
 

FSK-212/12 Innstilling til kommunestyret: 

1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2013-2016 og 

årsbudsjett for 2013 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med 

følgende endringer: 
                (tall i tusen kroner) 

VO Tekst 2013 2014 2015 2016 

11 Antallet lærlinger økes fra 

32 til 34 fra 1.7.2013 

106 212 212 212 

50  Ferieklubben tilknyttet 

barnevernet videreføres 

109 109 109 109 

51 Ferie- og julebidraget i 

normeringsreglementet for 

økonomisk sosialhjelp 

opprettholdes 

 

350 350 350 350 

87 Kirkelig fellesråd, tilskudd 

til utvidelse av Moelv 

kirkekontor 

1.000    

90 Økt eiendomsskatt 

 

- 

1.080 

- 

1.080 

- 

1.080 

- 

1.080 

90 Bruk av disposisjonsfond 

 

- 485    

90 Avsetning til 

disposisjonsfond 

 

 409   409 409 

 

 

2. Endret økonomireglement (med vedlegg) vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 

hoveddel IV i talldelen av budsjettinnstillingen. 

 

3. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel V i talldelen av 

budsjettinnstillingen.  

 

4. Det inndras eksisterende stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel V i talldelen 

av budsjettinnstillingen.  

 

5. Det vedtas med virkning fra 1.1.2013 reglement om normering av økonomisk sosialhjelp 

etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen slik det fremgår av 

rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen med følgende nytt 

punkt om Julebidrag: “I forbindelse med jul kan det ytes tilleggsstønad tilsvarende 

livsoppholdssats for en uke for den aktuelle husstanden. Dette gjelder for søkere som har 

levd av sosialhjelp, eller disponert tilsvarende eller lavere enn livsoppholdssats siste 3 

måneder.”  Samt nytt punkt om stønad til ferie: ”Det kan innvilges stønad til 

sommerferie tilsvarende en ukes livsopphold for den aktuelle husstanden. Dette gjelder 

for søkere som har levd av sosialhjelp eller disponert tilsvarende eller lavere enn 

livsoppholdssats siste 3 måneder. Stønad utbetales i juni.” Rådmannen har fullmakt til å 

ajourføre veiledende satser for livsopphold og botilskudd i samsvar med statens 

veiledende satser når disse foreligger. 
 

 



6. Handlingsprogrammet med økonomiplan skal være veiledende ramme for kommunens 

virksomhet i perioden. Kommunestyret ber administrasjonen om å forberede foreslåtte tiltak 

og investeringer teknisk, juridisk og finansielt, slik at tiltakene/arbeidene etter nødvendig 

godkjenning og bevilgning kan iverksettes som forutsatt i handlingsprogrammet med 

økonomiplan. 

 

7. Det vedtas hovedmål og styringskort/resultatmål for hvert virksomhetsområde slik det fremgår 

av rådmannens forslag i hoveddel IV i tekstdelen av budsjettinnstillingen. 

 

8. Satsene for folkevalgtes møtegodtgjøring iht. godtgjørelsesreglementet vedtatt i k.sak 82/2011 

øker med om lag 4 % fra 1.1.2013. Godtgjøring etter ordinær sats øker fra kr 720 til kr 750 for 

medlemmer og fra kr 866 til kr 900 for leder. Godtgjøring etter forhøyet sats øker fra kr 2.220 

til kr 2.310 for medlemmer og fra kr 3.120 til kr 3.250 for leder. Ordførers godtgjøring 

fastsettes med virkning fra 1.1.2013 til å utgjøre et beløp stort kr 875.000.     

 

9. Det vedtas partistøtte for 2013 med et grunnbeløp på kr 1.920 til hvert parti som er 

representert i kommunestyret og et tilleggsbeløp på kr 1.686 for hver representant det enkelte 

parti har i kommunestyret, jf. vedtak i k.sak 109/2008. 

 

10. Det vedtas betalingssats for ukesopphold ved Mesnali ungdomssenter og leirskole på kr 

22.110 for 2013, jf. vedtak i k.sak 137/2006. 

