
127/17 : RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 
2018-2021 
 

Forslag til vedtak: 
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2018-2021 og årsbudsjett for 

2018 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas. 
 

2. 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. 
 

3. Økonomireglement med vedlegg vedtas i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel V i 
talldelen av budsjettinnstillingen. 
 

4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av 
budsjettinnstillingen.  
 

5. Det inndras eksisterende stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen 
av budsjettinnstillingen.  
 

6. Det vedtas med virkning fra 1.1.2018 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. Det vedtas nye priser og betalingssatser med virkning fra 1.1.2018 slik det fremgår av 
rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen. I tillegg vedtas det en 
tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater med kr 1.500 fra 1.1.2018. 

 
8. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for alle faste 

eiendommer i kommunen. I medhold av § 13 settes eiendomsskattesatsen for 2018 til 3,5 
promille av takstverdien. I medhold av § 11 fastsettes det et bunnfradrag på kr 110.000 pr. 
godkjent boenhet over 45 m2. Alle fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelsen på 
fritidsboligen. 
 

9. Det vedtas hovedmål og styringskort/resultatmål for hvert virksomhetsområde slik det fremgår 
av rådmannens forslag i hoveddel IV i tekstdelen av budsjettinnstillingen. 
 

10. Det vedtas med virkning fra 1.1.2018 godtgjørelsesreglement for folkevalgte slik det fremgår 
av rådmannens forslag i hoveddel IV i talldelen av budsjettinnstillingen med følgende endring 
av punkt 1.11, 1. avsnitt: 

 
1.11 Representantskap i IKS 
Ringsaker kommunes medlemmer i representantskapet i Hias IKS, Sirkula IKS, Hedmark 
Revisjon IKS og IKA Øst IKS tilstås en godtgjøring pr. møte etter forhøyet sats, jf. punkt 
4.1b, 1. linje. 

 
11. Det vedtas partistøtte for 2018 med et grunnbeløp på kr 1.885 til hvert parti som er representert 

i kommunestyret og et tilleggsbeløp på kr 1.839 for hver representant det enkelte parti har i 
kommunestyret, jf. vedtak i k.sak 109/2008. 
 
 



12. Det vedtas foreløpige satser til driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager inkludert 
administrasjonskostnader på kr 207.907 pr. heltidsplass 0-2 år og kr 99.786 pr. heltidsplass 3-5 
år. Det brukes nasjonssats for kapitaltilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager. For 
ikke-kommunale familiebarnehager brukes nasjonale satser for drifts- og kapitaltilskudd. 
 

13. Det vedtas betalingssats for ukesopphold ved Mesnali ungdomssenter og leirskole på kr 23.210 
for 2018, jf. vedtak i f.sak 137/2006. 
 

14. Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2018 tas til orientering. Ringsaker kommunes 
bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2018 fastsettes til kr 19.814.000, 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 og kr 750.000 er øremerket til nytt orgel i Ringsaker kirke. Det bevilges 
kr 4.000.000 til utvidelse av Ringsaker kirkegård og 3 mill. kroner til rehabilitering av kirkene 
over kommunens investeringsbudsjett i 2018.  

 
15. Kontrollutvalgets budsjett for 2018 fastsettes til kr 2.870.000.  

 
16. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 475,906 mill. kroner med løpetid 30 år til finansiering 

av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2018. Det tas opp 30 mill. kroner i 
Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. 

 
06.12.2017 FORMANNSKAPET 
 
Alternative forslag til vedtak, foreslått av Geir Roger Borgedal, Arbeiderpartiet 

 

Forslag Budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 fra AP 

1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2018-2021 og årsbudsjett for 
2018 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer: 

Driftsbudsjett:                                    (tall i tusen kroner) 
VO Tekst 2018 2019 2020 2021 

 11 Antall lærlinger økes ikke  -320 -320 -320           -320 

40 Styrking av Ringsaker AO senter 440 440 440 440 

87 Økning av tilskudd løypekjøring*  600 700 800 900 

90 Bruk av disposisjonsfond -720 -820 -920 -1.020 

 

*Av tidligere bevilgning stor 600 000 kroner til velforeninger i fjellet etter søknad øremerkes 
minimum kr. 200 000 til løypekjøring. Det ligger dessuten inne bevilgninger på 190 000 til 
Ringsakerfjellet fritid og 360 000 til annen løypekjøring i kommunen.  

