81,00   

        

e 
Hytter/fritidsbebyggelse, inkludert tilhørende sidebygninger 
som aneks, garasje, uthus m.m. 

      

 Andre kategorier nybygg, påbygg m.m               2 472,00  50,4 %               3 719,00   

 I tillegg til grunnbeløpet kommer pris pr kvm (BRA)                     84,00  9,5 %                    92,00   

        

 Hytte kategori A (hovedbygning), inntil 90 m2 bruksareal            10 253,00  19,8 %            12 278,00   

 Sidebygning kategori A dersom det søkes samtidig med 
hovedbygning 

             2 758,00  10,0 %              3 034,00   

 Sidebygning kategori A dersom det søkes separat               5 516,00  28,1 %              7 068,00   

        

 Hytte kategori B (hovedbygning), inntil 140 m2 bruksareal            15 900,00  16,3 %            18 490,00   



Budsjett 2023 og revidert økonomiplan 2023 - 2026 – Trysil kommune vedtatt av kommunestyret 

 

 Side 82 

 Sidebygning kategori B dersom det søkes samtidig med 
hovedbygning 

               3 311,00  10,0 %              3 642,00   

 Sidebygning kategori B dersom det søkes separat              6 623,00  25,1 %              8 285,00   

        

 Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales pr 
enhet fra og med enhet nr 2 

              7 951,00  10,0 %              8 746,00   

        

 Hytte kategori C (hovedbygning), inntil 200m2 bruksareal           20 446,00  14,9 %            23 491,00   

 Sidebygning(er) kategori C dersom det søkes samtidig med 
hovedbygning, pr. bygning 

             3 863,00  10,0 %              4 249,00   

 Sidebygning(er) kategori C dersom det søkes separat, pr. bygning              7 725,00  23,0 %              9 498,00   

        

 Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales pr 
enhet fra og med enhet nr 2 

              7 951,00  10,0 %              8 746,00   

        

 Leilighetsbygg fritidsbolig, inkludert sidebygning, mer en 2 
bruksenheter 

          20 446,00  14,9 %            23 491,00   

        

 Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales pr 
enhet fra og med enhet nr 2 

              7 951,00  10,0 %              8 746,00   

        

 Spikertelt              3 708,00  37,0 %              5 079,00   

        

 Næringsbygg       

f For overnattingsbedrifter, hotell, motell m.m.               2 472,00  50,4 %               3 719,00   

 I tillegg kommer pris pr. m² bruksareal                  129,00  10,1 %                  142,00   

 
Personalbygg, industri, kontor, forretning, forsamlingslokaler, 
institusjonsbygg (skoler, barnehager, sykehjem). For lokaler der 
det skal regnes tenkte etasjer, skal disse ikke gebyrlegges. Ved 
rehabilitering av bygg halveres sats pr m2.  

             2 472,00  50,4 %               3 719,00   

 I tillegg kommer pris pr. m² bruksareal                  132,00  9,8 %                  145,00   

 Frittliggende kaldtlager og lager uten innlagt vann               2 472,00  50,4 %               3 719,00   

 I tillegg kommer pris pr. m² bruksareal                    58,00  10,3 %                    64,00   

g Maksgebyr på byggesaker på bygg over 4000m2 BRA.           278 100,00  18,7 %         330 000,00   

 For mindre tiltak enn 4000m2 er maksgebyr kr 176 615,-          159 650,00  0,0 %          176 615,00   

        

 Infrastruktur (VVA) for større områder 10 300,00  19,7 % 12 330,00   

        

1 Endring av tiltak                3 574,10  10,0 %              3 932,00   

        

2 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg              2 472,00  50,4 %               3 719,00   

        

3 Gebyr for søknad om utslipptillatelser              4 635,00  10,0 %              5 099,00   

 etter pbl § 20-1, forurensningslovens kap 12 pr boenhet /       

 fritidsbolig                           -                               -     

 Gebyr purring på serviceavtaler                  453,00  9,9 %                 498,00   

 Kun behandling etter forurensningloven kap 12               2 163,00                2 379,00   

4 Tilsyn pbl. kap. 25       

 Etter pbl § 25. Alle tiltak skal ilegges dette gebyret jfr § 25-1       

a For tiltak etter pbl. §20-1               1 329,00  10,0 %               1 462,00   

b For tiltak etter pbl. §20-2                 752,00  16,0 %                 872,00   

c For tiltak etter forurensningslovens kap.12                  721,00  10,0 %                 793,00   

d 
For tiltak med felles søknad etter forurensningslovens kap.12 og 
pbl §§ 20-1, 20-2  

              1 658,00  10,0 %               1 824,00   

        

5 Forhåndskonferanse       

 Gjennomføring av forhåndskonferanse-minstesats               1 403,00  10,0 %               1 543,00   

 Deretter kr 958,- pr time ut over 1 - ett- timeverk                 958,00  7,5 %               1 054,00   

  
 
 
  

    

6 Ferdigattest       
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a Utstedelse av midlertidig brukstillatelse               1 076,00  10,0 %                1 184,00   

b Utstedelse av ferdigattest               1 076,00  10,0 %                1 184,00   

c Purring av ferdigattest               1 076,00  10,0 %                1 184,00   

d Utstedelse av ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etter befaring              3 090,00  10,0 %              3 399,00   

        

7 Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på pbl       

 
For tiltak som utføres eller er i strid med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningslovgivningen, her under tiltak som 
utføres i strid med ramme- og / eller igangsettingstillatelse, kan det 
ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid . 

      

        

 
Gebyret skal belastes den ansvarlige. Det forhøyede gebyret skal 
dekke kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved behandling av 
ulovlighetssaker. Ved ulovligheter vil overtredelsesgebyr etter pbl 
§32-8 bli ilagt.  

      

        

8 Henvendelser til Forvaltningsavdelingen:       

        

 Behandling av søknad om deling av grunneiendom              2 690,00  0,0 %              2 690,00   

 I tillegg kommer egne gebyr knyttet til evt. oppmålingsforretninger       

        

9 Plansaker:       

 

For reguleringsplaner beregnes et samlet gebyr etter summen av 
b,c og d, maksimalt kr. 210 500,-. Gebyret faktureres i sin helhet 
samtidig med utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn. 
Dersom planprosessen avsluttes etter oppstartsmøte og før forslag 
legges ut til offentlig ettersyn, skal det beregnes 50 % av fullt 
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, eller løser kommunale oppgaver, kan 
administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget 
tiltak fastsette et passende gebyr. Dersom planforslaget ikke er i 
samsvar med gjeldende standard for oversendelse av digitale 
planer, rettes dette opp av kommunen. Fastsatt timepris for dette 
er kr. 880. Dette kommer i tillegg til ordinært behandlingsgebyr for 
plansaker, og evt. i tillegg til maksimalgebyret. 

      

a Behandling av reguleringsspørsmål (pbl. § 12-8)            13 200,00  4,0 %            13 728,00   

b Ny reguleringsplan og endring av reguleringsplan       

 Inntil       5 daa           84 480,00  4,0 %           87 860,00   

 Inntil      10 daa          102 080,00  4,0 %          106 160,00   

 Inntil      20 daa           119 680,00  4,0 %           124 467,00   

 Fra 21  daa og oppover tillegges et gebyr i tillegg, pr. påbegynt 
daa 

                880,00  4,0 %                 915,00   

c Behandling av planprogram (pbl. § 4-1)            17 600,00  4,0 %            18 300,00   

d Behandling av konsekvensutredning (pbl. § 4-2)            17 600,00  4,0 %            18 300,00   

e 
Maksgebyr (eventuelt gebyr iht. pkt. a og f kommer i tillegg) på 
plansaker 

        202 400,00  4,0 %         210 500,00   

f 
Timepris ved nødvendig oppretting (jfr. gjeldende standard) av 
digitale planer 

              1 730,00  4,0 %               1 800,00   

        

10 Mindre endring av reguleringsplan (pbl. § 12-14, 2. ledd)       

a Mindre endring av reguleringsplan ved administrativ behandling            17 600,00  4,0 %            18 300,00   

b Mindre endring av reguleringsplan ved politisk behandling           30 800,00  4,0 %           32 030,00   

        

11 Dispensasjonssøknader:       

a Jfr. pbl. Kap. 19 og som krever politisk behandling            17 242,00  4,0 %            17 932,00   

b 
Etter pbl. Kap. 19 som krever kun administrativ behandling, 
vanskelige saker, saker med naboprotester, dispensasjon fra 
formål og som må sendes på høring 

             9 579,00  3,0 %              9 866,37   

c 
Etter pbl. Kap. 19 som krever kun administrativ behandling og med 
lite saksbehandling. 

              4 120,00  3,0 %              4 243,60   

d Behandling av dispensasjon for å bruke fritidsbolig til helårsbolig                           -                  5 000,00   

        



Budsjett 2023 og revidert økonomiplan 2023 - 2026 – Trysil kommune vedtatt av kommunestyret 

 

 Side 84 

 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER 
MATRIKKELLOVEN 

      

 (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:       

 Erstatter tidligere Gebyrregulativ for Oppmålingsarbeider       

        

1.1 Oppretting av matrikkelenhet       

        

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn       

 areal fra 0 – 250 m²              6 695,00  0,0 %              6 695,00   

 areal fra 251 – 500 m²              9 270,00  0,0 %              9 270,00   

 areal fra 501 – 2000 m²            16 659,00  0,0 %            16 659,00   

 areal fra 2001 - 5000 m²             17 819,00  0,0 %             17 819,00   

 areal fra 5001 - 10000 m²            18 952,00  0,0 %            18 952,00   

 areal fra 10001 m² – økning pr. påbegynt 10 daa                 979,00  0,0 %                 979,00   

        

 Mengderabatt på oppmåling av av flere tomter som er samlet i 
tomtefelt, forutsatt samtidig rekvisisjon av oppmålingen: 

      

 Fra 20-50 tomter: 20 % rabatt       

 Fra 51 tomter: 30 % rabatt       

        

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn       

 areal fra 0 – 250 m²              6 695,00  0,0 %              6 695,00   

 areal fra 251 – 500 m²              9 270,00  0,0 %              9 270,00   

 areal fra 501 – 2000 m²            16 659,00  0,0 %            16 659,00   

 areal fra 2001 - 5000 m²             17 819,00  0,0 %             17 819,00   

 areal fra 5001 - 10000 m²            18 952,00  0,0 %            18 952,00   

 areal fra 10001 m² – økning pr. påbegynt 10 da.                 979,00  0,0 %                 979,00   

        

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon       

 Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon       

 areal fra 0 – 250 m²              6 695,00  0,0 %              6 695,00   

 areal fra 251 - 500 m²              9 270,00  0,0 %              9 270,00   

 areal fra 501 – 2000 m²            16 659,00  0,0 %            16 659,00   

 areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.               1 030,00  0,0 %               1 030,00   

        

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom       

 Gebyr som for oppretting av grunneiendom.       

 volum fra 0 – 2000 m³            16 659,00  0,0 %            16 659,00   

 volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.               1 030,00  0,0 %               1 030,00   

        

1.1.5 Registrering av jordsameie       

 Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter 
medgått tid. 

      

        

1.2 
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført 
oppmålingsforretning 

      

        

1.2.1 
Behandling av søknad om matrikulering uten fullført 
oppmålingsforretning 

             2 939,00  0,0 %              2 939,00   

 I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretningetter 1.1.1 
- 1.1.5. 

      

        

1.2.2 Fradeling av hel teig etter matrikkelforskriftens §42              2 939,00  0,0 %              2 939,00   

 Kan også brukes der eiendom kan opprettes uten at oppmåling i 
marka er nødvendig. 

      

        

1.3 Grensejustering       

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie       
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Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte 
eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. 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              6 695,00  0,0 %              6 695,00   

 areal fra 251 – 500 m²              9 270,00  0,0 %              9 270,00   

        

1.3.2 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              6 695,00  0,0 %              6 695,00   

 volum fra 251 – 1000 m³              9 270,00  0,0 %              9 270,00   

        

1.4 Arealoverføring       

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie       

 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing 
gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift. Det skal 
betales av rekvirenten.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- 
og jernbaneformål. 

      

 areal fra 0 – 250 m²              7 725,00  0,0 %              7 725,00   

 areal fra 251 – 500 m²            10 300,00  0,0 %            10 300,00   

 areal fra 501 – 2000 m²            16 659,22  0,0 %            16 659,22   

 areal fra 2001 – 5000 m²             17 819,00  0,0 %             17 819,00   

 areal fra 5001 – 10000 m²            18 952,00  0,0 %            18 952,00   

 areal fra 10001 m² – økning pr. påbegynt 10 da.                 979,00  0,0 %                 979,00   

        

1.4.2 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              8 328,00  0,0 %              8 328,00   

 volum fra 251 – 500 m³            16 659,00  0,0 %            16 659,00   

 volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av 
gebyret på . 

              1 030,00  0,0 %               1 030,00   

        

1.5 
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er 
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 

      

 For inntil 2 punkter              2 939,00  0,0 %              2 939,00   

 For overskytende grensepunkter, pr. punkt               1 030,00  0,0 %               1 030,00   

        

1.6 
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere 
er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter 

      

 For inntil 2 punkter              4 899,00  0,0 %              4 899,00   

 For overskytende grensepunkter, pr. punkt               1 030,00  0,0 %               1 030,00   

 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.       

        

1.7 Privat grenseavtale       

 For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde               1 030,00  0,0 %               1 030,00   

 For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde                  147,00  0,0 %                  147,00   

 Billigste alternativ for rekvirent velges.       

  
 
 
  

    

1.8 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 administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, 
av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 
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 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering        

 
Gebyr 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 1.1 og 1.2 

      

1.9 Timepris       

 Timepris for arbeider etter matrikkelloven                 880,00  0,0 %                 880,00   

        

1.10 Betalingstidspunkt m.m.       

 Gebyrene skal kreves inn forskuddsvis.       

 Gebyrene beregnes etter de satser som gjelder på 
rekvisisjonstidspunktet. 

      

 Tinglysingsutgifter kommer i tillegg.       

 Tinglysingsgebyret fastsettes av staten, kommunen bruker det 
som til enhver tid er gjeldende 

      

 Merverdiavgift beregnes ikke.       

        

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken       

 Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for 
matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 

      

        

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev       

 Gebyrets størrelse er fastsatt i matrikkelforskriften:       

 Matrikkelbrev inntil 10 sider                  180,25  0,0 %                  180,25   

 Matrikkelbrev over 10 sider                  361,00  0,0 %                  361,00   

        

        

 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM 
EIERSEKSJONER 

      

1.1 Behandling av begjæring om seksjonering:              7 725,00  0,0 %              7 725,00   

1.2 Behandling av begjæring om reseksjonering:            10 300,00  0,0 %            10 300,00   

 Tillegg for befaring:               2 163,00  0,0 %               2 163,00   

 
I tillegg kommer eventuelle kostnader for utarbeidelse av 
matrikkelbrev over uteareal i henhold til gebyrregulativet for 
arbeider etter matrikkelloven. Tinglysingsutgifter kommer i tillegg. 
Merverdiavgift beregnes ikke. 

      

        

 GEBYR REGULATIV FOR PLOTTING, UTTAK AV DIGITALE 
DATA OG KOPIERING PÅ STORFORMAT MASKIN 

      

        

 Plottingmed og uten farger       

 A0-format                   151,00  0,0 %                   151,00   

 A1-format                    75,00  0,0 %                    75,00   

 A2-format                    38,00  0,0 %                    38,00   

 A-3-format                    20,00  0,0 %                    20,00   

 A-4 format                     10,30  3,0 %                      10,61   

 Mva kommer i tillegg.        

 Prisene over gjelder for plotting til eksterne kunder.        

        

 Salg av digitale kartdata (FKB-data)       

 Salg av Geovekst-data reguleres gjennom inngåtte 
geovekstavtaler. 

      

 Minstepris pr ordre                1 169,00  0,0 %                1 169,00   

  
 
 
  

    

 Arealoversikter, grunneierlister, utskrift av bearb. kart:       

 Slikt arbeid beregnes etter anvendt tid pr time                  891,00  0,0 %                  891,00   

 Minstepris                 445,00  0,0 %                 445,00   
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 Formidling av plan-, bygnings- og eiendomsinformasjon       

 

Kart og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente 
nettportaler, som administreres av leverandører av 
bestillingstjenester. Forhandlerne kjøper produktene til 
samme pris og vilkår fra kommune, og bestemmer selv 
prisene ut i markedet. Pris til forhandler 

      

 Eiendomsinformasjon                 200,00  4,0 %                 208,00  
                    

260,00  

 Grunnkart                 250,00  4,0 %                 260,00  
                    

325,00  

 Ledningskart                 250,00  4,0 %                 260,00  
                    

325,00  

 Ortofoto – farge                 250,00  4,0 %                 260,00  
                    

325,00  

 Målebrevskopi                 200,00  4,0 %                 208,00  
                    

260,00  

 Naboliste                 200,00  4,0 %                 208,00  
                    

260,00  

 Godkjente bygningstegninger                 300,00  4,0 %                  312,00  
                    

390,00  

 Byggevedtak                 250,00  4,0 %                 260,00  
                    

325,00  

 Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest                 250,00  4,0 %                 260,00  
                    

325,00  

 Seksjonering                 200,00  4,0 %                 208,00  
                    

260,00  

 Gjeldene arealplaner med bestemmelser                 300,00  4,0 %                  312,00  
                    

390,00  

 Innsendte arealplaner                 300,00  4,0 %                  312,00  
                    

390,00  

 Tilknytning vann og avløp                 200,00  4,0 %                 208,00  
                    

260,00  

 Adkomst til eiendommen                 200,00  4,0 %                 208,00  
                    

260,00  

 Kommunale avgifter og gebyrer                 250,00  4,0 %                 260,00  
                    

325,00  

 Legalpant                 200,00  4,0 %                 208,00  
                    

260,00  
        

        

 Fellingsavgift elg og hjort (maksimale satser, nasjonalt)       

 Årskalv elg                 340,00  0,0 %                 340,00   

 Voksen elg                 580,00  0,0 %                 580,00   

 Årskalv hjort                 270,00  0,0 %                 270,00   

 Voksen hjort                 450,00  0,0 %                 450,00   

        

 LANDBRUK       

 Konsesjonsloven - Gebyr for saksbehandling       

 Jordloven - Gebyr for søknad om deling av driftsenhet       

 Gebyrene er hjemlet i egne forskrifter til konsesjonsloven.       

  
 
 
  

    

Rammeområde 6 - Teknisk drift 2022 Endring 2023   

        

 HUSLEIE FOR KOMMUNALE BOLIGER       

 Der ikke annet er angitt gjelder husleiebeløpet pr måned        

 Der ikke annet er angitt - regnes døgnleie som 1/18 av månedsleie 
for det aktuelle leieobjektet 

      

 
Husleie for eksisterende leieforhold justeres opp med  0,5 x KPI én 
gang per år med én måneds varsel. Det samme gjelder for 
fjernvarme. Det skal gå minst 12 mnd mellom hver regulering. Ved 
nye leieavtaler settes leien til beløp i hht til oversikten under. 

      

 Samtlige boenheter blir i tillegg til husleie fakturert for brøyting hver 
mnd 

                         60  5,8 %                          63  
 KPI sept-sept 

bolig lys brensel  

        

 Vikavegen 9 og 11, Buskvegen 1 og 3, Liavegen 58       

 3-roms                     8 478  5,8 %                    8 970   

 2-roms                     5 478  5,8 %                    5 795   

        

 Eneboliger       

 Liavegen 29                     8 971  5,8 %                     9 491   
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 Buskvegen 10                     8 971  5,8 %                     9 491   

 Storvegen 46                    8 506  5,8 %                    9 000   

        

 Lundev. 18 - 34:  2-roms                    5 296  5,8 %                    5 603   

 Fjernvarme Lundev.18 - 34, 2 roms                        808  5,8 %                       855   

 Lundev. 18 - 34:  1-roms                    3 298  5,8 %                    3 489   

 Fjernvarme Lundev.18 - 34, 1 roms                       658  5,8 %                       696   

         

 Skredderbakken 21                     4 144  5,8 %                    4 385   

 Tørberget/Ljørdalen                    5 270  5,8 %                    5 575   

 Østby/Jordet                    7 088  5,8 %                    7 499   

 Søre Osen - underetg.                    7 562  5,8 %                    8 000   

 Søre Osen - 1 etg.                    7 809  5,8 %                    8 262   

        

 Vestsidevegen 32 B:  3-roms (stor)                    8 805  5,8 %                     9 315   

 Vestsidevegen 32 A:  3-roms (liten)                     8 471  5,8 %                    8 962   

 Lundevegen 6A og 6B                    7 448  5,8 %                    7 880   

 Liavegen 6A og 6B                    7 309  5,8 %                    7 733   

 Mobekkvegen 9                    7 448  5,8 %                    7 880   

 Mobekkvegen 11                      8 711  5,8 %                     9 216   

 Mobekkvegen 15                    8 478  5,8 %                    8 970   

 Mobekkvegen 17                      8 711  5,8 %                     9 216   

        

 Vestadbakken 12, 14, 16, 19, 28, 30                    5 749  5,8 %                    6 082   

 Vestadbakken 17, 21                     6 198  5,8 %                    6 558   

        

 Antonsbakken:  2-roms                    8 728  5,8 %                    9 234   

 Antonsbakken:  3-roms                   10 196  5,8 %                  10 787   

        

 Østhagen-liten                    7 939  5,8 %                    8 399   

 Østhagen-stor                    9 276  5,8 %                     9 814   

 Fjernvarme Østhagen                       922  5,8 %                       976   

        

 Hagebæk                      7 619  5,8 %                    8 060   

 Fjernvarme Hagebæk                       808  5,8 %                       855   

 Bergetunet: 2-roms                    7 398  5,8 %                    7 827   

 Fjernvarme Bergetunet 2-roms                       808  5,8 %                       855   

 Bergetunet: 3-roms                    7 733  5,8 %                     8 182   

 Fjernvarme Bergetunet 3-roms                       885  5,8 %                       936   

        

 Der to husholdninger deler leilighet, deles leien i to og det legges 
til et månedlig beløp pr leietaker 

                      300  5,8 %                        318   

        

 Utleie av kommunale arealer       

        

 Flathagenparken inkl. scene:       

 Leie en dag (et døgn) uten strøm                     3 961  5,8 %                     4 190   

 Pr døgn ut over et døgn uten strøm                     1 988  5,8 %                     2 103   

 Strøm pr døgn (minimumsats)                       662  5,8 %                       700   

 Leie inntil 3 timer inkludert strøm                       994  5,8 %                      1 051   

        

 For ikke-kommersielle arrangementer med målgruppe barn og 
unge, er det gratis leie av området. Strømpris reduseres ikke. 

