Årsbudsjett 2016 og handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019, hoveddel V

HOVEDDEL V: ØKONOMIREGLEMENT OG GEBYRREGULATIV

5.1 Kommentarer til revidert økonomireglement
Rammen for bestemmelsene i kommunens økonomireglement er bl.a. følgende:
-

lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.9.1992
lov om offentlige anskaffelser mv. av 16.7.1999
lov om bokføring av 19.11.2004 og forskrift om bokføring av 01.12.2004
forskrift om årsbudsjett – jf. kommuneloven § 46 nr. 8
forskrift om årsregnskap og årsberetning – jf. kommuneloven § 48 nr. 6
forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner – jf. kom.loven § 49 nr. 2
forskrift om kommuner og fylkeskom. finansforvaltning – jf. kom.lovens § 52 nr. 2
forskrift til lov om offentlige anskaffelser – jf. lovens § 11

Rådmannen foreslår å endre fullmakter i § 5.3 til at rådmannen gis myndighet til å foreta
enkeltanskaffelser når den anslåtte verdi ikke overstiger 15 mill. kroner. Det foreslås videre at dersom
kostnadsoverslaget (med finansieringsplan) er under 50 mill. kroner og ligger innenfor budsjettert
beløp, kan saken vedtas av formannskapet og dersom kostnadsoverslaget (med finansieringsplan) er
under 15 mill. kroner og ligger innenfor budsjettert beløp, kan det vedtas av rådmannen, jf.
økonomireglementets 6.2.4.2.
Rådmannen foreslår å endre fullmakten i § 5.6 til at rådmannen gis myndighet til inngå leieavtaler når
den anslåtte årlige verdi ikke overstiger 2 mill. kroner.
Rådmannen legger ellers ikke opp til noen omfattende endringer i økonomireglementet for 2016.
Kontoplanen er holdt ajour slik reglementet er foreslått i rosa bok kapittel 5.