Investeringsbudsjett:                         (tall i tusen kroner) 

 



VO	 Tekst	 2018	 2019	 2020	 2021	

87	 Prosjekt 80052 Rehabilitering kirker	     1.500        1.500         1.500         1.500	

90 Startlån – økt innlån   -10.000      -10.000     - 10.000    -10.000 

90 Startlån- økt utlån 10.000 10.000 10.000 10.000 

90 Økte renter      98     293    488     683 

90 Økte avdrag     200    600  1.000  1.400 

90 Økte mottatte renter     -98   -293   -488   -683 

90 Økte mottatte avdrag -200 -600 -1.000 - 1.400 

90	 Investeringsfond – økt bruk    -1.500      -1.500      -1.500 -1.500 

14. Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2018 tas til orientering. Ringsaker kommunes 
bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2018 fastsettes til kr 19.814.000, 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 og kr 750.000 er øremerket til nytt orgel i Ringsaker kirke. Det 
bevilges kr 4.000.000 til utvidelse av Ringsaker kirkegård og kr 4.500.000 til rehabilitering 
av kirkene over kommunens investeringsbudsjett i 2018.  

  
16. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 475,906 mill. kroner med løpetid 30 år til 

finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2018. Det tas opp 40 
mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. 

17. Kompetansetillegg som ligger fast i Hovedtariffavtalen med KS kap 4. pkt. 4.2.4 skal ikke 
trekkes inn i lokaleforhandlinger. Tilleggene skal gis til den ansatte fortløpende når 
relevante kompetansebevis legges frem for arbeidsgiver, og dekkes av lønnsreserven. 

18. Rådmannen bes legge til rette for at oppvekstkomiteen kan utrede økonomiske og andre 
konsekvenser ved å innføre en ordning med søskenmoderasjon på tvers av barnehage og 
SFO. 

19. Rådmannen bes legge fram en oversikt over kapasitet og behov for øvingslokaler og 
lagrings- muligheter for kor og korps i kommunen, i løpet av 2018. 

20. Tilskudd til løypekjøring i Ringsakerfjellet økes, med en målsetting om at kommunen 
dekker ca 1/3 av totalkostnaden.  



21. Rådmann bes legge til rette for et informasjonsmøte for kommunestyre i løpet av våren 
2018, om hva det vil innebære å bli en Fairtrade-kommune. Vurderinger av om kommunen 
skal bli en Faritrad-komune tas i rullering av miljøplanen.  

	
Alternative forslag til vedtak, foreslått av Odd-Amund Lundberg, Sp på vegne av Sp og RL; 

1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2018-2021 og 
årsbudsjett for 2018 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med 
følgende endringer: 

 
 
 

Driftsbudsjett:   (tall i tusen kroner) 
VO Tekst 2018 2019 2020 2021 

55 Prøysenfestival/Jul i Prøysen            -750             -750            -750             -750  
55 0,6 årsverk kafemedarbeider Kafe Julie            -360             -360            -360             -360  
55 Reduserte driftsutgifter         -1 512          -1 512         -1 512          -1 512  
62 1 årsverk fagarbeider park            -500             -500            -500             -500  
62 0,5 årsverk prosjektleder byutvikling            -325             -325            -325             -325  
90 Reduserte renter og avdrag            -553          -1 353         -1 722          -1 862  
90 Redusert eiendomsskatt           4 000           4 000          4 000           4 000  
90 Redusert bruk av disposisjonsfond                -               -800         -1 169          -1 309  

      
Investeringsbudsjett:   (tall i tusen kroner) 
VO Tekst 2018 2019 2020 2021 

30 Prosjekt 60452 Matkultursenter       -15 000                 -                  -                   -    
30 Rehabilitering av ungdomsskoler         12 000         12 000                -                   -    
40 Prosjekt 53703 Inventar og utstyr           1 250           1 250          1 250           1 250  
40 Prosjekt 60805 Ringsaker bo- og 

aktivitetssenter - utredning 
          1 000           9 000                -                   -    

