Årsbudsjett 2014 og handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017, hoveddel VI

HOVEDDEL VI: SLUTTMERKNADER OG FORSLAG TIL VEDTAK

6.1 Avsluttende merknader
Nærværende forslag til budsjett og økonomiplan er fra rådmannens side i det alt vesentlige utarbeidet
med basis i gjeldende budsjett, korrigert for virkningen av lønnsoppgjør, endrede pensjonspremier og
vedtatte tiltak, samt regjeringens forslag til statsbudsjett slik dette ble fremlagt 14.10.2013.
I den grad det som følge av Stortingets behandling blir endringer i statens økonomiske opplegg
overfor kommunesektoren, vil rådmannen som i tidligere år komme tilbake til dette enten i
saksfremstillingen om budsjettet eller i egen sak på nyåret.

6.2 Behandling
Rådmannen fremmer ikke forslag om at kommunen gjør vedtak om det kommunale skattøret idet
høyeste sats vil gjelde med mindre kommunestyret vedtar en lavere sats.
Rådmannen viser til sitt forslag til årsbudsjett for 2014 og handlingsprogram med økonomiplan for
2014 - 2017 slik det fremgår av henholdsvis talldel og tekstdel. I det videre følger foreløpig utgave av
forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2014-2017 og årsbudsjett for
2014 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas.
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. Ledig stilling som rådgiver innenfor VO 11 Administrasjon og fellesutgifter, stillingshjemmel
20030069, omgjøres til stilling som assisterende rådmann fra 1.8.2014. Stillingen inngår i
rådmannens ledergruppe.
6. Det vedtas med virkning fra 1.1.2014 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. Rådmannen har fullmakt til å ajourføre
veiledende satser for livsopphold og botilskudd i samsvar med statens veiledende satser når disse
foreligger.
7. 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.
8. Det vedtas hovedmål og styringskort/resultatmål for hvert virksomhetsområde slik det fremgår av
rådmannens forslag i hoveddel IV i tekstdelen av budsjettinnstillingen.
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9. Satsene for folkevalgtes møtegodtgjøring iht. godtgjørelsesreglementet vedtatt i k.sak 82/2011
øker med om lag 3,54 % fra 1.1.2014. Godtgjøring etter ordinær sats øker fra kr 750 til kr 777 for
medlemmer og fra kr 900 til kr 932 for leder. Godtgjøring etter forhøyet sats øker fra kr 2.310 til
kr 2.392 for medlemmer og fra kr 3.250 til kr 3.365 for leder. Ordførers godtgjøring fastsettes
med virkning fra 1.1.2014 til å utgjøre et beløp stort kr 906.000.
10. Det vedtas partistøtte for 2014 med et grunnbeløp på kr 1.950 til hvert parti som er representert i
kommunestyret og et tilleggsbeløp på kr 1.712 for hver representant det enkelte parti har i
kommunestyret, jf. vedtak i k.sak 109/2008.
11. Det vedtas betalingssats for ukesopphold ved Mesnali ungdomssenter og leirskole på kr 23.290
for 2014, jf. vedtak i f.sak 137/2006.
12. Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2014 tas til orientering. Ringsaker kommunes
bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2014 fastsettes til kr 15.861.000, 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.
13. Kontrollutvalgets budsjett for 2014 fastsettes til kr 2.309.000, hvorav inntil kr 210.000 er til
forvaltningsrevisjon.
14. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 247,134 mill. kroner med løpetid 30 år til finansiering
av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2014. Det tas opp 30 mill. kroner i Startlån
fra Husbanken med løpetid på 25 år.
15. Eiendomsskatten for 2014 settes til 4,3 promille av takstverdien. Ved utskriving av eiendomsskatt
fastsettes det et bunnfradrag stort kr 110.000 pr godkjent boenhet over 45 m². Alle fritidsboliger
gis bunnfradrag uavhengig av størrelse på fritidsboligen.
16. Det vedtas en foreløpig sats til driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager inkludert
administrasjonskostnader på kr 168.444 pr heltidsplass 0-2 år og kr 80.737 pr heltidsplass 3-5 år.
Det brukes nasjonssats for kapitaltilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager. For ikkekommunale familiebarnehager brukes nasjonale satser for drifts- og kapitaltilskudd.
17. Biblioteket i Mesnali endres fra et offentlig kombinasjonsbibliotek til et ordinært skolebibliotek
med virkning fra 1.7.2014.
18. Det inngås permanent avtale om felles overordnet vakt med nabobrannvesen. Rådmannen får
fullmakt til å inngå slik avtale.
19. Det vedtas nye priser og betalingssatser med virkning fra 1.1.2014 slik det fremgår av
rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen.

Egen saksfremstilling fra rådmannen vil på vanlig måte foreligge til behandling i formannskapets
møte den 4.12.2013. Her vil endelig ordlyd hva gjelder forslag til vedtak være tatt inn.
Budsjett for Ringsaker kirkelige fellesråd for 2014 og kontrollutvalget vil på vanlig måte bli fremlagt
for formannskapet og kommunestyret som vedlegg til saksfremstillingen.

Rådmannen i Ringsaker, den 15.11.2013.

Jørn Strand
Espen Hvalby
Økonomisjef
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