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4.21 Overføringer (VO nr. 87)
4.21.1 Innledning
Virksomhetsområdet omfatter alle faste overføringer og tilskudd fra Ringsaker kommune. Det er
overføringer til kirkelig fellesråd, museer, arbeidsmarkedsbedrifter, regionale reiselivsorganisasjoner,
frivilligsentraler i kommunen, andre trossamfunn, samt overføringer til interkommunale
samarbeidsordninger om krisesenter, incestsenter og overgrepsmottak.
4.21.2 Oversiktstabeller
Tabell 4.21.2.1 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)
Regnskap
Budsjett
2014
2015
Driftsutgifter
24 389
24 235
Driftsinntekter
0
0
Netto driftsutgifter
24 389
24 235
Investeringsutgifter
7 400
2 000
Investeringsinntekter
0
0
Netto investeringsutgifter
7 400
2 000

Forslag
2016
25 294
0
25 294
1 500
0
1 500

Forslag
2017
25 127
0
25 127
2 000
0
2 000

Forslag
2018
25 061
0
25 061
5 500
0
5 500

Forslag
2019
24 888
0
24 888
5 500
0
5 500

4.21.3 Behovsvurderinger
Virksomhetsområdets netto driftsutgifter er budsjettmessig fordelt som vist i tabellen under.
Tabell 4.21.3.1 Fordeling av driftsbevilgningen til virksomhetsområde 87 Overføringer
2016
2017
Ringsaker kirkelige fellesråd
17 631 000 17 631 000
Stiftelsen Norsk kulturarv
15 000
15 000
Hamarregionen Reiseliv
651 000
648 000
Hamarregionen Reiseliv (HaRR), turistkontor
168 000
168 000
Hamarregionen Utvikling, felles kommunikasjonsplattform
173 000
173 000
Destinasjon Sjusjøen
263 000
263 000
Providor AS
1 014 000
1 014 000
Mjøsanker AS
412 000
412 000
Frivilligsentraler og eldresenter
644 000
644 000
Natteravnene i Ringsaker
26 000
26 000
Jønsberg 4H-gård
42 000
42 000
Friskhuset
132 000
68 000
Stoppested Verden – barnas internasjonale kulturfestival
100 000
0
Hamar krisesenter
2 382 000
2 382 000
Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
100 000
100 000
Overgrepsmottak for seksuelle overgrep
248 000
248 000
Tros- og livssynssamfunn
1 293 000
1 293 000
Sum
25 294 000 25 127 000

2018
17 631 000
15 000
650 000
168 000
173 000
263 000
1 014 000
412 000
644 000
26 000
42 000
0
0
2 382 000
100 000
248 000
1 293 000
25 061 000

2019
17 631 000
15 000
650 000
168 000
0
263 000
1 014 000
412 000
644 000
26 000
42 000
0
0
2 382 000
100 000
248 000
1 293 000
24 888 000

Ringsaker kirkelige fellesråd
Ringsaker kirkelige fellesråds budsjettforslag for 2016 er oversendt rådmannen ved brev datert
21.10.2015, og vil følge som trykt vedlegg til rådmannens saksfremstilling om budsjettet.
Fellesrådets budsjettforslag er basert på at tilskuddet til drift tilsvarer tilskuddet for 2015, justert for
lønns- og prisvekst. Det vises til budsjettforslag fra fellesrådet for en nærmere beskrivelse av innholdet
i dette.
Rådmannen har i tråd med tidligere praksis foretatt en prisframskrivning av tilskuddet for 2015 og
innarbeidet helårsvirkningen av lønnsoppgjøret for 2015. Det vil dessuten bli gitt en kompensasjon
etter 2. tertial 2016 for deler av lønnsoppgjøret og reguleringspremien for 2016.
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I driftstilskuddet er det innarbeidet kr 150.000 for å dekke avdrag på et lån inntil 3 mill. kroner som er
tatt opp for å finansiere nødvendig utbedring av taket på Ringsaker kirke, jf. k.sak 93/2009. Renter
forutsettes dekket av tilskudd fra den statlige rentekompensasjonsordningen for kirkebygg.
Fellesrådet er ikke underlagt et prosentvis budsjettkutt i 2016. Et slikt kutt ville ha utgjort kr 17.000.
I rådmannens budsjettforslag er det lagt opp til en overføring på til sammen 17,631 mill. kroner til
Ringsaker kirkelige fellesråd.
Rådmannen er av den oppfatning at det budsjetterte tilskuddet til kirkelig fellesråd må kunne sies å
være rimelig selv om det nok fortsatt innebærer en økonomisk utfordring for fellesrådet.
Det er over kommunens investeringsbudsjett for 2017 ført opp kr 500.000 til prosjektering av
utvidelse av Ringsaker kirkegård, og 4 mill. kroner i 2018 og 2019. Det bevilges også 1,5 mill. kroner
til rehabilitering av kirkene årlig i 2016-2019.
Stiftelsen Norsk kulturarv
Norsk kulturarv arbeider for å synliggjøre kulturminneverdier gjennom næringsutvikling og aktiv
bruk. Til dette samarbeidet budsjetteres det årlig med kr 15.000, jf. f.sak 188/2009.
Hamarregionen Reiseliv (HaRR)
Fra 2014 ble det i budsjettet innarbeidet en gradvis opptrapping av bevilgningen til HaRR. Det er
budsjettert med et tilskudd til HaRR på kr 651.000 i 2016. Bevilgningen utmåles eksakt utfra
innbyggertall i de ulike kommunene.
Hamarregionen Reiseliv, turistkontor
Det føres opp kr 168.000 årlig til Hamarregionen Reiseliv for drift av turistkontoret.
Hamarregionen Utvikling (HrU), utviklingsprogram for byregioner
Kommunene i Hamarregionen deltar i det statlige utviklingsprogrammet for byregioner. Målet med
programmet er å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke områdenes
regionale vekstkraft. For Hamarregionens del er dette knyttet opp mot en videreføring av arbeidet med
felles kommunikasjonsplattform og tiltak rettet mot næringsutvikling og profilering/synliggjøring. Det
er budsjettert med et tilskudd på kr 173.000 til finansiering av Ringsaker kommunes egenandel i dette
arbeidet for 2016-2018.
Destinasjon Sjusjøen
Det er budsjettert med et tilskudd på kr 263.000 til finansiering av tiltak i Destinasjon Sjusjøens
handlingsplan.
Providor AS
Providor AS er et heleid kommunalt selskap. Selskapet sysselsetter yrkeshemmede arbeidstakere og
mottar driftstilskudd fra staten og kommunen. Tilskuddet for 2016 er ført opp med 1,014 mill. kroner.
Tilskuddet inkluderer et transporttilskudd på kr 20.000.
Mjøsanker AS
Mjøsanker AS er en produksjonsbedrift for yrkeshemmede. Gjennom veiledning, motivasjon og
tilrettelegging skal mennesker hjelpes tilbake til arbeidslivet eller få et tilbud om tilrettelagt arbeid.
Det budsjetteres med kr 412.000 til Mjøsanker AS til dekning av kommunal medfinansiering på minst
25 % av statlig støtte pr. godkjent plass og til en distribusjonsløsning for lokalmat, forutsatt at
rammeverk for ordningen godkjennes i egen sak i formannskapet.
Aktivitetstilskudd eldre
Den aktuelle bevilgningen på kr 644.000 gjelder tilskudd til frivilligsentraler og eldresenter. Etter at
tilskuddsbeløpene er prisomregnet til 2016-priser er det budsjettert med følgende driftstilskudd:
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Moelv frivilligsentral
Brumunddal frivilligsentral
Stiftelsen Buttekverntunet eldresenter