40 Utredning av Sundheimen/Nes bo- og 
aktivitetssenter 

          1 000                 -                  -                   -    

55 Prosjekt 61126 Moelv kulturhus, trinn 2           5 000          -4 000                -                   -    
55 Prosjekt 61128 Utendørs kulturarenaer         -5 000          -2 000         -2 000          -2 000  
62 Prosjekt 70150 Grunnarbeider/masseflytting 

Strandsaga 
        -6 000          -3 000                -                   -    

62 Prosjekt 70151 Infrastruktur veg/VA/strøm 
Strandsaga 

        -2 000                 -                  -                   -    

62 Prosjekt 70181 Kirkevegen - bru over 
Brumunda 

               -            -4 000      

62 Prosjekt 70183 Strandlinje ved Mjøsparken                -            -5 000         -4 000                 -    
62 Prosjekt 70185 Skibladnerbrygge Br-dal         -2 000          -6 000                -                   -    
62 Prosjekt 70186 Molo til Skibladnerbrygge         -7 000          -2 000                -                   -    
62 Prosjekt 70187 Gangveg til Molo         -3 000          -4 000                -                   -    
62 Prosjekt 70188 Reetablere båthavn Br-dal         -2 000          -2 000                -                   -    
90 Redusert låneopptak       -21 750          -9 750         -4 750             -750  

 
4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i 

talldelen av budsjettinnstillingen med unntak av følgende stillinger: 
 
 



Ansvar Tjeneste Stilling Godkj.st.kode Endring Fra dato 
550500 3852 Konsulent 6559 60,00 % 1.1.2018 
620000 3350 Fagarbeider park 7517 100,00 % 1.1.2018 
620000 3152 Prosjektleder 

sentrumsaktiviteter 
8084 50,00 % 1.1.2018 

  
16. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 454,156 mill. kroner med løpetid 30 år til 

finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet fro 2018. Det tas opp 
30 mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år.  

 
 
VERBALFORSLAG 
a) Ringsaker kommune prisfremskriver ikke eiendomsskattesatsene. Lettelser i eiendomsskatten 

bør pirmært skje ved økning av bunnfradrag. 
b) Rådmannen igangsetter utredning av hvilke veier i Ringsaker som oppleves som trafikkfarlig 

og / eller står på venteliste for gang/sykkesvei. Ringsaker kommune går i dialog med Statens 
Vegvesen for å se på hvilke grep som kan gjøres på kort sikt for å øke sikkerheten på disse 
strekningene. F.eks. fartshumper, nedsatt hastighet og lignende. Dette gjøres første halvår 2018 

 
c) Rådmannen igangsetter utredning om økt matkultursatsing i Ringsaker med fokus på lokale 

råvare. RIngsaker kommune sitter med eierskapet til satsingen, og undervisningen skal foregå i 
den enkelte skoles lokaler. 

 

	
Alternative forslag til vedtak, foreslått av Kai Smeby, Sosialistisk Venstreparti 

 
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2018 – 2021 og 

årsbudsjett for 2018 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med 
følgende endringer: 

 
Investeringsbudsjett:       (tall i tusen kroner) 

