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4.19 Overføringer (VO nr. 87) 

4.19.1 Innledning 

Virksomhetsområdet omfatter alle faste overføringer og tilskudd fra Ringsaker kommune. Det er 
overføringer til kirkelig fellesråd, muséer, arbeidsmarkedsbedrifter, regionale reiselivsorganisasjoner, 
frivilligsentraler i kommunen, samt overføringer til interkommunale samarbeidsordninger om 
krisesenter og incestsenter. 

4.19.2 Oversiktstabeller 

Tabell 4.19.2.1 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 30 988 32 064 29 582 29 582 29 432 29 432 
Driftsinntekter 1 165 0 854 854 854 854 
Netto driftsutgifter 29 823 32 064 28 728 28 728 28 578 28 578 
Investeringsutgifter 8 500 4 500 6 000 4 500 4 500 4 500 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto 
investeringsutgifter 

8 500 4 500 6 000 4 500 4 500 4 500 

4.19.3 Behovsvurderinger  

Virksomhetsområdets netto driftsutgifter er budsjettmessig fordelt som vist i tabellen under. 

Tabell 4.19.3.1 Fordeling av driftsbevilgningen til virksomhetsområde 87 Overføringer 
2021 2022 2023 2024 

Ringsaker kirkelige fellesråd 20 419 000 20 419 000 20 419 000 20 419 000 
Stiftelsen Norsk kulturarv 15 000 15 000 15 000 15 000 
Visit Innlandet 623 000 623 000 623 000 623 000 
Osloregionen 125 000 125 000 125 000 125 000 
Destinasjon Sjusjøen 283 000 283 000 283 000 283 000 
Ringsakerfjellet Fritid 800 000 800 000 800 000 800 000 
Skiløyper i Ringsakerfjellet 227 000 227 000 227 000 227 000 
Providor AS 1 472 000 1 472 000 1 472 000 1 472 000 
Mjøsanker AS 453 000 453 000 453 000 453 000 
Frivilligsentraler og eldresenter 692 000 692 000 692 000 692 000 
Natteravnene i Ringsaker 26 000 26 000 26 000 26 000 
Jønsberg 4H-gård 46 000 46 000 46 000 46 000 
NVIO, avd. Hamar og omegn * 36 000 36 000 36 000 36 000 
Funkis IL  150 000 150 000 0 0 
Hamar krisesenter 3 010 000 3 010 000 3 010 000 3 010 000 
SMISO ** 280 000 280 000 280 000 280 000 
Kirkens SOS 71 000 71 000 71 000 71 000 
Sum 28 728 000 28 728 000 28 578 000 28 578 000 

* Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner; avd. Hamar og omegn 
** Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 

Ringsaker kirkelige fellesråd 
Ringsaker kirkelige fellesråds budsjettforslag for 2021 er oversendt rådmannen ved brev datert 
20.11.2020, og vil følge som trykt vedlegg til rådmannens saksfremstilling om budsjettet. Det vises til 
budsjettforslag fra fellesrådet for en nærmere beskrivelse av innholdet i dette.  
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Det er i tråd med tidligere praksis innarbeidet helårsvirkningen av lønnsoppgjøret for 2020. Det vil 
dessuten bli gitt en kompensasjon etter 2. tertial 2021 for deler av lønnsoppgjøret og 
reguleringspremien for 2021. 
 
I driftstilskuddet er det innarbeidet kr 150.000 for å dekke avdrag på et lån inntil 3 mill. kroner som 
er tatt opp for å finansiere nødvendig utbedring av taket på Ringsaker kirke, jf. k.sak 93/2009. Renter 
forutsettes dekket av tilskudd fra den statlige rentekompensasjonsordningen for kirkebygg. 
 
I rådmannens budsjettforslag er det lagt opp til en overføring på til sammen 20,419 mill. kroner til 
Ringsaker kirkelige fellesråd. Det er innarbeidet en reduksjon i tilskuddet til Ringsaker kirkelige 
fellesråd med kr 500.000 fra 2021. 
 
Det er over kommunens investeringsbudsjett ført opp 4,5 mill. kroner til rehabilitering av kirkene 
årlig i perioden 2021-2024. Det er ført opp 1,5 mill. kroner til slukkeanlegg ved Ringsaker kirke i 2021. 
 
Stiftelsen Norsk kulturarv 
Norsk kulturarv arbeider for å synliggjøre kulturminneverdier gjennom næringsutvikling og aktiv 
bruk. Til dette samarbeidet budsjetteres det årlig med kr 15.000, jf. f.sak 188/2009. 
 
Visit Innlandet 
Ringsaker kommune deltar i reiselivsselskapet Visit Innlandet. Det er budsjettert med et årlig tilskudd 
på kr 623.000. 
 
Osloregionen 
Ringsaker kommune ble tatt opp som medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen med virkning fra 
1.1.2017, samt deltagelse i Oslo Brand Alliance. Det er budsjettert med et tilskudd på kr 125.000 
årlig. Medlemskontingenten beregnes ut fra innbyggertall i de ulike kommunene og 
fylkeskommunene. 
 
Destinasjon Sjusjøen 
Det er budsjettert med et årlig tilskudd på kr 283.000 til finansiering av tiltak etter nærmere 
vurdering i Destinasjon Sjusjøens handlingsplan. 
 
Ringsakerfjellet Fritid 
Det er budsjettert med et årlig tilskudd på kr 800.000 til løypekjøring på Sjusjøen. 
 
