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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. 

 

 

 

14.12.2011 Kommunestyret 

Følgende tilleggsdokumenter ble delt ut i møtet:  

 

E-post datert 5.12.2011 fra Lars Pedersen.  

Brev fra NFU Ringsaker lokallag, datert 6.12.2011. 

Brev fra Bondelaget på Nes og Helgøya, datert 7.12.2011. 

 

 



Forslag fremmet i møtet:  

 

Odd-Hermann Roel Børke (H) fremmet følgende forslag: 

Forslag om tilføyelse/endring til vedtakets punkt 1: 

Inntektssiden VO 2012 2013 2014 2015 

Holde eiendomsskatten på nom. 2011 nivå 90            21 616             21 966             22 316             22 666  

 

   

 

  

 Kostnadssiden  2012 2013 2014 2015 

Videreføring av videooverførte k.styremøter 10                    20                     20                     20                     20  

Reduksjon 8 stillinger sentral adm 11             -2 750              -4 000              -4 000              -4 000  

Reduksjon 8 stillinger adm driftsenheter 88             -2 750              -4 000              -4 000              -4 000  

Reduksjon 2 stillinger kultur 55                -500              -1 000              -1 000              -1 000  

Generelt kutt i kulturbudsjett 55                -750                 -750                 -750                 -750  

Konkurranseutsette et sykehjem 40                     -                -5 000              -5 000              -5 000  

Opprettholdelse av RAUS prosjektet 30              1 250               1 950               1 950               1 950  

Konkurranse renhold 80             -2 500              -3 000              -3 000              -3 000  

Matproduksjon 82             -1 500              -1 500              -1 500              -1 500  

Innføring av tiltak for redusert sykefravær 88                -500              -1 000              -1 000              -1 000  

Sum enkelttiltak kostnadssiden             -9 980           -18 280           -18 280           -18 280  

 
   

 
  

 Prosentvis kutt i områdeserie 1 - 0.75%                 -854                 -854                 -854                 -854  

Prosentvis kutt i områdeserie 2 - 0.75%              -1 293              -1 293              -1 293              -1 293  

Prosentvis kutt i områdeserie 3 - 0.75%              -2 487              -2 487              -2 487              -2 487  

Prosentvis kutt i områdeserie 4 - 0.75%              -3 078              -3 078              -3 078              -3 078  

Prosentvis kutt i områdeserie 5 - 0.75%              -1 085              -1 085              -1 085              -1 085  

Prosentvis kutt i områdeserie 6 - 0.75%                 -398                 -398                 -398                 -398  

Prosentvis kutt i områdeserie 7 - 0.75%                   -84                   -84                   -84                   -84  

Prosentvis kutt i områdeserie 8 - 0.75%              -1 647              -1 647              -1 647              -1 647  

Sum prosentvis kutt i område 1-8           -10 925           -10 925           -10 925           -10 925  

 

   

 

  

 Effekt finansielle poster          

Endring avdragsutgifter 90                -377                 -645              -1 201              -1 791  

Endring renteutgifter 90                -396                 -774              -1 621              -2 687  

Sum endringer finansposter                -772             -1 420             -2 822             -4 478  

 

   

 

  

 Mindreforbruk                   -62              -8 659              -9 711           -11 017  

Disponert til redusert låneopptak 90                  -62              -8 659              -9 711           -11 017  

Avsetning til fond 90                    62              8 659              9 711           11 017 

 

   

 

  

 Investeringsbudsjett  2012 2013 2014 2015 

Reduksjon i investeringsnivå *)             -5 300              -5 000              -5 000              -5 000  

Salg av kommunale eiendeler 90             -6 000              -3 000              -3 000              -3 000  

Overført mindreforbruk fra foregående år (fond) 90                    -62              -8 659              -9 711  

Reduksjon i lånefinansiering 90          -11 300             -8 062           -16 659           -17 711  

 



*) ENDRINGER I INVESTERINGER I 2012 

 

  
 Utgift   Endring   Utgift  

    172 457 -5 300 167 157 

      Prosjektnr   Endringsforslag  

              60 618   Ny barnehage Stavsberg  22 000 - 22 000 

           53 701   Inventar og utstyr  
1 750 -250 1 500 

           61 121  
 Teatersalen - opprustning  

6 350 -500 5 850 

           61 132   Restaurering bibliotek Br-dal  
2 000 -200 1 800 

           70 004   Estetisk opprustning  
1 500 -500 1 000 

           70 038   Torgplassen i Brumunddal  
5 600 -600 5 000 

           70 076   Utsmykning/belysning  
2 000 -1 000 1 000 

           70 077   Strandparken Brumunddal  
5 000 -1 000 4 000 

           70 078   Gangvei langs Brumunda  
3 000 -250 2 750 

           80 050   Kirkegårdsutvidelse Br-dal kirkegård  
5 000 -1 000 4 000 

  

