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HOVEDDEL V: ØKONOMIREGLEMENT OG GEBYRREGULATIV  
 

5.1 Kommentarer til revidert økonomireglement 
 
Rammen for bestemmelsene i kommunens økonomireglement er blant annet følgende: 
 
- lov om kommuner og fylkeskommuner (ny kommunelov) av 22.6.2018  
- lov om offentlige anskaffelser mv. av 16.7.1999 
- lov om bokføring av 19.11.2004 og forskrift om bokføring av 1.12.2004 
- forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning (økonomiforskriften), jf. 

kommuneloven kap. 14 
- forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, jf. kommuneloven kap. 16 
- forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf. kommuneloven kap. 14 
- forskrift til lov om offentlige anskaffelser, jf. lov om offentlige anskaffelser § 11  
- standarder for god kommunal regnskapsskikk (GKRS), jf. kommuneloven § 14-16 
 
Rådmannen gis myndighet i § 5.3 til å foreta enkeltanskaffelser når den anslåtte verdi ikke overstiger 
27,5 mill. kroner. Dersom kostnadsoverslaget (med finansieringsplan) er under 110 mill. kroner og 
ligger innenfor budsjettert beløp, kan saken vedtas av formannskapet. Dersom kostnadsoverslaget 
(med finansieringsplan) er under 27,5 mill. kroner og ligger innenfor budsjettert beløp, kan det 
vedtas av rådmannen, jf. økonomireglementets punkt 6.2.4.2. 
 
Rådmannen gis myndighet i § 5.6 til å inngå leieavtaler når den anslåtte årlige verdi ikke overstiger  
7,5 mill. kroner. Når den anslåtte årlige verdien overstiger 7,5 mill. kroner, tilligger myndigheten 
formannskapet. 
 
Rådmannen legger ellers ikke opp til noen omfattende endringer i økonomireglementet for 2021. 
 
Kontoplanen er holdt ajour slik reglementet er foreslått i rosa bok kapittel 5. 

 

5.2 Kommentarer til gebyrregulativet og reglement om normering 
av økonomisk stønad 
 
5.2.1 Gebyrregulativet 
Generelt 
I talldelen (rosa bok) er inntatt rådmannens forslag til gebyrregulativ for 2021 samt forslag til 
reglement om normering av økonomisk sosialhjelp for 2021.  
 
Ved utarbeidelsen av forslaget er det i utgangspunktet lagt til grunn en økning av gebyrene på 2,5 %. 
Endringene varierer imidlertid en del i forhold til dette. Nedenfor har en kort kommentert 
endringene på enkelte punkter i gebyrregulativet i forhold til regulativet for 2020. Det vises også til 
nærmere kommentarer under de respektive virksomhetsområder. 
 
Barnehager 
Satsene for foreldrebetaling følger forskrift om foreldrebetaling. For 2021 endrer satsene i henhold 
til satser gitt i statsbudsjettet for 2021. 
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Foreldrebetalingen i barnehager foreslås økt fra kr 3.135 til kr 3.230 fra 1.1.2021 for hel plass 5 dager 
pr. uke. Dette tilsvarer en økning på 3,0 %. Satsene for hel plass mindre enn 5 dager pr. uke økes 
tilsvarende med om lag 3,0 %. Satsene for enkeltdager og enkelttimer økes med 3,3 %. Kostpenger 
økes med om lag 2,5 %. 
 
Grunnskoleopplæring, herunder satser for lokalleie og SFO 
Foreldrebetaling i SFO foreslås økt med 2,5 %. Satsen for matpenger i SFO, når det er slik servering, 
foreslås endret fra kr 20 pr. dag til kr 21 pr. dag. Satser for utleie av skolelokaler er økt med om lag 
2,5 %. 
 
Pleie og omsorg 
Satsene økes stort sett med om lag 2,5 %. For egenbetaling for langtids- og korttidsopphold ved 
sykehjemmene bestemmes dette gjennom forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester av 16. desember 2011. Egenbetalingen for 2021 blir endelig fastsatt gjennom 
behandlingen av statsbudsjettet for 2021. Satsene for egenandel fysioterapi er økt med 3,9 %. 
Satsene for trygghetsalarmer er økt med om lag 2,5 %.  
 
Satsene for salg av middag ved kantinene ved sykehjemmene økes gjennomsnittlig med om lag 3,8 
%.  
 
Vann, avløp og renovasjon 
Årlig abonnementsgebyr for vann økes fra kr 725,77 til kr 1.161,23 pr. boenhet. I tillegg kommer 
forbruksgebyret som økes med om lag 17 % til kr 28,24 pr. m³ målt forbruk.  
 
