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Fakta/vurdering: 
 
1. Om behandlingen 
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 
(blå og rosa bok) er sendt ut ved egen ekspedisjon. 
 
Utskrift av behandlingen i ulike organer (brukerråd, administrasjonsutvalget, 
arbeidsmiljøutvalget) vil bli ettersendt eller fremlagt i møtet alt etter når de foreligger. 
 
Eventuelle andre innkomne uttalelser til budsjettforslaget vil bli samlet opp til og med tirsdag 
29.11.2011 og delt ut i formannskapets møte 30.11.2011. Uttalelser som mottas ved 
rådmannskontoret f.o.m. onsdag 30.11.2011 vil bli delt ut i forbindelse med kommunestyrets 
møte den 14.12.2011. 
 
Når formannskapet har avgitt innstilling om budsjett/økonomiplan, vil denne innstillingen 
ligge ute til alminnelig ettersyn i 2 uker frem til kommunestyrets behandling 14.12.2011. 
 
2. Kontrollutvalgets budsjett 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.2004 regulerer i § 18 
fremstilling av kontrollutvalgets budsjettforslag til kommunen:  
 



“Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 
eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 
revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets 
innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. “ 
 
Kontrollutvalgets budsjett, vedtatt av kontrollutvalget den 13.9.2011 ved sak 32/2011 er lagt 
til grunn for rådmannens forslag til budsjett, men med ett unntak. Kontrollutvalget gjorde i 
møte vedtak om at budsjettposten for forvaltningsrevisjon skulle øke fra kr 300.000 i 2011 til 
kr 473.000 i 2012. Rådmannen har ikke funnet at det er rom for en slik økning innenfor 
budsjettrammen, og har derfor kun innarbeidet en normal prisfremskriving av gjeldende 
budsjett. I budsjettet for 2012 er det innarbeidet et budsjett til forvaltningsrevisjon på kr 
305.000. Det vises til vedlegg 1 til saksfremstillingen. 
 
3. Ringsaker kirkelige fellesråds budsjett 
Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke 
av 25.9.2003 regulerer i § 4-1 fremstilling av kirkelig fellesråds budsjettforslag til kommunen: 
 
“ Kirkelig fellesråd, og menighetsråd i ettsoknskommuner, skal hvert år fremme et samlet 
forslag til kommunen om bevilgninger over kommunens budsjett til den kirkelige virksomhet i 
kommunen, samt forslag til bevilgninger i økonomiplanperioden. 
 
Forlaget skal bygge på rådets vedtatte budsjett/økonomiplan. Det enkelte fellesråd skal i 
økonomireglementet fastsette hvordan fremstillingsprosessen skal legges opp slik at 
medvirkning fra menighetsrådene sikres.” 
 
Ringsaker kirkelige fellesråd har ved brev av 7.10.2011 oversendt sitt budsjettforslag for 
2012. Det vises til vedlegg 2 til denne saksframstillingen. 
 
På side 161 i tekstdelen (blå bok) er overføringene til kirkelig fellesråd nærmere omtalt. 
 
Ordførerens godtgjørelse må fastsettes av kommunestyret, jf. vedtakets pkt. 9. 
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2012-2015 og årsbudsjett for 

2012 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas. 
 

2. Det vedtas nye priser og betalingssatser med virkning fra 1.1.2012 slik det fremgår av 
rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen. 
 

3. Endret økonomireglement (med vedlegg) vedtas i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel 
IV i talldelen av budsjettinnstillingen. 
 

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

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



6. Det vedtas med virkning fra 1.1.2012 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. 
 

9. Det fremmes i egen sak forslag til nytt reglement for folkevalgtes godtgjøring hvor de ulike 
satser og ordninger avklares. Inntil nytt reglement trer i kraft gjelder etablerte ordninger. 
Ordførers godtgjøring fastsettes med virkning fra 1.1.2012 til å utgjøre et beløp stort kr ….    
 

10. Det vedtas partistøtte for 2012 med et grunnbeløp på kr 1.890 til hvert parti som er representert 
i kommunestyret og et tilleggsbeløp på kr 1.660 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 21.710 
for 2012, jf. vedtak i k.sak 137/2006. 
 

12. Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2012 tas til orientering. Ringsaker kommunes 
bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2012 fastsettes til kr 14.806.000, 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. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 129,618 mill. kroner med løpetid 30 år til 

finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2012. Det tas opp 20 mill. 
kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. 
 