      

        

 Parkeringsplassen bak rådhuset - samme satser som for 
Fladhagenparken 
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 Parkeringsplass med uttak for motorvarmer  - reservering (for 
ansatte) for perioden f.o.m. november t.o.m. april 

                      450                         600   

        

 Utleie av utstyr       

        

 Lift - pr time                       258  5,8 %                       273   

 Lift - pr døgn                     1 036  5,8 %                     1 096   

        

 Mistet nøkkel       

 Mistet systemnøkkel                        310  5,8 %                       328   

        

 TOMTEPRISER PÅ KOMMUNALE TOMTEFELT       

 Grunnpris pr. m²       

 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg.       

 

Grunnpris pr. m². Tinglysningsgebyr og dokumentavgift kommer i 
tillegg. I tillegg beregnes avgifter knyttet til selve byggingen 
eksempelvis byggesaksgebyr, el- tele og data og tilkoblingsavgift 
for vann og kloakk etter de til enhver tid gjeldende satser. 
Tomten må være bebygd innen 3 år etter at skjøtet er utstedt. Om 
så ikke skjer har Trysil kommune rett til å kjøpe tilbake tomten for 
samme beløp som den ble solgt for. 

      

 Saksbehandlingsgebyr ved salg av tilleggsareal                     1 875  3,4 %                     1 939   

 Saksbehandlingsgebyr ved opprettelse av erklæringer. I tillegg 
kommer tinglysingsgebyr 

                    1 875  3,4 %                     1 939   

        

 Innbygda (unntatt Bygdeberget Nord) 0  342  

 Bygdeberget Nord                       620  3,7 %                        643   

 Jordet (nytt felt og gammelt felt er slått sammen med samme pris)                          330  3,4 % 342  

 Nybergsund, Sjøenden og Østby                          85  10,6 %                          94   

 Kittiliteigen (Rønes) og Bergeliteigen (Vestby)                          42  4,8 %                          44   

        

 VANNAVGIFT (avgiftene er eks. mva)       

 Kommunedirektøren har fullmakt til å bruke skjønn når regulativet 
utløser urimelige høye avgifter. 

      

 Det vises til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trysil kommune.       

 
Salg av vann til andre enn abonnenter gjøres etter egen avtale. 
Kommunedirektøren har myndighet til å forhandle fram avtalens 
innhold. m3-pris skal ikke være lavere enn for abonnentene. 

      

  
 

      

 Årsavgift - vann       

 Abonnementgebyr bolig - pr boenhet 2 242,00 22,0 % 2 735,00  

 Abonnementgebyr næring - pr abonnent 2 242,00 49,0 % 3 340,00 3 418,75 

 Abonnementsavgift fritidsbolig - pr boenhet. 2 242,00 49,0 % 3 340,00 4 175,00 

 Stipulert forbruk pr. m²  - omregningsfaktor 1,9 m3/m² 58,90 25,0 % 73,63 4 175,00 

 Målt forbruk pr. m3 31,00 25,8 % 39,00 92,04 

       48,75 

 Abonnementsgebyret ilegges fra dato for godkjent 
sanitærabonnemnet        

 
Forbruksgebyret ilegges fra datoen vannmåler er installert. Er ikke 
vannmåler installert, stipulerers forbruket etter BRA fra dato for når 
brukstillatelse er gitt (også midlertidig) 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 Tilknytningsavgift - vann       

 Engangsgebyr for tilknytning av bolig pr.boenhet. 13 000,00 0,0 % 13 000,00  

 Engangsgebyr for tilknytning av  fritidseiendom pr.boenhet. 13 000,00 100,0 % 26 000,00 16 250,00 

 Engangsgebyr pr enhet for tilknytning for et næringsbygg 26 000,00 50,0 % 39 000,00 32 500,00 

 Differensiert avgift pr. m² 21,00 33,3 % 28,00 48 750,00 

       35,00 
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 Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning skjer , eller 
senest ved fakturaens forfallsdato.       

        

 Nødvann       

 Leie av tank 1 m3, grunn-/oppstartavgift inkludert 5 kalenderdager 700,00 0,0 % 700,00  

 Leie av tank 1 m3, per kalenderdag fra og med dag 6 200,00 0,0 % 200,00 875,00 

 Leiepris inkluderer ikke vann      250,00 

        

 AVLØPSAVGIFT (avgiftene er eks. mva)       

 Kommunedirektøren  har fullmakt til å bruke skjønn når regulativet 
utløser urimelige høye avgifter. 

      

 Det vises til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trysil kommune       

        

 Årsavgift - avløp       

 Abonnementgebyr bolig - pr. boenhet  1 600,00 3,1 % 1 650,00  

 Abonnementgebyr næring - pr. abonnent  1 600,00 75,3 % 2 805,00 2 062,50 

 Abonnementgebyr fritidseiendom - pr. boenhet 2 720,00 3,1 % 2 805,00 3 506,25 

 Avløp - stipulert forbruk pr. m2  - omregningsfaktor 1,9 m3/m2 38,38 13,9 % 43,70 3 506,25 

 Avløp beregnet etter vannmåler pr. m3 20,20 13,9 % 23,00 54,63 

       28,75 

 Abonnementsgebyret ilegges fra dato for godkjent 
sanitærabonnemnet        

 
Forbruksgebyret ilegges fra datoen vannmåler er installert. Er ikke 
vannmåler installert, stipulerers forbruket etter BRA fra dato for når 
brukstillatelse er gitt (også midlertidig) 

      

        

 Tilknytningsavgift  - avløp       

 Engangsgebyr for tilknytning av bolig pr. boenhet 13 000,00 0,0 % 13 000,00  

 Engangsgebyr for tilknytning av fritidseiendom pr. boenhet 13 000,00 100,0 % 26 000,00 16 250,00 

 Engangsgebyr pr enhet for tilknytning for et næringsbygg 26 000,00 50,0 % 39 000,00 32 500,00 

 Differensiert avgift pr. m² 21,00 0,0 % 21,00 48 750,00 

       26,25 

 Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning skjer , eller 
senest ved fakturaens forfallsdato.       

        

 Målerleie       

 Årlig leie for innstallert vannmåler 300,00 25,0 % 375,00  

 Gebyr for tap av eller skade på vannmåler  -   1 500,00 468,75 

  
 

     1 875,00 

 Mottak slam m.m.       

 Mottak av slam/septik ved driftssentralen pr m3  pr kalendermåned. 
Mottakstidspunkt må avtales. 

      

 0-10 m3 320,00 0,0 % 320,00  

 11-50 m3 235,00 0,0 % 235,00 400,00 

 51-100 m3 155,00 0,0 % 155,00 293,75 

 over 100 m3 105,00 0,0 % 105,00 193,75 

       131,25 

 Eventuelt mottak ved driftssentralen av innhold i muldtoa må 
avtales på forhånd. (pr enhet) 250,00 0,0 % 250,00  

 
 
 
 
 

     312,50 

 SLAMTØMMING       

        

 Løpende gebyr - årsgebyr       

 Slamavskiller bolig 0-3 m3, tømming hvert 2. år 966,16 -14,9 % 822,00  

a Slamavskiller bolig 3-6 m3, tømming hvert 2. år 1 535,04 -15,1 % 1 304,00 1 027,50 

b Slamavskiller bolig pr m3 utover 6m3, tømming hvert 2. år 152,88 -15,0 % 130,00 1 630,00 
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c Slamavskiller fritidsbolig 0-3 m3, tømming hvert 4. år 483,60 -15,0 % 411,00 162,50 

d Slamavskiller fritidsbolig 3-6 m3, tømming hvert 4. år 768,56 -15,2 % 652,00 513,75 

e Slamavskiller fritidsbolig pr m3 utover 6m3, tømming hvert 4. år 76,96 -15,5 % 65,00 815,00 

f Tett tank bolig 0-3 m3, tømming hvert 2. år 966,16 -14,9 % 822,00 81,25 

g Tett tank bolig 3-6 m3, tømming hvert 2. år 1 535,04 -15,1 % 1 304,00 1 027,50 

h Tett tank bolig pr m3 utover 6 m3, tømming hvert 2. år 152,88 -15,0 % 130,00 1 630,00 

i Tett tank fritidsbolig 0-3 m3, tømming hvert 4. år 483,60 -15,0 % 411,00 162,50 

j Tett tank fritidsbolig 3-6 m3, tømming hvert 4. år 768,56 -15,2 % 652,00 513,75 

k Tett tank fritidsbolig pr m3 utover 6 m3, tømming hvert 4. år 76,96 -15,5 % 65,00 815,00 

l Minirenseanlegg 0-3 m3, årlig tømming 1 924,88 -15,0 % 1 636,00 81,25 

m Minirenseanlegg pr m3 utover 3 m3, årlig tømming 304,58 -15,3 % 258,00 2 045,00 

n Kartleggingsgebyr  0,00  0,00 322,50 

o       0,00 

 Når det gjelder slamtømming er fritidsboliger betegnet som hytter.       

 
Anlegg som ikke er tilknytte bolig eller fritidsbolig/hytte 
eksempelvis næring eller samfunnshus skal ha en tømmefrekvens 
og gebyr tilsvarende som for bolig.  

      

 Der det er fellesanlegg etter forurensningsforskrftens §13 
behandles gebyrene som minireseanlegg. 

      

 Ved vedtak om hyppigere frekvens, blir årsgebyret justert.       

        

        

 Ekstratømminger m.m.       

 Slamtøm. bolig 0-3 m3 1 175,00 0,0 % 1 175,00  

 Slamtøm. bolig 3-6 m3 1 790,00 0,0 % 1 790,00 1 468,75 

 Slamtøm. bolig pr m3 utover 6m3 345,00 0,0 % 345,00 2 237,50 

 Slamtøm. fritidsbolig 0-3 m3 1 175,00 0,0 % 1 175,00 431,25 

 Slamtøm. fritidsbolig 3-6 m3 1 790,00 0,0 % 1 790,00 1 468,75 

 Slamtøm. fritidsbolig pr m3 utover 6m3 345,00 0,0 % 345,00 2 237,50 

 Tømming av tett tank 0-3 m3 1 290,00 0,0 % 1 290,00 431,25 

 Tømming av tett tank 3-6 m3 2 410,00 0,0 % 2 410,00 1 612,50 

 Tømming av tett tank pr m3 utover 6 m3 345,00 0,0 % 345,00 3 012,50 

 Minirenseanlegg 0-3 m3 1 030,00 0,0 % 1 030,00 431,25 

 Minirenseanlegg 3-6 m3 1 720,00 0,0 % 1 720,00 1 287,50 

 Minirenseanlegg pr m3 utover 6 m3 345,00 0,0 % 345,00 2 150,00 

       431,25 

 Utrykningstillegg (utenom normal arb.tid) 3 500,00 2,9 % 3 600,00 0,00 

 Gebyr for tømmeoppdrag uten mulighet for tømming 900,00 11,1 % 1 000,00 4 500,00 

       1 250,00 

 
Spyling av akutt avløpstopp, tømming av fettutskillere, muldtoa, 
dobøtter, snurredasser, privet eller lignende bestilles hos og 
betales direkte til private tjenesteleverandør. 

      

        

        

        

 GEBYR FOR TILKNYTNING TIL MIDT-HEDMARK BRANN- OG 
REDNINGSVESEN IKS AUTOMATISKE ALARMMOTTAKERE       

        

 
Det fastsettes følgende satser for tilknytning til brannvesenets 
automatiske alarmmottaker ekskl. merverdiavgift, med unntak av 
noen som er inkl. merverdiavgift som er merket. 
Ikke avgiftspliktige ytelser er merket særskilt. 

      

        

 Forslag til gebyrer. Behandles i representantskapet. 
Kommunedirektøren tar forbehold om endringer og avrundinger.       
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 Samtlige gebyrer er ekskl. mva.       

        

 Brannalarm, kvartalsavgift - prisgruppe 1       

1 
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for 
brann/sprinkler o.l. 

                957,00  2,9 %                 985,00   

 * bygg med bruksareal (BRA) på inntil 300 m2      1 231,25 

        

 Brannalarm, kvartalsavgift - prisgruppe 2       

2 
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for 
brann/sprinkler o.l. 

               1 910,00  3,1 %               1 970,00   

 * bygg med bruksareal (BRA) på 300 m2 - 500 m2         2 462,50 

 * kirkebygg, barnehager, privateide samfunnshus/foramlingslokaler       

 * Skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5000 m2          

 * Sykehjem/institusjoner med mindre enn 100 senger       

 * Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger       

 * Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntill 1200 m2, 
gjelder ved detekterte fellesareal 

      

 * Politi-/ambulanse-/brannstasjoner, rådhus/kommunehus og 
tinghus/rettsbygninger 

      

 * Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter       

        

 Brannalarm, kvartalsavgift - prisgruppe 3       

3 
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for 
brann/sprinkler o.l. 

             2 865,00  6,1 %              3 040,00   

 * bygg med bruksareal (BRA) på 500 m2 - 1200 m2         3 800,00 

 * inntil 2bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) 
inntil 1200 m2    

      

 * Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5000 m2          

 * Sykehjem/institusjoner 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 fellesareal 

      

 * Idrettshaller       

 * Omsorgsboliger med 20 - 50 leiligheter       

 * Privateide leilighetsbygg i kombinasjon med enkelte 
næringsvirskomheter med mindre enn 20 leiligheter 

      

 * Privateide leilighetsbygg i kombinasjon med enkelte 
næringsvirskomheter med mindre enn 20 leiligheter 

      

 * Garasjeanlegg inntil 5000m2       

        

 Brannalarm, kvartalsavgift - prisgruppe 4       

4 
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for 
brann/sprinkler o.l. 

             3 820,00  3,0 %              3 935,00   

 * Bygg med bruksareal (BRA) på 1200 m2-7500 m2      4 918,75 

 * inntil 3 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) 
inntil 7500 m2    

      

 * Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter       

 * Privateide leilighetsbygg i kombinasjon med enkelte 
næringsvirskomheter med 20 - 50 leiligheter 

      

 * Garasjeanlegg over 5000 m2       

        

 Brannalarm, kvartalsavgift - prisgruppe 5       

5 
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for 
brann/sprinkler o.l. 

             4 780,00  3,0 %              4 925,00   

 * Kjøpesenter, mer enn 20 butikker      6 156,25 

 * Storindustri med bruksareal (BRA) over 7500 m2       

 * Sykehus       

 * inntil 4 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) 
inntil 7500 m2    

      

 * Bolighus/blokker med næring sammen med mer enn 20 
leiligheter, gjelder ved detektert fellesarealer 
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 * Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel 
næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter 

      

        

 Brannalarm privatbolig       

6 * Brannalarm bolig/leilighet               1 304,00  3,1 %               1 345,00   

        

 Brannalarm, gårdsbruk/landbrukseiendommer, kvartalsavgift - 
prisgruppe 7       

7 
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsteder for 
brann/sprinkler o.l. 

      

 * Brannalarm               1 075,00  3,3 %                 1 110,00   

        

        

 Innbrudd, kvartalsavgift - prisgruppe 8       

8 
* Kunder må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke 
ut på alarmer 

                 481,00  2,9 %                 495,00   

 * Prisen gjelder pr bygg  Inkl. mva    Inkl. mva   

        

 Innbruddsalarm, kvartalsvis - innbrudd avtaler inngått før 
01.01.2016 - etter avtale       

        

 Heisalarm, kvartalsavgift - prisgruppe 9       

9 * Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen                 957,00  2,9 %                 985,00   

 * Pris er for første heis       

        

 Heisalarm, kvartalsavgift - prisgruppe 10       

10 * Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110-sentralen                  481,00  2,9 %                 495,00   

 * Pris er pr heis       

        

 Teknisk alarm, kvartalsavgift - prisgruppe 11       

11 * Gjelder bygg som har andre alarmer til 110-sentralen                  481,00  2,9 %                 495,00   

        

 Teknisk alarm, kvartalsavgift - prisgruppe 12       

12 * Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen                 957,00  2,9 %                 985,00   

        

 Leie av bil og mannskap       

A Leie av utrykningskjøretøy pr time (iht. KS satser)                  616,00  0,0 %                  616,00   

 Mannskap pr time pr stk (iht. KS satser)                 899,00  0,0 %                 899,00   

        

 Unødvendig brannalarmer utover 1 grunnet manglende 
vedlikehold/uaktsomhet               7 810,00  3,0 %              8 045,00   

B 
Unødvendig brannalarmer utover 3 grunnet manglende 
vedlikehold/uaktsomhet 

                800,00  3,1 %                 825,00   

        

 Kursavgift for kurs arrangert av brann- og feievesenet 
fastsettes i forhold til de enkelte kurs (fritatt mva)       

C        

 Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av 
utsalgssteder (fritatt mva)               3 615,00  3,0 %              3 725,00   

D        

  
 
 
  

    

 FEIE- OG TILSYNSGEBYR       

        

 
Med virkning fra 01.01.21 fastsettes følgende betalingsregulativ for 
feiing og tilsyn i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. 
Samtlige satser er ekskl. merverdiavgift. 

      

 
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) innkrever 
feie- og tilsynsgebyrer på vegne av kommunen, og representerer 
ved innfordring av kravene Trysil kommune hva gjelder bruk av 
legalpant i eiendommer. 
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 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, 
ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr. år.                 520,00  0,0 %                 520,00   

1 

Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er 
tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av 
feiervesenet. I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie- og 
tilsynsgebyr. 

     650,00 

        

 Feiing/tilsyn faktureres etterskuddsvis etter varsling  Egen prisliste    Egen prisliste   

 For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1 betales et 
tillegg pr. etasje pr. år på 

                   89,00  0,0 %                    89,00   

2 
For større røykpiper betales for medgått tid etter  
sats pr. time på (KS satser) 

                899,00  0,0 %                 899,00  111,25 

3 Mannskap pr time. fyrkjele feiing (KS satser)                 899,00  0,0 %                 899,00  1 123,75 

4 
Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming/fresing av 
skorstein og fjerning av kaiereir (KS satser) 

                899,00  0,0 %                 899,00  1 123,75 

5 Tilsyn/kontroll fritidsbolig, faktureres etterskuddsvis etter varsling               1 450,00  0,0 %               1 450,00  1 123,75 

6a Tilsyn/kontroll som går over 1 time faktureres pr. time                 600,00  0,0 %                 600,00  1 812,50 

6b 
Dersom feier ved 2. gangs varsel møter "stengt dør", ikke klargjort 
faktureres tilleggsgebyr for admin. Kostnader 

                600,00  0,0 %                 600,00  750,00 

6c 
Feiing av vanlig pipeløp på fritidsbolig samtidig med tilsyn/kontroll, 
når feier ser det nødvendig. Pris pr. pipeløp 

     750,00 

6d 
Feiing av vanlig pipeløp på fritidsbolig på forespørsel faktureres for 
medgått tid etter sats pr. time (KS satser) 

                899,00  0,0 %                 899,00  0,00 

6e       1 123,75 

 RENOVASJONSGEBYR       

 

Kommunedirektøren har mottatt følgende forslag fra SØIR. Det tas 
forbehold om endringer: Det fastsettes følgende gebyrsatser for 
Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Alle priser 
er inkl. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det 
tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-. 
 
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) 
innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og 
representerer ved innfordring av kravene Trysil kommune hva 
gjelder bruk av legalpant i eiendommer. 

      

 

 
Grunngebyr pr. år – husstander/husholdningsavfall (inkluderer 
140. ltr. papir, galls/metall og matvfall) 1340 34,3 % 1799  

A 
Volumgebyr pr år - tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd 
- ordinære husstander: 

      

B 140 ltr. restavfall 1526 7,0 % 1633  

 190 ltr. restavfall 2393 13,5 % 2715  

 240 ltr. restavfall 3023 15,0 % 3476  

 360 ltr. restavfall 4538 15,5 % 5241  

 660 ltr. restavfall 8325 16,0 % 9658  

 360 ltr. restavfall tømming hver 14. dag 0  10483  

 660 ltr. restavfall tømming hver 14. dag 0  19231  

 160 ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene - 60 kr inkl mva) 50 20,0 % 60  

 

Renovasjonsgebyr pr. år -  forenklet renovasjonsordning (kun 
sekkerenovasjon) - jfr retningslinjer for endring av abonnement:  
(spredtbygde områder, lang privat gårdsveg, liten 
avfallsproduksjon) 

      

C Årsgebyr forenklet ordning 1503 12,8 % 1695  

 
Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av 
hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall - jfr. 
retningslinjer for endring av abonnement 

      

 Fradrag hjemmekompostering -590 12,9 % -666  

 Serviceabonnement pr. år - henting av avfall utover 3 meters-
regelen. 

      

 3-10 meter 220 13,2 % 249  

D 11-20 meter 448 12,7 % 505  

 over 20 meter  -  særskilt avtale       

 Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer       

E Kategori 0 2689 12,8 % 3034  
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  - hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard  og stor 
avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet) 

      

F Kategori 1 1680 12,8 % 1896  

  - hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder  med tilrettelagt 
infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).  

