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4.1 Politiske styringsorganer mv. (VO nr. 10) 

4.1.1 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 

2015 

Budsjett 

2016 

Forslag 

2017 

Forslag 

2018 

Forslag 

2019 

Forslag 

2020 

Driftsutgifter 11 746 10 486 12 099 10 716 12 554 10 716 

Driftsinntekter 1 117 380 440 440 440 440 

Netto driftsutgifter 10 629 10 106 11 659 10 276 12 114 10 276 

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 

Med utgangspunkt i reglementet fastsatt i k.sak 39/2015, er det innarbeidet en økning av godtgjøringen 

til folkevalgte tilsvarende lønnsutviklingen det siste året, om lag 2,4 %. Dette innebærer at satsene for 

møtegodtgjøring øker som beskrevet i tabellen under: 

 
Tabell 4.1.3.1 Satser for møtegodtgjøring 

Møtegodtgjøring 2016 2017 

Ordinær sats – medlem 828 848 

Ordinær sats – leder 994 1 018 

Forhøyet sats – medlem 2 550 2 611 

Forhøyet sats – leder 3 587 3 673 

 

I budsjettet er det videre innarbeidet en tilsvarende prosentvis økning av ordførers godtgjøring, det vil 

si at denne er lagt opp til å øke fra kr 966.500 til kr 989.700. Økningen av ordførers godtgjørelse gir 

tilsvarende virkninger på varaordførers godtgjørelse, og frikjøpsordningen for formannskapet og 

komitélederne.  

 

Kontrollutvalg og revisjon 

Kontrollutvalget i Ringsaker behandlet forslag til budsjett 2017 for utvalget i møte den 13.9.2016 ved 

sak 61/2016. Rådmannen har innarbeidet budsjettet slik det ble vedtatt her med en samlet ramme på 

2,79 mill. kroner. Dette er en økning på kr 266.000 fra budsjett 2016, hvorav kr 251.000 skyldes økte 

utgifter for kjøp av tjenester fra Hedmark Revisjon IKS. Økningen fra fjorårets budsjett skyldes 

primært økning i timeprisen til Hedmark Revisjon IKS. 

 

Støtte til politiske partier 

Kommunestyret behandlet støtteordningen til politiske partier siste gang 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. 
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I budsjettet for 2017 er det forutsatt at samlet støtte til politiske partier øker med om lag 1,9 %, 

tilsvarende prisveksten, til kr 92.748. For å ivareta vedtaket om at grunnbeløpet skal utgjøre 20 %, gir 

dette kr 1.855 i grunnbeløp og kr 1.810 i representantstøtte. Følgende oversikt viser detaljene for 2017: 

 
Type tilskudd Antall Sats Sum Prosentfordeling 

Grunnbeløp 10 partier kr 1 855 kr 18 550 20,0 % 

Representantbeløp 41 representanter kr 1 810 kr 74 198 80,0 % 

   kr 92 748             100,0 % 

 

Regionrådet 

Ringsaker kommune deltar i regionrådet for Hamarregionen. Medlemskapet koster kr 10 pr. 

innbygger. Det er innarbeidet til sammen kr 354.000 i budsjett 2017. 

 

Inkluderings- og omsorgspris 

Ringsaker kommune deler årlig ut en inkluderingspris og en omsorgspris. Hver av prisene har en verdi 

på kr 10.000.  