14. Eiendomsskatten for 2012 settes til 2,7 promille av takstverdien. Ved utskriving av 
eiendomsskatt fastsettes det et bunnfradrag stort kr 50.000 pr godkjent boenhet over 45 m². 
Alle fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelse på fritidsboligen. 
 

15. Det vedtas en foreløpig sats til driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager inkludert 
administrasjonskostnader på kr 152.546 pr heltidsplass 0-2 år og kr 72.134 pr heltidsplass 3-5 
år og en sats for kapitaltilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager på kr 7.600 pr 
heltidsplass for 2012. For ikke-kommunale familiebarnehager brukes nasjonale satser for 
drifts- og kapitaltilskudd. 
 

16. Bemanningen av brannvaktlagene på Nes reduseres fra 4 til 3 fra 1.1.2012.  
 

17. Driften av Brumunddal motor- og aktivitetssenter (BMAS) i sin nåværende form endres fra 
1.7.2012 ved at trialaktiviteten gjøres mobil og legges til kommunens tre frititidsklubber.   
 



18. Rustjenesten i NAV/Sosiale tjenester overføres til enhet Psykisk helse fra 1.7.2012.  
 

19. Bibliotekets avdeling i Mesnali legges ned og personellressurser og driftsmidler overføres til 
avdelingen på Brøttum fra 1.7.2012. Avdelingen på Tingnes legges ned og personellressurser 
og driftsmidler overføres til biblioteket i Brumunddal fra 1.7.2012. Avdelingen i Furnes legges 
ned fra 1.7.2012.  

20. I forbindelse med samhandlingsreformen opprettes i løpet av 2012 et kommunalmedisinsk 
senter på Tømmerli med 16 sengeplasser. Enhet rehabilitering med 12 sengeplasser, 
personell og driftsmidler inngår i det kommunalmedisinske senteret.  
 

21. Dagens omsorgsdistrikt Furnes og omsorgsdistrikt Brumunddal slås sammen til ett nytt 
omsorgsdistrikt Brumunddal fra og med 1.10.2012.  
 

22. Tjenester til funksjonshemmede i bofellesskap og til brukere som personalet i bofellesskap 
betjener utenom bofellesskapene, overføres til omsorgsdistrikt Nes fra 1.1.2012. 
 

23. Rådmannens gis i oppdrag å legge fram en sak hvor det skisseres alternative løsninger 
innen barnehage- og skolesektoren i nordre del av kommunen. Det utredes muligheter for 
bedre utnyttelse av eksisterende bygningsmasse og alternative måter å tilnærme seg de 
utbyggingsbehovene en står overfor. Utredningen må ta utgangspunkt i de 
investeringsrammer som vedtatt økonomiplan inneholder, og forholde seg til de ytterligere 
inndekningsbehov økonomiplanen angir. Saken søkes lagt fram i løpet av første halvår 
2012 slik at den kan gi grunnlag for arbeidet med budsjett 2013 og økonomiplan 2013-
2016. 
  

24. Det spesialpedagogiske tilbudet for elever med sosiale og emosjonelle vansker (RAUS) 
omorganiseres fra 1.8.2012. Gjenværende elever flyttes over til nærskolen fra skolestart 
høsten 2012.  

 
25. Bemanningsnormen i SFO endres fra normalt 1 voksen pr 14 barn til normalt 1 voksen pr 

15 barn. Endringen trår i kraft fra 1.8.2012. Rådmannen gis fullmakt til administrativt å 
foreta de nødvendige endringer av vedtektene i SFO. 
 

26. For å styrke den kommunale lederressursen og fokuset på sosiale tjenester ved NAV 
Ringsaker, etableres todelt ledelse av kontoret, dvs. en leder for sosiale tjenester og en leder for 
de statlige oppgavene. Det fremmes egen sak om endring i samarbeidsavtalen med NAV 
Hedmark om drift av NAV Ringsaker. 
 

27. Det utredes å legge kommunale eiendommer for salg slik det fremgår i tekstdelen av 
budsjettinnstillingen. Rådmannen gis fullmakt til å realisere de der nevnte eiendommene i 
den grad utredningene tilsier det. 

