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Fakta/vurdering: 

1. Om behandlingen 

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 

(blå og rosa bok) er sendt ut ved egen ekspedisjon. 
 

Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte følger som vedlegg 3. Utskrift av 

behandlingen i ulike organer (brukerrådene, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget) 

følger som vedlegg 4 evt. ettersendes eller fremlegges i møtet alt etter når utskriftene 

foreligger. 
 

Andre innkomne uttalelser til budsjettforslaget så langt følger som vedlegg 5. Evt. andre 

uttalelser vil bli samlet opp til og med tirsdag 2.12.2014 og delt ut i formannskapets møte 

onsdag 3.12.2014. Uttalelser som mottas ved rådmannskontoret f.o.m. onsdag 3.12.2014 vil 

bli delt ut i forbindelse med kommunestyrets møte den 17.12.2014. 
 

Når formannskapet har avgitt innstilling om budsjett/økonomiplan, vil denne innstillingen 

ligge ute til alminnelig ettersyn i 2 uker frem til kommunestyrets behandling 17.12.2014. 
 

Eventuelle endringer av budsjett som følge av Stortingets vedtak om statsbudsjettet fremmes 

som egen sak på nyåret. 
 



 

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 ble vedtatt av kontrollutvalget den 2.9.2014 ved sak 31/2014, jf. 

vedlegg 1 til saksfremstillingen. Rådmannen har innarbeidet budsjettet slik det er vedtatt med 

en samlet ramme på 2,454 mill. kroner. Overføringen til kontrollutvalg og revisjon er omtalt 

på side 75 i tekstdelen (blå bok). 
 

3. Ringsaker kirkelige fellesråds budsjett 

Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke 

av 25.9.2003 regulerer i § 4-1 fremstillingen 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. 
 

Forslaget 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 6.10.2014 oversendt sitt budsjettforslag for 

2015. Det vises til vedlegg 2 i saksfremstillingen. 
 

På side 195-196 i tekstdelen (blå bok) er overføringene til kirkelig fellesråd nærmere omtalt. 
 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2015-2018 og 

årsbudsjett for 2015 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas. 
 

2. Handlingsprogrammet med økonomiplan skal være veiledende ramme for kommunens 

virksomhet i perioden. Kommunestyret ber administrasjonen om å forberede foreslåtte 

tiltak og investeringer teknisk, juridisk og finansielt, slik at tiltakene/arbeidene etter 

nødvendig godkjenning og bevilgning kan iverksettes som forutsatt i 

handlingsprogrammet med økonomiplan. 
 

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

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 1.1.2015 reglement om normering av økonomisk sosialhjelp 

etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen slik det fremgår av 

rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen. Rådmannen har 

fullmakt til å ajourføre veiledende satser for livsopphold og botilskudd i samsvar med 

statens veiledende satser når disse foreligger. 
 

7. Det vedtas nye priser og betalingssatser med virkning fra 1.1.2015 slik det fremgår av 

rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen. 
 

8. Eiendomsskatten for 2015 settes til 4,6 promille av takstverdien. Ved utskriving av 

eiendomsskatt fastsettes det et bunnfradrag stort kr 110.000 pr. godkjent boenhet over 45 

m². Alle fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelse på fritidsboligen. 
 

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

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

10. Satsene for folkevalgtes møtegodtgjøring iht. godtgjørelsesreglementet vedtatt i k.sak 

82/2011 øker med om lag 3,53 % fra 1.1.2015. Godtgjøring etter ordinær sats øker fra       

kr 777 til kr 804 for medlemmer og fra kr 932 til kr 965 for leder. Godtgjøring etter 

forhøyet sats øker fra kr 2.392 til kr 2.476 for medlemmer og fra kr 3.365 til kr 3.483 for 

leder. Ordførers godtgjøring fastsettes med virkning fra 1.1.2015 til å utgjøre et beløp 

stort kr 938.000.   
 

11. Det vedtas partistøtte for 2015 med et grunnbeløp på kr 1.985 til hvert parti som er 

representert i kommunestyret og et tilleggsbeløp på kr 1.743 for hver representant det 

enkelte parti har i kommunestyret, jf. vedtak i k.sak 109/2008. 
 

12. Det vedtas en foreløpig sats til driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager 

inkludert administrasjonskostnader på kr 188.273 pr. heltidsplass 0-2 år og kr 90.640 pr. 

heltidsplass 3-5 år. Det brukes nasjonssats for kapitaltilskudd til ordinære ikke-

kommunale barnehager. For ikke-kommunale familiebarnehager brukes nasjonale satser 

for drifts- og kapitaltilskudd. 
 