VO Tekst 2018 2019 2020 2021 
20 Oppgradering/rehabilitering av 

barnehagelokaler Moelv, Brøttum, 
Vesleparken 

4 000 0 0 0 

30 Oppgradering/rehabilitering av 
ungdomsskolene 

8 000 12 000 0 0 

62 Prosjekt 70185 Skiblandnerbrygge 
Br.dal 

- 2 000 - 6 000 0 0 

62 Prosjekt 70186 Molo til 
Skiblandnerbrygge 

- 7 000 - 2 000 0 0 

62 Prosjekt 70187 Gangveg til molo - 3 000 - 4 000 0 0 
 
Kommentarer til budsjettforslaget: 
Det etableres ikke Skiblandnerbrygge i Brumunddal. Det er slik at dette vil være ei brygge som kun 
brukes til charter og det vil derfor dreie seg om få turer i løpet av sesongen.  
Ringsaker kommune har i sin strategi at den skal være «kommunen med orden i sakene!». Herunder 
står det at kommunen skal ha «godt vedlikeholdte og velstelte kommunale bygg og anlegg». Det er 
derfor viktig å sette i verk et arbeid på de lokaler der barn og ungdom oppholder seg. Dette for å 
møte framtidens krav til bygg av god kvalitet for både brukere og ansatte 
Det settes av 8 mill. kroner i 2018 og 12 mill. kroner i 2019 til vedlikehold/oppgraderinger av 
kommunens ungdomsskoler. 



Det settes av 4 mill. kroner i 2018 for å oppgradere barnehagelokalene i Moelv, Brøttum og 
Vesleparken.  
 
Tekstforslag til budsjett: 
Rådmannen bes legge frem en sak om prioriteringer innenfor pulje2/fremtidig skoleinvesteringer 
innen utgangen av 2019. 

	
Alternative forslag til vedtak, foreslått av Odd-Hermann Roel Børke, Høyre 

 
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2018-2021 og årsbudsjett 

for 2018 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende 
endringer: 

Driftsbudsjett:   (tall i tusen kroner) 
VO Tekst 2018 2019 2020 2021 
10 Overgang fra papir til elektroniske dokumenter for 

politiske sakslister, helårseffekt fra 2019 
-560 -750 -750 -750 

11 Innsparing porto ifm. utsending av politiske 
sakslister 

       -250        -250       -250      -250  

55 Økt løypekjøringstilskudd RingsakFjellet Drift 1.500 1.750 2.000 2.250 
40 Konkurranseutsette drift av ett bo- og 

aktivitetssenter 
0      - 2 500   - 2 500  - 2 500  

90 Ingen prisframskriving av eiendomsskatten 3 500 3 500 3 500 3 500 
 Sum omdisponeringer      4 190   1 750  2 000   2 000  

90 Økt bruk av disposisjonsfond - 4 190               
0 

           
- 500    

          
- 750    

11-87 Effektivisering - reduksjon av driftsutgifter 0      - 1 750     
- 1 500  

- 1 250 

  Sum finansiering    - 4 190    - 1 750    - 2 000  - 2 000  
      
Investeringsbudsjett:   (tall i tusen kroner) 
VO Tekst 2018 2019 2020 2021 

 
30 

 
Prosjekt 60436 Utbedring basseng Brøttum 

                    
-48 989     

              

90 Redusert bruk av ubundne investeringsfond   48 989               
 
Kommentarer til driftsbudsjettet 
Saksdokumenter til alle politiske organ gjøres elektronisk fra 2018 med ca. 75 % effekt, deretter 100 
% effekt fra 2019. Tiltaket er satt opp med et lavt måltall.  
 
Effektivisering/reduksjon av driftsutgifter i form av tiltak må innarbeides i budsjett 2019.      
 
Kommentarer til investeringsbudsjettet 
Det gjennomføres ikke bygging av nytt svømmebasseng på Brøttum skole (prosjekt 60436) i 
økonomiplanperioden. Prosjekt 60436 Utbedring basseng Brøttum avsluttes.  
 

 
Verbalforslag: 
 

• Eiendomsskatten 
 

Eiendomsskatten for 2018 og fremover skal ikke økes nominelt 
Bunnfradraget økes til 250.000 for alle eiendommer, som kan medføre en svak reduksjon. 



 
I forbindelse med den pågående eiendomsskattetakseringen så bes det om en vurdering om å 
sette høyeste områdefaktor til 1. 

 
I og med at man ikke kjenner til effekten av re-taksering med virkning fra 2018, kan det 
ikke legges inn tall i budsjettforslaget. 

 
• I forbindelse med at aktørene i Ringsakerfjellet nå utvikler et interntransportsystem, og at 

man tenker i retning av små el-minibusser, bes det om en utredning fra aktørene som også 
viser antatt kostnad for dette prosjektet. Når utredningen er klar oversendes dette til 
kommunen slik at det kan foretas en positiv vurdering om å yte økonomisk bistand. Dette 
sett i et miljøperspektiv. 