Skiløyper i Ringsaker fjellet 
Det er budsjettert med et tilskudd på kr 227.000 årlig til løypekjøring i Ringsakerfjellet. Tilskuddet må 
sees i sammenheng med tilskuddet til Ringsakerfjellet Fritid. Det er en målsetting om at kommunen 
totalt sett skal dekke ca. 1/3 av totalutgiftene ved løypekjøring i Ringsakerfjellet. 
 
Providor AS 
Providor AS er et heleid kommunalt selskap. Selskapet sysselsetter yrkeshemmede arbeidstakere og 
mottar driftstilskudd fra staten og kommunen. Det er budsjettert med et årlig tilskudd på 1,472 mill. 
kroner til dekning av egenandel for til sammen 31 VTA-arbeidsplasser. 
 
Mjøsanker AS 
Mjøsanker AS er en produksjonsbedrift for yrkeshemmede. Gjennom veiledning, motivasjon og 
tilrettelegging skal mennesker hjelpes tilbake til arbeidslivet eller få et tilbud om tilrettelagt arbeid. 
Det budsjetteres årlig kr 453.000 til Mjøsanker AS til dekning av kommunal medfinansiering på minst 
25 % av statlig støtte pr. godkjent VTA-plass, og til en distribusjonsløsning for lokalmat. 
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Aktivitetstilskudd eldre 
Den aktuelle bevilgningen på kr 692.000 gjelder tilskudd til frivilligsentraler og eldresenter, og i 2021 
fordeles det som følgende: 
 
Moelv frivilligsentral      kr 257.000 
Brumunddal frivilligsentral     kr 311.000 
Stiftelsen Buttekverntunet eldresenter    kr 124.000  
 
Den statlige finansieringen av frivilligsentralene overføres fra 2021 til et øremerket tilskudd under 
Kulturdepartementets budsjett for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store 
kommuner.  
 
Natteravnene i Ringsaker 
Natteravnene i Ringsaker er et frivillig foreldreinitiativ som har pågått i flere år. Det er i dag 
organiserte natteravngrupper i Moelv, Brumunddal og Nes. I samsvar med formannskapets vedtak i 
f.sak 239/2007 er det innarbeidet årlig økonomisk støtte til natteravnene. I 2021 er tilskuddet fordelt 
slik: 
 
Brumunddal – natteravnene v/frivilligsentralen  kr  11.000 
Moelv – natteravnene v/Garveriet   kr    9.000 
Nes – natteravnene v/FAU Nes ungdomsskole  kr    6.000 
 
Jønsberg 4H-gård 
Det er budsjettert med et årlig tilskudd til Jønsberg 4H-gård på kr 46.000. Ringsaker kommune har en 
samarbeidsavtale med Hamar kommune, Stange kommune og Hedmark fylkeskommune vedrørende 
Jønsberg 4H-gård. Årlig besøker barnehagebarn og skoleelever fra Ringsaker Jønsberg 4H-gård, og får 
ny kunnskap og gode opplevelser om landbruk. 
 
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, Hamar og omegn 
Kommunestyret vedtok i k.sak 40/2019 en felles regional veteranplan for Hamar, Løten, Ringsaker og 
Stange. Det er budsjettert med et årlig tilskudd på kr 36.000 til Veteranforbundet. 
 
Funkis IL 
Kommunestyret vedtok i k.sak 82/2019 at Ringsaker kommune støtter Funkis IL med kr 150.000 pr. år 
i en 3-årig prosjektperiode fra 2020 til 2022. Funkis IL kan ikke forvente ytterligere støtte etter 2022. 
Det er budsjettert med et årlig tilskudd på kr 150.000 i 2021 og 2022.   
 
Stoppested Verden  
I «blå bok» for 2019 fremkommer det at det ikke er budsjettert med tilskudd til Stoppested Verden – 
barnas internasjonale kulturfestival i perioden 2019-2022. Ringsaker kommune har mottatt søknad 
om tilskudd for 2021, men det er ikke funnet rom for å innarbeide tilskudd i budsjett 2021 til 
Stoppested Verden – barnas internasjonale kulturfestival.   
 
Hamar krisesenter 
Kommunestyret vedtok ved k.sak 58/2013 samarbeidsavtale om drift av krisesentertilbud fra 2014 
mellom kommunene Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Elverum, Åmot, Trysil, Engerdal og Våler. 
Samarbeidet er etablert som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 
kommuneloven § 28 b med Hamar som vertskommune. Tilskuddet blir fordelt ut fra innbyggertallet i 
de ulike kommunene. Det er budsjettert med et årlig tilskudd til Hamar krisesenter på 3,010 mill. 
kroner.  
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Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 
Det er årlig budsjettert med kr 280.000 i tilskudd til Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle 
overgrep (SMISO).  
 
Kirkens SOS 
Kommunestyret vedtok i k.sak 82/2018 en årlig bevilgning til Kirkens SOS sitt arbeid. Det er 
budsjettert med et årlig tilskudd på kr 71.000. 
 
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 
Stortinget har vedtatt ny lov om tros- og livssynssamfunn, som trer i kraft fra 1.1.2021. Loven 
innebærer at staten overtar kommunens finansieringsansvar for tilskudd til tros- og livssynssamfunn 
utenom Den norske kirke fra 2021. Tidligere budsjettert kommunalt tilskudd på kr 1,585 mill. kroner 
reduseres til null. Ringsaker kommune trekkes 3,030 mill. kroner i rammetilskuddet som følge av 
endringen, det vil si 1,445 mill. kroner mer enn det kommunen har i budsjetterte utgifter.   
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