Årlig abonnementsgebyr for avløp økes fra kr 766,08 til kr 1.072,51 pr. boenhet. I tillegg kommer 
forbruksgebyret som økes med 7,1 % til kr 42,66 pr. m³ målt forbruk.  
 
Tilknytningsavgiftene for vann og avløp er beregnet for bolig over og under 70 m², jf. f.sak 203/2008.  
Satsene økes med 17 % for vann og 7,1 % for avløp.  
 
Årsgebyrene for tvungen tømming av septiktank foreslås økt med 23 % fra 2020 til 2021.  
 
Gebyrene for tømming av husholdningsavfall foreslås økt med 4,8 %. For husholdningsavfall fra 
fritidseiendommer foreslås en økning på 2,5 % fra kr 1.277 til kr 1.309. Serviceabonnement for 
serviceabonnement for husholdningsrenovasjon økes med om lag 19 %.  
 
Samordnet gravemeldingstjeneste (kommunens utgifter) 
Gebyret for behandlingskompensasjon pr. gravemelding øker fra kr 3.420 i 2020 til kr 3.506 i 2021. 
 
Fysisk planlegging, kart og byggesak 
Gebyrsatser for reguleringsplaner økes med 2,5 %.  
 
Gebyrsatser for byggesaksbehandling av nye, rene boligbygg og nye fritidsboliger økes fra kr 18.000 i 
2020 til kr 25.000 i 2021. For driftsbygninger i landbruket økes gebyret tilsvarende. Gebyr for 
behandling av søknad om deling av eiendom økes fra kr 5.200 til kr 6.000. For søknader med flere 
matrikkelenheter økes gebyret fra kr 2.600 til kr 3.000. Overtredelsesgebyr er uendret fra 2020 til 
2021 med kr 5.000. Øvrige gebyrer for byggesaksbehandling øker med mellom 10,0 % til 77,8 %. Det 
foreslås et nytt punkt 7 vedrørende behandling av søknad om godkjenning av ansvarsrett hvor 
godkjenning som selvbygger foreslås med nytt gebyr på kr 2.000. Under punkt 10. Søknad om 
dispensasjon fra arealplaner mv. som avgjøres ved administrativ behandling er det fra 2021 foreslått 
en deling av av gebyret, med høring og uten høring, med gebyr på henholdsvis kr 5.000 og kr 7.000. 
To nye gebyrer under punkt 11. Saksbehandling og kontroll av utslipp fra mindre avløpsanlegg, 
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manglende innsending av søknad/utbedring innen frist, pr. purring foreslås gebyr på kr 2.000, mens 
manglende innsending av årsrapport foreslås et gebyr på kr 1.000. Nytt punkt 12. Midlertidig 
brukstillatelse pr. søknad foreslås et gebyr på kr 2.000, og punkt 13. Ferdigattest som søkes etter frist 
gitt i midlertidig brukstillatelse pr. søknad foreslås et gebyr på kr 1.000. Nytt punkt 14. Søknad i 
ettertid, 50 % av satsene over. 
 
Gebyrsatsene under kart- og oppmålingsarbeid og eierseksjonering øker med mellom 2,9 % og 22,4 
%.  
 
Kultur, kulturskole og bibliotek 
Satsene for utleie av lokaler mv. økes med om lag 2,5 %. Bistand fra tilsynsvaktmester der det er 
innvilget gratis leie økes med 40 %. Satsene for utleie av lokaler i idrettshaller tilpasses prisene i 
fylkeskommunale idrettshaller, og derfor økes noen satser mens andre reduseres. Økte satser med 
opp mot 2,7 %, og reduserte satser med om lag 18,3 %. 
 
Billettprisene på Prøysenhuset økes med mellom 0 % til 5,5 %.  
 
Semesteravgiftene i kulturskolen økes med om lag 7,5 %. Semesteravgift for 75 minutter 1 og 2 dager 
i uka tas ut av gebyrregulativet. Nytt tilbud musikalteater – med og uten elevplass - her foreslås det 
et gebyr på henholdsvis kr 600 og kr 3.225. 
 
Billettpriser ved Moelv svømmehall og Brumunddal svømmehall økes med mellom 0 % og 4,8 %. 
 
Gebyrene på biblioteket økes med mellom 0 % og 50 %. 
  
Brannvern 
Feieavgiften og tilsynsavgiften økes med 2,4 % og 3,7 % fra 2020 til 2021 for boliger, og med 3,1 % og 
2,5 % for hytter.  
 