      Sum investeringer  
54 200 -5 300 48 900 

     

 

 Endring salg av kommunale eiendeler  
-800 -6 000 -6 800 

 

 

      Sum endringer  

 
-11 300 

  

Forslag til alternativt punkt 14: 

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

eiendomsskatt fastsettes det et bunnfradrag stort kr 200.000 pr godkjent boenhet over 45 m². 

Alle fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelse på fritidsboligen. 

Forslag til nye tekstlige punkter til slutt i vedtaket – “verbalforslag”: 

1. Utviklingsretning 

Hedmark som innlandsfylke har flere utfordringer. Blant annet er aldringen sterk og mange 

unge flytter mer sentralt for å ta utdanning og jobbe. Ringsaker har mer moderate utfordringer 

enn mindre innlandskommuner. Her ønsker folk å bo, stifte familie og leve sine liv. Vi har 

også et bra næringsgrunnlag, som gir gode skatteinntekter til stat og kommune fra vårt 

distrikt. Kommunen har store utbytter fra kraftselskaper og de kommunale avgiftene er heller 

ikke spesielt lave. Ringsaker har gode økonomiske forutsetninger for å levere gode 

rammebetingelser for innbyggere og næringsliv langt inn i fremtiden, selv uten å pålegge 

innbyggerne høye tilleggsskatter.  

SAG i Ringsaker legger i dag frem et alternativt budsjettopplegg med en samlet driftsramme 

på 1,44 mrd.kr for 2012. I vårt alternative budsjett har vi beholdt eiendomsskatten på 2011 

nivå. Sittende politiske ledelse vil skru opp beløpet på regningene de sender til kommunens 

innbyggere med over 20 millioner kr. Ved å fryse eiendomsskatten gir vi et klart signal om at 

kommunen er nødt til å se på alternativer, til gradvis å øke regningen for kommunens 

innbyggere.  

Det er politikernes oppgave å styre balansen mellom omfanget på kommunen og nivået på 

skatter og avgifter som innbyggerne må betale. I det ligger det at politikere noen ganger er 

nødt til å velge vekk gode tiltak, eller være villig til å ta upopulære beslutninger. Vi kan ikke 



akseptere at kommunen vokser uten at det ligger klare prioriteringer og en definert hensikt 

bak. Vi mener derfor at Ringsaker kommune bør ha som mål å prioritere innenfor de rammer 

som er satt. Det betyr blant annet at kommunen må vurdere å ta i bruk tilgjengelige 

virkemidler for å effektivisere tjenesteproduksjon og sikre en god utnyttelse av fellesskapets 

ressurser. 

SAG i Ringsaker har en tre punkts plan for å sikre en mer effektiv kommune, en mer fornuftig 

økonomisk utvikling og på sikt redussere nivået på lokale skatter / fjerne eiendomsskatt.  

 I større grad benytte private og frivillige aktører i kommunal tjenesteproduksjon. 

 Utvikle en bedre og mer effektiv administrasjon av kommunen og tjenesteproduksjonen. 
Jobbe aktivt for å redusere sykefravær og øke trivselen blant kommunalt ansatte. 

 På sikt å redusere låneopptaket, selge kommunale eiendeler som i dag ikke anvendes 
hensiktsmessig og redusere omfanget av en rekke mindre investeringstiltak.  

Vi ønsker at Ringsaker kommune skal bidra til en god og langsiktig næringsutvikling. Et godt 

næringsliv er grunnlaget for en kommune som er attraktiv, har vekst og som beholder de unge 

hodene. Det viktigste kommunen kan gjøre for næringslivet er å bidra til en god tilgang på 

kompetent arbeidskraft også i fremtiden. Det gjør vi ikke gjennom stadig økte skatter og 

byråkratisering!  