 
 
30.11.2011 Formannskapet 
 
Ordfører Anita Ihle Steen (Ap) orienterte om at hun har mottatt ca 1034 underskrifter til støtte 
for opprettholdelse av RAUS. 
 
 
 



Følgende dokumenter ble utdelt i møtet: 
Møtebøker fra behandling av budsjettet i følgende utvalg: 

• Administrasjonsutvalget 
• AMU 
• Funksjonshemmedes råd 
• Innvandrerrådet 
• (Eldrerådets behandling vil bli delt ut før kommunestyrets behandling) 

Brev fra Tone Gro Mikkelsen, mottatt den 18.11.2011 
Brev fra klubbleder ved RAUS, Richard MacLeod, datert 17.11.2011 
Brev fra Fagforbundet Ringsaker SKKO, datert 21.11.2011 
Brev fra brannmannskapene på Nes brannstasjon, datert 24.11.2011 
Brev fra Utdanningsforbundet Ringsaker, datert 25.11.2011 
Brev fra FAU Kirkenær skole, datert 28.11.2011. 
 
Forslag fremmet i møtet: 
Anita Ihle Steen (Ap) fremmet følgende forslag til endring av punkt 2 i innstillingen: 
 

”Det vedtas nye priser og betalingssatser med virkning fra 1.1.2012 slik det fremgår av 
rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen med følgende 
tilføyelser: 
 
Under kapitlet Byggesaksbehandling, bygningskontroll mv. tilføyes nytt pkt 3C: 
 
3C. Ved bruksendring uten ombygging, dvs. som ikke krever fysisk arbeid, betales 25 % av 
satsene etter 3A. 
 
Under samme kapittel tilføyes nytt punkt 15, samtidig blir eksisterende pkt. 15 nytt pkt. 16: 
 
15. Tilleggsgebyr for ulovlige tiltak, igangsetting uten tillatelse mv. 

For tiltak som påbegynnes eller utføres uten at rammetillatelse eller 
igangsettingstillatelse foreligger ilegges: 
- 50 % tillegg regnet av det samlede gebyret inkl. foretaksgodkjenning og 
ansvarsrett dersom tiltaket blir godkjent. 
- Gebyr etter avslagsreglene med 50 % tillegg hvis tiltaket blir avslått 
 

16. Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres, og 
betales til kemnerkontoret etter regningsoppgave fra enheten. 
 

Under kapitlet Kart- og oppmålingsarbeid og eierseksjonering tilføyes følgende under 
punkt 6: 
 
Gebyr etter pkt. 6 skal ikke overstige gebyr etter pkt. 1.1. for samme sak. 
 

 



Geir Roger Borgedal (Ap) fremmet på vegne av Ap og SV følgende forslag til endringer i 
innstillingen til kommunestyret: 
 
1.  “Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2012-2015 og 

årsbudsjett for 2012 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med 
følgende endringer: 
 
VO Tekst 2012 2013 2014 2015 
51 Julebidrag sosiale tjenester 

 
350.000 350.000 350.000 350.000 

90 Økt eiendomsskatt 
 

- 
1.570.000 

- 
1.570.000 

- 
1.570.000 

- 
1.570.000 

30 
80 
81 

Videreføring av RAUS  
Renholdsutgifter RAUS 
Drift og vedlikehold Jølstad 

650.000 
100.000 
150.000 

1.300.000 
205.000 
300.000 

1.300.000 
205.000 
300.000 

1.300.000 
205.000 
300.000 

 
55 Prosjektering av ny utstilling 

ved Prøysenhuset 
 

300.000 0 0 0 

10 Ordningen med 
videooverføring fra 
kommunestyremøtene skal 
fortsatt bestå 
 

20.000 20.000 20.000 20.000 

90 Bruk av disposisjonsfond 
 

0 - 605.000 - 605.000 - 605.000 

 
6.  Det vedtas med virkning fra 1.1.2012 reglement om normering av økonomisk 

sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen slik det 
fremgår av rådmannens forslag i hoveddel 3 i talldelen av budsjettinnstillingen med 
følgende nytt punkt om Julebidrag. “I forbindelse med jul kan det ytes tilleggsstønad 
tilsvarende livsoppholdssats for en uke for den aktuelle husstanden. Dette gjelder for 
søkere som har levd av sosialhjelp, eller disponert tilsvarende eller lavere enn 
livsoppholdssats siste 3 måneder.”  Samt nytt punkt om Stønad til ferie ”Det kan 
innvilges stønad til sommerferie tilsvarende en ukes livsopphold for den aktuelle 
husstanden. Dette gjelder for søkere som har levd av sosialhjelp eller disponert 
tilsvarende eller lavere enn livsoppholdssats siste 3 måneder stønad utbetales i juni.” 
Rådmannen har fullmakt til å ajourføre veiledende satser for livsopphold og botilskudd 
i samsvar med statens veiledende satser når disse foreligger.  
 