Feiing av røykkanaler og skorsteiner til industrianlegg, arbeidsoppdrag og bruk av brannbil, som ikke 
faller inn under utrykningsplikten, økes med 2,5 % pr. påbegynt time. 
 
Gebyr for nedbrenning av bygg som ledd i øvelse økes fra kr 15.500 til kr 25.000 fra 2020 til 2021. 
 
Gebyrer for automatiske alarmmottakere som er tilknyttet Alarmsentral Brann Innlandet (110) 
faktureres fra Ringsaker kommune. Gebyrene øker med om lag 2,5 %. Gebyret ved unødig alarm 
næring (hverdager kl. 21.00-07.00, helg og helligdager) holdes uendret med kr 6.000. Gebyrene for 
unødig alarm privat for deltidsbrannvesen og heltidsbrannvesen holdes uendret fra 2020 til 2021 
med henholdsvis 5,7 * rettsgebyret og 3,26 * rettsgebyret.  
 
Kommunale vigsler 
Gebyr for vigsel på fredager i tidsrommet kl 10-14 i kommunens ordinære lokaler er gratis. Gebyr for 
vigsel utenom kommunens ordinære lokaler og utover ordinære åpningstider økes fra kr 1.750 til kr 
1.800. 
 
Tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater 
Årlig tilsynsavgift fra faste salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker økes fra  
kr 1.500 til kr 2.000. 
 
Radonmåling 
Gebyrene økes med 2,5 % for målinger i luft og vann. 
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Tomtepris 
Tomteprisene økes fra kr 550.000 til kr 600.000 for tomt på 600 m². Pris pr. m² utover 600 m² økes 
fra kr 200 pr. m² til kr 220 pr. m². 
 
Gebyrer landbruk 
Fellingsavgift for elg økes fra kr 562 til kr 580 for voksent dyr, og fra kr 331 til kr 340 for kalv, mens 
fellingsavgift for hjort økes fra kr 430 til kr 450 for voksent dyr, og fra kr 261 til kr 270 for kalv.  
 
Gebyrsatsen for grunnsatsen for gjødselplanlegging holdes uendret på kr 927 pr. time. Tillegget for 
gjødselplan bestilt i perioden 1. mars til 15. mai holdes uendret på kr 515 pr. time. Gebyr for blinking, 
veg- og grøftestikking, nivellering, taksasjon o.a. økes fra kr 636 pr. time til kr 646 pr. time. Gebyr for 
landbruksvikar holdes uendret på kr 1.670 pr. dag. Gebyr for behandling av søknader som 
delingssamtykke etter jordloven holdes uendret fra 2020 til 2021. Gebyr for behandling av 
konsesjonssøknader holdes uendret fra 2020 til 2021 med kr 5.000. Saksbehandlingsgebyr om hold 
av vilt i fangenskap holdes uendret på kr 900.  
 
Opplysninger om eiendomsstatus, restanser mv. til eiendomsmeglere 
Gebyret økes fra kr 950 i 2020 til kr 2.000 i 2021. 
 
Husleie kommunale bygg 
Treningsleie - gymsal uten tilgang til garderober på Kilde økes fra kr 135 til kr 140 pr. time. Utleie av 
salen på Sund uten vask pr. dag økes fra kr 1.030 til kr 1.050 og utleie av salen på Sund med vask pr. 
dag økes fra kr 1.900 til kr 1.930. Utleie av Kantina på Sund uten vask settes til kr 500 pr. dag. 
 
Refusjon for istandssetting av kommunale veger etter gravearbeid 
Gebyrene økes med om lag 2,5 %. 
 
Frikjøp av parkeringsplasser 
Frikjøpssatsen økes fra kr 215.000 pr. plass til kr 235.000 pr. plass. 
 
Utleie av maskiner fra teknisk drift 
Gebyrene økes med om lag 2,5 %. Pris for fører på maskin i arbeidstid økes fra kr 400 til kr 410 pr. 
time. 
 
Utleie av torgplasser i Moelv og Brumunddal 
Gebyrene økes med om lag 2,5 %. 
 
5.2.2 Reglement om normering av økonomisk sosialhjelp  
Veiledende minstesatser fastsettes av Sosial- og helsedirektoratet. Ringsaker kommunes 
stønadssatser følger statens veiledende satser. I reglementet er satsene for 2020 ført opp.  
 
Satsene for 2021 vil ikke foreligge før statsbudsjettet er endelig vedtatt. Reglementet blir ajourført av 
rådmannen når satsene foreligger. 
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