I rådmannens budsjett er det innarbeidet en kostnadsvekst på 8,5 prosent. Kostnadsveksten 
tar høyde endringer i tjenesteomfanget og nominelle kostnadsrivere som prisstigning, økte 
lønninger og pensjonsforpliktelser i kommunal sektor. Med kun begrensede 
produktivitetsforbedringer bør det være mulig for de ulike tjenesteområdene å redusere sin 
ressursbruk. I alternativt budsjett er det innarbeidet et moderat kutt på ¾ prosent i 
kostnader på de ulike driftsenhetene. Kuttene kommer i tillegg til andre tiltak i alternativt 
budsjett.   

Rådmannen legger opp til en satsning som medfører at Ringsaker kommune vil øke sin gjeld 

opp mot 1,8 Mrd kr ved utgangen av 2015. Det medfører økte kostnader til renter og avdrag. 

SAG i Ringsaker ønsker en redegjørelse for rentefølsomhet på lån og kostnad ved ulike 

forutsetninger om rentebaner. 

SAG i Ringsaker har gjennomgått investeringstiltakene for 2012. Ved å prioritere ned midler 

til områder som ikke ble fullt benyttet i siste tilgjengelige regnskap og ved å gjøre mindre 

reduseringer i en del tiltak som er fine, men mindre nødvendige reduseres investeringsnivået 

tilkommunen. SAG i Ringsaker ønsker også at kommunen i fremtiden skal selge eiendeler 

som ikke naturlig inngår i kommunal tjenesteproduksjon, dette forutsetter selvsagt at 

kommunen kan oppnå fornuftige priser og at eiendelene i dag ikke gir inntekter eller annen 

nytte som forsvarer kommunalt eierskap.  

I SAG i Ringsaker sitt alternative budsjett har vi et moderat mindreforbruk for 2012. 

Mindreforbruket er høyere for 2013-15. Fremtidig mindreforbruk, reduksjon i 

investeringsnivå og salg av eiendeler er i alternativt budsjett anvendt til å redusere 

gjeldsopptaket. Det gir igjen positive ringvirkninger i form av lavere avdrags- og 

rentekostnader. I beregningene er det lagt til grunn 30års avdragstid og en rente på 3,5 prosent 

for 2012 (Øker jevnt til 5 prosent i 2015). 

 



 
Figuren over viser forventet befolkningsutvikling for Ringsaker kommune i SSB sitt 

middelalternativ. Det figuren viser er at vi de neste årene vil ha moderat vekst i antall barn og 

unge, mens kommunen vil ha sterk vekst i antall eldre. SAG i Ringsaker har ved sin 

gjennomgang av budsjettopplegget til Rådmannen lagt merke til at politisk ledelse i 

kommunen prioriterer investeringer til oppsett av barnehage, skolebygg, avlastningsbygg for 

barn og unge samt teknisk drift, uten at det finnes nevneverdige spor av investeringstiltak 

rettet mot seniorer i kommunen. Det er viktig at kommunen allerede i dag planlegger for 

økt kapasitetsbehov om en skal sikre en fortsatt verdig eldreomsorg. 

2. Eiendomsskatten fryses på 2011 nivå 

SAG i Ringsaker fryser sats og beregningsområdet for utskrivning av eiendomsskatt til 

nominelt 2011 nivå. Økt eiendomsskatt virker mot kommunens mål om å være en plass for 

vekst, utvikling og økt innflytting. Ringsaker har et definert mål om å være næringslivets 

favorittkommune. Kommunen ønsker å tilrettelegge for et mangfold av attraktive boområder i 

hele kommunen, da kan en ikke benytte enhver mulighet til å lempe kostnader over på 

innbyggere og næringslivet. Kommunen bør derfor finne alternative løsninger til å heve 

eiendomsskatten. 

3. Konkurranseutsetting av et bo- og aktivitetssenter fra 2013 

SAG i Ringsaker ønsker som en pilotordning å vurdere mulighetene for samarbeide med en 

privat eller frivillig aktør om driften ved et av kommunens sykehjem. Vi mener at en slik 

ordning vil gi grobunn for økt læring mellom kommunale - og private aktører. I tillegg får 

kommunen erfaring med bruk av denne type aktører i eldreomsorgen. Pleie og 

omsorgstjenester er den mest ressurskrevende kommunale tjenesten i de fleste kommuner, slik 

er det også i Ringsaker. Med en stadig aldring i befolkningen vil vi ha behov for ekspansjon i 

denne sektoren. Da er det viktig med etablerte samarbeid og erfaring knyttet til hvordan vi 

kan tilby pleie- og omsorgstjenester av høy kvalitet med effektiv ressursbruk.  