kr 238.000
kr 289.000
kr 117.000

Natteravnene i Ringsaker
Natteravnene i Ringsaker er et frivillig foreldreinitiativ som har pågått i flere år. Det er i dag
organiserte natteravngrupper i Moelv, Brumunddal og Nes. I samsvar med formannskapets vedtak i
f.sak 239/2007 er det innarbeidet kr 25.000 i årlig økonomisk støtte til natteravnene. Prisomregnet til
2016-priser er tilskuddet fordelt slik:
Brumunddal – natteravnene v/frivilligsentralen
Moelv – natteravnene v/Garveriet
Nes – natteravnene v/FAU Nes ungdomsskole

kr 11.000
kr 9.000
kr 6.000

Jønsberg 4H-gård
Det er budsjettert med et tilskudd til Jønsberg 4H-gård på kr 42.000 for 2016. Ringsaker kommune har
en samarbeidsavtale med Hamar kommune, Stange kommune og Hedmark fylkeskommune
vedrørende Jønsberg 4H-gård. Årlig besøker barnehagebarn og skoleelever fra Ringsaker Jønsberg
4H-gård og får ny kunnskap og gode opplevelser om landbruk.
Friskhuset
Friskhuset er et tiltak som kan supplere og utfylle de tilbud kommunen har for innbyggere med
rusproblematikk og/eller psykiske lidelser. Ringsaker kommune finansierer Friskhuset sammen med
Friskstiftelsen. Det er budsjettert med kr 132.000 i 2016 og kr 68.000 i 2017.
Stoppested Verden
Det er budsjettert med et tilskudd til Stoppested Verden – barnas internasjonale kulturfestival med kr
100.000 i 2016, jf. f.sak 112/2015.
Hamar krisesenter
Det er budsjettert med et tilskudd til Hamar krisesenter på 2,382 mill. kroner for 2016.
Kommunestyret vedtok ved k.sak 58/2013 samarbeidsavtale om drift av krisesentertilbud fra 2014
mellom kommunene Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Elverum, Åmot, Trysil, Engerdal og Våler.
Samarbeidet er etablert som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av kommuneloven §
28 b med Hamar som vertskommune.
Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
Det er ført opp kr 100.000 i tilskudd til Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
(SMISO) for 2016 som er en ren prisframskrivning av budsjettbeløpet for 2015.
Tilskudd til overgrepsmottak for seksuelle overgrep
Den enkelte kommune har ansvar for en forsvarlig helsetjeneste til de som bor eller oppholder seg i
kommunen, jf. kommunehelsetjenesteloven § 1-1. Ansvaret omfatter et faglig forsvarlig helsetilbud til
mennesker som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det er inngått avtale mellom kommunene i
Hedmark politidistrikt og Sykehuset Innlandet HF om overgrepsmottak for seksuelle overgrep.
Kommunene må dekke en andel av om lag 1 mill. kroner for et slikt helsetilbud. For Ringsaker
kommune utgjør dette i 2016-priser kr 248.000.
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn er budsjettert med 1,293 mill. kroner for 2016. Andelen
medlemmer i andre trossamfunn enn Den norske kirke er økende, og tilskuddsbeløpet er oppjustert
med kr 210.000 fra budsjett 2015.
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