      

G Kategori 2 911 12,9 % 1029  

 
 - hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte 
hytteområder.  Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig 
vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur.  De 
fleste hytter hører inn under denne kategorien. 

      

 Kategori 3 366 12,8 % 413  

  - omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, 
uten vegforbindelse i rimelig nærhet. 

      

H 
Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner  - papp/papir, glass 
og tekstiler 

      

 Ministasjoner 0  0  

 
Bringeordning til gjenvinningsstasjoner  - sorterte avfallsfraksjoner 
som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, 
kuldemøbler osv 

      

 Sortert avfall - Alle fraksjoner unntatt restavfall 0  0  

 Restavfall pr inspiserbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst 
avfall (40 kr inkl. mva) 

45 22,2 % 55  

 Restavfall pr. m3  - 250 kr inkl. mva. (Minsteavgift 140 liter - kr. 
40,- inkl. mva) 

339 18,0 % 400  

 Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret.       

 UTLEIEPRISER FOR MANNSKAP OG MASKINER       

 Alle priser ekskl. mva.       

 Der ikke annet er angitt gjelder prisene pr time, der 
påbegynt halvtime regnes som en halv time.  

      

 Der mannskap, sjåfør inngår i leiesatsen, gjelder prisen i ordinær 
arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid kan tillegg bli beregnet. 

      

K        

 Veghøvel inkl. utstyr               1 344,00  3,4 %               1 390,00   

 Traktor                  517,00  3,7 %                 536,00   

 Traktor m/kantklipper                 930,00  3,7 %                 964,00   

 Traktor m/brøytestikksetter- i tillegg kommer kostnad per 
bøytestikk                 930,00  3,7 %                 964,00   

 Traktor m/brøytestikksetter u/fører- i tillegg kommer kostnad per 
bøytestikk 

                750,00                   778,00   

 Traktor m/snøplog                 742,00  3,8 %                 770,00   

 Traktor m/skrap                 775,00  3,6 %                 803,00   

 Hjullaster                 924,00  0,0 %                 924,00   

 Lastebil m/sjåfør                 602,00  3,7 %                 624,00   

 Lastebil m/sjåfør og hjelpemann               1 034,00  3,7 %               1 072,00   

 Personbil m/tilhenger inkl. sjåfør                  521,00  3,6 %                 540,00   

 Leie av mann                 457,00  3,5 %                 473,00   

 Leie av tineapparat, inkludert bil og mann (utført tining)                 729,00  3,6 %                 755,00   

 Strøing med traktor inkl utstyr og sand                 805,00  3,7 %                 835,00   

 Utarbeidelse av skiltplaner               1 729,00  4,1 %               1 800,00   

 Søkers egenandel - skiltgruppe 4-8                  1 500,00   

        

 Skilting for bedrifter og eller private     1 500,00   

        

 SALGSPRISER FOR GRUSMASSER M.M.       

 Kaldasfalt, pr tonn               1 500,00  0,0 %               1 500,00   

 Vegsalt, pr 1000 kg (minimum 1000 kg)              3 000,00  0,0 %              3 000,00   
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 Gebyrer og refusjon fra andre ved graving på/i kommunale 
veger og eiendommer 

      

 Administrasjonsgebyr                 500,00  0,0 %                 500,00   

 Engangskostnad - forringelse av veg, fast dekke pr sted. 
Tiltakshaver bekoster i tillegg reasfatering               1 400,00  7,1 %               1 500,00   

 Kontroll utenom arbeidstid pr time                  881,50  2,1 %                 900,00   

        

 2022 Endring 2023   

       
                 1 

875,00  

 Eiendomsskatt:      
                3 

750,00  
 1.    Generelle skattesats 7 ‰ 0,0 % 7 ‰  

 2.    Næring 7 ‰ 0,0 % 7 ‰  

 3.    Bolig og fritidseiendom 2,3 ‰ 0,0 % 2,3 ‰  

 4.    Tomt 2,3 ‰ 0,0 % 2,3 ‰  

      

      

 

9. Satser for tilskudd og godtgjørelser 
 

Avlastning pleie og omsorg  
 
Satser for funksjonshemmede i avlastnings-/besøkshjem, støttekontakt og omsorgslønn: 
Satser for funksjonshemmede i avlastnings/besøkshjem, besøkshjem, støttekontakt og omsorgslønn 
godtgjøres i henhold til gjeldende tariff. For støttekontakt og omsorgslønn brukes lønnsfastsetting som for 
assistent med lavest ansiennitet. Utgiftsdekning på støttekontakt settes til kr 25,- per time. 
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10 Vedlegg 

10.1 Beregning av skatt og rammetilskudd 

 

 
 
Tabellen over viser KS sin prognosemodell for rammetilskudd og skatt. Prognosen er basert på 
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, korrigert for forventet innbyggertall 1.1.2023 (6614). Når 
innbyggertall pr 1.1.2023 blir kjent vil inntektsutjevningen endre seg noe.  
 
 
  

TRYSIL Inngang!A1 2023 2024 2025 2026

TRYSIL 3421

2023-prisnivå for årene 2023-2026

1000 kr 2023 2024 2025 2026

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 184 493           188 195          190 506          191 721          

Utgiftsutjevningen 38 904             39 642            39 583            39 763            

Overgangsordning - INGAR 4 158               -                  -                  -                  

Saker særskilt ford (inkl. per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendomsskatt og arbavg)3 908               3 908              3 052              3 052              

Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb 9 457               9 470              9 465              9 465              

Ordinært skjønn 1 000               1 000              1 000              1 000              

Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor) 241 921         242 215        243 605        245 001        

Netto inntektsutjevning 30 548             31 643            31 789            31 934            

Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalteren 272 469         273 858        275 394        276 935        

Rammetilskudd - endring i % 11,6                 0,5                  0,6                  0,6                  

Skatt på formue og inntekt 205 648 206 519 207 514 208 508

Skatteinntekter - endring i % -4,86               0,42                0,48                0,48                

Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) -                  -                  -                  -                  

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren 478 100         480 400        482 900        485 400        

Sum - endring i % 3,9                   0,5                  0,5                  0,5                  

PROGNOSE

(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)
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10.3 Selvkostberegninger  

 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet retningslinjene for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester. Formålet med retningslinjene er å bidra til en god og ensartet praksis for 
beregning av selvkost på et tjenesteområde, samt sikre at gebyrinntekter innen selvkost ikke benyttes til 
andre formål enn det de er tiltenkt.  En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste 
generasjon. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av 
tjenesten. 
 
I forbindelse med budsjett legges det frem selvkostberegninger som viser hvordan områder hvor 
gebyrinntekter ikke skal overstige kommunens utgifter. Til grunn for beregning av kalkulatoriske renter det 
er det lagt 3,63 % til grunn (3-årig Statsobligasjonsrente/5-årig swaprente + ½ prosentpoeng). Nedenfor er 
beregningene for alle områder gjengitt.  
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10.4 Budsjett Kirkelige Fellesråd 
 

 

 

 
Trysil kommune      Kopi  
v/ Økonomisjef Gerard Kort     Kommunedirektør Jan Sævig  
 

 

Trysil, 19.10.22  

 

Budsjettforslag 2023 og investeringsplan 2023 – 2026 Trysil kirkelige fellesråd 

 

For budsjettåret 2023 innstiller Trysil kirkelige fellesråd på et budsjett fra kommunen på kr 6.655.000. Dette er en 

økning på kr 322.000 fra bevilget tilskudd i 2022.  

Budsjettet er et nøkternt budsjett som kun er økt med 5% forventete lønnsutgiftene i forhold til tildelingen for 

2022.  

Stillingshjemmel til tjeneste «0430 Gravplass» er økt fra 2,57 årsverk til 3 årsverk etter gjennomført ROS-

analyse, se side 6. 

Vi har budsjettert med inntekt på kr 1.166.000 i salg av varer og tjenester (festeavgift, gravstell, samt seremonier 

for utenbygdsboende m.m.) etter vedtatte satser, se side 8.  

Nødvendig vedlikehold ønsker vi å finansiere ved å bruke kr 400 000 fra driftsfond. Til trosopplæring og diakoni 

budsjetterer vi med å bruke fondsmidler kr 217 000. 

 

I tillegg innstiller vi på investeringsbudsjett til universell utforming ved to kirkebygg, brannsikring av kirkene, samt 

forprosjekt oppvarming av kirker. Mer om dette på side 7. 

 

Økonomisk situasjon for 2022 

Foreløpig tall viser at Trysil kirkelige fellesråd også i 2022 vil holde seg innenfor budsjett, bortsett fra strøm. 

Fortsatt ubemannet diakonstilling, ulønnet permisjon og sykefravær har ført til lavere lønnskostnader.  

Mange vedlikeholdsoppgaver er fortsatt utsatt, og driftsfond har blitt brukt til kostnader forbundet med 

bispevisitas, digitalisering av gravplasser og innvielsen av navnet minnelund i Ljørdalen.  God dialog innenfor 

organisasjonen og tett samarbeid med folkevalgte og frivillig, har gjort det mulig å holde seg innenfor tildelte 

driftsmidler.  

 
Budsjettmål 2023 
 

Vi skal sørge for meningsfulle og minneverdige seremonier i sorg og glede. Vår målsetning er å få gjennomført 

mange diakonale aktiviteter tross reduksjon av tilskudd fra bispekontoret, og å gi gode aktivitetstilbud til barn, 

unge og voksne. 

Vi vil fortsette å gi nødvendig administrativ hjelp til menighetsrådene, og yte gode tjenester til kommunens 

innbyggere.    
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Gravlegging skal fortsatt utføres på en verdig måte i respekt for avdødes tro og livssyn. Gravplassene skal 

vedlikeholdes. 

Etter utarbeidelse av tilstandsrapport for kirkebygg, vil vi jobbe målrettet med vedlikehold av kirkebygg, universell 

utforming og brannvern av kirkebygg. Samtidig vil vi jobbe med løsninger knyttet til oppvarming av kirkebygg og 

kostnadsreduksjon. 

Fellesrådet vil bruke kr 617 000 av egne fond til vedlikehold av kirkebygg og aktiviteter til barn, unge og til 

diakonale aktiviteter. 

Vi har to prester i Trysil hvorav en har ansvar for trosopplæring (aktiviteter for barn og unge). En kapellanstilling 

er for tiden ubemannet. Disse er lønnet kun av statlige midler.  

Tilskuddet til diakonalt arbeid fra bispekontoret er tildelt andre fellesråd i bispedømme, så alle diakonale tiltak 

avhenger av kommunalt tilskudd. Fellesrådet ønsker å opprettholde godt innarbeidete diakonale aktiviteter som 

«Middag på tvers», «Kafferasten», «Baby- og småbarnsang», to årlige samlinger for psykisk utviklingshemmede i 

kirken, en årlig familietur for vanskeligstilte familier, bruktsalg av klær og det tradisjonelle «Sokke-Votte-Tre» før 

jul hvor mange frivillige bidrar med selvstrikkede produkter. Vi har nå lykkes med å finne rette personer til å 

gjennomføre dette, og har derfor opprettholdt 0,5 årsverk i vår innstilling. 

Kirkeverge, kontoransatte, organister, kirketjener og kirkegårdsarbeidere finansieres av tilskuddet fra kommunen. 

Mer om årsverk og oppgaver fra side 5. 

Målet i 2023 er som tidligere, å holde seg innenfor budsjettrammene.  

 

 

Henvisning til lovverk 

Finansieringen av Trysil kirkelige fellesråd har sin hjemmel i Lov om tros- og livssynssamfunn. Trysil kirkelige 

fellesråd er gravplassmyndigheten i Trysil og har sin hjemmel i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd. 

 

Lov om tros- og livssynssamfunn (av 01.01.2021)  

§ 14.Finansiering av Den norske kirke: 

Staten gir tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Staten kan også gi tilskudd til 

andre kirkelige formål. 

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av 

kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester 

og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og 

kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ 

hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig 

undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå. 

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd. 

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler. 

Bestemmelsene i § 6 gjelder tilsvarende for Den norske kirke. 

Regnskapsloven gjelder for regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke og for regnskapet til soknet, med 

mindre departementet har fastsatt annet i forskrift. 

Et sokn kan ikke tas under konkursbehandling eller begjære åpning av gjeldsforhandlinger etter konkursloven. 

 

Lov om gravferd av 01.01.1997  

§ 3.Gravplassmyndigheten og kommunens ansvar. 

Gravplassmyndigheten har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og 

verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser. 

https://lovdata.no/lov/2020-04-24-31/%C2%A76
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Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra soknet. Etter 

avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd. 

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i gravplasser og tilhørende varige driftsmidler. 

 

Årsverk og oppgaver 

Trysil kirkelige fellesråd sine oppgaver er grovt sett todelt: 

1. Ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den 

kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes 

interesser i forhold til kommunen.  

(Kirkeordning for Den norske kirke § 17). 

2. Kirkevergen er gravferdsmyndighet i Trysil kommune. 

 
De økonomiske forpliktelsene kommunene har til den lokale kirke er regulert etter særskilte utgiftsområder. De 

viktigste er drifts- og lønnsutgifter for bruk av kirkene til gudstjenester og kirkelige handlinger, drifts- og 

lønnsutgifter for kirkegårdene, samt administrative utgifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd. Staten har 

finansieringsansvar og dette bevilges over de kommunale budsjettene. 

 

Merk at prestetjenesten er finansiert av et rammetilskudd fra staten som Kirkemøtet disponerer, og er derfor ikke 

en del av Trysil kirkelige fellesråd sitt budsjett. Tilsvarende for finansiering av trosopplæringen. Prestetjenesten 

og trosopplæringen er altså ikke finansiert av kommunen. 

Årsverkene fordeler seg på oppgaver som vist i tabellene under. 

 

Tabell 1 Gudstjenester og andre kirkelige handlinger 

Gudstjenester     

Menighet - 7 stk 
Antall forordnede 

2023 Årsverk 

SUM 146 1,32 

Gravferder     

Gravplass - 8 stk Antall per år* Årsverk 

SUM 70 1,92 

Bisettelser     

Gravplass - 8 stk Antall per år* Årsverk 

SUM 14 0,16 
Andre kirkelige handlinger (vielser & dåp utenom 
gudstjeneste)   

Menighet - 7 stk Antall per år* Årsverk 

SUM 14 0,08 

Annet (diakoni, musikk, utvalg)     

Oppgave   Årsverk 

SUM   0,93 

* Antall er et snitt av fire siste år 
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Tabell 2 Vedlikehold og renhold av kirkebygg, gravplasser og utstyr 

Vedlikehold (renhold, vaktmester, plenklipping, snørydding, oppretting, 
utstyr etc.) 

Kirke og gravplass - 7 og 8 stk Årsverk 

SUM 2,06 

Tabell 3 Administrative oppgaver og ledelse 

Administrasjon   

Oppgave Årsverk 

Gravplassmyndighet 0,30 

Personal og økonomi 0,50 
Koordinering og planlegging 
bemanning gudstjenester og andre 
kirkelige handlinger 0,20 
Oppgaver knyttet direkte til 
menighetene 0,50 
Rapportering offentlig myndighet og 
kirke 0,10 

Administrasjon vedlikehold 0,10 

Administrasjon investering 0,10 
Daglig leder (videreutvikling, 
fellesrådet etc) 0,20 

Administrasjon konfirmanter 0,10 

Oppfølging dåp, vielser 0,10 

Resepsjon 0,20 

Interne møter 0,59 

Dialog kommune (IKT, annet) 0,10 

Kontor (innkjøp, etc.) 0,10 

SUM 3,19 

 

I oversikten er det ikke tatt hensyn til tid til kompetanseheving, interne kontorrutiner og møtetid for ansatte utover 

det minimum som er tatt med i oversikten.  

Totalt utgjør dette 9,64 årsverk. Disse er finansiert slik 

Finansiert av Årsverk 

Overføring Trysil kommune 8,86 

Overføring NAV 0,88 

Selvkost (gravstell) 0,18 

 

I dag har Trysil kirkelige fellesråd stillingshjemmel på 2,57 årsverk til tjenesten «0430 Gravplass». Kartlegging av 

alle tjenester har vist at det utføres totalt 4,13 årsverk med denne stillingshjemmelen. Her er det inkludert 0,88 

årsverk utført gjennom avtale med NAV, uten lønnskostnad for fellesrådet. Det er gjennomført en ROS-analyse 

for å avdekke konsekvensen ved at fellesrådet i dag er fullstendig avhengig av arbeid som utføres uten at det 

finansieres over fellesrådets budsjett. Se ROS-analyse. 

Med bakgrunn i dette er stillingshjemmel for tjenesten «0430 Gravplass» økt til 3 årsverk og utgifter til stillingen er 

bakt inn i dette budsjettforslaget. 
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KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING  

Tiltak: NAV samarbeid om sysselsetting kirkegårdsarbeider 0,88 årsverk opphører 

Risikokartlegging er utført av: Marion Olsen, kirkeverge 

 

 

RISIKODIAGRAM 

 Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Svært ofte 
 
 

  1 

Ofte  
 

  2 3 

Sjelden  
 

   

Svært sjelden 

   
 
 

 

 

Investeringsplan 

Tabellene under viser tiltak som er påbegynt og nødvendige for å sikre forsvarlig drift og sikring av viktige 

kulturminner i Trysil.  

 HC-toalett og bårehus i Innbygda er under prosjektering. Det er påkrevd med toaletter med 

universell utforming. I tillegg forventes det en økning på antall gravferder på over 22% de neste 30 

år. Dagens bygg vil ikke dekke kommende behov. 

Nr. Hva kan gå  
galt? 

Beskriv konsekvensen  
hvis det skjer 

Hvor  
ofte  
skjer det 

Konse-kvens Kommentar Vurdert  
dato 

1. En annen  
ansatt må være  
til stede ved graving 
av  
graver. 

Det må være to  
personer til stedet  
ved graving med  
maskin (HMS). 

4 3 I dag er vedkommende  
fast person nr 2. ved 
graveoppdrag på  
alle gravplasser. 
Ressurssituasjon  
er slik at ingen andre er  
tilgjengelig. 

September 2022 

2. 
 

Gressklipping 
og stell av 
gravplasser  
blir forsinket. 

Gressklipping må 
utsettes til etter 
lovpålagt oppgave med 
gravferder. 
Gravplassene blir  
klipt sjeldnere. 

4 2 På sommerstid har  
vedkommende ansvar for 
gressklipping så sant  
ressursen ikke er bundet  
opp til graving. Andre  
ansatte må utføre denne 
oppgaven. 

September 2022 

3. Snøfresing og 
strøing av  
veier på gravplasser  
blir forsinket. 

Personskade kan 
oppstå.  
Gravplassene er  
ikke brøytet til 
gravferder og  
kirkelige  
arrangement. 

4 3 På vinterstid har vedkommende 
ansvar for snøfresing så sant 
ressursen h 
ikke er bundet opp til  
graving. Andre må overta 
oppgaven, og det må prioriteres 
der det er  
aktivitet. Dette kan føre til 
at noen gravplasser ikke  
blir brøytet på lang tid. 

September 2022 
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 Ved Søre Osen kirke mangler det også HC-toalett. Avstanden til Trysil krever også bårehus, og er 

viktig med tanke på en verdig og god avslutning på livet og forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte. 

 Brannsikring av kirkebygg er påkrevd både av hensyn til HMS for ansatte og besøkende, og for å ta 

vare på viktige kulturminner i Trysil. 

 Oppvarming av kirkebygg: Oppvarming i kirkene i Trysil er gammeldags og lite energi effektivt. En 

tidsriktig oppvarmingsløsning er viktig for å spare miljø og kostnader, samt øke sikkerheten i 

bygningen. 

 

 

 

Investeringer Trysil kirkelige fellesråd 
2023 (forskjøvet fra 2022) 

Estimert kostnad eks. mva 

  

Brannsikring Tørberget kirke Kr 750 000 

Brannsikring Ljørdalen kirke Kr 750 000 

 

Investeringer Trysil kirkelige fellesråd 2023-2026 Estimert kost  

inkl. mva  

Gjennomføring  

 

HC-toalett/bårehus Trysil kirke  Kr 3 000 000 2023 

Prosjektering HC-toalett Søre Osen Kr 250 000 2023 

Brannsikring Østby kirke Kr 1 000 000 2024 

Brannsikring Plassen kirke Kr 1 000 000 2024 

Forprosjekt oppvarming kirkebygg i Trysil Kr 375 000 2024 

HC-toalett/bårehus Søre Osen kirke (nytt bygg) Kr 3 000 000 2025  

Oppvarming Trysil kirke Ikke estimert 2025  

Brannsikring Søre Osen kr 800 000 2026  

Brannsikring Nordre Trysil kr 800 000 2026  

Oppvarming 2 kirkebygg Ikke estimert 2026  

   

 

Betalingssatser Trysil kirkelige fellesråd 2023 

Vedtatt av Trysil kirkelige fellesråd 18.10.22. 