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

kr 23.290 for 2015, jf. vedtak i f.sak 137/2006. 
 

14. Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2015 tas til orientering. Ringsaker 

kommunes bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2015 fastsettes til kr 

17.155.000, 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. 
 

15. Kontrollutvalgets budsjett for 2015 fastsettes til kr 2.454.000.  
 

16. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 256,435 mill. kroner med løpetid 30 år til 

finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2015. Det tas opp 30 

mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. 
 

17. Det vedtas å øke avdragstiden for ett av kommunens eldre lån i Kommunalbanken. 



Avdragstiden på lån 20090496 med restgjeld på kr 157.521.970 økes fra 20 år til 30 år. 
 

18. Det vedtas å øke satsen for oppmuntringspenger til brukere ved Ringsaker AO-senter fra   

kr 4 til kr 8 fra 1.1.2015, jf. k.sak 25/2014. 
 

19. Ringsaker kommunes omsorgspris for 2015 fastsettes til kr 10.000, jf. vedtak i k.sak 

45/2014. 
 

20. Ringsaker kommunes inkluderingspris for 2015 fastsettes kr 10.000, jf. vedtak i k.sak 

27/2014. 
 

21. Servicesenteret i Moelv overtar ansvaret for rådgivnings- og veiledningsoppgaver fra 

NAV sitt servicepunkt i Moelv fra 1.4.2015. 
 

22. Det vedtas en timetallsutvidelse i engelsk og matematikk for 1.- 4. trinn med en time pr. 

uke pr. trinn i hvert av fagene fra skoleåret 2015/2016.  
 

23. Leksehjelp som en obligatorisk timeutvidelse på 1.-4. trinn, jf. k.sak 43/2010, avvikles 

fra og med skoleslutt våren 2015. Leksehjelp igangsettes som et frivillig tilbud i tråd 

med opplæringsloven § 13-7a og forskrift til opplæringsloven § 1A-1, fra og med 

skolestart høsten 2015. Tilbudet organiseres og tilrettelegges ved den enkelte skole. 
 

 

Rådmannen i Ringsaker, den 21.11.2014 
 

 Jørn Strand  

 

Rita Hidemstrædet 

   økonomisjef 
 

  

     Espen Hvalby 

assisterende rådmann 

 

 

 

 

 

03.12.2014 FORMANNSKAPET 

  

Forslag fremmet i møtet: 
Geir Roger Borgedal (Ap) fremmet slikt forslag til endringer og tillegg i vedtaket: 

"Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2015-2018 og årsbudsjett 

for 2015slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer: 

 

Driftsbudsjett:               (tall i tusen 

kroner) 

V     

O 

Tekst 2015 2016 2017 2018 

11 Antallet lærlinger økes fra 36 til 38 

fra 1.7.2015. Deretter 2 hvert år. 

160 480 800 1 120 

40 Økning av sats 

oppmuntringspenger 

 

0 100 200 300 



90 Bruk av disposisjonsfond 

 

-160 -580   -1 000 -1 420 

 

Investeringsbudsjett:              (tall i tusen 

kroner) 

VO Tekst 2015 2016 2017 2018 

62 Gatelys i kommunale boligfelt 1 000 1 000 1 000 1 000 

90 Bruk av investeringsfond 

 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

 

  

18. Det vedtas å øke satsen for oppmuntringspenger til brukere ved Ringsaker AO-

senter fra kr 4 til kr 8 fra 1.1.2015, jf. k.sak 25/2014, og en videre oppjustering fra 

2016 med 1 kr hvert år i økonomiplanperioden.  

 

24. Antall lærlinger økes fra 36 til 38 fra 1.7.2015. Deretter med to lærlinger hvert år i 

økonomiplanperioden, jf. k.sak 107/2012 punkt 23.  

 

25. Rådmannen bes i løpet av våren 2015 om å legge fram en helhetlig sak om 

kommunens arbeid mot mobbing i barnehager og skoler, herunder rutiner og 

registreringssystemer. 

 

26. Rådmannen bes om åutarbeide en prioriteringsplan for gatelys i kommunale 

boligfelt. 

 

27. Rådmannen bes i løpet av 2015 om å legge fram en evaluering av tiltaksplanen 

mot vold i nære relasjoner. 

 

28. Rådmannen besi løpet av 2015 legge til rette for at alle beboerne på bo- og 

aktivitetssentrene har tilgang til trådløst nett og mulighet for flere TV-kanaler, for eget 

abonnement.   