En forutsetning for et slikt samarbeid er at private eller frivillige aktører kan gjennomføre 

drift med tilsvarende eller høyere kvalitet til lavere kostnader, samtidig som de ansattes 

rettigheter blir ivaretatt. NHO Service gjennomførte i 2011 en overordnet analyse av 

Ringsaker sitt kostnadsnivå knyttet til sykehjemstjenester. Denne analysen viste at kostnadene 

i Ringsaker kommune knyttet til drift av sykehjem, er relativt høye i forhold til typiske 

kontraktspriser fra private aktører.  

SAG i Ringsaker ønsker at kommunen i 2012 gjennomfører en mer detaljert kartlegging av 

kommunale kostnader knyttet til drift av sykehjemsplasser. Dette kan danne grunnlag for en 



beslutning knyttet til konkurranseutsetting. I etterkant av en slik prosess kan det gjennomføres 

en anbudsrunde. 

  Antall 

plasser 

Kostnad iht 

KOSTRA 

Anslag kontraktspris, 

NHO S 

Kostnad, drift per plass  820 000 630 000 

Kostnad et sykehjem, omlag 50 

plasser 

50 41 000 000 31 500 000 

Innsparingspotensialet pr. sykehjem  5-10 mill. kr 

SAG i Ringsaker har i alternativt budsjett innarbeidet en innsparing på 5 mill. kroner fra 

2013.  

4. Fritt valg av utøver av hjemmetjenester 

Vi er opptatt av at personer som mottar hjemmesykepleie, hjemmehjelp og praktisk bistand i 

hjemmet, skal ha mulighet til å få en stabil tjeneste hvor antallet personer som kommer inn i 

hjemmet og bistår den enkelte skal reduseres til et minimum.  

Vi mener det er viktig at hjelpetrengende skal ha innflytelse på hvem som skal gå inn og yte 

bistand på livets mest intime områder. Derfor ber vi om at rådmannen regner ut timeprisen det 

koster kommunen å levere hjemmesykepleie utført av sykepleier, praktisk bistand utført av 

omsorgsarbeider og hjemmehjelp.  

Når denne utredningen er gjort foreslår vi at 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 vi ikke medføre budsjettmessige konsekvenser, men vil i stor grad bedre 

kvaliteten, kontinuiteten og den enkeltes mulighet til å velge hvem som skal gi hjelp. 

5. Endring i innkjøpsrutiner og matvareproduksjon 

Rådmannen har budsjettert med 15 millioner kr til matproduksjon for 2012. Dette er mat som 

leveres til sykehjem og eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme. Maten sluttilberedes i 

mikrobølgeovn. SAG i Ringsaker mener at kostnadene til denne tjenesten kan reduseres, blant 

annet ved samarbeid med aktører som Fjordland, som i dag er spesialister på storskala 

produksjon av måltider til oppvarming. SAG i Ringsaker ønsker at kommunen skal kartlegge 

mulighetene for effektivisering av denne tjenesten. I alternativt budsjett for 2012 er det 

innarbeidet en antatt moderat besparelse på ca. 10 prosent, tilsvarende 1,5 mill. kroner. 

6. Konkurranseutsetting av renholdstjenester 

Ringsaker kommune har betydelige kostnader til renholdstjenester. I rådmannens budsjett for 

2012 er kostnadsanslaget på 45 mill. kroner. SAG i Ringsaker ønsker å gjennomføre en 

konkurranseutsetting av deler av renholdstjenestene i kommunen. Vi mener det er viktig å 

teste kostnadsnivået i kommunen mot nivået hos private tjenesteleverandører. På sikt kan et 

slikt tiltak bedre anvendelsen av fellesskapets ressurser og åpne opp for bedre 

ressursanvendelse. Det er imidlertid viktig at prosessen skjer på en hensiktsmessig måte.   

Renholdsareal (KOSTRA) Budsjetterte kostnader Snitt per kvm 

159 224 kvm 44 667 000 280,5 

   

 Beste praksis Snitt per kvm (NHO S) 

 27 068 080 170 

   

Potensiell besparelse ved å konkurranseutsette 30 % av 

renholdsareal      5 279 676  

Moderat effekt av forsiktighetshensyn      3 000 000  



SAG i Ringsaker har innarbeidet en besparelse på 2,5 mill. kroner i 2012 knyttet til dette 

tiltaket i alternativt budsjett. 