Gyldig i perioden 01.01.2023-31.12.2023 

Tjeneste 2022 2023 

Vielse av turister/utenbygdsboende i kirken 1) 4 800,- 5 200,- 

Gravferdsseremoni i kirke for utenbygdsboende/ikke medlemmer. 
Organist og kirketjener inkludert 2) 

2 800,- 3 000,- 

Åpning av grav for utenbygdsboende 3) 7 000,- * 7 400,- * 

Urnenedsettelse for utenbygdsboende 2 900,- * 3 150,- * 

Festeavgift for gravsted per år 
(beregnes forskuddsvis for 10 år) 4) 

250,- 250,- 

Navnet minnelund 9 000,- 9 000,- 

Navnet minnelund for utenbygdsboende 11 000,- 11 000,- 

Administrasjon av gravstedsfond  
(per fond per år) 

180,- 190,- 

Stell av graver inkl. planting, vanning og tilsyn 
(Per år pr gravsted) 

1 600,- * 1700,- * 

Engangsstell per gravsted 600,- * 700,- * 

Oppretting av gravminne per gang 900,- * 950,- * 

Fjerning/bort kjøring av gravstein per sten 700,- * 800,- * 

Leie av kirken til utenom kirkelige arrangement/  
andre menigheter 

2 100,- 2 100,- 
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Leie av kirken til inntektsbringende arrangement 15% av 
billett-
inntektene 

15% av 
billett-
inntektene 

Leie av kirken til inntektsbringende arrangement. Lokale 
Musikere som bidrar i kirken ved gudstjenester 

7,5% av 
billett-
inntektene 

7,5% av 
billett-
inntektene 

Leie av organist ved begravelser andre trossamfunn 2 100,- 2 250,- 

Leie av organist til akkompagnering ved solistopptreden i 
begravelser (to solistnummer) 

950,- 1 050,- 

Leie av organist til ytterlig akkompagnering ved solistopptreden i 
begravelse (per stykk) 

700,- 800,- 

Blomsterkasse inkl. nedsetting og jord 1 650,-* 1 760,- * 

Egenbetaling konfirmasjonsleir 1 200,-  1 200,- 

 

*) inkl mva 

1) Gjelder alle som er folkeregistret utenfor Trysil, med unntak når en av den det gjelder er døpt eller 

konfirmert i Trysil. Prestens honorar kommer i tillegg og avtales direkte med prest. 

2) Er pårørende som sørger for gravferden medlem, skal det ikke tas betalt for leie av kirke. 

3) Åpning og nedsettelse av kiste ved begravelse på gravplassene i Trysil. Utenbygds betaler 

festeavgift fra begravelsen har funnet sted. Innenbygds i Trysil kommune skal ikke betale for åpning 

og nedsetting av kiste, dette er uavhengig av trossamfunn jmf gravferdsloven 

4) Godkjent av Trysil kommunestyre. 

5) Inkludert festetid 20 år og nedsettelse av urne 

 

Driftsbudsjett – vedlegg 1A Trysil kirkelige fellesråd 

          

     Budsjett  2023  
 Budsjett  

2022  
 Regnskap 

2021  

  Inntekter       

1 
Brukerbetaling, salg, avgifter og 
leieinntekter      -1 082 000          -985 000            -943 541  

2 Salg av driftsmidler/fast eiendom                      -                        -    0 

3 Refusjoner/Overføringer                      -                        -              -730 796  

4 
Kalk. inntekter ved komm. 
tjenesteytingsavtale          -500 000          -500 000            -862 581  

5 Statlige tilskudd          -426 000          -756 000            -592 859  

6 
Rammeoverføring/tilskudd fra egen 
kommune      -6 655 000       -6 333 000         -5 854 971  

7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd            -18 000            -18 000                         -    

8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler            -60 000            -60 000               -59 476  

9 Sum driftsinntekter      -8 741 000       -8 652 000         -9 044 223  

  Utgifter       

10 Lønn og sosiale utgifter        6 548 000        6 440 000           5 493 994  

11 Kjøp av varer og tjenester        2 324 000        2 214 000           1 961 834  

12 Refusjoner/Overføringer                      -                        -                296 531  

13 
Kalk. utgifter ved komm. 
tjenesteytingsavtale           500 000           500 000              862 581  

14 Tilskudd og gaver             20 000  
            45 

000              192 243  

15 Sum driftsutgifter        9 392 000        9 199 000           8 807 183  

16 Brutto driftsresultat           651 000           547 000            -237 041  

17 Renteinntekter og utbytte                      -                        -                   -3 056  

18 Mottatte avdrag på utlån                      -                        -           -1 463 842  

19 Renteutgifter og låneomkostninger                      -                        -                    2 697  
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20 Avdrag på lån                      -                        -                           -    

21 Utlån, kjøp av aksje, andel o.l.                      -                        -                           -    

22 Netto finansinntekter/-utgifter                      -                        -           -1 464 201  

23 Avskrivninger           260 000           355 000              285 309  

24 Motpost avskrivninger          -260 000          -355 000            -285 309  

25 Netto driftsresultat           651 000           547 000         -1 701 242  

  Interne finansieringstransaksjoner       

26 Bruk av udisponert fra tidligere år                      -                        -              -308 175  

27 Bruk av disposisjonsfond          -539 000          -515 000               -76 268  

28 Bruk av bundne fond          -112 000            -32 000               -89 400  

29 Sum bruk av avsetninger          -651 000          -547 000            -473 843  

30 Avsatt til dekning fra tidligere år                      -                        -                           -    

31 Avsatt til disposisjonsfond                      -                        -                574 195  

32 Avsatt til bundne fond                      -                        -             1 600 889  

33 Overført til Investeringsregnskapet                      -                        -                           -    

34 Sum avsetninger                      -                        -             2 175 084  

  Mindreforbruk                      -                        -                           -    

  Merforbruk                      -                        -                           -    
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Investeringsregnskap - vedlegg 1B Trysil Kirkelig fellesråd 

          

     Budsjett  2023   Budsjett  2022  
 Regnskap 

2021  

  Inntekter       

1 Investeringer i anleggsmidler          3 250 000           3 400 000              715 278  

2 
Kalk. utgifter ved kommunale 
tjenesteytingsavtale                        -                           -                           -    

3 Renteutgifter og låneomkostninger                        -                           -                           -    

4 Avdrag på lån                        -                           -                           -    

5 Utlån, kjøp av aksje, andel o.l.               20 000                         -                  18 356  

6 Avsetninger                        -                           -                           -    

7 Årets finansieringsbehov          3 270 000           3 400 000              733 634  

          

  Finansiert slik:       

8 Bruk av lånemidler                        -                           -                           -    

9 
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast 
eiendom                        -                           -                 -60 000  

10 Refusjoner                        -                           -                 -60 056  

11 
Kalk. inntekter ved kommun. 
tjenesteytingsavtale                        -                           -                           -    

12 Tilskudd til investeringer        -3 250 000         -3 400 000            -594 578  

13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)                        -                           -                           -    

14 Sum ekstern finansiering        -3 250 000         -3 400 000            -714 634  

          

15 Overføring fra driftsregnskapet                        -                           -                           -    

16 Bruk av avsetninger              -20 000                         -                 -19 000  

17 Sum finansiering        -3 270 000         -3 400 000            -733 634  

          

18 Udekket/Udisponert                        -                           -                           -    

          
Marion Olsen,  

Kirkeverge  

Trysil kirkelige fellesråd 
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10.5 SÅTE-ikt – Drifts- og investeringsbudsjett 

 
SÅTE-IKT - Driftsbudsjett 2023 
 

 
 
   

Driftsbudsjett SÅTE-IKT Alle tall er NETTO - uten mva

Brutto 

budsjett 2022

Brutto budsjett 

2023

Beregnet snitt 

mva-%

Beregnet 

finansiert ved 

momskomp.

Sum 

finansiering 

kommunene S Å T E
Teknisk Drift 19,57 % 28,33 % 33,77 % 18,32 %

1700 Lønnskostnader drift og administrasjon 6 937 000        7 725 000             0,0 % -                   7 725 000         1 512 036      2 188 577      2 609 000        1 415 387      

1 Abonnementer, litteratur, kontormateriell 15 000             15 000                  0,0 % -                   15 000              2 936             4 250             5 066               2 748             

2 Bevertning ved 30 000             30 000                  0,0 % -                   30 000              5 872             8 499             10 132             5 497             

2 Datakommunikasjon 500 000           500 000                25,0 % 100 000            400 000            78 293           113 324         135 094           73 289           

3 Kompetanseheving (kurs) 150 000           150 000                3,0 % 4 369                145 631            28 505           41 259           49 185             26 683           

4 Lisenser 1 350 000        1 350 000             25,0 % 270 000            1 080 000         211 391         305 976         364 753           197 879         

5 Utstyr, reparasjoner, ny programvare m.m. 950 000           950 000                25,0 % 190 000            760 000            148 757         215 316         256 678           139 248         

6 Service- og vedl.h.avt. utstyr 250 000           250 000                25,0 % 50 000              200 000            39 147           56 662           67 547             36 644           

7 Supportavtale viktige komponenter 250 000           250 000                25,0 % 50 000              200 000            39 147           56 662           67 547             36 644           

8 Konsulentbistand 300 000           300 000                25,0 % 60 000              240 000            46 976           67 995           81 056             43 973           

10 732 000    11 520 000        724 369          10 795 631    2 113 059    3 058 521   3 646 058      1 977 993    

3 795 000      3 795 000           3 070 631       601 023       869 944       1 037 058      562 606       

Fag

1701 Lønnskostnader Fag 4 439 000 4 168 000             0,0 % -                   4 168 000         815 814         1 180 840      1 407 678        763 668         

1705 MS lisenser kommuner 4 940 000        4 940 000             25,0 % 988 000            3 952 000         698 800         1 216 230      1 420 670        616 301         
1709 HRM 1 600 000        1 740 000             25,0 % 348 000            1 392 000         272 460         394 369         470 127           255 045         
1710 Agresso 2 052 000        2 052 000             25,0 % 410 400            1 641 600         321 315         465 083         554 425           300 777         
1711 Sak/Arkiv 1 240 000        1 285 000             25,0 % 257 000            1 028 000         201 213         291 244         347 191           188 352         
1712 Nettportal 624 000           624 000                25,0 % 124 800            499 200            97 710           141 429         168 597           91 464           
1713 Skole 1 007 000        1 007 000             25,0 % 201 400            805 600            157 682         228 235         272 079           147 603         
1717 Profil 603 200           603 200                25,0 % 120 640            482 560            94 453           136 715         162 977           88 415           
1718 Velferd 296 400           296 400                25,0 % 59 280              237 120            46 412           67 179           80 084             43 446           
1719 Familia 390 000           350 000                25,0 % 70 000              280 000            54 805           79 327           94 566             51 302           
1720 Bibliotek 280 800           280 800                25,0 % 56 160              224 640            43 969           63 643           75 869             41 159           
1721 Legesystem 858 000           250 000                25,0 % 50 000              200 000            -                 -                200 000           -                 
1722 Turnus 478 400           553 500                25,0 % 110 700            442 715            85 226           137 184         158 926           61 379           

1723/1730 Kultur 254 800           270 000                25,0 % 54 000              216 000            42 278           61 195           72 951             39 576           

1724/1725 Flyvo 410 800           410 800                25,0 % 82 160              328 640            64 326           93 107           110 993           60 214           
11731 Barnehager 295 000           315 000                25,0 % 63 000              252 000            49 325           71 394           85 109             46 172           

11732 Kvalitetssystem 180 000           190 000                25,0 % 38 000              152 000            29 751           43 063           51 336             27 850           

GDPR 65 000             65 000                  25,0 % 13 000              52 000              10 178           14 732           17 562             9 528             

20 014 400    19 400 700        3 046 540      16 354 075    3 085 718    4 684 970   5 751 138      2 832 249    

30 746 400  30 920 700     -                          3 770 909      27 149 706    5 198 777    7 743 491   9 397 196      4 810 242    

19 370 400    19 027 700        15 256 706    2 870 927    4 374 073   5 380 519      2 631 187    Sum totalt ekskl. lønn

Sum finansiering

Sum teknisk ASP-drift

Sum ekskl. lønn

Sum totalt kommunes andel av finansieringen
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SÅTE-IKT - Investeringsbudsjett 2023 
 

 
 

Investeringer SÅTE-IKT Alle tall er NETTO - uten mva

Prosjektnr

Overføring til 

Budsjett 2023

Nye prosjekter 

2023 SUM Invest 2023

Justert budsjett 

2023 S Å T E
20,35 % 27,86 % 32,52 % 19,28 %

Legesystem 750 000             750 000                750 000                  152 614 208 914 243 901 144 571

Teknisk: servere, nettverk, brannmurer 1 000 000          1 000 000            1 000 000               203 485 278 552 325 201 192 761

Reisen til skyen 2 000 000          2 000 000            2 000 000               406 971 557 105 650 402 385 523

Innføring Azure 1 000 000          1 000 000            1 000 000               203 485 278 552 325 201 192 761

Fag til sky 3 500 000          3 500 000            3 500 000               712 198 974 933 1 138 204 674 665

Reserve 1 000 000          1 000 000            1 000 000               203 485 278 552 325 201 192 761

SUM investeringer -                      9 250 000          9 250 000            9 250 000               1 882 239         2 576 609         3 008 110         1 783 043         
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 10.6 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i Trysil kommune 2023 

 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 omhandler budsjettbehandlingen for kontrollutvalget: 
 
«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal følge 
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 
fylkestinget» 

 
Kontrollutvalget i Trysil behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i Trysil 
kommune for 2023 i sak 50/22, og fattet følgende vedtak: 
 

 Vedlagt budsjett med en ramme på kr 1 602 000,- oversendes kommunestyret som 
kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Trysil kommune 2023.  

 Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Trysil 
kommune 2023. 
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Formannskapets behandling i møte 30.11.2022: 

Uttalelse fra råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ble sendt til politikerne på 

politikernettet 29.11.2022. 

 

Kommunedirektøren endret sitt forslag til vedtak slik:  

 Kulepunkt 1: Trysil kommunes budsjett for 2023 og revidert økonomiplan 2023-2026 

vedtas i samsvar med fremlagte budsjettdokument (datert 29.11.2022). 

 Kulepunkt 2: Driftsbudsjettet for 2023 fordeles som netto rammebevilgninger til 

sektorområder. Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av 

rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med 

kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger.  

 Kulepunkt 3: Investeringer i budsjettet for 2023 er 127 210 000 kr og finansieres med 

99 545 000 kr i lån, 11 139 000 kr i kompensasjon for betalt merverdiavgift og 8 450 000 kr 

i refusjon fra andre kommuner (SÅTE-IKT) og andre aktører (for eksempel tilskudd fra 

Staten). Det søkes om 15 000 000 kroner i startlån til videreformidling. 

 

Endringsforslag fra Sp og SV ved Ole André Storsnes: 

              

Nr. Side Tiltak 2023 2024 2025 2026 

A   Kommunedirektørens forslag til inndekning senere år -16 755 -24 159 -23 305 -17 770 
B   Netto bruk av fondsmidler -12 271 -5 916 -3 466 -1 783 

C   Netto driftsresultat -4 484 -18 243 -19 839 -15 987 

D   Netto driftsresultat i % av driftsinntekter (minimum 1 
% over tid) 

0,57 % 2,30 % 2,50 % 2,01 % 

              

            

  Beskrivelse av tiltak 2023 2024 2025 2026 

Driftstiltak           

  Sentraladministrasjon         

1 Stilling på servicetorg 600 600 600 600 

3, side 14 Lederopplæring - rekruttering 50 0 50 0 

6, side 14 Rekruttering 60 60 60 60 

            

  Oppvekst         

4 Legge ned skolen i Vestre Trysil fra 1.8.2023 2 240 5 376 5 376 5 376 

5 Slå sammen Østby og Nybergsund barnehage 685 1 630 1 630 1 630 

8 Avslutte matprosjekt i skole 500 1 000 1 000 1 000 

            

  Helse og mestring         

13 Mat til hjemmeboende brukere 714 714 714 714 

16 Fjerne ledsagertilskudd 50 50 50 50 

            

  Samfunnsutvikling         

34 Sommerskole 207 207 207 207 

            

            

  Inndekning         

  Grunnrentebeskatning vindkraft - tilbakeføring 
kommune 

-1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

1, side 19 Kommunikasjonsplan egeninnsats -100 -100 -100 -100 

  Raskiftet-fondet settes til 2 millioner, dvs. 2012-nivå -600 -600 -600 -600 

3, side 35 Redusere nattevakt ved bruk av velferdsteknologi         

  Kulturprisen og frivillighetsprisen utdeles hvert 2. år -25 -10 -25 10 
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  Landbruksfond, idrettsfond         

            

Endring fonds           

    0       

E   Formannskapets endringer i drift 2 881 7 427 7 462 7 447 
F   Formannskapets endringer i fondsmidler 0 0 0 0 

G   Netto driftsresultat etter FS-innstilling -1 603 -10 816 -12 377 -8 540 

H   Bruk av fonds etter FS-innstilling -12 271 -5 916 -3 466 -1 783 

I   Netto drift i % av driftsinntekter etter FS-innstilling 0,20 % 1,37 % 1,56 % 1,08 % 

    Fremført til inndekning senere år etter FS-innstilling -13 874 -16 732 -15 843 -10 323 

Positive tall medfører en økning i utgifter eller reduksjon i inntekter.         
Negative tall medfører en reduksjon i utgifter eller økning i inntekter.         

 

Forslag til verbalpunkter fra SV og Sp ved Stine Akre: 

 

Kultur- og frivillighetspris 

Trysil kommune skal dele ut kulturprisen og frivillighetsprisen annet hvert år; kulturprisen i 

partallsår og frivillighetsprisen i oddetallsår. Kommunedirektøren bes legge fram sak som justerer 

vedtektene i tråd med dette, dersom hyppigheten er nedfelt i vedtektene. 

 

Levende grender og desentraliserte kommunale oppgaver 

Trysil kommune skal være en aktiv pådriver for at våre innbyggere skal kunne leve gode liv i hele 

kommunen. En desentralisert bosetning krever desentraliserte løsninger. Kommunedirektøren bes 

legge fram en sak i løpet av 2023 som vurderer en ytterligere desentralisert barnehagestruktur, 

opprettelse/omgjøring til småskole 1-4. klasse, pauserom/baser for enhet for hverdagsmestring, 

boligkontor, helsestasjon, lokale bioenergianlegg, veg/vann/avløp, frivilligheten og andre 

kommunale tjenester og arbeidsplasser som kan helt eller delvis desentraliseres til følgende 

grender: 

- Ljørdalen 

- Østby 

- Nybergsund 

- Plassen (i samarbeid med Søre Trysil skole og Trysil Friluftsbarnehage) 

- Tørberget 

- Søre Osen 

 

Økte sosialhjelpssatser 

Kommunedirektøren bes legge fram en sak om endring av nivået på sosialhjelpssatsene i Trysil 

kommune innen juni 2023, slik at endringene kan fases inn i budsjett 2024 og økonomiplan 2025-

2028. Trysil kommune legger i dag Statens veiledende satser til grunn for utbetalingsnivået av 

sosialhjelpen. Trysil kommunestyre vil at kommunen i stedet skal legge SIFOs referansebudsjett til 

grunn for sosialhjelpssatser.  

 

Endringsforslag til investeringsbudsjett fra Sp og SV ved Stine Akre: 

Ubundne fond investeringsmidler - renovering 3. etasje sykehjemmet 5 088 407 kr og  

Korsberget - innløsning av areal til gang- og sykkelveg 222 800 kr – til sammen 5 311 207 kr 

brukes og overføres til investeringsrammen. Lånebehovet reduseres tilsvarende. 

 

Forslag til verbalpunkt fra Sp og SV ved Erik Sletten: 

 

Lokal energiproduksjon 

Trysil har stor lokal energiproduksjon gjennom vann-, bio- og vindkraft. Vi har tradisjon for å 

ligge i forkant av utvikling av fornybar energi med landets første biobaserte fjernvarmeanlegg. Vi 
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har en betydelig kraftproduksjon innafor våre kommunegrenser: 263 + 52 + 35 + 75 = 425 GWh 

total årlig produksjon. Elektrisk kraft fra kraftproduksjon i Trysil eksporteres til nabokommuner, 

og andre deler av landet, og er en viktig del av verdiskapingen vår. Vi er på den måten mer enn 

selvforsynte. 

Denne situasjonen gjør at vi står godt rustet for å ta nye steg i utviklingen av fornybar energi. Dette 

kan skje på flere måter: En moderne utgave av Trysil Fjernvarme med tillegg for nye alternative 

energikilder der det ligger til rette for dette, er en mulig modell. 

Forslaget er at det med lokalisering i våre grendesentra vurderes å bygge «varme- og 

energisentraler» basert på lokale ressurser i biomasse, sol og vind.  

Kommunedirektøren bes vurdere løsninger og organisering av grendebaserte energisentraler i 

Trysil kommune. 

 

Protokolltilførsel fra H, Ap og Frp ved Thomas Pedersen: 

Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vil foreløpig stemme for kommunedirektørens forslag 

og tar forbehold om endringer i budsjettforslaget fram til kommunestyrebehandlingen. Bakgrunnen 

for dette er at tida mellom forslag til budsjett ble lagt fram til formannskapsmøtet har blitt for kort 

til å få til en god prosess innad partiene. Det har også blitt endrede økonomiske forutsetninger de 

siste dagene som kan ha innvirkning på våre prioriteringer i budsjettet. 

 

Votering:  

1. Kommunedirektørens forslag til tallbudsjett vedtatt med 4 (Ap, H og Frp) mot 3 stemmer 

(Sp og SV) som ble avgitt for Sp og SVs forslag. 

2. Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett med Sp og SVs endringsforslag 

enstemmig vedtatt.  

3. SV og Sps forslag til verbalpunkt om kultur- og frivillighetsprisen falt med 4 (Ap, H og 

Frp) mot 3 stemmer (Sp og SV). 

4. SV og Sps forslag til verbalpunkt om levende grender falt med 4 (Ap, H og Frp) mot 3 

stemmer (Sp og SV). 

5. SV og Sps forslag om økt sosialhjelp falt med 4 (Ap, H og Frp) mot 3 stemmer (Sp og SV). 

6. Sp og SVs forslag om lokale varmesentraler falt med 4 (Ap, H og Frp) mot 3 stemmer (Sp 

og SV). 

7. Kommunedirektørens forslag til vedtak med vedtatte endringer enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstilling i formannskapet 30.11.2022: 

 Trysil kommunes budsjett for 2023 og revidert økonomiplan 2023-2026 vedtas i samsvar 

med fremlagte budsjettdokument (datert 29.11.2022). 

 Driftsbudsjettet for 2023 fordeles som netto rammebevilgninger til sektorområder. 

Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av 

rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med 

kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger.  