 
• Vurdere sammenslåing av alle omsorgsdistrikt til ett distrikt. Potensialet for innsparing 

ligger antageligvis i det vesentligste innen merkantil og administrasjon. 
 

• Ved investeringer i kjøretøy skal det sjekkes ut forskjellen mellom å eie eller leie. En skal 
være merkebevisst og det skal stilles miljøkrav – målsetting 0-utslipp (el- eller gassbiler). 

 
• Fremtidig utvikling i pleie og omsorg bør omfatte en betydelig satsing på hjemmetjenester i 

kombinasjon med velferdsteknologi. Dette sikrer at kommunen kan imøtekomme ønsker om 
å få bo hjemme så lenge som mulig. I en slik organisering vil frivillige organisasjoner bidra 
til trygghet og trivsel hos våre innbyggere. 

 
• For å sikre at kommunens organisering av renhold er optimal, bes rådmannen om å legge til 

rette for en konkurranseutsetting av renhold på en skole. Forsøksperiode tilstrebes å bli 
2019 – 2021. 

 
• Best på frivillighet 

 
Frivillige organisasjoner og sivilt samfunn utfører en rekke oppgaver, yter tjenester og 
skaper møteplasser som majoritetssamfunnet og kommunen har stor nytte av. Dette har 
uvurderlig verdi for et varmt og inkluderende samfunn. Frivilligheten i Ringsaker har 
etterlyst en sterkere samordning på feltet. Vi mener det er på tide at det settes av midler til 
en prosjektstilling som frivillighetskoordinator i kommunen. Dette må skje i nært 
samarbeid med frivilligheten. Rådmannen bes om å utrede forslaget. Ved positivt vedtak 
foreslås etablering av frivillighetskoordinator som innarbeides fra og med budsjettet 2019. 
 

• Levende Bo- og aktivitetssenter 
 
Ringsaker kommune står overfor en utbygging av sykehjemsplasser. Rådmannen bes om å 
utrede muligheten for at det i forbindes med fremtidige utbygginger legges til rette for 
fellesarealer som kan benyttes av ulike kor, musikkgrupper  og andre frivillige de eldre kan 
ha glede av være sammen med i det daglige og ikke bare på bestemte arrangement.  
 

• Større innsats for å redusere sykefraværet 
Lønns- og personalkostnader utgjør omtrent 70 % av utgiftene i kommunens budsjett. 
Systematisk arbeid for å reduseres sykefraværet i kommunen har gitt resultater og økt 
lønnsomheten. Til tross for at dette er et krevende område, mener Høyre at det er fullt mulig 
å øke lønnsomheten i kommunal sektor ved at sykefraværet reduseres ytterligere.  

 
	



Det ble punktvis votering. 