7. Effektivisering i kommunal administrasjon 

Rådmannen foreslår et svært moderat kutt på 2 årsverk i sentraladministrasjonen. Høyre 

ønsker å gjøre ytterligere effektivisering, ved at stillinger innen prioriterte områder ikke blir 

fornyet.  

Ringsaker har flere administrative ansatte målt mot sammenlignbare kommuner. I tabellen 

nedenfor vises sysselsatte administrative årsverk i Ringsaker kommune mot ti jevnstore 

kommuner, de fem neste kommunene som har større, og de fem neste som har mindre 

folketall. Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå, som har samlet informasjon fra norske 

kommuner sine sysselsettingsregistre. Forskjeller i klassifisering fra kommune til kommune 

kan forekomme.  

SAG i Ringsaker ønsker i første omgang at kommunen skal ha som mål å redusere 

administrative årsverk til ett årsverk per 100 innbyggere. For å realisere dette målet ønsker vi 

å kutte 8 årsverk i sentraladministrasjon. Ytterligere 10 årsverk fordeles mellom kommunal 

tjenesteproduksjon, primært merkantilt, hvorav minst 2 i kulturetaten. Som en nøkkel regner 

vi at et slikt årsverk koster 500.000 kr inklusive sosiale kostnader. 

SAG i Ringsaker har i alternativ budsjett innarbeidet en besparelse på 6 mill. kroner for 2012 

knyttet til dette tiltaket. 
Kommunalt ansatte i administrative stillinger, registerbasert   

 Totalt  Prosent per innbygger   

  Alle 

Ekskl. lange 

fravær   Alle Ekskl. lange fravær   Befolkning 

Karmøy 311 292  0,78 % 0,73 %  40 063 

Tønsberg 343 322  0,86 % 0,81 %  39 758 

Porsgrunn 292 269  0,83 % 0,77 %  35 043 

Haugesund 275 247  0,80 % 0,71 %  34 619 

Lørenskog 300 280  0,90 % 0,84 %  33 308 

Ringsaker 378 350  1,15 % 1,07 %  32 842 

Moss 235 216  0,78 % 0,71 %  30 265 

Ullensaker 237 218  0,79 % 0,72 %  30 081 

Halden 190 179  0,65 % 0,61 %  29 220 

Gjøvik 314 288  1,08 % 1,00 %  28 974 

Ringerike 301 278   1,04 % 0,96 %   28 946 

Kilde: SSB Kostra, tabell 07801 – konsernnivå 

    Alle 

Ekskl. lange 

fravær   

Snitt ekskl. Ringsaker   0,85 % 0,79 %   

        

Antall sysselsatte, ekskl. lange fravær  Beregnet årsverk Diff. Antall årsverk 

Ved 1,0%    328 21   

Ved 0,9%    296 54   

Ved 0,8%    263 87   

8. Høyt sykefravær i kommunen 

Sykefravær er uheldig for den enkelte arbeidstaker, kommunen som arbeidsgivere og 

innbyggerne som brukere og skattebetalere. Bedrifter og organisasjoner kan ved aktive tiltak i 

en viss grad påvirke fraværshyppighet og lengde. Kommunesektoren sliter generelt med høyt 

fravær. Årsaken til høyt fravær i sektoren handler delvis om hvem som jobber i kommunal 

sektor, og hvilke typer arbeid de utfører. En høy andel av de kommunalt ansatte er kvinner.  
Basert på tallmaterialet fra SSB ser en at det er de minste kommunene som både gjør det best 

og dårligst når det kommer til sykefravær. Ringsaker som stor kommune har iht KS sine tall 

en samlet sykefraværsprosent knyttet til korte og lange fravær på 11,2 prosent. Flere store 

kommuner som Sandefjord, Sola, Sandnes og Karmøy har langt lavere sykefravær, faktisk 

under 8 prosent. Av ca 400 kommuner som har rapportert tall via KS har om lag 340 

kommuner lavere sykefraværsprosent enn Ringsaker. 



SAG i Ringsaker ønsker at kommunen iverksetter tiltak for å kartlegge og redusere 

sykefravær på RE-nivå. Herunder å identifisere grupper med unormalt høyt fravær relativt til 

andre kommuner og gjøre aktive tiltak for å bedre arbeidsmiljø. Vi tror en innsats på dette 

området minst vil være selvfinansierende og har innarbeidet en moderat innsparing 

tilsvarende 0,5 mill. kroner i 2012 og 1 mill. kroner fra 2013. Positive effekter vil trolig kunne 

være langt større, men det er vanskelig å tallfeste virkningen av slike tiltak. 