 Investeringer i budsjettet for 2023 er 127 210 000 kr og finansieres med 94 234 000 kr i 

lån, 11 139 000 kr i kompensasjon for betalt merverdiavgift og 8 450 000 kr i refusjon fra 

andre kommuner (SÅTE IKT) og andre aktører (for eksempel tilskudd fra Staten). I tillegg 

finansieres investeringer med 10 411 000 kr fra ubundne investeringsfond, inkludert til 

2 100 000 kr KLP og 3 000 000 kr til sentrumsprosjektet.  

Det søkes om 15 000 000 kroner i startlån til videreformidling. 

 Låneramme for nye låneopptak på 94 234 000 kr til finansiering av kommunens 

investeringer i 2023 godkjennes i samsvar med gjeldende budsjett- og regnskapsforskrifter. 

Ubrukte lån fra 2022 skal brukes til å redusere lånebehovet for nye lån i 2023. 
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 I henhold til kommunens finansreglement har kommunedirektøren myndighet å oppta lån 

innenfor den vedtatte låneramme og kan godkjenne lånebetingelsene, låneform og 

låneinstitusjon.  

 Kommunedirektøren gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, 

utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer.  

 Endringer av stillinger gjennomføres i samsvar med det som framgår av 

budsjettdokumentet.  

 Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis 

full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med 

hvordan midlene forvaltes.  

 Kommunedirektøren gis myndighet til å disponere kompetansefond (25699102) for å sikre 

kommunens kompetansebehov.  

 

 

Protokolltilførsel fra H, Ap og Frp: 

Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vil foreløpig stemme for kommunaldirektørens forslag 

og tar forbehold om endringer i budsjettforslaget fram til kommunestyrebehandlingen. Bakgrunnen 

for dette er at tida mellom forslag til budsjett ble lagt fram til formannskapsmøtet har blitt for kort 

til å få til en god prosess innad partiene. Det har også blitt endrede økonomiske forutsetninger de 

siste dagene som kan ha innvirkning på våre prioriteringer i budsjettet. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 13.12.2022: 

Endringsforslag fra Sp, Ap, H, SV og Frp ved Ole André Storsnes: 

Nr. Side Tiltak 2023 2024 2025 2026 

A   Kommunedirektørens forslag til inndekning senere år 
-16 
755 

-24 
159 

-23 
305 

-17 
770 

B   Netto bruk av fondsmidler -12 
271 

-5 916 -3 466 -1 783 

C   Netto driftsresultat -4 484 -18 
243 

-19 
839 

-15 
987 

D   Netto driftsresultat i % av driftsinntekter (minimum 1 % over 
tid) 

0,57 % 2,30 % 2,50 % 2,01 % 

              

            

  Beskrivelse av tiltak 2023 2024 2025 2026 

Driftstiltak           

              

pkt. 1, s. 14 Stilling på servicetorg 600 600 600 600 

pkt. 2, s. 14 Mitt sted DT 30 30 30 30 

pkt. 3, s. 14 Lederopplæring - rekruttering 50 0 50 0 

pkt. 5, s. 14 Juridisk bistand 50 50 50 50 

pkt.6, s. 14 Rekruttering 60 60 60 60 

pkt. 7, s. 14 Faglitteratur digital tilgang vernetjenesten 26 26 26 26 

  pkt. 11, s. 14 IKT skole 150 750 750 750 

  pkt. 14, s. 14 Bygda mi 100 100 100 100 

  pkt. 18, s. 14 Kinokiosk/kafé i vestibylen 0 0 0 0 

  pkt. 19, s. 14 Søskenrabatt og flerfagsrabatt Trysil kulturskole 57 114 114 114   
            
          

pkt. 4 s. 25 Legge ned skole i Vestre Trysil fra 1.8.2023 2 240 5 376 5 376 5 376 

pkt. 5 s. 25 Slå sammen Østby og Nybergsund barnehage 685 1 630 1 630 1 630 

pkt. 8 s. 25 Avslutte matprosjektet skole 500 1 000 1 500 1 500 

   pkt. 13, s. 25 Mat til hjemmeboende brukere 360 714 714 714 
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  pkt. 16 s. 25 Fjerne ledsagertilskudd 50 50 50 50 

   pkt. 22, s. 25 Vederlag for trygghetsalarm økes ikke 96 96 96 96 

   pkt. 27, s. 25 Kutte ut Tilskuddsportalen 37 37 37 37 

   pkt. 34, s. 25 Sommerskole 207 207 207 207 

   pkt. 39, s. 25 Bibliotek arrangement 20 20 20 20 

   pkt. 44, s. 25 Eiendomsskatt 3 000 3 000 3 000 3 000 

              

              

Nytt punkt Idrettsfond 400 600 800 800 

Nytt punkt Landbruksfond 300 500 500 500 

Nytt punkt Trafikksikkerhetsplan 50       

              

Nytt punkt Økt ressurs til nærværsarbeid  800 500 0 0 

Nytt punkt Redusere sykefravær og bruk av overtid og vikarer -2 500 -5 000 -7 500 -10 
000 

              

Nytt punkt Bredbånd trinn 5, Flermoen og Tannåneset 750       

Nytt punkt Bredbånd trinn 5, Flermoen og Tannåneset - finansiert 
overføring fra TKS KF 

-750       

            

              

 pkt. 1, s. 19 Kommunikasjonsplan egeninnsats -100       

      pkt. 4, s. 19 20 % stillingsøkning i hukommelsesteamet -128 -128 -128 -128 

              

pkt. 3, s. 35 Redusere nattevakt ved bruk av velferdsteknologi -780 -1 040 -1 040 -1 040 

pkt. 8, s. 35 Museer - informasjon -10 -10 -10 -10 

              

Nytt punkt Grunnrentebeskatning og vindkraft tilbakeføring 
kommunene 

-1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Nytt punkt Kulturpris og frivillighetspris deles ut annethvert år -25 -10 -25 -10 

            

            

            

Endring fonds           

            

Nytt punkt Redusere bruk av fondsmidler 5 000 5 916 3 466 1 783 

            

            

            

            

E   Kommunestyrets endringer i drift 4 825 7 772 5 507 2 972 
F   Kommunestyrets endringer i fondsmidler 5 000 5 916 3 466 1 783 

G   Netto driftsresultat etter kommunestyrets forslag 341 -10 
471 

-14 
332 

-13 
015 

H   Bruk av fonds etter kommunestyrets forslag -7 271 0 0 0 

I   Netto drift i % av driftsinntekter etter kommunestyrets 
forslag 

-0,04 
% 

1,32 % 1,81 % 1,64 % 

    Fremført til inndekning senere år etter kommunestyrets 
forslag -6 930 

-10 
471 

-14 
332 

-13 
015 

              
Innlegging av 
tall:           
Positive tall medfører en økning i utgifter eller reduksjon i inntekter.         
Negative tall medfører en reduksjon i utgifter eller økning i inntekter.         
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Verbalforslag fra Sp, Ap, H og SV og Frp ved Anders Nyhuus: 

 

Oppfølging av å redusere nattevakt ved bruk av velferdsteknologi 

Formannskapet har i sin innstilling forslag på ikke-prioritert salderingsliste om å "Redusere 

nattevakt ved bruk av velferdsteknologi - enhet for hverdagsmestring.". Kommunestyret er 

innforstått med at tiltaket både krever statsforvalterens godkjenning og en ROS-analyse, noe som 

ikke er på plass ennå. For at kommunedirektøren skal ha et godt mandat fra kommunestyret til å 

prioritere tiltaket, har kommunestyret prioritert det som tiltak i budsjettet. Gitt at godkjenning og 

ROS-analyse mangler, ønsker kommunestyret tett oppfølging av tiltaket, og ber om at status 

fremlegges i første tertialrapport 2023. Kommunestyret vil samtidig påpeke en klar forventning om 

at å ta i bruk velferdsteknologi ikke utelukkende vil være kostnadsreduserende, men også innebære 

en bedre og mer målrettet, differensiert og effektiv tjeneste. 

 

Verbalforslag fra H ved Anders Nyhuus: 

 

Bærekraft 

Målet om bærekraftig utvikling er gjennomgående i kommuneplanens samfunnsdel. Planen er i 

stor grad bygget på et utvalg av FNs bærekraftsmål med lokale og konkrete delmål og tiltak. 

Bærekraftsmålene gjenspeiler de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: 

1. Økonomi 

2. Klima og miljø, og 

3. Sosiale forhold. 

 

Gjennom de periodiske rapportene fra kommunedirektøren (månedsrapport, tertial, årsregnskap), 

får vi fullt ut dekket rapportering på den ene av bærekraftsdimensjonene: økonomi. De to andre, 

klima og miljø, og sosiale forhold er i mindre grad rapportert på. 

Kommunestyret ønsker at kommunedirektørens tertial- og årsrapporter til kommunestyret 

etterhvert rapporterer på alle tre bærekraftsdimensjonene, men er innforstått med at det medfører et 

visst omfang i både å etablere hensiktsmessige målekriterier og å etablere rutinemessige 

datainnsamling til en slik periodisk rapportering. 

 

Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren om å komme tilbake med en sak samtidig med 

sluttbehandlingen av kommuneplanens samfunnsdel, om hvordan kommunen gradvis kan innføre 

periodisk rapportering på de to bærekraftsdimensjonene klima og miljø og sosiale forhold, i tillegg 

til økonomi. 

 

Virksomhetsgjennomgang 

Kommunestyret har høye forventninger til prosjektet "Virksomhetsgjennomgang". Både på 

bakgrunn av de konkrete utfordringer for Trysil kommune som kommunedirektøren grundig har 

beskrevet i sitt svarnotat "Utdypende tanker om virksomhetsgjennomgang" (epost 29.11.2022) i 

budsjettprosessen, og ikke minst utfordringsbildet som Kommunesektorens organisasjon KS tegner 

i sitt strategidokument "Mange bekker små" (vedtatt Landstinget 2020). KS peker her på åtte 

overordnede utfordringer, og vi kjenner igjen alle sammen i Trysil: 

1. Flere eldre – og flere som flytter 

2. Trangere økonomi – tøffere prioriteringer 

3. Framtidens arbeidsliv – sterk bekymring for rekruttering og kompetanse 

4. Lokaldemokratiet utfordres kraftig fra flere hold 

5. Klima sterkere på dagsorden 

6. Digitalisering framover – dypere teknologiske endringer 

7. Utenforskap, økende mangfold og ulikhet 

8. Samfunns- og næringsutvikling tydeligere på dagsorden 
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Med grunnlag i disse utfordringene tegner KS fire mulige framtidsscenarier for offentlig sektor i 

2040: 

1. På kjente stier 

2. Bakpå 

3. Spranget 

4. Spredning i laget 

 

Kommunestyret ser prosjektet "Virksomhetsgjennomgang" som ett av stegene på Trysil kommunes 

veg mot scenario 3 i KS' framtidsbilder, og legger dette til grunn som det foretrukne for Trysil 

kommune av KS' fire framtidsbilder for offentlig sektor i 2040: 

"Spranget: I 2040 er tilliten i samfunnet høy. Nye måter å produsere og levere tjenester på 

er testet ut og utviklet for å opprettholde og øke velferdsnivået. Eksperimentering og bruk 

av ny teknologi skjer offensivt og innen etisk forsvarlige rammer. Overgangen til et 

klimavennlig samfunn ble ikke enkel, men de fleste opplevde omstillingen som rimelig og 

nødvendig. Med ny teknologi og digital transformasjon er systemene forbedret og 

menneskelige ressurser møtes på nye måter. Maskinene gjør rutineoppgaver. Innbyggerne 

er deltakere i utforming og gjennomføring, i tillegg til brukere av offentlige tjenester. [...]." 

 

Verbalforslag fra Sp og SV ved Stine Akre, SV: 

Økte sosialhjelpssatser 

Kommunedirektøren bes legge fram en sak om endring av nivået på sosialhjelpssatsene i Trysil 

kommune innen juni 2023, slik at endringene kan fases inn i budsjett 2024 og økonomiplan 2025-

2028. Trysil kommune legger i dag statens veiledende satser til grunn for utbetalingsnivået av 

sosialhjelpen. Trysil kommunestyre vil at kommunen i stedet skal legge SIFOs referansebudsjett til 

grunn for sosialhjelpssatser.  

 

Kultur- og frivillighetsprisene 

Trysil kommune skal dele ut kulturprisen og frivillighetsprisen annet hvert år; kulturprisen i 

partallsår og frivillighetsprisen i oddetallsår. Kommunedirektøren bes legge fram en sak som 

justerer vedtektene i tråd med dette dersom hyppigheten er nedfelt i vedtektene. 

 

Solcelleanlegg på kommunale bygg 

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om muligheten for å sette opp ett eller 

flere solcelleanlegg på kommunens egne bygg, som f.eks. Hagelund, Innbygda skole, 

ungdomsskolen, Trysil bo- og aktivitetssenter. Saken skal også inneholde vurderinger om en kan få 

refundert deler av investeringen av Staten gjennom Enovas ordninger. 

 

Mat som en sentral del av kommunens velferdstilbud 

Det vises til høring i forbindelse med budsjettet fra en ansatt på institusjonskjøkkenet på Trysil bo- 

og aktivitetssenter. Der fremmes det mange konkrete, spennende forslag som vil, dersom de blir 

igangsatt, styrke kjøkkenets og våre innbyggeres tilbud. Kommunestyret ber om at 

høringsinnspillet tas opp i hovedutvalg for helse, omsorg og sosial og at administrasjonen svarer ut 

de innspillene som har kommet. 

 

Endringsforslag til investeringsbudsjettet fra Sp og SV ved Stine Akre: 

Det settes av 1 000 000 kr til solceller på kommunale bygg i 2023. Lånerammen økes tilsvarende. 

 

Verbalforslag fra Frp ved Per Johnny Talaasen: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utarbeide en liste over kommunale boliger med en 

vurdering av hvilke enheter som kan avhendes. Dette for å redusere utgifter til vedlikehold og 

behov for låneopptaket til andre prosjekter. 

 

Verbalforslag fra Sp og SV ved Hans Gunnar Solvang: 
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Levende grender og desentraliserte kommunale oppgaver 

Trysil kommune skal være en aktiv pådriver for at våre innbyggere skal kunne leve gode liv i hele 

kommunen. En desentralisert bosetning krever desentraliserte løsninger. Kommunedirektøren bes 

legge fram en sak i løpet av 2023 som vurderer en ytterligere desentralisert barnehagestruktur, 

opprettelse/omgjøring til småskole 1-4. klasse, pauserom/baser for hjemmebasert, boligkontor, 

helsestasjon, lokale bioenergianlegg, veg/vann/avløp, frivilligheten og andre kommunale tjenester 

og arbeidsplasser som kan helt eller delvis desentraliseres til følgende grender: 

- Ljørdalen 

- Østby 

- Nybergsund 

- Plassen (i samarbeid med Søre Trysil skole og Trysil Friluftsbarnehage) 

- Tørberget 

- Søre Osen 

 

Endringsforslag til investeringsbudsjett fra H ved Liz Bjørseth: 

1. Post 90 s. 62 - vegbelysning langs fylkesveg 2162 - Ljørdalsvegen - rett øst 

for Østby: 350 000 kr flyttes fra 2026 til 2023. 

2. Post 33, s. 61 - kjøp av sentrumseiendommer: Punktet strykes i sin helhet. 

(5 000 000 kr hvert år i økonomiplanperioden) 

 

Verbalforslag fra Ap ved Oddmund Myhr: 

Alle med 

Kommunestyret er opptatt av at alle barn og unge i Trysil får mulighet til å delta i 
aktiviteter uavhengig av familiens økonomi. Vi takker for initiativet med Allemed-dugnaden 
som viser hvilke muligheter som ligger i fellesskap og samarbeid på tvers av sektorer, 
med frivillighet og med næringsliv. Kommunestyret ber om at administrasjonen følger opp 
dette arbeidet og holder tak i prosjekter/aktiviteter som ble foreslått i løpet av 
arrangementet. Kommunestyret ber også om en politisk sak i hovedutvalg for oppvekst og 
kultur som viser status på våre vedtatte aktiviteter og tiltak for inkludering og Allemed. 
Hvem søker, er det nok midler, er det nok informasjon osv., jf. orientering gitt av 
idrettsrådet i kommunestyrets møte 25. oktober om nedgang i aktive barn og unge pga. 
økonomi og jf. spørsmål fra Trysil Ap ved Elisabeth Sakrisson i møtet i hovedutvalg for 
oppvekst og kultur 8. november. 
 

Endringsforslag fra Ap ved Oddmund Myhr til investeringsbudsjett 2023: 

Kommunens egenandel til kunstprosjektet i Kongeparken reduseres fra 1 500 000 kr til 750 000 kr. 

 

Verbalforslag fra Ap ved Elisabeth Sakrisson:  

Gratis skolemat 

I arbeidet med videreføring av prøveprosjektet med gratis skolemat i 2023 er det viktig at vi tar 

med oss positive erfaringer fra 2022, men også de ikke fullt så gode erfaringene. Kommunestyret 

er opptatt av at det fortsatt prøves ut ulike måter å løse dette på i forhold til organisering, innhold, 

frekvens, varighet og at dette testes ut på ulike skoler og ulike klassetrinn for å gi oss best mulig 

erfaringer. Kommende skoleår er også å anse som et prøveår, før vi etter hvert kan gå over i normal 

drift. Kommunestyret ber om en fast prosjektorganisering for tiltaket «gratis skolemat». Dette for å 

sikre motivasjon for prosjektet, erfaringskompetanse og et kontaktpunkt. Gruppa må bl.a. se på: 

- praktiske løsninger, hvor også god atmosfære rundt måltidet er en viktig faktor. 

- hvem skal ha det praktiske ansvaret for skolemat i skolehverdagen på de ulike 

skolene og i de ulike klassene 

- finne gode løsninger som ikke i for stor grad binder opp undervisningspersonell  

Kommunestyret ber om at hovedutvalg for oppvekst holdes løpende orientert om prosjektet.  
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Verbalforslag fra Ap ved Terje Stenseth: 

Forprosjekt skate og sykkelpark 

Kommunestyret ber administrasjonen om å igangsette et arbeid med forprosjekt for skate- og 

sykkelpark i Trysil sentrum. En slik aktivitetsarena er sterkt ønsket både av våre egne ungdommer, 

av idrettsmiljøet bl.a. på Tryvis og av næringslivet for å trekke gjester til sentrum. Prosjektet er en 

del av sentrumsplanen, men siden sentrumsplanen som helhet er utsatt, ønsker kommunestyret 

fortgang i prosjekteringen av skate- og sykkelparken, slik at den er klar for neste etappe mot 

realisering når sentrumsplanen blir vedtatt (som etter planen skjer til våren 2023). 

 

Kommunestyret ber om at det settes ned en arbeidsgruppe som involverer brukergrupper og andre 

interessenter og at det sees på: 

 bruksområder for både vinter og sommer 

 plassering og arealbehov 

 infrastruktur 

 sammenheng med Tverga-prosjektet 

 finansieringsbehov 

 driftsform 

 

Kommunestyret ber om at en tverrfaglig arbeidsgruppe nedsettes umiddelbart på nyåret og at 

rammer og innhold i et slikt forprosjekt presenteres i formannskapets februarmøte. Forprosjektets 

kostnader belastes sentrumsutviklingsprosjektet. 

 

Verbalforslag fra Ap ved Frank W. Lie Bråten: 

Nærværsarbeid 

Kommunestyret ønsker en ytterligere forsterkning og fokus på nærværsarbeidet og stiller derfor en 

sum på 800 000 kr til rådighet i årets budsjett. Sykefravær er vår største kostnadsmessige 

utfordring i tillegg til de menneskelige utfordringer det gir både til de som er syke og de som står 

igjen på jobb. Kommunestyret har forventninger til det interne arbeidet som er igangsatt og som 

har vist positive resultater de siste månedene, men ønsker fortgang og forsterkning. 

Kommunestyret setter derfor av en sum og anbefaler ekstern hjelp av miljøer som har kompetanse 

og erfaring med denne type arbeid. Kommunestyret ønsker å holdes løpende orientert og har lagt 

inn forventede resultater i budsjett og økonomiplan. 

 

Verbalforslag fra Ap ved Einar Hyllvang: 

Energi 

Vi er inne i en tid hvor det er stort fokus på bærekraft og miljøvennlig energi.  Vi ser også et 

marked med rekordhøye energipriser, noe som gir store utfordringer både for private, næringsliv 

og offentlig. Det er i slike tider vi ser viktigheten med å være energieffektive og spare det vi kan 

for å få samfunnet til å gå rundt. Det er også i slike tider vi må se på nye uutnyttede muligheter 

innenfor miljøvennlig energi, som kan være med i den totale energiløsningen for kommunen. Både 

solenergi/solvarme, jordvarme og fjernvarme er alternativer som kan avlaste strømnettet og frigjøre 

elektrisitet til bruk der dette er riktig.  

 

I sentrumsnært område er fjernvarme en naturlig del som står for oppvarming av bygningsmasse, 

men det er også fremmet muligheter for alternativ energiproduksjon i form av bl.a. solenergi. Her 

kan det være mulig å bruke kompetanse innen egen organisasjon, og selskaper vi har eierinteresser 

i, til å se på muligheter for samarbeidsprosjekter innen nye energitiltak som kan gi kommunen 

store besparelser på sikt, og samtidig være framtidsrettet og innovative. 

 

Også på større kommunale bygg i grender kan det være muligheter for å se på slike tiltak ved å 

bruke lokal kompetanse. 
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Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren å ta initiativ til å invitere aktuelle parter så snart 

som mulig for å se på tiltak og muligheter for optimalisering av kommunens energibehov og 

muligheter for fremtidsrettet og innovative miljøvennlige energiløsninger. 