Alternativ forslag til punkt 1 fremmet i møtet av Odd-Amund Lundberg (Sp) på vegne av Sp og Rl 
fikk 3 stemmer og falt. 
Alternativ forslag til punkt 1 fremmet i møtet av Odd-Hermann Roel Børke (H) fikk 1 stemme og 
falt. 
Alternativ forslag til punkt 1 fremmet i møtet av Kai Smeby (Sv) fikk 1 stemme og falt. 
Alternativ forslag til punkt 1 fremmet i møtet av Geir Roger Borgedal (Ap) ble vedtatt med 6 mot 5 
stemmer. 
Rådmannens innstilling punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
Det ble votert alternativt over rådmannens forslag punkt 4 og forslag fremmet i møte av Odd-
Amund Lundberg på vegne av Sp og Rl.  
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. 
Rådmannens innstilling punkt 5 t.o.m. punkt 13 ble enstemmig vedtatt. 
Det ble votert alternativ mellom rådmannens innstilling punkt 14 og forslag fremmet i møtet av AP. 
Forslag fremmet i møtet ble vedtatt med 10 mot 1 stemmer. 
Rådmannens innstilling punkt 15 ble enstemmig vedtatt. 
Det ble votert alternativ mellom rådmannens innstilling punkt 16 og forslag fremmet i møtet av AP. 
Forslag fremmet i møtet ble vedtatt med 10 mot 1 stemmer. 
Nytt punkt 17, 18 og 19 i verbalforslag fremmet av AP ble enstemmig vedtatt. 
Nytt punkt 20  i verbalforslag fremmet av AP ble vedtatt med 10 mot  1 stemmer. 
Nytt punkt 21 i verbalforslag fremmet av AP ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. 
Verbalforslaget fremmet i møtet av SV ble enstemmig vedtatt. 
Verbalforslag fremmet i møtet av SP punkt a) fikk 4 stemmer og falt. 
Verbalforslag fremmet i møtet av SP punkt b) fikk 5 stemmer og falt 
Verbalforslag fremmet i møtet av SP punkt c) fikk 3 stemmer og falt. 
Verbalforslag fremmet i møte av H kulepunkt 1 fikk 1 stemme og falt. 
Verbalforslag fremmet i møte av H kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Verbalforslag fremmet i møte av H kulepunkt 3 fikk 1 stemme og falt. 
Verbalforslag fremmet i møte av H kulepunkt 4 fikk 1 stemme og falt. 
Verbalforslag fremmet i møte av H kulepunkt 5 fikk 5 stemmer og falt. 
Verbalforslag fremmet i møte av H kulepunkt  6 fikk 1 stemme og falt. 
Verbalforslag fremmet i møte av H kulepunkt  7 fikk 1 stemme og falt.  
Verbalforslag fremmet i møte av H kulepunkt  8 fikk 5 stemmer og falt. 
Verbalforslag fremmet i møte av H kulepunkt 9 fikk 5 stemmer og falt. 
 
Til slutt ble rådmannens innstilling med de endringer som var vedtatt i møtet tatt opp til behandling. 
Dette ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. 
 

 
FSK - 127/17 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2018-2021 og årsbudsjett 

for 2018 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer: 
Driftsbudsjett:                                               (tall i tusen 
kroner) 
 

VO Tekst 2018 2019 2020 2021 

 11 Antall lærlinger økes ikke  -320 -320 -320           -320 

40 Styrking av Ringsaker AO senter 440 440 440 440 



87 Økning av tilskudd løypekjøring*  600 700 800 900 

90 Bruk av disposisjonsfond -720 -820 -920 -1.020 

*Av tidligere bevilgning stor 600 000 kroner til velforeninger i fjellet etter søknad 
øremerkes minimum kr. 200 000 til løypekjøring. Det ligger dessuten inne bevilgninger på 

190 000 til Ringsakerfjellet fritid og 360 000 til annen løypekjøring i kommunen.  
 
 
 
 
 
Investeringsbudsjett:                                 (tall i tusen kroner) 

VO	 Tekst	 2018	 2019	 2020	 2021	

87	 Prosjekt 80052 Rehabilitering kirker	     1.500        1.500         1.500         1.500	

90 Startlån – økt innlån   -10.000      -10.000     - 10.000    -10.000 

90 Startlån- økt utlån 10.000 10.000 10.000 10.000 

90 Økte renter      98     293    488     683 

90 Økte avdrag     200    600  1.000  1.400 

90 Økte mottatte renter     -98   -293   -488   -683 

90 Økte mottatte avdrag -200 -600 -1.000 - 1.400 

90	 Investeringsfond – økt bruk    -1.500      -1.500      -1.500 -1.500 

 
 

2. 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. 

 
3. Økonomireglement med vedlegg vedtas i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel V i 

talldelen av budsjettinnstillingen. 
 

4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av 
budsjettinnstillingen.  

 
5. Det inndras eksisterende stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i 

talldelen av budsjettinnstillingen.  
 

6. Det vedtas med virkning fra 1.1.2018 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. Det vedtas nye priser og betalingssatser med virkning fra 1.1.2018 slik det fremgår av 
rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen. I tillegg vedtas det en 
tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater med kr 1.500 fra 
1.1.2018. 

 
8. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for alle faste 

eiendommer i kommunen. I medhold av § 13 settes eiendomsskattesatsen for 2018 til 3,5 
promille av takstverdien. I medhold av § 11 fastsettes det et bunnfradrag på kr 110.000 pr. 
godkjent boenhet over 45 m2. Alle fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelsen på 
fritidsboligen. 