9. Kulturbudsjettet 

Kulturbudsjettet kuttes med 500.000 kr. Kommunen deltar i dag i aktiviteter utenfor 

kommunens grenser hvor positive omdømmeeffekter for Ringsaker er svært begrenset. 

Opposisjonen i Ringsaker tolker det som et tegn på at kommunens kulturbudsjett bør 

innskrenkes noe. 

10. RAUS 

RAUS prosjektet videreføres og styrkes med en stilling. Rådmannens kutt på 650.000 

reverseres og det gis i tillegg en bevilgning på 600.000 kr. På sikt tror vi ordningen med Raus 

må endres, men dette er en endring som bør brukes mye tid på og som ikke bør komme som et 

raskt budsjettvedtak. 

Nedleggelsen av Raus og samlingen av alle utviklingshemmede under ett distrikt er saker som 

er av en slik karakter at vi i SAG ønsker å utsette en beslutning. Slike saker bør få en grundig 

behandling hvor de prinsipielle sidene vurderes nøye. Det er en kjensgjerning at særskolene 

rundt om i landet er nedlagt. Bakgrunnen for dette er at man over tid har sett at slike tiltak har 

en segregerende og stigmatiserende effekt. Kort sagt har dette med særskoler vist seg å være 

en dårlig løsning for elever med emosjonelle og sosiale vansker. Vi mener at alternative tiltak 

må være godt utredet og på plass, før det er aktuelt å legge ned Raus. Når det gjelder tiltak til 

funksjonshemmede har det etter ansvarsreformen vært et bærende prinsipp at 

utviklingshemmede skal få sine tjenester på lik linje med den øvrige befolkningen. Slik vi ser 

det er Rådmannens forslag segregerende. Utviklingshemmede som har tilbud om bolig vil få 

sine tjenester levert av distrikt Nes, mens de andre utviklingshemmede vil få sine tjenester fra 

nærdistriktet. Vi synes Rådmannens modell begynner å nærme seg faretruende en 

institusjonsmodell for utviklingshemmede. SAG ønsker å opprettholde Raus og beholde 

dagens organisering av tjenester til utviklingshemmede. 

11. Videooverføring 

Videreføring av ordningen med videooverføring fra kommunestyrets møter. Tiltaket har 

begrenset kostnad og er et ledd i arbeidet for et mer åpent og transparent demokrati.  

12. Brannordning 

På grunn av den økonomiske situasjonen bør administrasjonen vurdere på 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. 

13. Snørydding 

Videre bør adm. vurdere 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. 

 



 

Tom Christian Synstad (FrP) fremmet følgende forslag: 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



FrP sine forslag til tilleggspunkter under verbaldelen: 

 

 
Morten Andersen (V) fremmet følgende forslag: 
 

“Forslag til tilføyelser/endring til vedtakets punkt 1: 

VO Tekst 2012 2013 2014 2015 

50 Styrking av tiltak i barnevernet 

 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

90 Økning av eiendomsskatten fra 

2,9 til 3,1 promille og økning av 

bunnfradraget fra kr 100.000 til kr 

150.000 

-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 

 

 

Forslag til endring av vedtakets punkt 14: 

“Eiendomsskatten for 2012 settes til 3,1 promille av takstverdien. Ved utskriving av 

eiendomsskatt fastsettes det et bunnfradrag stort kr 150.000 pr godkjent boenhet over 45 m². 

Alle fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelse på fritidsboligen. “ 

 

 

Haakon Wiig (Rl) fremmet følgende forslag: 
 

Endringer under punkt 1 i innstillingen: 

 

 

Markedsføring: 

Styrking av målrettet Markedsføring av kommunen mhp på øke antall innflyttere til 

kommunen. 

Kroner 687K i 2012 og 1.mill fra 2013. Finansiering: Kutt i 2 stilinger i admin driftsenheter i 

VO11 med 687K for 2012 og 1mill fra 2013. 

 

 

 



Barnevernet: 

Styrking av barnevernet for 2012 med 2.millioner. Finansiering: Reduksjon i sentral Adm 

VO11 med 6 stillinger = totalt 2.0620mill.  

Virkning for 2013,14,15 er 3.mill hvert år som tilfalles barnevernet. 

 

Kultur: 

Styrking av lokale lag og foreninger i kultursektoren. 