 

Verbalforslag fra Ap ved Jon Storfjord: 

Investeringer i IKT-utstyr på skolene 

I årets budsjett har kommunestyret diskutert en problemstilling knyttet til utgiftsføring av en 

anskaffelse som investering eller drift. Dette gjelder konkret IKT-utstyr i skolene våre som nå er 

lagt som en kostnad på drift selv om levetiden normalt overstiger minstekrav for investeringer.  

 

Kjernen i spørsmålet knytter seg dermed til om mindre kommuner som vår (som generelt har små 

anskaffelser) i større grad må utgiftsføre disse som drift, mens større kommuner (med store beløp 

til erverv) kan utgiftsføre dette som investeringer.  

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere om vi i fremtiden kan ta flere innkjøp under ett, 

slik at man i større grad kan tilskrive det som fellesanskaffelser og dermed investeringer. 

 

Verbalforslag fra Sp og SV ved Erik Sletten:  

Lokal energiproduksjon 

Trysil har stor lokal energiproduksjon gjennom vann-, bio- og vindkraft. Vi har tradisjon for å 

ligge i forkant av utvikling av fornybar energi med landets første biobaserte fjernvarmeanlegg. Vi 

har en betydelig kraftproduksjon innenfor våre kommunegrenser: 263+52+35+75=425 GWh total 

årlig produksjon. Elektrisk kraft fra kraftproduksjon i Trysil eksporteres til nabokommuner, og 

andre deler av landet, og er en viktig del av verdiskapingen vår. Vi er på den måten mer enn 

selvforsynte. 

Denne situasjonen gjør at vi står godt rustet for å ta nye steg i utviklingen av fornybar energi. Dette 

kan skje på flere måter: En moderne utgave av Trysil Fjernvarme med tillegg av nye alternative 

energikilder der det ligger til rette for dette, er en mulig modell. 

Forslaget er at det med lokalisering i våre grendesentra vurderes å bygge «varme- og 

energisentraler» basert på lokale ressurser i biomasse, sol og vind.  

Kommunedirektøren bes vurdere løsninger og organisering av grendebaserte energisentraler i 

Trysil kommune. 

 

Votering: 

1. Sp, Ap, H, SV og Frps forslag til driftsbudsjett enstemmig vedtatt. Formannskapets 
innstilling fikk ingen stemmer. 

2. Investeringsbudsjett  
a. Hs endringsforslag om vegbelysning langs fylkesveg 2162 enstemmig 

vedtatt. 
b. Hs endringsforslag om å stryke kjøp av sentrumseiendommer falt med 19 

(Sp, Ap og SV) mot 4 stemmer (H og Frp). 
c. Aps endringsforslag om å halvere egenandelen til kunstprosjektet i 

Kongeparken enstemmig vedtatt. 
d. Sp og SVs tilleggsforslag om å sette av 1 000 000 kr til solceller på 

kommunale bygg i 2023 vedtatt med 19 (Sp, Ap og SV) mot 4 stemmer (H 
og Frp). 

3. Verbalforslag 
a. Sp og SVs forslag om kultur- og frivillighetsprisene enstemmig vedtatt. 
b. Sp og SVs forslag om levende grender og desentraliserte kommunale 

oppgaver falt 12 (Ap, H og Frp) mot 11 stemmer (Sp og SV). 
c. Sp og SVs forslag om økte sosialhjelpssatser vedtatt med 19 (Sp, Ap og 

SV) mot 4 stemmer (H og Frp). 
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d. Sp og SVs forslag om lokal energiproduksjon vedtatt med 19 (Sp, Ap og SV) 
mot 4 stemmer (H og Frp). 

e. Sp og SVs forslag om solcelleanlegg på kommunale bygg vedtatt med 19 
(Sp, Ap og SV) mot 4 stemmer (H og Frp). 

f. Sp og SVs forslag om mat som en sentral del av kommunens velferdstilbud 
enstemmig vedtatt. 

g. Aps forslag om skate- og sykkelpark falt med 14 (Sp, H og Frp) mot 9 
stemmer (Ap og SV). 

h. Aps forslag om Alle med enstemmig vedtatt. 
i. Aps forslag om investeringer i IKT-utstyr på skolene enstemmig vedtatt. 
j. Aps forslag om gratis skolemat vedtatt med 19 (Sp, Ap og SV) mot 4 

stemmer (H og Frp). 
k. Aps forslag om nærværsarbeid enstemmig vedtatt. 
l. Aps forslag om energi enstemmig vedtatt. 
m. Frps forslag om avhending kommunale boliger vedtatt 12 (Ap, H og Frp) mot 

11 stemmer (Sp og SV). 
n. Sp, Ap, H, SV og Frps forslag om oppfølging av å redusere nattevakt ved 

bruk av velferdsteknologi enstemmig vedtatt. 
o. Hs forslag om bærekraft enstemmig vedtatt. 
p. Hs forslag om virksomhetsgjennomgang vedtatt med 12 (Ap, H og Frp) mot 

11 stemmer (Sp og SV) 
4. Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 med vedtatte endringer enstemmig 

vedtatt. 
 

Vedtak i kommunestyret 13.12.2022: 

 Trysil kommunes budsjett for 2023 og revidert økonomiplan 2023-2026 vedtas i 
samsvar med fremlagte budsjettdokument (datert 29.11.2022) med følgende 
endringer: 

Drift: 

Nr. Side Tiltak 2023 2024 2025 2026 

A   Kommunedirektørens forslag til inndekning senere år 
-16 
755 

-24 
159 

-23 
305 

-17 
770 

B   Netto bruk av fondsmidler -12 
271 

-5 916 -3 466 -1 783 

C   Netto driftsresultat -4 484 -18 
243 

-19 
839 

-15 
987 

D   Netto driftsresultat i % av driftsinntekter (minimum 1 % over 
tid) 

0,57 % 2,30 % 2,50 % 2,01 % 

              

            

  Beskrivelse av tiltak 2023 2024 2025 2026 

Driftstiltak           

              

1 Stilling på servicetorg 600 600 600 600 

2 Mitt sted DT 30 30 30 30 

3 Lederopplæring - rekruttering 50 0 50 0 

pkt. 5, s. 14 Juridisk bistand 50 50 50 50 

pkt.6, s. 14 Rekruttering 60 60 60 60 

pkt. 7, s. 14 Faglitteratur digital tilgang vernetjenesten 26 26 26 26 

  pkt. 11, s. 
14 

IKT skole 150 750 750 750 

  pkt. 14, s. 
14 

Bygda mi 100 100 100 100 
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  pkt. 18, s. 
14 

Kinokiosk/kafé i vestibylen 0 0 0 0 

  pkt. 19, s. 
14 

Søskenrabatt og flerfagsrabatt Trysil kulturskole 57 114 114 114 

  
            
          

pkt. 4 s. 25 Legge ned skole i Vestre Trysil fra 1.8.2023 2 240 5 376 5 376 5 376 

pkt. 5 s. 25 Slå sammen Østby og Nybergsund barnehage 685 1 630 1 630 1 630 

pkt. 8 s. 25 Avslutte matprosjektet skole 500 1 000 1 500 1 500 

 pkt. 13, s. 25 Mat til hjemmeboende brukere 360 714 714 714 

  pkt. 16 s. 25 Fjerne ledsagertilskudd 50 50 50 50 

 pkt. 22, s. 25 Vederlag for trygghetsalarm økes ikke 96 96 96 96 

  pkt. 27, s. 
25 

Kutte ut Tilskuddsportalen 37 37 37 37 

  pkt. 34, s. 
25 

Sommerskole 207 207 207 207 

  pkt. 39, s. 
25 

Bibliotek arrangement 20 20 20 20 

  pkt. 44, s. 
25 

Eiendomsskatt 3 000 3 000 3 000 3 000 

              

              

Nytt punkt Idrettsfond 400 600 800 800 

Nytt punkt Landbruksfond 300 500 500 500 

Nytt punkt Trafikksikkerhetsplan 50       

              

Nytt punkt Økt ressurs til nærværsarbeid  800 500 0 0 

Nytt punkt Redusere sykefravær og bruk av overtid og vikarer -2 500 -5 000 -7 500 -10 
000 

              

Nytt punkt Bredbånd trinn 5, Flermoen og Tannåneset 750       

Nytt punkt Bredbånd trinn 5, Flermoen og Tannåneset - finansiert 
overføring fra TKS KF 

-750       

            

              

 pkt. 1, s. 19 Kommunikasjonsplan egeninnsats -100       

  pkt. 4, s. 19 20 % stillingsøkning i hukommelsesteamet -128 -128 -128 -128 

              

pkt. 3, s. 35 Redusere nattevakt ved bruk av velferdsteknologi -780 -1 040 -1 040 -1 040 

pkt. 8, s. 35 Museer - informasjon -10 -10 -10 -10 

              

Nytt punkt Grunnrentebeskatning og vindkraft tilbakeføring kommunene -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Nytt punkt Kulturpris og frivillighetspris deles ut annethvert år -25 -10 -25 -10 

            

            

            

Endring 
fonds 

          

            

Nytt punkt Redusere bruk av fondsmidler 5 000 5 916 3 466 1 783 

            

            

            

            

E   Kommunestyrets endringer i drift 4 825 7 772 5 507 2 972 



Budsjett 2023 og revidert økonomiplan 2023 - 2026 – Trysil kommune vedtatt av kommunestyret 

 

 Side 124 

F   Kommunestyrets endringer i fondsmidler 5 000 5 916 3 466 1 783 

G   Netto driftsresultat etter kommunestyrets forslag 341 -10 
471 

-14 
332 

-13 
015 

H   Bruk av fonds etter kommunestyrets forslag -7 271 0 0 0 

I   Netto drift i % av driftsinntekter etter kommunestyrets forslag -0,04 
% 

1,32 % 1,81 % 1,64 % 

    Fremført til inndekning senere år etter kommunestyrets 
forslag -6 930 

-10 
471 

-14 
332 

-13 
015 

              

Investeringer: 
1. Post 90 s. 62 - vegbelysning langs fylkesveg 2162 - Ljørdalsvegen - rett øst for 

Østby: 350 000 kr flyttes fra 2026 til 2023. 

2. Kommunens egenandel til kunstprosjektet i Kongeparken reduseres fra 

1 500 000 kr til 750 000 kr. 

3. Det settes av 1 000 000 kr til solceller på kommunale bygg i 2023. 

Lånerammen økes tilsvarende. 

 

 Driftsbudsjettet for 2023 fordeles som netto rammebevilgninger til sektorområder. 
Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av 
rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med 
kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger.  

 Investeringer i budsjettet for 2023 er 128 560 000 kr og finansieres med 
94 564 000 kr i lån, 11 409 000 kr i kompensasjon for betalt merverdiavgift og 
14 276 000 kr i refusjon fra andre kommuner (SÅTE IKT) og andre aktører (for 
eksempel tilskudd fra Staten). I tillegg finansieres investeringer med 10 411 000 kr 
fra ubundne investeringsfond, inkludert til 2 100 000 kr KLP og 3 000 000 kr til 
sentrumsprosjektet.  
Det søkes om 15 000 000 kroner i startlån til videreformidling. 

 Låneramme for nye låneopptak på 94 564 000 kr til finansiering av kommunens 
investeringer i 2023 godkjennes i samsvar med gjeldende budsjett- og 
regnskapsforskrifter. Ubrukte lån fra 2022 skal brukes til å redusere lånebehovet 
for nye lån i 2023. 

 I henhold til kommunens finansreglement har kommunedirektøren myndighet å 
oppta lån innenfor den vedtatte låneramme og kan godkjenne lånebetingelsene, 
låneform og låneinstitusjon.  

 Kommunedirektøren gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av 
maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte 
driftsbudsjettrammer.  

 Endringer av stillinger gjennomføres i samsvar med det som framgår av 
budsjettdokumentet.  

 Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at 
kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til 
å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes.  

 Kommunedirektøren gis myndighet til å disponere kompetansefond (25699102) for 
å sikre kommunens kompetansebehov.  

 

Verbalpunkter: 

Kultur- og frivillighetsprisene 

Trysil kommune skal dele ut kulturprisen og frivillighetsprisen annet hvert år; kulturprisen i 

partallsår og frivillighetsprisen i oddetallsår. Kommunedirektøren bes legge fram en sak som 

justerer vedtektene i tråd med dette dersom hyppigheten er nedfelt i vedtektene. 
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Økte sosialhjelpssatser 

Kommunedirektøren bes legge fram en sak om endring av nivået på sosialhjelpssatsene i Trysil 

kommune innen juni 2023, slik at endringene kan fases inn i budsjett 2024 og økonomiplan 2025-

2028. Trysil kommune legger i dag statens veiledende satser til grunn for utbetalingsnivået av 

sosialhjelpen. Trysil kommunestyre vil at kommunen i stedet skal legge SIFOs referansebudsjett til 

grunn for sosialhjelpssatser.  

 

Lokal energiproduksjon 

Trysil har stor lokal energiproduksjon gjennom vann-, bio- og vindkraft. Vi har tradisjon for å 

ligge i forkant av utvikling av fornybar energi med landets første biobaserte fjernvarmeanlegg. Vi 

har en betydelig kraftproduksjon innenfor våre kommunegrenser: 263+52+35+75=425 GWh total 

årlig produksjon. Elektrisk kraft fra kraftproduksjon i Trysil eksporteres til nabokommuner, og 

andre deler av landet, og er en viktig del av verdiskapingen vår. Vi er på den måten mer enn 

selvforsynte. 

Denne situasjonen gjør at vi står godt rustet for å ta nye steg i utviklingen av fornybar energi. Dette 

kan skje på flere måter: En moderne utgave av Trysil Fjernvarme med tillegg av nye alternative 

energikilder der det ligger til rette for dette, er en mulig modell. 

Forslaget er at det med lokalisering i våre grendesentra vurderes å bygge «varme- og 

energisentraler» basert på lokale ressurser i biomasse, sol og vind.  

Kommunedirektøren bes vurdere løsninger og organisering av grendebaserte energisentraler i 

Trysil kommune. 

 

Solcelleanlegg på kommunale bygg 

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om muligheten for å sette opp ett eller 

flere solcelleanlegg på kommunens egne bygg, som f.eks. Hagelund, Innbygda skole, 

ungdomsskolen, Trysil bo- og aktivitetssenter. Saken skal også inneholde vurderinger om en kan få 

refundert deler av investeringen av Staten gjennom Enovas ordninger. 

 

Mat som en sentral del av kommunens velferdstilbud 

Det vises til høring i forbindelse med budsjettet fra en ansatt på institusjonskjøkkenet på Trysil bo- 

og aktivitetssenter. Der fremmes det mange konkrete, spennende forslag som vil, dersom de blir 

igangsatt, styrke kjøkkenets og våre innbyggeres tilbud. Kommunestyret ber om at 

høringsinnspillet tas opp i hovedutvalg for helse, omsorg og sosial og at administrasjonen svarer ut 

de innspillene som har kommet. 

 

Alle med 

Kommunestyret er opptatt av at alle barn og unge i Trysil får mulighet til å delta i aktiviteter 

uavhengig av familiens økonomi. Vi takker for initiativet med Allemed-dugnaden som viser hvilke 

muligheter som ligger i fellesskap og samarbeid på tvers av sektorer, med frivillighet og med 

næringsliv. Kommunestyret ber om at administrasjonen følger opp dette arbeidet og holder tak i 

prosjekter/aktiviteter som ble foreslått i løpet av arrangementet. Kommunestyret ber også om en 

politisk sak i hovedutvalg for oppvekst og kultur som viser status på våre vedtatte aktiviteter og 

tiltak for inkludering og Allemed. Hvem søker, er det nok midler, er det nok informasjon osv., jf. 

orientering gitt av idrettsrådet i kommunestyrets møte 25. oktober om nedgang i aktive barn og 

unge pga. økonomi og jf. spørsmål fra Trysil Ap ved Elisabeth Sakrisson i møtet i hovedutvalg for 

oppvekst og kultur 8. november. 

 

Investeringer i IKT-utstyr på skolene 

I årets budsjett har kommunestyret diskutert en problemstilling knyttet til utgiftsføring av en 

anskaffelse som investering eller drift. Dette gjelder konkret IKT-utstyr i skolene våre som nå er 

lagt som en kostnad på drift selv om levetiden normalt overstiger minstekrav for investeringer.  
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Kjernen i spørsmålet knytter seg dermed til om mindre kommuner som vår (som generelt har små 

anskaffelser) i større grad må utgiftsføre disse som drift, mens større kommuner (med store beløp 

til erverv) kan utgiftsføre dette som investeringer.  

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere om vi i fremtiden kan ta flere innkjøp under ett, 

slik at man i større grad kan tilskrive det som fellesanskaffelser og dermed investeringer. 

 

Gratis skolemat 

I arbeidet med videreføring av prøveprosjektet med gratis skolemat i 2023 er det viktig at vi tar 

med oss positive erfaringer fra 2022, men også de ikke fullt så gode erfaringene. Kommunestyret 

er opptatt av at det fortsatt prøves ut ulike måter å løse dette på i forhold til organisering, innhold, 

frekvens, varighet og at dette testes ut på ulike skoler og ulike klassetrinn for å gi oss best mulig 

erfaringer. Kommende skoleår er også å anse som et prøveår, før vi etter hvert kan gå over i normal 

drift. Kommunestyret ber om en fast prosjektorganisering for tiltaket «gratis skolemat». Dette for å 

sikre motivasjon for prosjektet, erfaringskompetanse og et kontaktpunkt. Gruppa må bl.a. se på: 

- praktiske løsninger, hvor også god atmosfære rundt måltidet er en viktig faktor. 

- hvem skal ha det praktiske ansvaret for skolemat i skolehverdagen på de ulike 

skolene og i de ulike klassene 

- finne gode løsninger som ikke i for stor grad binder opp undervisningspersonell  

Kommunestyret ber om at hovedutvalg for oppvekst holdes løpende orientert om prosjektet.  

 

Nærværsarbeid 

Kommunestyret ønsker en ytterligere forsterkning og fokus på nærværsarbeidet og stiller derfor en 

sum på 800 000 kr til rådighet i årets budsjett. Sykefravær er vår største kostnadsmessige 

utfordring i tillegg til de menneskelige utfordringer det gir både til de som er syke og de som står 

igjen på jobb. Kommunestyret har forventninger til det interne arbeidet som er igangsatt og som 

har vist positive resultater de siste månedene, men ønsker fortgang og forsterkning. 

Kommunestyret setter derfor av en sum og anbefaler ekstern hjelp av miljøer som har kompetanse 

og erfaring med denne type arbeid. Kommunestyret ønsker å holdes løpende orientert og har lagt 

inn forventede resultater i budsjett og økonomiplan. 

 

Energi 

Vi er inne i en tid hvor det er stort fokus på bærekraft og miljøvennlig energi.  Vi ser også et 

marked med rekordhøye energipriser, noe som gir store utfordringer både for private, næringsliv 

og offentlig. Det er i slike tider vi ser viktigheten med å være energieffektive og spare det vi kan 

for å få samfunnet til å gå rundt. Det er også i slike tider vi må se på nye uutnyttede muligheter 

innenfor miljøvennlig energi, som kan være med i den totale energiløsningen for kommunen. Både 

solenergi/solvarme, jordvarme og fjernvarme er alternativer som kan avlaste strømnettet og frigjøre 

elektrisitet til bruk der dette er riktig.  

 

I sentrumsnært område er fjernvarme en naturlig del som står for oppvarming av bygningsmasse, 

men det er også fremmet muligheter for alternativ energiproduksjon i form av bl.a. solenergi. Her 

kan det være mulig å bruke kompetanse innen egen organisasjon, og selskaper vi har eierinteresser 

i, til å se på muligheter for samarbeidsprosjekter innen nye energitiltak som kan gi kommunen 

store besparelser på sikt, og samtidig være framtidsrettet og innovative. 

 

Også på større kommunale bygg i grender kan det være muligheter for å se på slike tiltak ved å 

bruke lokal kompetanse. 

 

Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren å ta initiativ til å invitere aktuelle parter så snart 

som mulig for å se på tiltak og muligheter for optimalisering av kommunens energibehov og 

muligheter for fremtidsrettet og innovative miljøvennlige energiløsninger. 
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Kommunale boliger 

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utarbeide en liste over kommunale boliger med en 

vurdering av hvilke enheter som kan avhendes. Dette for å redusere utgifter til vedlikehold og 

behov for låneopptaket til andre prosjekter. 

 

Oppfølging av å redusere nattevakt ved bruk av velferdsteknologi 

Formannskapet har i sin innstilling forslag på ikke-prioritert salderingsliste om å "Redusere 

nattevakt ved bruk av velferdsteknologi - enhet for hverdagsmestring.". Kommunestyret er 

innforstått med at tiltaket både krever statsforvalterens godkjenning og en ROS-analyse, noe som 

ikke er på plass ennå. For at kommunedirektøren skal ha et godt mandat fra kommunestyret til å 

prioritere tiltaket, har kommunestyret prioritert det som tiltak i budsjettet. Gitt at godkjenning og 

ROS-analyse mangler, ønsker kommunestyret tett oppfølging av tiltaket, og ber om at status 

fremlegges i første tertialrapport 2023. Kommunestyret vil samtidig påpeke en klar forventning om 

at å ta i bruk velferdsteknologi ikke utelukkende vil være kostnadsreduserende, men også innebære 

en bedre og mer målrettet, differensiert og effektiv tjeneste. 

 

Bærekraft 

Målet om bærekraftig utvikling er gjennomgående i kommuneplanens samfunnsdel. Planen er i 

stor grad bygget på et utvalg av FNs bærekraftsmål med lokale og konkrete delmål og tiltak. 

Bærekraftsmålene gjenspeiler de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: 

1. Økonomi 

2. Klima og miljø, og 

3. Sosiale forhold. 

 

Gjennom de periodiske rapportene fra kommunedirektøren (månedsrapport, tertial, årsregnskap), 

får vi fullt ut dekket rapportering på den ene av bærekraftsdimensjonene: økonomi. De to andre, 

klima og miljø, og sosiale forhold er i mindre grad rapportert på. 