 

 

Odd-Hermann Roel Børke (H) fremmet følgende forslag til endringer og tillegg til 

innstillingen:  

 

1. 2015 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende 

endringer: 

 

Driftsbudsjett:                 (tall i tusen kroner) 

VO Tekst 2015 2016 2017 2018 

10 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

           -27             -99             -151           -197  

11 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

           -311        -1 243          -1 866          -2 488  

20 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

            -521       -2 083          -3 124           -4 165  

30 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

            -954        -3 797          -5 679           -7 561  



40 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

                    

-    

                    

-    

                    -                        -    

50 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

                    

-    

                    

-    

                    -                        -    

51 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

                    

-    

                    

-    

                    -                        -    

52 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

          -45          -181          -271           -362  

55 Effektiviseringskrav på 1 % 

årlig 

         -314          -630           -944          -629  

56 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

             -17             -67           -101          -134  

57 Effektiviseringskrav på 1 % 

årlig 

              -70          -140          -210          -140  

60 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

           -51           -203          -304         -405  

61 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

          -14             -57             -86          -115  

62 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

           -79           -316          -474          -632  

63 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

               -2                -7               -11               -14  

70 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

             -12              -47                -71               -94  

71 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

             -22              -88          -131          -175  

80 Konkurranseutsette renhold, 5 

% innsparing i 2015, 10 % fra 

2016 

      -2 582        -5 139       -5 154       -5 188  

81 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

årlig, halvårseffekt 2015 

        -159          -636          -954       -1 288  

82 Konkurranseutsette 

matproduksjon, 5 % innsparing 

i 2015, 10 % fra 2016 

       -849       -1 697        -1 697       -1 697  

87 Effektiviseringskrav på 0,5 % 

Ringsaker kirkelige fellesråd 

        -85       -171       -171        -171  

 Sum rammereduksjon      -6 114    -16 601      -21 399      -25 455  

90 Reduksjon i eiendomsskatten       5 829       16 316       21 114       25 170  

40 Avsetning BPA           285  285 285 285 

 Sum disponeringer       6 114       16 601       21 399       25 455  

 

Investeringsbudsjett:         (tall i tusen kroner) 

VO  2015 2016 2017 2018 

55 Utendørs skateanlegg          -500                 -                   -                   -    

55 Ungdomskafèi Brumunddal      -3 500                  -                   -                   -    

55 Reetablering av trialtilbudet       -1 500                  -                   -                   -    

 Sum reduksjoner    - 5 500                  -                   -                   -    



      

62 Gatelys Mørkvedfeltet        1 500                  -                   -                   -    

62 Gatelys Elgtråkkefeltet        1 500                  -                   -                    -    

90 Reduksjon i låneopptak        2 500                  -                   -                    -    

 Sum disponeringer      5 500                  -                   -                    -    

 

Kommentar: 

Kuttenes innhold i form av tiltak må vedtas i egen sak.  

 

8. Eiendomsskatten for 2015 settes til 4,4 promille av takstverdien. Ved utskriving av 

eiendomsskatt fastsettes det et bunnfradrag stort kr 110.000 pr. godkjent boenhet 

over 45 m². Alle fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelse på 

fritidsboligen. 

 

Nye verbalpunkter: 

1. Meget bekymret når grepet å øke nedbetalingstid på lån iverksettes.  

2. Vurder helt eller delvis ansettelsesstopp. 

3. Vurdere innvesteringsstopp pånye prosjekter. 

4. Reåpne mulighet for at BPA-brukere kan velge ekstern leverandør. 

5. Ikke gjennomføre gratisordning Åpen bakke NÅ. 

6. Opprettholde tjeneste til NAV i Moelv - uendret. 

7. Ikke etablere ungdomskafé nå, ei heller Skatepark og oppgradering Trial-bane. 

8. Generelt kutte ut gratis servering ved kommunale arrangement.Vi har ikke råd til dette. 

 

 

Åse Gyda Skålerud (Sp) fremmet følgende forslag: 

 

1. Eiendomsskatten fryses på 2014 nivå. 

Inndekning:Det inndras stillinger, dette tas opp i egen sak senere. (Ref pkt 8 i 

innstillingen) 

 

2. Satsene for folkevalgtes møtegodtgjøring beholdes på 2014- nivå. (Ref pkt 10 i 

innstillingen) 

 

Anita Ihle Steen (Ap) fremmet følgende forslag til endret punkt 7 i vedtaket: 

 

"Det vedtas nye priser og betalingssatser med virking fra 1.1.2015, slik det fremgår av 

rådmannens forslag til hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen. Nye satser for 

foreldrebetaling i barnehager gjelder med virkning fra 1.5.2015." 

 

Votering: 
Punkt 1 i forslag fremmet av Åse Gyda Skålerud (Sp),  fikk 2 stemmer og falt. 