Økt støtte til lag og foreninger innen musikk, drama, teater, sang etc i Ringsaker kommune 

med 250K for 2011 og 500K videre 

Finansieres ved inndragning av en stilling fra kulturkontoret VO55 med 250K for 2012 og 

500K for 2012,13,14,15 

 

Investeringsbudsjettet: 

Økt delfinansiering av byggetrinn 2 av avlastning senteret Bjønnhaug. Styrkes med 3.mill på 

investeringsbudsjettet. Finansiernes ved å utsette deler av posten 70038 Torgplass i 

Brumunddal 3.mill for 2012. (Torget står fortsatt igjen med 2.600 mill) 

 

Fritak for eiendomsskatt for folk med lav inntekt. 

De som har alminnelig inntekt under 2G, kan søke om fritak for eiendomsskatt på økonomisk 

grunnlag. Utskrift av siste likning må være vedlagt søknaden. Husstandens samlete inntekt 

legges til grunn. Kostand et sted mellom 0,5 og 1,5 millioner. Tas fra posten matproduksjon 

VO82, har ramme inntill 1.5 mill. 

 

Verbalforslag – forslag til endring av punkt 23: 

Forslaget om å se på (eventuelt legge ned skoler) i nordre Ringsaker fjernes fra Lagtidsplanen 

for 2013-2015 slik at vi ikke ødelegger vårt rykte som en kommune som ønsker å tilby vekst 

og utvikling i hele kommunen og hindre at fokus flyttes fra vekst og utvikling over i en ny 

opprivende debatt om hvilke deler av kommunen som skal miste lokaltilbudene med 

barneskole og barnehage. 

 

 

Aase Gyda Skålerud (Sp) fremmet følgende forslag: 
”Budsjettet sendes tilbake til rådmannen, og nytt budsjett legges fram uten eiendomsskatt.” 

 

Svetlana Johnsen (FrP) fremmet følgende forslag til nytt punkt i tekstdelen: 
Det opprettes et fond for å dekke eventuelle krav på ekstra innbetalinger til pensjonspremie 

fra KLP, slik at for mye innbetalt pensjonspremie fra de ”gode” årene når vi får tilbakebetalt 

fra KLP, går direkte inn i dette fondet. Forslag til navn til dette nye fondet kan for ekseempel 

være ”Pensjonsfond”.  

 

Svein Rømo (Rl) fremmet følgende forslag: 
Punkt 23 endres slik:  

”Rådmannens gis i oppdrag å legge fram en sak hvor det skisseres alternative løsninger innen 

barnehage- og skolesektoren i nordre og søndre del av kommunen.” 

 

Nytt punkt i tekstdelen: 

“En nedleggelse av basen for hjemmesykepleietjenesten ved Brøttum bo- og aktivitetssenter 

utsettes, og rådmannen bes først iverksette kommunestyrets tidligere vedtak om å evaluere 

sammenslåingen av Brøttum og Moelv til ett distrikt.” 

 

 

 



 

Oluf Maurud (KrF) fremmet følgende alternativ til punkt 16 i 

formannskapets innstilling. 
 

“Bemanningen av brannvaktlagene på Nes opprettholdes på dagens nivå. Dette finansieres ved 

bruk av disposisjonsfond.” 

 

Per Sandbakken (H) fremmet følgende forslag til endring av punkt 28 i 

formannskapets innstilling: 
 

“Kr. 300 000,- fordeles mellom historielagene, som kan utarbeide forprosjekt Prøysenhusets 

utstilling.”  

 

 

 

Votering: 
Forslag fremmet av Aase Gyda Skålerud (Sp) om å sende budsjettet tilbake til rådmannen falt 

med 3 mot 38 stemmer.  

 

 

Punkt 1 i innstillingen: 

Forslag til endring av punkt 1, som ble fremmet av Tom Synstad (FrP), falt med 2 mot 39 

stemmer. 

Forslag til endring av punkt 1, som ble fremmet av Odd-Hermann Roel Børke (H) falt med 11 

mot 20 stemmer. 

Forslag til endring av punkt 1, som ble fremmet av Morten Andersen (V) falt med 2 mot 39 

stemmer. 

Det ble votert punktvis over forslag til endring av punkt 1, som ble fremmet av Haakon Wiig 

(Rl), med slikt resultat: 

 

 Punktet om markedsføring falt med 12 mot 29 stemmer. 

 Punktet om barnevernet falt med 12 mot 29 stemmer. 