Kommunestyret ønsker at kommunedirektørens tertial- og årsrapporter til kommunestyret 

etterhvert rapporterer på alle tre bærekraftsdimensjonene, men er innforstått med at det medfører et 

visst omfang i både å etablere hensiktsmessige målekriterier og å etablere rutinemessige 

datainnsamling til en slik periodisk rapportering. 

 

Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren om å komme tilbake med en sak samtidig med 

sluttbehandlingen av kommuneplanens samfunnsdel, om hvordan kommunen gradvis kan innføre 

periodisk rapportering på de to bærekraftsdimensjonene klima og miljø og sosiale forhold, i tillegg 

til økonomi. 

 

Virksomhetsgjennomgang 

Kommunestyret har høye forventninger til prosjektet "Virksomhetsgjennomgang". Både på 

bakgrunn av de konkrete utfordringer for Trysil kommune som kommunedirektøren grundig har 

beskrevet i sitt svarnotat "Utdypende tanker om virksomhetsgjennomgang" (epost 29.11.2022) i 

budsjettprosessen, og ikke minst utfordringsbildet som Kommunesektorens organisasjon KS tegner 

i sitt strategidokument "Mange bekker små" (vedtatt Landstinget 2020). KS peker her på åtte 

overordnede utfordringer, og vi kjenner igjen alle sammen i Trysil: 

1. Flere eldre – og flere som flytter 

2. Trangere økonomi – tøffere prioriteringer 

3. Framtidens arbeidsliv – sterk bekymring for rekruttering og kompetanse 

4. Lokaldemokratiet utfordres kraftig fra flere hold 

5. Klima sterkere på dagsorden 

6. Digitalisering framover – dypere teknologiske endringer 

7. Utenforskap, økende mangfold og ulikhet 

8. Samfunns- og næringsutvikling tydeligere på dagsorden 
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Med grunnlag i disse utfordringene tegner KS fire mulige framtidsscenarier for offentlig sektor i 

2040: 

1. På kjente stier 

2. Bakpå 

3. Spranget 

4. Spredning i laget 

 

Kommunestyret ser prosjektet "Virksomhetsgjennomgang" som ett av stegene på Trysil kommunes 

veg mot scenario 3 i KS' framtidsbilder, og legger dette til grunn som det foretrukne for Trysil 

kommune av KS' fire framtidsbilder for offentlig sektor i 2040: 

"Spranget: I 2040 er tilliten i samfunnet høy. Nye måter å produsere og levere tjenester på 

er testet ut og utviklet for å opprettholde og øke velferdsnivået. Eksperimentering og bruk 

av ny teknologi skjer offensivt og innen etisk forsvarlige rammer. Overgangen til et 

klimavennlig samfunn ble ikke enkel, men de fleste opplevde omstillingen som rimelig og 

nødvendig. Med ny teknologi og digital transformasjon er systemene forbedret og 

menneskelige ressurser møtes på nye måter. Maskinene gjør rutineoppgaver. Innbyggerne 

er deltakere i utforming og gjennomføring, i tillegg til brukere av offentlige tjenester. [...]." 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trysil kommune 
Økonomiavdelingen 
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Årsbudsjett 2023 - revidert økonomiplan 2023 - 2026 - Trysil kommune 

 

Utvalg Utvalgssaksnr. Møtedato 

Formannskapet   

Kommunestyret   

 
Vedlegg: 

1 Årsbudsjett 2023 - revidert økonomiplan 2023 - 2026 - Trysil kommune  

2 Partssammensatt utvalg - Årsbudsjett 2023  

3 Arbeidsmiljøutvalget - Årsbudsjett 2023  

 

 

Andre relevante saksdokumenter:  

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 - kommunedirektørens forslag  

Dokumentet er gjort tilgjengelig for politikerne i papirversjon 18.11.2022. 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Trysil kommunes budsjett for 2023 og revidert økonomiplan 2023-2026 vedtas i samsvar med 

fremlagte budsjettdokument (datert 18.11.22) 

Driftsbudsjettet for 2022 fordeles som netto rammebevilgninger til sektorområder. 

Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de 

enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger.  

Investeringer i budsjettet for 2023 er kr 127 210 000,-, og finansieres med  

kr 99 545 000,- i lån, kr 11 139 000,- i kompensasjon for betalt merverdiavgift og  

kr 8 450 000,- i refusjon fra andre kommuner (SÅTE-IKT) og andre aktører (for eksempel tilskudd 

fra Staten). I investeringsrammen ligger det ingen opptak av startlån til videreformidling. Dette 

betales fra ubrukte lånemidler. 

Låneramme for nye låneopptak på kr 99 545 000,- til finansiering av kommunens investeringer i 

2023 godkjennes i samsvar med gjeldende budsjett- og regnskapsforskrifter. Ubrukte lån fra 2022 

skal brukes til å redusere lånebehovet for nye lån i 2023. 

I henhold til kommunens finansreglement har kommunedirektøren myndighet å oppta lån innenfor 

den vedtatte låneramme, og kan godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon.  

Kommunedirektøren gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og 

transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer.  

Endringer av stillinger gjennomføres i samsvar med det som framgår av budsjettdokumentet.  

Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full 

innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan 

midlene forvaltes.  

Kommunedirektør gis myndighet til å disponere kompetansefond (25699102) for å sikre 

kommunens kompetansebehov.  

 

 

 

Bakgrunn 

https://www.trysil.kommune.no/_f/ifa9accb0-025b-4bcc-9053-015acbd0bc73/budsjett-2023-okonomiplan-2023-2026-kommunedirektorens-forslag.pdf
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Kommunelovens § 14 setter krav til kommunens budsjett. Formannskapet skal fremme sin 

innstilling til budsjett til kommunestyret. Kommunedirektørens oppgave i forbindelse med budsjett 

er å utarbeide forslag til tiltak som gjør at aktiviteten utføres i henhold til lover, forskrifter og er i 

samsvar med de økonomiske rammer som er tilgjengelig.  

Kommunedirektøren har utarbeidet et forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023- 2026 

som ender med et negativt resultat i det første året og med netto bruk av både bundne- og ubundne 

fondsmidler (12 271 000,-). Foreslåtte overskuddet på bunnlinjen, kr. 11 109 000,-foreslås avsatt 

på disposisjonsfond. 

Kr. 8 553 000,- blir brukt fra bundne fond innenfor sektorene. Dette gjelder selvkostfond, kraftfond 

og andre fond med regulerte formål og som vedtas av sektorene selv. I dokumentet er det videre 

presentert en liste med salderingstiltak. Endelig prioritering av denne foretas av kommunestyret 

selv. Behandling av budsjett og økonomiplan gjøres i samme vedtak og konkrete tiltak i 2023 må 

fremskrives i helårsvirkninger i planperioden. Dette for å sikre at konsekvenser av tiltak og 

driftsøkonomien blir ivaretatt i hele planperioden. 

 

Vurdering 

2022 har vært et meget utfordrende år. Vi gikk inn i året med Covid – 19 og vi brukte mye penger 

på en inngått avtale, anbefalt fra KS og under forutsetning av kompensasjon fra Regjeringen. 

Avtalen gikk ut på å kunne beholde folk i jobb i en meget krevende tid med høyt sykefravær. Vi 

gikk rett fra en pandemi til en krigssituasjon der Russland invaderte Ukraina, med en stor 

flyktningestrøm og ulike leveranser til et samlet Europa stoppet opp. Ikke minst påvirket dette olje 

og gasspriser sterkt. Fra svært billig strøm ble hele vesten kastet inn i en situasjon med ekstremt 

høye priser på strøm, drivstoff, mat og mer. På grunn av disse skremmende prisutviklinger, og 

sterk inflasjon så Norges Bank seg nødt til å heve lånerenten mye og flere ganger. Alt dette har lagt 

et stort press på både på privatøkonomi og på næringslivet. 

 

Trysil kommune har valgt å kompensere deler av de økte strømpriser for småbedrifter slik at de 

kan få hjelp til overleve denne krevende perioden. Regjeringen har gått inn med strømstøtte for 

privatpersoner. Dette hjelper selvfølgelig, men det er ikke en varig løsning. I 

 

Trysil fikk anmodning og vedtok inntil 65 bosettinger, hvorav det anslås vi kan gjennomføre et 

mottak på opptil 49 i 2022. Begrenset kapasitet på ledige boliger har gjort at vi ikke har kunnet ta 

imot flere. 

 

Nærvær/sykefravær må det jobbes med på kontinuerlig basis. Vi har sett at Trysil kommune har et 

høyt sykefravær og det koster oss dyrt, når vi må leie inn vikarer med samme tillegg eller eventuelt 

godkjent overtid. Totale kostnader for kommunen kan fort reduseres med mange millioner ved å få 

et kraftig redusert sykefravær, altså et høyere nærvær. Ofte handler det om grunnleggende saker 

som tilstedeværelse av lederen, «Leder før lege» prinsipp, å bli sett og hørt. Sykefravær vil en 

alltid ha og i en viss grad må dette aksepteres. Men når tallet ser ut til å ligge strukturelt over 10-14 

%, er det et tydelig signal på at vi kan -og må- forbedre oss. De siste tre månedene ser vi forbedrete 

tall og det er gledelig. 

 

Litt om selve budsjettprosessen og de vurderinger som er foretatt der: 

Kommunedirektøren har det syn at prosessen har vært en av de mest krevende prosesser vi har 

opplevd i nyere tid, spesielt med de forutsetningene vi fikk i Statsbudsjettet etter en enorm 

kostnadsutvikling. Administrasjonen legger fram et budsjettutkast med: 

 

• et negativt netto driftsresultat, kun i 2023, deretter jobbes det mot et positivt resultat. 

• en bunnlinje som kan gi handlingsrom i et enkelt år, men det skal jobbes med en tjeneste- 

og nivå gjennomgang for å skape nytt handlingsrom. 

• økning (utenom autonome økninger) av eiendomsskatt. 
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Kommunedirektøren finner det også riktig å forklare litt om hva som er årsaken til at vi år etter år 

opplever en krevende budsjettprosess utpå høsten. Det er kommunedirektørens syn at 

hovedårsaken er at de statlige rammeoverføringene ikke helt øker i samsvar med lønns, - og 

prisvekst (deflator). Slik vi vurderer det har lønnsveksten og prisvekst gjennom 2022 vært høyere 

enn det vi har fått i ekstra rammeoverføringer fra staten i forhold til forrige år. Vi mener også at det 

legges opp til tilsvarende redusert rammeoverføringer for 2023. Statsforvalteren i Innlandet antyder 

en «betydelig underfinansiering».  

 

For tre år siden gjennomførte vi en budsjettprosess med mange og store salderingstiltak. Med få 

unntak klarte vi å gjennomføre disse og vi kom oss i mål med et lite overskudd. I 2020 og 2021 var 

vi midt oppe i en Covid 19-situasjon, noe som gjorde budsjettarbeidet noe mer uoversiktlig. Vi ser 

nå at det burde vært en strammere og tidligere prosess rundt budsjettet for 2023, men 

makroøkonomiske forutsetninger har endret seg raskt gjennom 2022.  

Vi har startet med et nytt budsjettverktøy, Framsikt, dette forbedrer våre muligheter til å starte opp 

tidligere, samt det å ha mer interaktive dialoger. 

Det hjelper heller ikke at noen av de salderingsvedtak som ble vedtatt for 2022 ikke har blitt 

realisert gjennom året. Vi ser på nåværende tidspunkt ut til å ende opp med et negativt resultat. 

Dette i seg selv gir ikke et godt utgangspunkt for neste års budsjettbehandling. Driftsnivået er altså 

for høyt. 

 

Det er administrasjonens vurdering at dersom vi foretar de grunnlagsendringer som er vedtatt 

gjennom året og kjører videre med nåværende drift vil vi ved årets slutt ende opp med et 

minusresultat (netto driftsresultat) på rundt 33,4 mill. kroner. Dersom vi skal nå målet som 

Statsforvalteren anbefaler med et netto driftsresultat på 1,75% (tilsvarer 13 mill. kroner) må vi 

derfor finne økte inntekter, eller kutte kostnader, på vel 46-47 mill. kroner. 

 

Deler av denne utfordringen er fordelt til sektorene, hovedsakelig etter størrelse, men utfordringene 

er også hensyntatt kostanalyser der vi sammenligner oss opp mot andre kommuner.  

  

Helse og Mestring har 48-50% av kommunens driftsbudsjett og det er derfor forståelig at denne 

sektoren bidrar med de største salderingstiltak. Til sammen har kommunedirektøren innstilt på at 

det legges inn salderingstiltak for over 14 mill. kroner HEME-sektoren. Noe av dette ligger på 

administrasjonens struktur (antall ledere/ansatte) og noe på tjenestenivå for ulike deler av sektoren. 

Kommunedirektøren valgte, sammen med kommunalsjef, å sette et tiltak som uønsket tiltak, siden 

dette vurderes som alt for usikkert. 

 

Sektoren for oppvekst har ca. 33% av kommunens driftsbudsjett. Sektoren har funnet 

salderingstiltak for rundt 5,7 mill. kroner. Med det fremlagte forslag nærmer vi oss nedre normtall 

for voksentetthet i skoler og barnehager, samtidig som vi må se ytterlige på struktur. Skole og 

barnehage i Vestre Trysil begynner å få svært små årskull. Eksakte tall, etter tilflytting eller 

fraflytting, vet vi ikke før vi nærmer oss skolestart i 2024. Skole og barnehage er viktige elementer 

for å bidra til bosetting. Både det å beholde de som bor i grendene, men også for å bidra til 

tilflytting. Men vi ser nå at skolen i Vestre Trysil begynner å få så få elever at foreldre som bor 

mellom Osensjøen og Innbygda søker skoleplass i Innbygda for at deres barn skal komme inn i et 

større læringsmiljø, samt få mulighet til bygge seg et større sosialt nettverk. Trysil kommune har 

valgt å beholde en skole med 7 trinn for 20-30 elever. Det er kommunedirektøren sitt syn at vi ikke 

vil kunne gi et fullgodt pedagogisk tilbud til elevene når klassene blir så små som de ser ut til å bli 

i høsten 2023 og ikke minst i årene etter det. 

Kommunedirektøren legger opp til at det blir en egen sak rundt Vestre Trysil Skole på nyåret. 

Skolen kan ikke legges ned som en del av et budsjettvedtak. 

 

En barnehage for 5-10 unger blir også svært liten, ut fra et pedagogisk perspektiv. Ungene bør ha 

noen som er eldre enn seg, noen på samme alder og noen yngre. Kommunedirektøren har ikke 
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problemer med å se at det fra Søre-Osen er svært langt til nærmeste barnehagetilbud og at det 

kommunikasjonsmessig kan bli utfordrende for enkelte foreldre å få til en god logistikk i forhold til 

bosted, barnehage og arbeidssted. Derfor blir det ikke foreslått å legge ned barnehagen i Vestre 

Trysil. 

 

Innenfor sektor for Samfunnsutvikling er de foreslåtte salderingstiltak vurdert som akseptable 

tiltak. Kommunedirektøren har den oppfatning at et slikt nedtak på driftsbudsjettet (spesielt på 

asfaltering), er forsvarlig dersom investeringsnivået opprettholdes som planlagt. Neste foreslåtte 

tiltak ville vært nedtak av stillinger, eventuelt et nytt forslag på å «privatisere» kommunale veier. 

Dette foreslås ikke denne gang. 

Innenfor kulturområdet er det også foreslått noen kutt slik at kulturområdet har klart å bringe fram 

salderingstiltak på 0,5 millioner. Noen av foreslåtte tiltak innenfor Samfunnsutvikling ble ikke 

valgt ut som ønskede tiltak, mest på grunn av tidligere svært tydelige politiske signal.  

 

Innenfor sentraladministrasjonen er det et tiltak på kommunikasjonsavdelingen, og dette tiltak vil 

merkes i direkte tjenesteytingen overfor innbyggere. Vi kan selvfølgelig legge til rette med endrede 

åpningstider og andre strakstiltak, men kvaliteten er nødt til å gå ned for å kunne drifte kommunen 

på et forsvarlig nivå. 

 

Kommunedirektøren foreslår å legge inn noen nye, etter hans syn, viktige tiltak i størrelsesorden 

kr. 2 374 000,-. Disse skal være greit kommentert i budsjettdokumentet. En av de viktigste i denne 

delen er en fullstendig virksomhetsgjennomgang. Vi har hatt en diskusjon rundt dette flere ganger. 

I forbindelse med KOSTRA analyser, på strategikonferanser, som en politisk bestilling; hva er 

godt nok? På hvilket nivå i tjenester skal Trysil legge seg, uten å bryte loven? Dette trenger vi hjelp 

til og et noe hårete mål vi må legge på oss selv er at vi sparer betydelige ressurser med hjelp 

utenfra som ser med objektive kriterier. Det er mange som ønsker at dette ikke hadde vært 

nødvendig, men vi har kommet til et nivå hvor det stanger internt på å se muligheter, med en sunn 

styrke-svakheter analyse. 

 

Å måtte øke eiendomsskatten i en tid hvor alle kostnader stiger er en uheldig effekt av de 

kostnadsøkninger kommunen selv også merker godt. Likevel mener kommunedirektøren at de 

fleste tåler en beskjeden oppgang som er med til å bidra til å kunne opprettholde et passende 

tjenestenivå i kommunen. Det foreslås å øke eiendomsskatten med 0,3 promille. 

 

Investeringers påvirkning på driftsbudsjettet.   

Administrasjonen legger opp til et noe mindre kraftfullt investeringsbudsjett de to neste årene enn 

det som ble meldt inn ved starten. Hadde vi innvilget alt vi ønsket oss, hadde vi sittet med et 

gedigent økt låneopptak, rentekostnader og avdrag, uten at det er realistisk å gjennomføre alle disse 

prosjekter med den bemanningen vi har.  

Selv om en god del blir på selvkostområdet, og en del er å se på som investeringer som etter hvert 

betaler seg selv (f.eks. Bygderberget) og startlån, vil de låneopptaka i 2023 til 2026 påvirke rente 

og avdragsbelastning i 2024 og kommende år. Med det forholdsvis stramme driftsbudsjettet som 

det er lagt opp til – klarer vi pr nå å håndtere renter og avdrag i 2023 og videre fremover. Dersom 

kommunestyret imidlertid velger å vedta et ikke et fullt så stramt driftsbudsjett, da bør vi også se 

på investeringsbudsjettet og om mulig forskyve investeringer fremover i tid.   

 

Økonomiske konsekvenser 

Våre finansielle nøkkeltall blir opprettholdt og bidrar til å skape økonomisk bærekraft over tid. 

 

Administrative konsekvenser 

Oppfølging av vedtatte innsparinger følges opp løpende innenfor administrasjonen. 

 

Konsekvenser for folkehelsen 
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Folkehelsen blir ivaretatt på et godt og forsvarlig nivå. 

 

Konsekvenser for bostedsattraktivitet 

Et godt tjenestetilbud og sunn økonomi bidrar til høyere bostedsattraktivitet.  

 

Konklusjon 

De foreslåtte tiltak innebærer både forventinger til effektivisering, en viss reduksjon av nivå på 

noen tjenester og bortfall av eksisterende tjenester. Kommunedirektøren mener årets 

budsjettforslag klart inneholder store og smertefulle kutt, men det legger opp til et budsjett som er i 

overskudd på bunnlinjen i 2023 og et netto driftsresultat i pluss fra 2024. Om vi lykkes er helt 

avhengig av tett oppfølging i administrasjonen i samarbeid med politikerne. 

 

Kommunedirektøren vet at kommunestyret vil legge mye jobb i å utarbeide et best mulig budsjett 

for neste år. Det er, som kommunestyret vet, mulig å skyve noen av utfordringene foran oss ved å 

ikke avsette alt overskudd til kommunens disposisjonsfond, men dette vil føre til at vi får enda 

større utfordringer med budsjettarbeidet de kommende årene. 

 

Ansatte som blir berørt av tiltak i budsjett 2023 vil bli tatt vare på i henhold til Trysil kommunes 

gjeldende reglementer. Vi har et meget godt tjenestetilbud i Trysil i dag og kommunedirektøren 

mener at budsjettet for 2023 fremdeles bidrar til at innbyggere, brukere og besøkende skal kunne 

føle at det er godt og trygt her, og at alle får ivaretatt sine behov på en kvalitativ god måte. 

Kommunen ivaretar de krav som øvrige myndigheter setter til vår tjenesteyting.  

