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Dokumenter: 
Tekstdel (blå bok) til rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag Egen utsendelse 
Talldelen (rosa bok) til rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag Egen utsendelse 
Årsbudsjett 2016 for kontrollutvalget Vedlegg 1 
Årsbudsjett 2016 for Ringsaker kirkelige fellesråd Vedlegg 2 
Oppdatert oversikt over endringer i stillingshjemler Vedlegg 3 
Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Vedlegg 4 
Utskrift av behandling i brukerrådene, administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget 
Vedlegg 5/ ettersendes 
Andre uttalelser til rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag Vedlegg 6/ ettersendes  !
Fakta/vurdering:  
1. Om behandlingen 
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 
(blå og rosa bok) er sendt ut ved egen ekspedisjon. !
Ny oppdatert oversikt over endringer i stillingshjemler, jfr. hoveddel VI i rosa bok, følger 
som vedlegg 3. Endring av stillingskoder for demensenheten er tatt ut av stillingsendringene 
i rosa bok, da dette følger de ordinære rutiner for endring i organisasjons- og 
bemanningsplanen og behandles derfor ikke i budsjettet. Opprettelse av tre stillinger som 
assisterende skoleledere gjelder fra skolestart 1.8.2016, og ikke fra 1.1.2016 slik det fremgår 
av rosa bok. Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte følger som vedlegg 4.  !
Utskrift av behandlingen i ulike organer (brukerrådene, administrasjonsutvalget, 
arbeidsmiljøutvalget) følger som vedlegg 5 evt. ettersendes eller fremlegges i møtet alt etter 
når utskriftene foreligger. !
Andre innkomne uttalelser til budsjettforslaget så langt følger som vedlegg 6. Evt. andre 
uttalelser vil bli samlet opp til og med tirsdag 1.12.2015 og delt ut i formannskapets møte 
onsdag 2.12.2015. Uttalelser som mottas ved rådmannskontoret f.o.m. onsdag 3.12.2015 vil 
bli delt ut i forbindelse med kommunestyrets møte den 21.12.2015. !
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 20.10.2015 ved sak 46/2015, 
jf. vedlegg 1 til saksfremstillingen. Rådmannen har innarbeidet budsjettet slik det er vedtatt 
med en samlet ramme på 2,524 mill. kroner. Overføringen til kontrollutvalg og revisjon er 
omtalt på side 73 og 74 i tekstdelen (blå bok). !
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Forslag til vedtak:  !
1.Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2016-2019 og 
årsbudsjett for 2016 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas. 

!
2.Handlingsprogrammet med økonomiplan skal være veiledende ramme for kommunens 
virksomhet i perioden. Kommunestyret ber administrasjonen om å forberede foreslåtte 
tiltak og investeringer teknisk, juridisk og finansielt, slik at tiltakene/arbeidene etter 
nødvendig godkjenning og bevilgning kan iverksettes som forutsatt i 
handlingsprogrammet med økonomiplan. 

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

!
4.Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen 
av budsjettinnstillingen, jf. vedlegg 3.  

!
5.Det inndras eksisterende stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i 
talldelen av budsjettinnstillingen, jf. vedlegg 3.  

!
6.Det vedtas med virkning fra 1.1.2016 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 1.1.2016 slik det fremgår av 
rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen.  

!
8.Eiendomsskatten for 2016 settes til 4,75 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. 

!
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Funksjonshemmedes råds uttalelse til budsjettet ble delt ut før møtet. 

!
Forslag fremmet i møtet: 

Unni Lund Haugli (Ap) fremmet følgende forslag til tillegg til punkt 1 i innstillingen: 

1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2016-2019og 
årsbudsjett for 2016 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med 
følgende endringer: 

                                                                                                              (tall i tusen 
kroner) 

VO Tekst 2016 2017 2018 2019 
55 Kommunalt anleggstilskudd til idrettsanlegg  1.000 1.000 1.000 

87 Kirkelig fellesråd, tilskudd øremerket nytt orgel i Ringsaker Kirke  750 750
 750 

90 Bruk av disposisjonsfond 
  1.750   1.750 1.750 ! !

  
Videre foreslo hun følgende nye verbalpunkter:  !
18.  Kommunalt anleggstilskudd ved spillemidler til idrettsanlegg økes med 1 mill. kroner 
årlig f.o.m. budsjett 2017.  !
19. Det innarbeides et økt tilskudd påkr 750.000til Kirkelig fellesråd pr.år i en 4 års periode 
f.o.m. 2017, totalt 3 mill. kroner, som øremerkes nytt orgel i Ringsaker kirke. Resterende 
finansiering av orgelet forutsettes det at Kirkelig Fellesråd ordner selv.  !
20. Det utarbeides en overordnet plan for frivillighetsarbeid i Ringsaker kommune i løpet 
av våren 2017. En av komiteene får utredningsansvaret. Rådmannen bistår med 
utredningressurser. !
21. I løpet av 2016 legges det fram en helhetlig sak for kommunens ergoterapitilbud sett 
opp i mot målsettingen om forebygging og mestring, jf. kommunens overordnede strategi 
for helse- og omsorgstjenestene. Omsorgskomiteen får utredningsansvaret. Rådmannen 
bistår med utredningressurser. !
22. Behovet for basseng til svømmeopplæring er prekært i nordre del av kommunen. Det er 
derfor viktig at utbygging av et komplett svømmeanlegg i Moelv pågår fortløpende, samt at 
det utarbeides rom- ogfunksjonsprogram for erstatningsbasseng ved Brøttum skole. !

Kai Smeby (SV) fremmet følgende forslag til nytt punkt i verbaldelen: 
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Innstilling til kommunestyret: !
1.Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2016-2019 og 
årsbudsjett for 2016 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med 
følgende endringer: 

VO Tekst 2016 2017 2018 2019 
55 Kommunalt anleggstilskudd til idrettsanlegg  1.000 1.000 1.000 

87 Kirkelig fellesråd, tilskudd øremerket nytt orgel i Ringsaker Kirke  750 750
 750 

90 Bruk av disposisjonsfond 
  1.750   1.750 1.750 !

2.Handlingsprogrammet med økonomiplan skal være veiledende ramme for kommunens 
virksomhet i perioden. Kommunestyret ber administrasjonen om å forberede foreslåtte 
tiltak og investeringer teknisk, juridisk og finansielt, slik at tiltakene/arbeidene etter 
nødvendig godkjenning og bevilgning kan iverksettes som forutsatt i 
handlingsprogrammet med økonomiplan. 

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

!
4.Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen 
av budsjettinnstillingen, jf. vedlegg 3.  

!
5.Det inndras eksisterende stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i 
talldelen av budsjettinnstillingen, jf. vedlegg 3.  

!
6.Det vedtas med virkning fra 1.1.2016 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 1.1.2016 slik det fremgår av 
rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen.  

!
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