9.  Ordførers godtgjøring fastsettes med virkning fra 1.1.2012 til å utgjøre et beløp stort  
kr 840 000,- 

 
  
14.  Eiendomsskatten for 2012 settes til 2,9 promille av takstverdien. Ved utskriving av 

eiendomsskatt fastsettes det et bunnfradrag stort kr 100.000 pr godkjent boenhet over 
45 kvm. Alle fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelse på fritidsboligen. 

 
24.  Oppvekstkomiteen får i oppdrag å utrede en omorganisering av det spesialpedagogiske 

tilbudet for elever med sosial og emosjonelle vansker i ungdomsskolene. Det forventes 



at det i utredningen også foretas en evaluering av hvordan dagens tilbud ved RAUS 
fungerer. Saken legges frem til politisk behandling i løpet av 2012. 

 
27.  Det utredes å legge kommunale eiendommer for salg slik det fremgår i tekstdelen av 

budsjettinnstillingen. Rådmannen gis fullmakt til å realisere de der nevnte 
eiendommene i den grad utredningene tilsier det. Salg av kommunale eiendommer, og 
da særlig utleieboliger, må vurderes i henhold til boligsosialt utviklingsprogram og de 
tiltak og behov som er beskrevet i programplanen. 

 
28.  Det gjennomføres prosjektering av ny utstilling ved Prøysenhuset innen rammen på 

 kr. 300 000 for kommunens del. 
  
29.  Ordningen med videooverføringer fra kommunestyremøtene skal fortsatt bestå.” 
 
 
Odd-Hermann Roel Børke (H) fremmet følgende verbalforslag: 

1. “Kommunestyret ber rådmannen regne ut timeprisen det koster kommunen å levere 
hjemmesykepleie utført av sykepleier, praktisk bistand utført av omsorgsarbeidet og 
hjemmehjelp Når denne beregningen er gjort, skal 80 % av kommunens timesats 
utbetales til den som får vedtak om tjeneste, dersom denne ønsker å benytte andre 
tilbydere enn kommunen. For å sikre kvaliteten på tjenesten vil det være naturlig at 
det etableres et rapporteringssystem. Dette forslaget vil ikke medføre budsjettmessige 
konsekvenser, men vil i stor grad kunne bedre kvaliteten, kontinuiteten og den enkeltes 
mulighet til å velge hvem som skal gi hjelp.  
 

2. . Ordningen med videooverføring fra kommunestyrets møter videreføres.  
 

3. På grunn av den økonomiske situasjonen ber kommunestyret administrasjonen 
vurdere ny omorganisering av Branntjenesten, med bakgrunn i at hvis vi hadde valgt 
modellen med samordning med Hedmarken, ville vi kunne spart om lag 1,5 mill. Jfr. 
Sak i siste periode. 

 
4. Videre ber kommunestyret om at administrasjonen vurderer å sette all snørydding på 

anbud. Bakgrunnen for dette verbale innspill er at det kan synes som om en del av 
utstyret kommunen bruker ikke er kostnadseffektivt. De profesjonelle aktører har som 
oftest det beste utstyret og jobber effektivt.” 

 
Ole Berg (Rl) fremmet følgende forslag: 
”Punkt 23 i innstillingen foreslås strøket.” 
 
Åse Gyda Skålerud (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Alternativ til punkt 19 i rådmannens innstilling: 
” 

19. Bibliotekets avdeling i Furnes legges ned fra 1.7.2012. ” 
Følgende verbalforslag tilføyes som nye punkter i innstilling til kommunestyret: 
 

• ”Styret i Hedmark KS kontaktes og anmodes om å ta initiativ overfor KS sentralt for å 
få til forhandlinger med de ansattes organisasjoner om økning av andelen de ansatte 
betaler inn i pensjonspremie. 



