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4.1 Politiske styringsorganer mv. (VO nr 10) 
 

4.11.1 Innledning 

Virksomhetsområdet omfatter de sentrale folkevalgte styringsorganer som kommunestyret, 

formannskapet, komitéene, landbruksnemnda og kontrollutvalget. I tillegg inngår politiske styrer, råd 

og utvalg, politiske ad-hoc-komitéer samt brukerrådene. Videre omfattes støtte til politiske partier, 

kjøp av revisjonstjenester samt bidrag til interkommunale/regionale råd og samarbeidstiltak. 

 

Hovedmål:         

Beslutte hovedlinjene for kommunens virksomhet innenfor de rammer som er gitt gjennom lovgivning og 

tilgjengelige ressurser, samt sikre at vedtak, bestemmelser mv. blir fulgt. 

 

4.1.2 Oversiktstabeller 

Tabell 4.1.2.1 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 

2010 

Budsjett 

2011 

Forslag 

2012 

Forslag 

2013 

Forslag 

2014 

Forslag 

2015 

Driftsutgifter 9 959 10 490 8 850 10 307 8 850 10 509 

Driftsinntekter 1 217 393 259 404 259 404 

Netto driftsutgifter 8 742 10 097 8 591 9 903 8 591 10 105 

Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 

Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.3 Behovsvurderinger 

 

Godtgjøring folkevalgte 

Det fremmes i egen sak forslag til nytt reglement for folkevalgtes godtgjøring hvor de ulike satser og 

ordninger avklares. Inntil nytt reglement trer i kraft gjelder etablerte ordninger. Ordførers godtgjøring 

skal fastsettes særskilt som en del av budsjettvedtaket. 

 

Kontrollutvalg og revisjon 

Kontrollutvalget i Ringsaker behandlet eget budsjett for 2012 i møte den 13. september 2011. 

Rådmannen har innarbeidet budsjettet slik det ble vedtatt her, men med ett unntak. Kontrollutvalget 

gjorde i møtet vedtak om at budsjettposten for forvaltningsrevisjon skulle øke fra kr 300.000 i 2011 til 

kr 473.000 i 2012. Rådmannen har ikke funnet at det er rom for en slik økning innenfor 

budsjettrammen, og har derfor kun innarbeidet en normal prisframskriving av fjorårets budsjett. I 

budsjettet for 2012 er det innarbeidet et budsjett til forvaltningsrevisjon på kr 305.000.  

 

Støtte til politiske partier 

Kommunestyret behandlet sist gang støtteordningen til politiske partier ved k.sak 109/2008. Her ble 

det presisert at alle politiske partier som er representert i kommunestyret skal ha støtte, uavhengig om 

de er registrert i partiregisteret eller ikke. Det ble også gjort vedtak om at grunntilskuddet skal utgjøre 

20 % av samlet tilskudd til alle partier. 

 

Etter valget høsten 2011 er det nå klart at kommunestyret i Ringsaker har en økning på ett parti i 

forhold til det forrige kommunestyret (2007-2011). Dette gjør at grunnbeløpet pr parti må reduseres i 

forhold til tidligere år da en økning her ville endre prosentfordelingen mellom grunnbeløp og 

representantbeløp.  
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I budsjettet for 2012 er det forutsatt at samlet støtte til politiske partier øker med om lag 1,7 % til kr 

85.070. For å ivareta vedtaket om at grunnbeløpet skal utgjøre 20 %, gir dette kr 1.890 i grunnbeløp 

og kr 1.660 i representantstøtte. Følgende oversikt viser detaljene for 2012:       

 

Type tilskudd Antall                 Sats               Sum   Prosentfordeling 

Grunnbeløp 9 partier kr 1.890 kr 17.010 20,0 % 

Representantbeløp 41 representanter kr 1.660 kr 68.060 80,0 % 

   kr 85.070 100,0 % 

 

4.1.4 Standardendringer og nye driftstiltak 

 

Avvikling av videooverføring fra kommunestyret 

Fra konstitueringen av forrige kommunestyre i 2007 ble det etablert direkte videooverføring til 

kommunens internettsider. Erfaringene i løpet av de siste fire årene er at tilbudet er lite etterspurt. I 

tillegg kan det reduseres på ressursbruken knyttet til redigering av videoopptaket i etterkant. Det 

foreslås at videooverføringen avvikles fra budsjettåret 2012. Tiltaket har en årlig besparelse på kr 

20.000. 

 

Reduserte utgifter Hedmark Revisjon IKS 

Kontrollutvalgets budsjett for 2012 ble behandlet i møte den 13. september 2011 som sak 32/2011. I 

samsvar med dette vedtaket reduseres budsjettet til regnskapsrevisjon mv til 1,736 mill. kroner i 2012. 

Sammenlignet med inneværende år utgjør dette en besparelse på kr 86.000. 