5.2 Kommentarer til gebyrregulativet og reglement om normering
av økonomisk stønad.
5.2.1 Gebyrregulativet
Generelt
I talldelen (rosa bok) er inntatt rådmannens forslag til gebyrregulativ for 2016 samt forslag til
reglement om normering av økonomisk sosialhjelp for 2016. Nye bestemmelser om aktivitetsplikt er
tatt inn i normeringsreglementet.
Ved utarbeidelsen av forslaget er det i utgangspunktet lagt til grunn en økning av gebyrene på 3 %.
Endringene varierer imidlertid en del i forhold til dette. Nedenfor har en kort kommentert endringene
på enkelte punkter i gebyrregulativet i forhold til regulativet for 2015. Det vises også til nærmere
kommentarer under de respektive virksomhetsområder.
Barnehager
Foreldrebetalingen i barnehager endres til kr 2.655 for hel plass 5 dager pr. uke i samsvar med forslag
til statsbudsjett for 2016. Satsene for helplass mindre enn 5 dager pr. uke økes tilsvarende med om lag
2,9 %. Satsene for enkeltdager og enkelttimer økes med 2,9 %. Kostpenger økes med om lag 3,1 %.
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Grunnskoleopplæring, herunder satser for lokalleie og SFO
Foreldrebetaling i SFO foreslås økt med 3 %. Satser for utleie av skolelokaler er økt med ca. 3 %.
Satsen for matpenger i SFO når det er slik servering foreslås økt fra kr 15,- til kr 16,- pr. dag.
Pleie og omsorg
Satsene økes stort sett med om lag 3 %. Dette gjelder også egenbetaling for langtids- og
korttidsopphold ved bo- og aktivitetssentra som er bestemt gjennom forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester av 16. desember 2011. Hjemmehjelpstjenester økes stort sett
med 3 %.
Vann, avløp og renovasjon
Årlig abonnementsgebyr for vann holdes uforandret med kr 499,02 pr. boenhet og forbruksgebyr
holdes uforandret med kr 19,27 pr. m³ målt forbruk.
Årlig abonnementsgebyr for avløp holdes uforandret med kr 526,73 pr. boenhet og forbruksgebyr
holdes uforandret med kr 34,12 pr. m³ målt forbruk.
Tilknytningsavgiftene for vann og avløp er beregnet for bolig over og under 70 m². jf. f.sak 203/2008.
Satsene holdes uforandret fra 2015 til 2016.
Årsgebyrene for tvungen tømming av septiktank holdes uforandret fra 2015 til 2016.
Gebyrene for tømming av husholdningsavfall økes stort sett med ca. 7 %. Gebyrene for
husholdningsavfall fra fritidseiendommer holdes uforandret fra 2015 til 2016. Det opprettes et nytt
gebyr for husholdningsavfall for fritidseiendommer med vann og avløp/septikordning som etter
bruksendring kan benyttes til bolig.
Det ble i kommunestyresak 31/2010 vedtatt frivillig ordning med papirinnsamling. Ordningen
faktureres direkte fra Hias IKS. Satsene holdes uforandret fra 2015 til 2016.
Fysisk planlegging, kart og byggesak
Gebyrsatser for reguleringsplaner økes med 3 %.
Gebyrsatser for byggesaksbehandling av boliger og fritidsboliger økes med 4,2 % og for
driftsbygninger i landbruket med 2,7 %. Gebyr for behandling av søknad om deling av eiendom økes
med 3,7 %. Overtredelsesgebyr økes fra kr 3.500 til kr 4.000. Øvrige gebyrer for byggesaksbehandling
øker med fra 0 % til 3 %. Gebyrer for kart- og oppmålingsarbeid ved oppretting av grunneiendom og
festegrunn som tilleggsareal økes fra kr 8.000 til kr 9.000 for areal 0-250 m².
Kultur, kulturskole og bibliotek
Satsene for utleie av lokaler mv. økes stort sett med om lag 3 %.
Semesteravgiftene i kulturskolen økes med om lag 3 %.
Gebyrene for kopierings- og telefakstjenester er samordnet med servicesenteret og holdt uendret.
Brannvern
Feieavgiften og tilsynsavgiften økes med 3 % fra 2015 til 2016 for boliger og hytter.
Feiing av røykkanaler og skorsteiner til industrianlegg, arbeidsoppdrag og bruk av brannbil som ikke
faller inn under utrykningsplikten økes 2,9 % pr. påbegynt time.
Gebyr for nedbrenning av bygg som ledd i øvelse holdes uendret fra 2015 til 2016.
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Automatisk brannalarmanlegg koblet direkte til 110-sentralen blir fakturert direkte fra Alarmsentral
Innlandet Brann fra 1.1.2016.
Frikjøp av parkeringsplasser
Frikjøpssatsen for 2016 blir kr 135.000 pr. plass.
Gebyrer landbruk
Gebyrsatsene gjødselplanlegging økes fra kr 650 pr. time til kr 750 pr. time og for tillegg bestilt i
perioden 1. mars til 15. mai økes fra kr 200 pr.time til kr 350 pr. time. Gebyrer som er fastsatt av
staten holdes uforandret. Fellingsavgift for elg og hjort holdes uforandret fra 2015 til 2016.
Opplysninger om eiendomsstatus, restanser mv. til eiendomsmeglere
Gebyret økes med om lag 2,8 % fra kr 720 til kr 740.
Radonmåling
Gebyrene økes med 3,3 % for målinger i luft og med 2,7 % for målinger i vann.
Refusjon for istandssetting av kommunale veger etter gravearbeid
Gebyrene økes med 3 %.
Tomtepris
Tomteprisene økes fra kr 350.000 til kr 360.000 for tomt på 600 m². Pris pr. m² utover 600 m² holdes
uendret på kr 150.
Utleie av maskiner fra teknisk drift
Gebyrene økes med ca. 3 %.
Utleie av torgplasser i Moelv og Brumunddal
Gebyrene økes med ca. 3 %.
5.2.2 Reglement om normering av økonomisk sosialhjelp
Veiledende minstesatser fastsettes av Sosial- og helsedirektoratet. Ringsaker kommunes stønadssatser
følger statens veiledende satser. I reglementet er satsene for 2015 ført opp.
Satsene for 2016 vil ikke foreligge før statsbudsjettet er endelig vedtatt. Reglementet blir ajourført av
rådmannen når satsene foreligger.
Det innføres aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp fra 2016.
Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å iverksette vilkår for aktivitetsplikten.
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