Rådmannens innstilling, punkt 1, fikk ingen stemmer og falt. 

Alternativt forslag til punkt 1 i rådmannens innstilling som ble fremmet av Odd-Hermann 

Roel Børke (H), fikk 2 stemmer og falt. 

Alternativt forslag til punkt 1 i rådmannens innstilling som ble fremmet av Geir Roger 

Borgedal (Ap), ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer.  

Rådmannens innstilling punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens innstilling punkt 4 ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. 

Rådmannens innstilling punkt 5 og 6 ble enstemmig vedatt. 



Rådmannens innstilling punkt punkt 7, med endring som foreslått av Anita Ihle Steen (Ap) , 

ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til ending av punkt 8 i innstillingen, som ble fremmet av Odd-Hermann Roel Børke 

(H) fikk 2 stemmer og falt. 

Rådmannens innstilling punkt 8 ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. 

Rådmannens innstilling punkt 9 ble enstemmig vedtatt. 

Det ble votert alternativt melom rådmannens innstilling punkt 10 og punkt 2 i forslag fremmet 

av Åse Gyda Skålerud (Sp).  

Rådmannens innstilling punkt 10 ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. 

Rådmannens innstilling punkt 11 til og med 13 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens innstilling punkt 14 ble vedtatt med 10 mot 1 stemmer. 

Rådmannens innstilling punkt 15 og 16 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens innstilling punkt 17 ble vedatt med 10 mot 1 stemmer. 

Rådmannens innstilling punkt 18 med endring foreslått av Geir Roger Borgedal (Ap) ble 

enstemmig vedtatt.  

Rådmannens innstilling punkt 19 og 20 ble enstemmig vedtatt.  

Rådmannens innstilling punkt 21 ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. 

Rådmannens innstilling punkt 22 og 23 ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til nytt punkt 24, som ble fremmet av Geir Roger Borgedal (Ap) ble enstemmig 

vedtatt. 

Forslag til nytt punkt 25, som ble fremmet av Geir Roger Borgedal (Ap) ble enstemmig 

vedtatt. 

Forslag til nytt punkt 26, som ble fremmet av Geir Roger Borgedal (Ap) ble vedtatt med 10 

mot 2 stemmer. 

Forslag til nytt punkt 27, som ble fremmet av Geir Roger Borgedal (Ap) ble enstemmig 

vedtatt. 

Forslag til nytt punkt 28 som ble fremmet av Geir Roger Borgedal (Ap) ble enstemmig 

vedtatt. 

Forslag til nye verbalpunkter som ble fremmet av Odd-Hermann Roel Børke (H) fikk 2 

stemmer  og falt. 

Det ble til slutt votert over hele innstillingen til kommunestyret med de endringer som ble 

vedtatt i møtet.  

Resultatet av denne voteringen ble 8 stemmer for og 3 mot.  

 

FSK - 172/14: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2015-2018 og 

årsbudsjett for 2015 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med 

følgende endringer: 
 

Driftsbudsjett:               (tall i tusen 

kroner) 

VO Tekst 2015 2016 2017 2018 

11 Antallet lærlinger økes fra 36 til 38 

fra 1.7.2015. Deretter 2 hvert år. 

160 480 800 1 120 

40 Økning av sats 

oppmuntringspenger 

 

0 100 200 300 

90 Bruk av disposisjonsfond 

 

-160 -580   -1 000 -1 420 



 

Investeringsbudsjett:              (tall i tusen 

kroner) 

VO Tekst 2015 2016 2017 2018 

62 Gatelys i kommunale boligfelt 1 000 1 000 1 000 1 000 

90 Bruk av investeringsfond 

 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

 

1.  

2. Handlingsprogrammet med økonomiplan skal være veiledende ramme for kommunens 

virksomhet i perioden. Kommunestyret ber administrasjonen om å forberede foreslåtte 

tiltak og investeringer teknisk, juridisk og finansielt, slik at tiltakene/arbeidene etter 

nødvendig godkjenning og bevilgning kan iverksettes som forutsatt i 

handlingsprogrammet med økonomiplan. 

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

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 1.1.2015 reglement om normering av økonomisk sosialhjelp 

etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen slik det fremgår av 

rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen. Rådmannen har 

fullmakt til å ajourføre veiledende satser for livsopphold og botilskudd i samsvar med 

statens veiledende satser når disse foreligger. 

7. Det vedtas nye priser og betalingssatser med virkning fra 1.1.2015 slik det fremgår av 

rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen. Nye satser for 

foreldrebetaling i barnehager gjelder med virkning fra 1.5.2015.  

