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4.1 Politiske styringsorganer mv. (VO nr 10) 
 

4.1.1 Innledning 

Virksomhetsområdet omfatter de sentrale folkevalgte styringsorganer som kommunestyret, 

formannskapet, komitéene, landbruksnemnda og kontrollutvalget. I tillegg inngår politiske styrer, råd 

og utvalg, politiske ad-hoc-komitéer samt brukerrådene. Videre omfattes støtte til politiske partier, 

kjøp av revisjonstjenester samt bidrag til interkommunale/regionale råd og samarbeidstiltak. 

 

Hovedmål:         

Beslutte hovedlinjene for kommunens virksomhet innenfor de rammer som er gitt gjennom lovgivning og 

tilgjengelige ressurser, samt sikre at vedtak, bestemmelser mv. blir fulgt. 

4.1.2 Oversiktstabeller 

Tabell 4.1.2.1 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 

2011 

Budsjett 

2012 

Forslag 

2013 

Forslag 

2014 

Forslag 

2015 

Forslag 

2016 

Driftsutgifter 11 925 8 870 10 471 9 020 10 672 9 020 

Driftsinntekter 1 828 259 402 262 402 262 

Netto driftsutgifter 10 097 8 611 10 069 8 758 10 270 8 758 

Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 

Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

4.1.3 Behovsvurderinger 

Godtgjøring folkevalgte 

Kommunestyret vedtok nytt godtgjøringsreglement i møte den 14. desember 2011, jf. k.sak 82/2011. 

Med utgangspunkt i dette reglementet er det innarbeidet et forslag om at godtgjøringen til folkevalgte 

øker med om lag 4 % fra 2013. Dette tilsvarer normal lønnsutvikling det siste året. Forslaget 

innebærer at satsene for møtegodtgjøring øker som beskrevet i tabellen her: 

 

Møtegodtgjøring 2012 2013 

Ordinær sats – medlem 720 750 

Ordinær sats – leder 866 900 

Forhøyet sats – medlem 2 220 2 310 

Forhøyet sats – leder 3 120 3 250 

  

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

2013, dvs. at denne er lagt opp til å øke fra kr 840.000 til kr 875.000. Økningen av ordførers 

godtgjøring gir tilsvarende virkninger på varaordførers godtgjørelse og frikjøpsordningen for 

formannskapet og komitélederne. 

 

Kontrollutvalg og revisjon 

Kontrollutvalget i Ringsaker behandlet eget budsjett for 2013 i møte den 11.9 2012 ved sak 56/2012. 

Rådmannen fremmer et budsjettforslag som avviker fra kontrollutvalgets vedtak. Bakgrunnen for dette 

er at kontrollutvalget i sitt vedtak har redusert budsjettet for regnskapsrevisjon til fordel for 

forvaltningsrevisjon. Rådmannen mener kommunen som deleier av Hedmark Revisjon IKS som 

minimum må budsjettere regnskapsrevisjon på det nivået selskapet selv anslår i årsbudsjett godkjent 

av representantskapet og som er oversendt kommunen i brev av 24.9.2012. Dette er i tråd med praksis. 

Rådmannens forslag til budsjett legger til grunn at regnskapsrevisjon budsjetteres med 1,784 mill. 

kroner. I budsjettet er det tatt høyde for økning av godtgjøring til medlemmer av kontrollutvalget som 

beskrevet foran. 
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Støtte til politiske partier 

Kommunestyret behandlet støtteordningen til politiske partier siste gang ved k.sak 109/2008. Her ble 

det presisert at alle politiske partier som er representert i kommunestyret skal ha støtte, uavhengig om 

de er registrert i partiregisteret eller ikke. Det ble også gjort vedtak om at grunntilskuddet skal utgjøre 

20 % av samlet tilskudd til alle partier. 

 

Etter valget høsten 2011 har kommunestyret i Ringsaker en økning på ett parti i forhold til forrige 

kommunestyreperiode.  

 

I budsjettet for 2013 er det forutsatt at samlet støtte til politiske partier øker med om lag 1,6 % til kr 

86.406. For å ivareta vedtaket om at grunnbeløpet skal utgjøre 20 %, gir dette kr 1.920 i grunnbeløp 

og kr 1.686 i representantstøtte. Følgende oversikt viser detaljene for 2013:       

 

Type tilskudd Antall                 Sats               Sum   Prosentfordeling 

Grunnbeløp 9 partier kr 1.920 kr 17.280 20,0 % 

Representantbeløp 41 representanter kr 1.686 kr 69.126 80,0 % 

   kr 86.406 100,0 % 

4.1.4 Standardendringer og nye driftstiltak 

Reduksjon i budsjettet til brukerråd 

Det er innarbeidet et kutt på kr 34.000 i budsjettet til brukerrådene. Tiltaket innebærer ikke en 

reduksjon av aktiviteten ved brukerrådene og heller ikke forutsetningen om at hvert av de tre 

brukerrådene har kr 20.000 hver til disposisjon i løpet av året. Tiltaket er gjennomførbart da øvrige 

budsjettposter for godtgjøring har vært høyere enn faktisk aktivitet.  

 

Reduksjon av forvaltningsrevisjon 

Budsjettet til forvaltningsrevisjon utgjør prisframskrevet fra 2012 om lag kr 310.000. Rådmannen 

foreslår å redusere dette med kr 100.000 som et budsjettiltak. Rammen for forvaltningsrevisjon i 2013 

utgjør med dette kr 210.000. 

 

 