 
• Trafikksikkerhet må prioriteres, økt utbygging av gang og sykkelveier må vurderes og 

søkes innarbeidet i budsjettperioden.” 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling, punkt 1 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. 
 
Forslag til endring av punkt 1 rådmannens innstilling, som ble fremmet av Geir Roger 
Borgedal (Ap) ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. 
 
Rådmannens innstilling punkt 1, med endringer som ble vedtatt i møtet ble vedtatt med 6 mot 
5 stemmer. 
 
Forslag til endret punkt 2, som ble fremmet av Anita Ihle Steen (Ap) ble enstemmig vedtatt  
Rådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling punkt 4 ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. 
 
Rådmannens innstilling punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble votert alternativt mellom rådmannens innstilling punkt 6, og forslag fremmet i møtet 
av Geir Roger Borgedal (Ap). 
Forslag fremmet av Geir Roger Borgedal (Ap) ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. 
 
Rådmannens innstilling punkt 7 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 8 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 9, med tilføyelse som foreslått av Geir Roger Borgedal (Ap) 
ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 10 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 11 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 12 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 13 ble enstemmig vedtatt. 
Forslag til endring av punkt 14, som ble fremmet av Geir Roger Borgedal (Ap) ble vedtatt 
med 6 mot 5 stemmer. 
Rådmannens innstilling punkt 15 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 16 ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. 
Rådmannens innstilling punkt 17 ble vedtatt med 10 mot 1 stemmer. 
Rådmannens innstilling punkt 18 ble enstemmig vedtatt. 
Det ble votert alternativt mellom rådmannens innstilling punkt 19, og forslag fremmet i møtet 
av Åse Gyda Skålerud (Sp). Forslag fremmet av Åse Gyda Skålerud (Sp) ble vedtatt med 9 
mot 2 stemmer. 
Rådmannens innstilling punkt 20 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 21 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 22 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 23 ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. 
Det ble votert alternativt mellom Rådmannens innstilling punkt 24 og forslag fremmet i møtet 
av Geir Roger Borgedal (Ap). Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling punkt 25 ble enstemmig vedtatt 
Rådmannens innstilling punkt 26 ble enstemmig vedtatt 



Det ble votert alternativt mellom rådmannens innstilling punkt 27, og forslag fremmet i møtet 
av Geir Roger Borgedal (Ap). Forslag fremmet av Geir Roger Borgedal (Ap) ble enstemmig 
vedtatt. 
Forslag til nytt punkt 28, som ble foreslått av Geir Roger Borgedal (Ap) ble vedtatt med 7 mot 
4 stemmer. 
Forslag til nytt punkt 29, som ble foreslått av Geir Roger Borgedal (Ap), og som er 
sammenfallende med punkt 2 i verbalforslag foreslått av Odd-Hermann Roel Børke (H) ble 
enstemmig vedtatt. 
Forslag til nytt punkt 30 vedrørende ansattes tilskudd til pensjonsordningen, som ble foreslått 
av Åse Gyda Skålerud (Sp) ble enstemmig vedtatt 
Forsalg til nytt punkt 31 vedrørende trafikksikkerhetstiltak, som ble foreslått av Åse Gyda 
Skålerud (Sp) ble enstemmig vedtatt. 
Første verbalforslag som ble foreslått av Odd-Hermann Roel Børke (H) falt med 4 mot 7 
stemmer. 
Tredje verbalforslag som ble foreslått av Odd-Hermann Roel Børke (H) falt med 1 mot 10 
stemmer. 
Fjerde verbalforslag som ble foreslått av Odd-Hermann Roel Børke (H) falt med 4 mot 7 
stemmer. 
Rådmannens innstilling med de endringer som ble foreslått i møtet ble vedtatt med 7 mot 4 
stemmer. 
 