 

11. Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2013 tas til orientering. Ringsaker 

kommunes bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2013 fastsettes til kr 

15.535.000, hvorav kr 150.000 er til dekning av renter og avdrag på et lån på inntil 3 mill. 

kroner til utbedring av taket på Ringsaker kirke. Det bevilges i tillegg 1 mill. kroner i 

tilskudd til kirkelig fellesråd i 2013 til utvidelse Moelv kirkekontor. 

 

12. Kontrollutvalgets budsjett for 2013 fastsettes til netto kr 2.365.000, hvorav kr 1.784.000 er til 

regnskapsrevisjon og kr 210.000 er til forvaltningsrevisjon. 

 

13. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 147,290 mill. kroner med løpetid 30 år til 

finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2013. Det tas opp 30 mill. 

kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. 

 

14. Eiendomsskatten for 2013 settes til 3,4 promille av takstverdien. Ved utskriving av 

eiendomsskatt fastsettes det et bunnfradrag stort kr 110.000 pr godkjent boenhet over 45 

kvm. Alle fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelse på fritidsboligen. 

 

15. Det vedtas en foreløpig sats til driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager 

inkludert administrasjonskostnader på kr 167.587 pr heltidsplass 0-2 år og kr 80.447 pr 

heltidsplass 3-5 år. Det brukes nasjonal sats for kapitaltilskudd til ordinære ikke-kommunale 

barnehager. For ikke-kommunale familiebarnehager brukes nasjonale satser for drifts- og 

kapitaltilskudd. 

 

16. Søskenmoderasjonen i SFO fjernes fra 1.8.2013. 

 

17. Det innføres egenandel for transport av brukere til og fra AO-senteret fra 1.7.2013 med kr 

15 pr tur.  

 



18. Det vedtas nye priser og betalingssatser med virkning fra 1.1.2013 slik det fremgår av 

rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen. 

 

19. Forsterket skjermet enhet ved demensavdelingen ved Brumunddal bo- og aktivitetssenter med 

fire plasser flyttes til demensavdelingen på Sundheimen fra 1.7.2013.  

 

20. Kommunalmedisinsk senter på Tømmerli med 16 sengeplasser for pasienter som trenger 

rehabilitering, ø-hjelp, intermediære- og palliative tjenester settes i drift fra 29.4.2013. 

 

21. Bibliotekets avdeling på Tingnes legges ned fra 1.7.2013.  
 

22. Det vedtas å øke avdragstiden for tre av kommunens eldre lån i Kommunalbanken. 

Avdragstiden på lån 20070206 med restgjeld kr 105.321.420 og lån 20080175 med 

restgjeld kr 125.936.680 økes fra 20 år til 30 år. Avdragstiden på lån 20080328 med 

restgjeld kr 132.474.370 økes fra 12 år til 20 år. 
 

23. Antall lærlinger økes fra 32 til 34 fra 1.7.2013. Fra 2014 søkes det innarbeidet en økning med 

2lærlinger pr. år med en målsetting om 1 lærling pr. 1000 innbyggere innenfor helse- og 

omsorgsfagene.  

 

24. Det innarbeides en utbygging av 35 omsorgsboliger i økonomiplan 2013-2016. Det forutsettes at 

omsorgsboligene kan finansieres gjennom Husbankens tilskuddsordninger og leieinntekter. 

 

25. Rådmannen skal i løpet av 2013 legge fram en sak om utgifter ved og muligheter for å tilby 

månedlig betaling for samtlige kommunale avgifter. 

 

26. Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet som viser alle særavtaler for 

kommunens ansatte. Det er nå om lag 3.500 personer som har et lønnsforhold til 

kommunen (2100 årsverk). F.eks. har noen ansatte 37,5 t arbeidsuke og noen har > 

36,75 t. Ansatte har betalt spisepause og noen ikke. 

 

27. Rådmannen bes legge fram egen sak om organisering av AO-senteret i løpet av 2013.  

 
28. Midler til nødnett på kr 100.000 i 2012, kr 350.000 i 2013 og kr 520.000 fra 2014 øremerkes 

nødnett. 

 

29. Dagens brannordning med dagkasernering i Brumunddal evalueres i løpet av 2013. 0,75 årsverk 

fast vikar feier, tas ut av budsjett 2013 i påvente av evalueringen. 

 