8. Eiendomsskatten for 2015 settes til 4,6 promille av takstverdien. Ved utskriving av 

eiendomsskatt fastsettes det et bunnfradrag stort kr 110.000 pr. godkjent boenhet over 45 

m². Alle fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelse på fritidsboligen. 

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

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

10. Satsene for folkevalgtes møtegodtgjøring iht. godtgjørelsesreglementet vedtatt i k.sak 

82/2011 øker med om lag 3,53 % fra 1.1.2015. Godtgjøring etter ordinær sats øker fra       

kr 777 til kr 804 for medlemmer og fra kr 932 til kr 965 for leder. Godtgjøring etter 

forhøyet sats øker fra kr 2.392 til kr 2.476 for medlemmer og fra kr 3.365 til kr 3.483 for 

leder. Ordførers godtgjøring fastsettes med virkning fra 1.1.2015 til å utgjøre et beløp 

stort kr 938.000.   

11. Det vedtas partistøtte for 2015 med et grunnbeløp på kr 1.985 til hvert parti som er 

representert i kommunestyret og et tilleggsbeløp på kr 1.743 for hver representant det 

enkelte parti har i kommunestyret, jf. vedtak i k.sak 109/2008. 

12. Det vedtas en foreløpig sats til driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager 

inkludert administrasjonskostnader på kr 188.273 pr. heltidsplass 0-2 år og kr 90.640 pr. 

heltidsplass 3-5 år. Det brukes nasjonssats for kapitaltilskudd til ordinære ikke-

kommunale barnehager. For ikke-kommunale familiebarnehager brukes nasjonale satser 

for drifts- og kapitaltilskudd. 

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

23.290 for 2015, jf. vedtak i f.sak 137/2006. 

14. Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2015 tas til orientering. Ringsaker 



kommunes bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2015 fastsettes til kr 

17.155.000, 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. 

15. Kontrollutvalgets budsjett for 2015 fastsettes til kr 2.454.000.  

16. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 256,435 mill. kroner med løpetid 30 år til 

finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2015. Det tas opp 30 

mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. 

17. Det vedtas å øke avdragstiden for ett av kommunens eldre lån i Kommunalbanken. 

Avdragstiden på lån 20090496 med restgjeld på kr 157.521.970 økes fra 20 år til 30 år. 
18. Det vedtas å øke satsen for oppmuntringspenger til brukere ved Ringsaker AO-senter fra kr 4 til 

kr 8 fra 1.1.2015, jf. k.sak 25/2014, og en videre oppjustering fra 2016 med 1 krhvert åri 

økonomiplanperioden. 

19. Ringsaker kommunes omsorgspris for 2015 fastsettes til kr 10.000, jf. vedtak i k.sak 

45/2014. 

20. Ringsaker kommunes inkluderingspris for 2015 fastsettes kr 10.000, jf. vedtak i k.sak 

27/2014. 

21. Servicesenteret i Moelv overtar ansvaret for rådgivnings- og veiledningsoppgaver fra 

NAV sitt servicepunkt i Moelv fra 1.4.2015. 

22. Det vedtas en timetallsutvidelse i engelsk og matematikk for 1.- 4. trinn med en time pr. 

uke pr. trinn i hvert av fagene fra skoleåret 2015/2016.  

23. Leksehjelp som en obligatorisk timeutvidelse på 1.-4. trinn, jf. k.sak 43/2010, avvikles 

fra og med skoleslutt våren 2015. Leksehjelp igangsettes som et frivillig tilbud i tråd 

med opplæringsloven § 13-7a og forskrift til opplæringsloven § 1A-1, fra og med 

skolestart høsten 2015. Tilbudet organiseres og tilrettelegges ved den enkelte skole. 
24. Antall lærlinger økes fra 36 til 38 fra 1.7.2015. Deretter med to lærlinger hvert år i 

økonomiplanperioden, jf. k.sak 107/2012 punkt 23.  

25. Rådmannen bes i løpet av våren 2015 om ålegge fram en helhetlig sak om kommunens arbeid 

mot mobbing i barnehager og skoler, herunder rutiner og registreringssystemer. 

26. Rådmannen bes om åutarbeide en prioriteringsplan for gatelys i kommunale boligfelt. 

27. Rådmannen bes i løpet av 2015 om å legge fram en evaluering av tiltaksplanen mot vold i nære 

relasjoner. 

28. Rådmannen besi løpet av 2015 legge til rette for at alle beboerne på bo- og aktivitetssentrene har 

tilgang til trådløst nett og mulighet for flere TV-kanaler, for eget abonnement. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