 

Kommunedirektørens forslag til budsjett legges fram i overskudd, med forslag om avsetning av 

fondsmidler av saldoen som ligger på bunnlinjen. Fremlagte budsjett tilfredsstiller dessverre ikke 

målet om 1,75 % positivt netto driftsresultat. Fylkesmannens oppfordring om tilstrekkelig 

driftsbalanse og en sunn økonomisk utvikling er ikke tilfredsstilt etter administrasjonens syn for 

2023, men ivaretas på sikt. Om det vedtas en annen prioritering kan denne utviklingen svekkes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtatte skjemaer etter kommunestyrets møte 13.12.2022 
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Regnskap 2021

Opprinnelig 

Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026

Sentrale inntekter

Rammetilskudd -265 140 -253 215 -272 469 -272 469 -272 469 -272 469

Inntekts- og formuesskatt -195 317 -194 581 -207 148 -207 148 -207 148 -207 148

Eiendomsskatt -46 182 -47 000 -47 050 -48 050 -49 050 -50 050

Andre generelle driftsinntekter -25 125 -12 140 -21 240 -21 240 -21 240 -21 240

Sum Sentrale inntekter -531 764 -506 936 -547 907 -548 907 -549 907 -550 907

Driftsutgifter per tjenesteområde 471 063 477 279 506 163 494 348 487 483 479 715

Avskrivninger 34 252 35 210 32 660 34 060 36 929 42 656

Brutto resultat (KOSTRA) -26 449 5 553 -9 084 -20 499 -25 495 -28 536

Netto finansutgifter og inntekter

Renteinntekter -4 210 -2 850 -5 833 -5 500 -5 500 -5 500

Utbytter -5 312 -7 750 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

Renteutgifter 8 614 10 107 24 382 26 065 31 099 34 094

Avdrag på lån 38 020 30 625 31 036 31 023 29 993 37 083

Sum Netto finansutgifter og inntekter 37 112 30 132 42 085 44 088 48 092 58 177

Motpost avskrivninger -34 252 -35 210 -32 660 -34 060 -36 929 -42 656

Netto resultat -23 589 475 341 -10 471 -14 332 -13 015

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Overføringer til investeringer 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til bundne driftsfond 30 385 3 557 3 875 3 875 3 875 3 875

Bruk av bundne driftsfond -21 949 -11 993 -10 996 -4 875 -4 875 -4 875

Avsetninger til disposisjonsfond 15 153 14 585 7 930 11 471 15 332 14 015

Bruk av disposisjonsfond 0 -6 625 -1 150 0 0 0

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0

Sum Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 23 589 -475 -341 10 471 14 332 13 015

Årsoverskudd / underskudd 0 0 0 0 0 0

§ 5-4 1. ledd etter kommunestyrets vedtak
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Sektor Regnskap 2021

Opprinnelig 

Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026

1 Administrasjon, inkl. Kirkelig fellesråd 61 106                  47 860                  51 078                  35 878                  28 078                  20 628                  

100 Sentraladministrasjon 61 106                  47 860                  51 078                  35 878                  28 078                  20 628                  

2 Oppvekst og kultur 155 252                154 428                182 580                183 854                184 354                184 354                

200 Oppvekst og kultur -                         -                         3 515                    3 515                    3 515                    3 515                    

210 Grunnskolene i Trysil 92 471                  93 063                  101 044                101 550                102 050                102 050                

220 Barne- og ungdomshelse -                         -                         25 579                  26 207                  26 207                  26 207                  

221 Trysil  kulturtjenester 10 727                  12 072                  -                         -                         -                         -                         

240 Barnehagene i Trysil 52 055                  49 293                  52 442                  52 582                  52 582                  52 582                  

3 Helse og omsorg 277 336                255 399                261 370                261 049                260 309                260 299                

300 Tjenestetorg 16 885                  17 305                  47 906                  47 006                  47 016                  47 006                  

310 Trysil  bo- og aktivitetssenter 93 770                  85 488                  76 992                  77 346                  77 346                  77 346                  

320 Enhet funksjonshemmede 45 223                  27 857                  504                        296                        296                        296                        

330 Enhet familie 15 072                  18 387                  -                         129                        129                        129                        

340 Enhet for hverdagsmestring 57 988                  55 209                  92 591                  92 341                  91 591                  91 591                  

350 Enhet sosial 14 242                  13 789                  -                         -                         -                         -                         

360 Enhet psykisk helse 11 549                  15 562                  18 193                  18 747                  18 747                  18 747                  

370 Enhet legesenter/beredskap 15 506                  14 681                  17 144                  17 144                  17 144                  17 144                  

380 Enhet rehabilitering 7 101                    7 121                    8 040                    8 040                    8 040                    8 040                    

-                         

4 Forvaltning og teknisk drift 36 716                  32 526                  68 076                  70 988                  72 113                  73 488                  

400 Forvaltningsavdeling 9 278                    9 428                    13 627                  14 557                  15 007                  15 507                  

500 Samfunn -                         -                         35 044                  34 576                  34 751                  34 776                  

600 Bygg og eiendom 28 288                  22 672                  24 088                  24 088                  24 088                  24 088                  

601 Vei, vann, avløp og septikk -850                      426                        -4 684                   -2 234                   -1 734                   -884                      

8 Øvrig finans -59 349                 -21 801                 -65 492                 -62 742                 -61 742                 -61 742                 

800 Finans 800 -                         -                         -12 000                 -12 000                 -12 000                 -12 000                 

850 Øvrige finansposter m.m. -45 440                 -9 443                   -38 384                 -38 384                 -38 384                 -38 384                 

851 Trysil  kommuneskoger KF -13 909                 -12 358                 -15 108                 -12 358                 -11 358                 -11 358                 

SUM 471 061                468 411                497 611                489 026                483 111                477 026                

Netto avsetninger på fond 1 125                    1 444                    1 444                    1 444                    1 444                    

Netto bruk av fond 9 993-                    -9 996                   -6 766                   -5 816                   -4 133                   

KORRIGERT SUM DRIFT 471 061                477 279                506 163                494 348                487 483                479 715                

§ 5-4 2. ledd etter kommunestyrets vedtak
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§ 5-5 investeringer 2023 2. ledd 

Budsjett etter kommunestyrets vedtak 

  Regnska
p 2021 

Oppr. 
budsjett 
2022 

Økonomipla
n 2023 

Økonomipla
n 2024 

Økonomipla
n 2025 

Økonomipla
n 2026 

Sentraladministrasjon             

Overføring til kirkelig 
fellesråd - investeringer 

588 3 400 4 750 2 375 3 000 1 600 

Mobilmaster bredbånd 0 2 000 0 0 0 0 

Beredskapsmateriell 0 0 0 230 0 0 

SÅTE - Investering IKT 4 162 13 277 11 562 10 000 7 500 7 212 

Sum 
Sentraladministrasjon 

4 750 18 677 16 312 12 605 10 500 8 812 

  
 

    
 

    

Oppvekst 
 

    
 

    

Fremtidens 
undervisningslokaler, 
tilrettelegging arealer 

0 400 350 0 0 0 

Kamera overvåkning 
skoleområdet 

357 0 0 0 0 0 

Oppgradering møbler, 
fremtidens undervisning 

0 300 0 1 100 0 0 

Utbedring av lekeplasser 
ved barnehagene 

0 0 0 800 0 0 

Utbedring av 
uteområder ved Jordet 
skole og Vestre Trysil 
skole 

0 0 0 800 0 0 

Sum Oppvekst 357 700 350 2 700 0 0 

  Regnskap 2021  Oppr. Budsjett 2022 

 Opprinnelig 

budsjett 2023 

 Opprinnelig 

budsjett 2024 

 Opprinnelig 

budsjett 2025 

 Opprinnelig 

budsjett 2026 

1 Investeringer i  varige driftsmidler 66 739              179 182                      128 560                233 250                166 775                47 302                 

2 Tilskudd til  andres investeringer 153                    -                               -                         -                         -                         -                        

3 Investeringer i  aksjer og andeler i  selskaper 2 529                 2 000                           2 100                     2 200                     2 300                     2 100                    

4 Utlån av egne midler -                     -                               -                         -                         -                         -                        

5 Avdrag på lån -                     -                               -                         -                         -                         -                        

6 Sum investeringsutgifter 69 421              181 182                      130 660                235 450                169 075                49 402                 

7 Kompensasjon for merverdiavgift 4 772-                 16 623-                        11 409-                  26 821-                  17 002-                  4 568-                    

8 Tilskudd fra andre 3 156-                 8 450-                           14 276-                  21 504-                  23 088-                  4 800-                    

9 Salg av varige driftsmidler 7 458-                 -                               -                         -                         -                         -                        

13 Bruk av lån 51 659-              154 109-                      94 564-                  182 025-                126 685-                37 934-                 

14 Sum investeringsinntekter 67 045-              179 182-                      120 249-                230 350-                166 775-                47 302-                 

15 Videreutlån 7 562                 10 000                        15 000                  10 000                  10 000                  10 000                 

16 Bruk av lån til  videreutlån 8 269-                 10 000-                        15 000-                  10 000-                  10 000-                  10 000-                 

17 Avdrag på lån til  videreutlån 1 293                 -                               -                         -                         -                         -                        

18 Mottatte avdrag på videreutlån 2 525-                 -                               -                         -                         -                         -                        

19 Netto utgifter videreutlån 1 937-                 -                               -                         -                         -                         -                        

20 Overføring fra drift -                               -                         -                         -                         -                        

21 Avsetninger til  bundne investeringsfond 1 384                 -                               -                         -                         -                         -                        

22 Bruk av bundne investeringsfond -                     -                               -                         -                         -                         -                        

23 Avsetninger til  ubundne investeringsfond -                     -                               -                         -                         -                         -                        

24 Bruk av ubundne investeringsfond 1 596-                 2 000-                           10 411-                  5 100-                     2 300-                     2 100-                    

25 Dekning av tidligere års udekket beløp -                               -                         -                         -                         -                        

26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 212-                    2 000-                           10 411-                  5 100-                     2 300-                     2 100-                    

27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 227                    -                               -                         -                         -                         -                        

§ 5-5 investeringer 2023

Budsjett etter kommunestyrets vedtak
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Helse og Mestring 
 

    
 

    

Pakkemaskin kjøkkenet 297 0 0 0 0 0 

HMS-tiltak 
forflytningshjelpemidler 

0 1 000 0 0 0 0 

Oppgradering 
ventilasjonssystemet 
sykehjem 

0 750 100 0 0 0 

Oppgradering 
sykehjemssenger 

0 600 0 600 600 600 

Nytt utstyr 
institusjonskjøkkenet 

0 250 0 0 0 0 

Oppgradering 2 rom avd. 
5 sykehjem 

0 150 0 0 0 0 

Ny dør varemottak 
sykehjem 

0 125 125 0 0 0 

Medisinrom Nybergsund 
hjemmetjenesten 

0 125 0 0 0 0 

Avdelingsvis utskifting av 
møbler - Trysil bo- og 
aktivitetssenter 

0 0 0 500 500 500 

Oppgradering av 4 
kjøkken - avd. 5 
(Borgtun) ved Trysil bo- 
og aktivitetssenter 

0 0 650 0 0 0 

Utskifting av 45 skap ved 
avdeling 5 (Borgtun) ved 
Trysil bo- og 
aktivitetssenter 

0 0 300 0 0 0 

Biotoptiltak Trysilelva 0 1 000 0 0 0 0 

Forprosjekt boliger 
Østhagenområdet 

161 1 900 3 500 33 300 45 000 0 

Universelt utformet 
turveg Grimsåsen 

352 0 0 0 0 0 

Lydisolering - kontorer 
syd 1.etg legesenter 

0 0 250 0 0 0 

Sum Helse og Mestring 810 5 900 4 925 34 400 46 100 1 100 

  
 

    
 

    

Samfunnsutvikling 
 

    
 

    

Løkjavegen - veganlegg 0 0 750 6 250 0 0 

Grunnerverv Trysil 
sentrum 

36 0 0 0 0 0 

Kunstprosjekt i 
Kongeparken, "Kongen 
på flukt" 

0 0 2 500 0 0 0 

Låsesystem - 
kulturskolen (meråpent) 

0 0 130 0 0 0 

Bokbil/bokbuss til 
biblioteket 

0 0 500 0 0 0 

Ventilasjon Nybergsund 
barnehage 

1 423 0 0 0 0 0 

Rehabilitering yttertak 
TUS/Innbygda 

706     
 

    

Kjøling sykehjemmet 4 180 0 0 0 0 0 

HB218 - ekstra kammer 0 0 5 000 0 0 0 
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Smestadjordet - 
utskifting av VA-
ledninger 

0 0 1 500 0 0 0 

Rehabilitering 
ledningsnett 
Gamlevegen 

9 449 0 0 0 0 0 

Ny grunnvannsbrønn - 
Djubo 

0 0 800 0 0 0 

Overføringsledning vann 
- Tr.fj.Utmarkslag, 
hytteomr. Golfbanen 

58 0 0 0 0 0 

VA-anlegg hytteområdet 
ved Trysil Golfbane 
(Tr.fjell Golf AS) 

95 0 0 0 0 0 

Varmepumper 0 0 245 0 0 0 

Rehabilitering av 
ledningsnett i 
Kjellåsvegen 

0 0 0 0 1 450 9 050 

Overbygg over luker på 
HB203, HB 204 og HB232 
og HB 242 

0 0 0 0 1 000 0 

Vestadjordet - utskifting 
av VA-ledninger 

0 0 0 0 0 4 480 

Vannledning mellom 
Flendalsvegen og 
Liavegen - ringledning 

0 0 0 0 0 1 110 

Bekkevegen - utskifting 
av VA-ledninger 

0 0 0 0 0 700 

Ny bil til fagomårdet 
geodata 

0 0 500 0 0 0 

Rehabilitering av 
Prestegarden 

3 363 0 0 0 0 0 

Carport til Prestegarden 0 0 0 0 500 0 

Fortau ved Sørhusjordet 
og nordøst for rådh. 

0 0 0 0 500 1 000 

Fortau langs Bergevegen 
fra Flendalsvegen til 
Korsbergvegen 

4 789 0 0 0 0 0 

Nybergsund - etablere 
ringledning Parkvegen - 
Furuvegen 

1 914 0 0 0 0 0 

Styring av gatelys 0 0 1 500 0 0 0 

Oppgradering av 
overvannssystem i 
Nybergsund 

0 0 1 500 0 0 0 

Utstyr til vegvedlikehold-
/drift 

0 0 750 0 0 0 

Vegbelysning - 
Bekkevegen og parkering 
ved Hagelund 

0 0 0 500 0 0 

Multimaskin - snøfreser, 
plenklipper m.m. 

716 0 0 0 0 0 

Veghøvel 0 0 0 6 900 0 0 

Vegbelysning langs 
FV2162 - Ljørdalsvegen - 
rett øst for Østby 
sentrum 

0 0 350 0 0 0 
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Ny overføringsledning fra 
vannverk til HB205 - 
prosjektering 

0 0 500 0 0 0 

Jordet boligfelt - 
prosjektering av nytt 
byggetrinn 

0 0 0 0 750 0 

Solceller på kommunale 
bygg 

0 0 1 000 0 0 0 

BUA, utlån utstyr 0 300 200 0 0 0 

Ny kinomaskin 0 1 000 1 043 0 0 0 

Biotoptiltak Trysilelva 0 0 300 700 0 0 

Kjøp av 
sentrumseiendommer 

0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

TVERGA og 
sentrumsutvkling 

0 3 000 4 700 2 900 0 0 

Vedl.hold av gml. 
Nybergsund bru 

111 3 750 1 000 0 0 0 

Asfaltering 
(dekkefornyelse) av 
veger 

1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 

Vegrekkverk 71 600 600 600 0 0 

Utleieboliger - 
standardheving og 
restaurering 

1 024 2 000 2 125 2 125 2 125 0 

Ny lastebil - veiavd 
(erstatter MAN) 

85 2 700 0 0 0 0 

Mannskapsbil 508 0 0 0 0 0 

Kjøp av tjenestebiler 2 294 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 

Skilting - vegnavn 144 400 400 0 0 0 

Sonevannmålere 1 236 1 100 400 400 1 000 0 

Universelt utformet 
turveg Grimsåsen 

0 750 400 0 0 0 

Jordet barnehage, 
nybygging 

29 0 0 0 0 0 

Bygdetunet 12 750 2 050 1 000 0 0 

Slambehandlingsanlegg 
Trysil 

43 6 500 1 000 13 500 13 500 0 

Ny sentrumsbarnehage 
Innbygda (forprosjekt) 

26 0 0 0 0 0 

Ny sentrumsbarnehage 
Innbygda 
(hovedprosjekt) 

265 33 160 33 160 56 570 0 0 

Utbygging av 
Bygderberget 

10 968 11 000 0 10 750 23 000 1 500 

Gangveg ned 
Antonsbakken og P-
plasser legesenteret 

0 2 000 0 0 2 600 6 650 

Trafikktiltak 
rekkefølgebestemmelser 
fra arealdel 

0 125 125 0 0 0 

Oppgradering 
kommunalt vegnett 

1 920 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Ladestasjon EL-biler 101 350 350 350 350 0 

Sanering av VA-
ledningsnett 

2 752 2 000 0 0 0 0 



Budsjett 2023 og revidert økonomiplan 2023 - 2026 – Trysil kommune vedtatt av kommunestyret 

 

 Side 140 

Hagebekkvegen og 
Krokvegen 

Vegbelysning - overgang 
til LED 

979 1 000 1 000 1 000 500 0 

Utskifting avløpsledning i 
Villavegen, Østby 

6 838 1 500 0 0 0 0 

Rehabilitering av 
avløpsledningsnettet - 
Oterstien i Trysilfjellet 

864 0 0 0 0 0 

Sanering eternitt ledning 
i 
Liavegen/Korsbergsvege
n 

173 3 100 500 0 0 0 

Nytt renseanlegg 
Innbygda hovedprosjekt 

30 35 000 15 000 60 000 50 000 0 

Rekrutteringsboliger 0 3 000 2 750 3 000 0 0 

Forprosjekt - utvikling av 
kulturhuset 

0 750 500 0 0 0 

Forprosjekt utearealer 
skoler og barnehager 

0 300 250 0 0 0 

Akustikk klasserom TUS 376 300 300 0 0 0 

Kjøp av Lundevegen 14 
Gnr. 28 Bnr. 26 

1 539 0 0 0 0 0 

Nytt avfallsystem rådhus 40 0 0 0 0 0 

Nye lyskilder Trysil 
bibliotek 

0 200 0 0 0 0 

Utbedring uteområdet 
TUS 

0 100 0 0 0 0 

Utbedring uteområdene 
sentrumsskolene 

0 800 2 395 0 0 0 

Øke dimensjon på 
vannledning HB203 

0 6 280 0 0 0 0 

Nytt ledningsnett - 
Løkjavegen 

0 6 000 1 000 0 0 0 

Rehabilitering 
ledningsnett Vikabakken 

0 4 100 0 4 100 0 0 

Utbedring Skjæret bru 0 900 900 0 0 0 

Ny vegbelysning 
Villavegen Østby 

0 425 0 0 0 0 

Ny vegbelysning 
Hagebekkvegen og 
Krokvegen 

0 595 0 0 0 0 

Rehabilitering og økt 
kapasitet Trysilfjellet Sør 

0 1 000 0 0 0 0 

Rehabilitering 
ledningsnett PA306 

0 170 1 600 0 0 0 

Utskifting EL tavler 
kommunale formålsbygg 
(HMS) 

0 300 0 0 0 0 

Hjullaster, servicemaskin 0 1 700 0 0 0 0 

Flomsikring - overløp ved 
Litlfossen i Ljøra 

0 500 2 500 0 0 0 

Jordet, nye boligtomter 117 1 500 0 0 0 0 

Sum Samfunnsutvikling 60 975 153 905 106 973 183 545 110 175 37 390 

              

Investeringer i varige 
driftsmidler  

66 892 179 182 128 560 233 250 166 775 47 302 
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Regnskap 2021 Oppr. Budsjett 2022 Oppr. budsjett 2023 Oppr. budsjett 2024 Oppr. budsjett 2025 Oppr. budsjett 2026

Rammetilskudd 265 140-          253 215-                 272 469-                  272 469-                  272 469-                  272 469-                  

Inntekts- og formuesskatt 195 317-          194 581-                 207 148-                  207 148-                  207 148-                  207 148-                  

Eiendomsskatt 46 182-            47 000-                   47 050-                    48 050-                    49 050-                    50 050-                    

Andre skatteinntekter 1 932-              2 000-                    2 000-                      2 000-                      2 000-                      2 000-                      

Andre overføringer og tilskudd fra staten 138 203-          78 597-                   19 240-                    19 240-                    19 240-                    19 240-                    

Overføringer og tilskudd fra andre 58 630-            70 869-                   135 945-                  133 195-                  132 195-                  132 195-                  

Brukerbetalinger 78 037-            69 181-                   24 540-                    24 483-                    24 483-                    24 483-                    

Salgs- og leieinntekter 28 273-            28 383-                   90 224-                    90 389-                    90 389-                    90 389-                    

Sum driftsinntekter 811 714-          743 826-                 798 615-                  796 973-                  796 973-                  797 973-                  

Lønnsutgifter 421 010          406 958                 427 953                  427 656                  427 065                  427 065                  

Sosiale utgifter 89 449            92 767                   98 853                    98 750                    98 591                    98 591                    

Kjøp av varer og tjenester 175 930          154 738                 176 919                  174 197                  174 247                  174 197                  

Overføringer og tilskudd til andre 64 840            59 706                   53 146                    41 811                    34 646                    26 928                    

Avskrivninger 34 149            35 210                   32 660                    34 060                    36 929                    42 656                    

Sum driftsutgifter 785 377          749 379                 789 532                  776 475                  771 479                  769 438                  

Brutto driftsresultat 26 336-            5 553                    9 084-                      20 499-                    25 495-                    28 536-                    

Renteinntekter 4 399-              2 850-                    5 833-                      5 500-                      5 500-                      5 500-                      

Utbytte 5 312-              7 750-                    7 500-                      7 500-                      7 500-                      7 500-                      

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler -                 -                        -                         -                         -                         -                         

Renteutgifter 8 617              10 108                   24 382                    26 065                    31 099                    34 094                    

Avdrag på lån 37 990            30 625                   31 036                    31 023                    29 993                    37 083                    

Netto finansutgifter 36 896            30 133                   42 085                    44 088                    48 092                    58 177                    

Motpost avskrivninger 34 149-            35 210-                   32 660-                    34 060-                    36 929-                    42 656-                    

Netto driftsresultat 23 589-            476                       341                        10 471-                    14 332-                    13 015-                    

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering -                 -                        -                         -                         -                         -                         

Avsetninger til bundne driftsfond 30 385            3 557                    3 875                      3 875                      3 875                      3 875                      

Bruk av bundne driftsfond 21 949-            11 993-                   10 996-                    4 875-                      4 875-                      4 875-                      

Avsetninger til disposisjonsfond 27 868            14 585                   7 930                      11 471                    15 332                    14 015                    

Bruk av disposisjonsfond 12 715-            6 625-                    1 150-                      -                         -                         -                         

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 23 589            476-                       341-                        10 471                    14 332                    13 015                    

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

§ 5-6 Hovedoversikt drift etter kommunestyrets vedtak
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