 Punktet om kultur falt med 15 mot 26 stemmer. 

 Punktet om investeringsbudsjettet falt med 13 mot 38 stemmer. 

 Punktet om fritak for eiendomsskatt for folk med lav inntekt falt med 19 mot 22 

stemmer. 

 

 

Formannskapets innstilling, punkt 1, ble vedtatt med 24 mot 17 stemmer. 

 

Formannskapets innstilling, punkt 2 til og med 8, ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble votert alternativt mellom formannskapets innstilling, punkt 9, og forslag fremmet av 

Tom Synstad (FrP). Formannskapets innstilling, punkt 9 ble vedtatt med 36 mot 5 stemmer 

 

Formannskapets innstilling, punkt 10 til og med 13 ble enstemmig vedtatt. 

 

Under punkt 14 ble resultatet av voteringen slik: 

Identisk forslag fremmet av Tom Synstad (FrP) og Odd-Hermann Roel Børke (H) falt med 15 

mot 26 stemmer. 

Forslag fremmet av Morten Andersen (V) falt med 2 mot 39 stemmer. 



Formannskapets innstilling, punkt 14, ble vedtatt med 24 mot 17 stemmer. 

 

Formannskapets innstilling, punkt 15 ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble votert alternativt mellom formannskapets innstilling, punkt 16, og identiske forslag 

fremmet av Tom Synstad (FrP) og Oluf Maurud (Krf). Formannskapets innstilling, punkt 16, 

ble vedtatt med 22 mot 19 stemmer. 

 

Formannskapets innstilling, punkt 17 til og med 22 ble enstemmig vedtatt.  

 

Forslag til endring av punkt 23, som ble fremmet av Haakon Wiig (Rl), falt med 13 mot 28 

stemmer.  

Det ble votert alternativt mellom forslag fremmet av Svein Rømo (Rl) og formannskapets 

innstilling punkt 23. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 28 mot 13 stemmer.  

 

 

Formannskapets innstilling, punkt 24 til og med 27 ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble votert alternativt mellom formannskapets innstilling, punkt 28, og forslag fremmet i 

møtet av Per Sandbakken. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 30 mot 11 stemmer. 

 

Formannskapets innstilling, punkt 29 til og med 31 ble enstemmig vedtatt. 

 

Votering over verbalforslagene fremmet av Odd-Hermann Roel Børke (H), ga følgende 

resultat: 

 

Verbalforslag nummer 1 falt med 7 mot 34 stemmer 

 

Verbalforslag nummer 2 falt med 13 mot 28 stemmer 

Verbalforslag nummer 3 falt med 10 mot 31 stemmer 

Verbalforslag nummer 4 falt med 13 mot 28 stemmer 

Verbalforslag nummer 5 falt med 13 mot 28 stemmer 

Verbalforslag nummer 6 falt med 10 mot 31 stemmer 

Verbalforslag nummer 7 falt med 14 mot 27 stemmer 

Verbalforslag nummer 8 falt med 13 mot 28 stemmer 

Verbalforslag nummer 9 falt med 13 mot 28 stemmer 

Verbalforslag nummer 10 falt med 12 mot 29 stemmer 

Verbalforslag nummer 11 var stemt over tidligere. 

Verbalforslag nummer 12 falt med 6 mot 35 stemmer 

Verbalforslag nummer 13 ble vedtatt med 33 mot 8 stemmer 

 

 

Votering over verbalforslagene fremmet av Tom Synstad (FrP), ga følgende resultat: 

Verbalforslag nummer 1 falt med 10 mot 31 stemmer. 

Verbalforslag nummer 2 falt med 13 mot 28 stemmer. 

Verbalforslag nummer 3 falt med 11 mot 30 stemmer. 

Verbalforslag nummer 4 falt med 5 mot 36 stemmer. 

Verbalforslag nummer 5 falt med 2 mot 39 stemmer. 

 

Forslag til nytt verbalpunkt, som ble fremmet av Svetlana Johnsen (FrP) falt med 10 mot 31 

stemmer. 

 



Forslag til nytt verbalpunkt, som ble fremmet av Svein Rømo (Rl) falt med 18 mot 23 

stemmer  

 

Formannskapets innstilling, med den endring som ble vedtatt i møtet, ble vedtatt med 24 mot 

17 stemmer. 

 

 

KST-081/11 Vedtak: 

 
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.  

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 

 

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. 

32. Administrasjonen bør. vurdere 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. 

 

 

 

 

 