 
FSK-196/11 Innstilling til kommunestyret: 
1. “Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2012-2015 og 

årsbudsjett for  2012 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med 
følgende endringer: 
 
VO Tekst 2012 2013 2014 2015 
51 Julebidrag sosiale tjenester 

 
350.000 350.000 350.000 350.000 

90 Økt eiendomsskatt 
 

- 
1.570.000 

- 
1.570.000 

- 
1.570.000 

- 
1.570.000 

30 
80 
81 

Videreføring av RAUS  
Renholdsutgifter RAUS 
Drift og vedlikehold Jølstad 

650.000 
100.000 
150.000 

1.300.000 
205.000 
300.000 

1.300.000 
205.000 
300.000 

1.300.000 
205.000 
300.000 

 
55 Prosjektering av ny utstilling 

ved Prøysenhuset 
 

300.000 0 0 0 

10 Ordningen med 
videooverføring fra 
kommunestyremøtene skal 
fortsatt bestå 
 

20.000 20.000 20.000 20.000 

90 Bruk av disposisjonsfond 
 

0 - 605.000 - 605.000 - 605.000 

 
2. Det vedtas nye priser og betalingssatser med virkning fra 1.1.2012 slik det fremgår av 

rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen med følgende tilføyelser: 
 



Under kapitlet Byggesaksbehandling, bygningskontroll mv. tilføyes nytt pkt 3C: 
 
3C. Ved bruksendring uten ombygging, dvs. Som ikke krever fysisk arbeid, betales 25 % av 
satsene etter 3A. 
 
Under samme kapittel tilføyes nytt punkt 15, samtidig blir eksisterende pkt. 15 nytt pkt. 16: 
15. Tilleggsgebyr for ulovlige tiltak, igangsetting uten tillatelse mv. 

For tiltak som påbegynnes eller utføres uten at rammetillatelse eller 
igangsettingstillatelse foreligger ilegges: 
- 50 % tillegg regnet av det samlede gebyret inkl. foretaksgodkjenning og 
ansvarsrett dersom tiltaket blir godkjent. 
- Gebyr etter avslagsreglene med 50 % tillegg hvis tiltaket blir avslått 
 

16. Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres, og 
betales til kemnerkontoret etter regningsoppgave fra enheten. 
 

Under kapitlet Kart- og oppmålingsarbeid og eierseksjonering tilføyes følgende under 
punkt 6: 
 
Gebyr etter pkt. 6 skal ikke overstige gebyr etter pkt. 1.1. for samme sak. 
 

 
3. Endret økonomireglement (med vedlegg) vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 

hoveddel IV i talldelen av budsjettinnstillingen. 
 

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

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

6. Det vedtas med virkning fra 1.1.2012 reglement om normering av økonomisk sosialhjelp 
etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen slik det fremgår av 
rådmannens forslag i hoveddel 3 i talldelen av budsjettinnstillingen med følgende nytt 
punkt om Julebidrag. “I forbindelse med jul kan det ytes tilleggsstønad tilsvarende 
livsoppholdssats for en uke for den aktuelle husstanden. Dette gjelder for søkere som har 
levd av sosialhjelp, eller disponert tilsvarende eller lavere enn livsoppholdssats siste 3 
måneder.”  Samt nytt punkt om Stønad til ferie ”Det kan innvilges stønad til sommerferie 
tilsvarende en ukes livsopphold for den aktuelle husstanden. Dette gjelder for søkere som 
har levd av sosialhjelp eller disponert tilsvarende eller lavere enn livsoppholdssats siste 3 
måneder stønad utbetales i juni.” 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. 
 

9. Det fremmes i egen sak forslag til nytt reglement for folkevalgtes godtgjøring hvor de ulike 
satser og ordninger avklares. Inntil nytt reglement trer i kraft gjelder etablerte ordninger. 
Ordførers godtgjøring fastsettes med virkning fra 1.1.2012 til å utgjøre et beløp stort  
kr 840 000,-. 
. 

10. Det vedtas partistøtte for 2012 med et grunnbeløp på kr 1.890 til hvert parti som er representert 
i kommunestyret og et tilleggsbeløp på kr 1.660 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 21.710 
for 2012, jf. vedtak i k.sak 137/2006. 
 

12. Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2012 tas til orientering. Ringsaker kommunes 
bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2012 fastsettes til kr 14.806.000, 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. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 129,618 mill. kroner med løpetid 30 år til 

finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2012. Det tas opp 20 mill. 
kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. 
 

14. Eiendomsskatten for 2012 settes til 2,9 promille av takstverdien. Ved utskriving av 
eiendomsskatt fastsettes det et bunnfradrag stort kr 100.000 pr godkjent boenhet over 45 
kvm. Alle fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelse på fritidsboligen. 
 

15. Det vedtas en foreløpig sats til driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager inkludert 
administrasjonskostnader på kr 152.546 pr heltidsplass 0-2 år og kr 72.134 pr heltidsplass 3-5 
år og en sats for kapitaltilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager på kr 7.600 pr 
heltidsplass for 2012. For ikke-kommunale familiebarnehager brukes nasjonale satser for 
drifts- og kapitaltilskudd. 
 