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

fremgår av rådmannens forslag i hoveddel IV i tekstdelen av budsjettinnstillingen. 
 

10. Det vedtas med virkning fra 1.1.2018 godtgjørelsesreglement for folkevalgte slik det 
fremgår av rådmannens forslag i hoveddel IV i talldelen av budsjettinnstillingen med 
følgende endring av punkt 1.11, 1. avsnitt: 

 
1.11 Representantskap i IKS 
Ringsaker kommunes medlemmer i representantskapet i Hias IKS, Sirkula IKS, Hedmark 
Revisjon IKS og IKA Øst IKS tilstås en godtgjøring pr. møte etter forhøyet sats, jf. punkt 
4.1b, 1. linje. 

 
11. Det vedtas partistøtte for 2018 med et grunnbeløp på kr 1.885 til hvert parti som er 

representert i kommunestyret og et tilleggsbeløp på kr 1.839 for hver representant det 
enkelte parti har i kommunestyret, jf. vedtak i k.sak 109/2008. 

 
12. Det vedtas foreløpige satser til driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager 

inkludert administrasjonskostnader på kr 207.907 pr. heltidsplass 0-2 år og kr 99.786 pr. 
heltidsplass 3-5 år. Det brukes nasjonssats for kapitaltilskudd til ordinære ikke-kommunale 
barnehager. For ikke-kommunale familiebarnehager brukes nasjonale satser for drifts- og 
kapitaltilskudd. 

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

23.210 for 2018, jf. vedtak i f.sak 137/2006. 
 

14. Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2018 tas til orientering. Ringsaker kommunes 
bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2018 fastsettes til kr 19.814.000, 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 og kr 750.000 er øremerket til nytt orgel i Ringsaker kirke. Det 
bevilges kr 4.000.000 til utvidelse av Ringsaker kirkegård og kr 4.500.000 til rehabilitering 
av kirkene over kommunens investeringsbudsjett i 2018.  

 
15. Kontrollutvalgets budsjett for 2018 fastsettes til kr 2.870.000.  

 
16. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 475,906 mill. kroner med løpetid 30 år til 

finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2018. Det tas opp 40 
mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. 

 
17. Kompetansetillegg som ligger fast i Hovedtariffavtalen med KS kap 4. pkt. 4.2.4 skal ikke 

trekkes inn i lokaleforhandlinger. Tilleggene skal gis til den ansatte fortløpende når 
relevante kompetansebevis legges frem for arbeidsgiver, og dekkes av lønnsreserven. 

 



18. Rådmannen bes legge til rette for at oppvekstkomiteen kan utrede økonomiske og andre 
konsekvenser ved å innføre en ordning med søskenmoderasjon på tvers av barnehage og 
SFO. 

 
19. Rådmannen bes legge fram en oversikt over kapasitet og behov for øvingslokaler og 

lagrings- muligheter for kor og korps i kommunen, i løpet av 2018. 
 

20. Tilskudd til løypekjøring i Ringsakerfjellet økes, med en målsetting om at kommunen 
dekker ca 1/3 av totalkostnaden. 

 
21. Rådmann bes legge til rette for et informasjonsmøte for kommunestyre i løpet av våren 

2018, om hva det vil innebære å bli en Fairtrade-kommune. Vurderinger av om kommunen 
skal bli en Faritrad-komune tas i rullering av miljøplanen. 
 

22. Rådmannen bes legge frem en sak om prioriteringer innenfor pulje2/fremtidig 
skoleinvesteringer innen utgangen av 2019. 

 
23. I forbindelse med at aktørene i Ringsakerfjellet nå utvikler et interntransportsystem, og at 

man tenker i retning av små el-minibusser, bes det om en utredning fra aktørene som også 
viser antatt kostnad for dette prosjektet. Når utredningen er klar oversendes dette til 
kommunen slik at det kan foretas en positiv vurdering om å yte økonomisk bistand. Dette 
sett i et miljøperspektiv. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