16. Bemanningen av brannvaktlagene på Nes reduseres fra 4 til 3 fra 1.1.2012.  
 

17. Driften av Brumunddal motor- og aktivitetssenter (BMAS) i sin nåværende form endres fra 
1.7.2012 ved at trialaktiviteten gjøres mobil og legges til kommunens tre frititidsklubber.   
 

18. Rustjenesten i NAV/Sosiale tjenester overføres til enhet Psykisk helse fra 1.7.2012.  
 

19. Bibliotekets avdeling i Furnes legges ned fra 1.7.2012.  
20. I forbindelse med samhandlingsreformen opprettes i løpet av 2012 et kommunalmedisinsk 

senter på Tømmerli med 16 sengeplasser. Enhet rehabilitering med 12 sengeplasser, 
personell og driftsmidler inngår i det kommunalmedisinske senteret.  
 

21. Dagens omsorgsdistrikt Furnes og omsorgsdistrikt Brumunddal slås sammen til ett nytt 
omsorgsdistrikt Brumunddal fra og med 1.10.2012.  
 



22. Tjenester til funksjonshemmede i bofellesskap og til brukere som personalet i bofellesskap 
betjener utenom bofellesskapene, overføres til omsorgsdistrikt Nes fra 1.1.2012. 
 

23. Rådmannens gis i oppdrag å legge fram en sak hvor det skisseres alternative løsninger 
innen barnehage- og skolesektoren i nordre del av kommunen. Det utredes muligheter for 
bedre utnyttelse av eksisterende bygningsmasse og alternative måter å tilnærme seg de 
utbyggingsbehovene en står overfor. Utredningen må ta utgangspunkt i de 
investeringsrammer som vedtatt økonomiplan inneholder, og forholde seg til de ytterligere 
inndekningsbehov økonomiplanen angir. Saken søkes lagt fram i løpet av første halvår 
2012 slik at den kan gi grunnlag for arbeidet med budsjett 2013 og økonomiplan 2013-
2016. 
  

24. Oppvekstkomiteen får i oppdrag å utrede en omorganisering av det spesialpedagogiske 
tilbudet for elever med sosial og emosjonelle vansker i ungdomsskolene. Det forventes at 
det i utredningen også foretas en evaluering av hvordan dagens tilbud ved RAUS 
fungerer. Saken legges frem til politisk behandling i løpet av 2012.  

 
25. Bemanningsnormen i SFO endres fra normalt 1 voksen pr 14 barn til normalt 1 voksen pr 

15 barn. Endringen trår i kraft fra 1.8.2012. Rådmannen gis fullmakt til administrativt å 
foreta de nødvendige endringer av vedtektene i SFO. 
 

26. For å styrke den kommunale lederressursen og fokuset på sosiale tjenester ved NAV 
Ringsaker, etableres todelt ledelse av kontoret, dvs. en leder for sosiale tjenester og en leder for 
de statlige oppgavene. Det fremmes egen sak om endring i samarbeidsavtalen med NAV 
Hedmark om drift av NAV Ringsaker. 
 

27. Det utredes å legge kommunale eiendommer for salg slik det fremgår i tekstdelen av 
budsjettinnstillingen. Rådmannen gis fullmakt til å realisere de der nevnte eiendommene i 
den grad utredningene tilsier det. Salg av kommunale eiendommer, og da særlig 
utleieboliger, må vurderes i henhold til boligsosialt utviklingsprogram og de tiltak og 
behov som er beskrevet i programplanen. 
 

28. Det gjennomføres prosjektering av ny utstilling ved Prøysenhuset innen rammen på kr. 
300 000,- for kommunens del. 
 

29. Ordningen med videooverføringer fra kommunestyremøtene skal fortsatt bestå. 
 

30. Styret i Hedmark KS kontaktes og anmodes om å ta initiativ overfor KS sentralt for å få til 
forhandlinger med de ansattes organisasjoner om økning av andelen de ansatte betaler inn 
i pensjonspremie. 
 

31. Trafikksikkerhet må prioriteres, økt utbygging av gang og sykkelveier må vurderes og 
søkes innarbeidet i budsjettperioden. 

 


