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Møtetidspunkt:
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057/19 – 069/19
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AP
AP
AP
AP
AP
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SP
SV

057/19 : REFERATSAKER
Forslag til vedtak:
De fremlagte referatsakene tas til orientering.
05.06.2019 FORMANNSKAPET
Det ble ikke lagt frem referatsaker til behandling.
Votering:
Enstemmig vedtatt som innstilt.
FSK - 057/19
Vedtak:
De fremlagte referatsakene tas til orientering.

058/19 : GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Forslag til vedtak
Protokoll fra formannskapsmøte den 22.05.2019 godkjennes.

05.06.2019 FORMANNSKAPET
Protokoll fra kommunestyrets møte den 15.05.2019 ble delt ut til møtet og tatt opp til behandling.
Votering:
Enstemmig vedtatt som innstilt med protokoll som ble delt ut i møtet
FSK - 058/19
Vedtak:
Protokoll fra formannskapsmøte den 22.05.2019godkjennes.
Protokoll fra kommunestyrets møte den 15.05.2019 godkjennes.

059/19 : BARNEHAGEOPPTAKET 2019/2020 - ORIENTERINGSSAK
KOPP - 015/19
Innstilling til formannskapet:
Informasjon om barnehageopptaket 2019/2020 tas til orientering.
05.06.2019 FORMANNSKAPET
Oppvekstkomiteens behandling ble delt ut til møtet.
Votering:
Enstemmig vedtatt som innstilt

FSK - 059/19
Innstilling til kommunestyret:
Informasjon om barnehageopptaket 2019/2020 tas til orientering.

060/19 : UTREDNING AV DISPONERING OG BEHOV FOR ØVINGSLOKALER FOR KOR OG
KORPS
KPLO - 022/19
Innstilling til formannskapet:
Omsorgskomiteen foreslår at saken sendes tilbake til ordfører og ber om at saken behandles i
oppvekstkomiteen.
05.06.2019 FORMANNSKAPET
Omsorgsomiteens behandling ble delt ut til møtet.
Votering:
Omsorgskomiteen innstilling ble enstemmig vedtatt.

FSK - 060/19
Vedtak:
Saken sendes tilbake til ordfører for behandling i oppvekstkomiteen.

061/19 : RULLERING AV FELLES KOMMUNEDELPLAN VANN OG AVLØP 2014-2023.
HAMAR-LØTEN-RINGSAKER-STANGE
KPLO - 021/19
Innstilling til formannskapet:
1. Rapporten «Felles kommunedelplan vann og avløp 2014-23. Hamar-Løten-Ringsaker-Stange.
Rullering 2019» godkjennes som et supplement til tidligere
vedtatt plan.
2. Avløpsledninger som skal overføre spillvann fra utbyggingsområdene Voll/Lund og Stafsberg
forutsettes å bli interkommunale med Hias som eier og driftsansvarlig.
3. Det gjennomføres vurderinger av om følgende ledninger i framtida skal bli interkommunale:
a. Framtidig vannledning mellom Nydal og Trehørningen næringspark og eksisterende
vannledning fra Arnkværn til Trehørningen.
b. Overføringsledninger for vann og spillvann som betjener Stange næringspark.

05.06.2019 FORMANNSKAPET
Omsorgskomiteens behandling ble delt ut til møtet.
Votering:
Enstemmig vedtatt som innstilt

FSK - 061/19
Innstilling til kommunestyret:
1. Rapporten «Felles kommunedelplan vann og avløp 2014-23. Hamar-Løten-Ringsaker-Stange.
Rullering 2019» godkjennes som et supplement til tidligere
vedtatt plan.
2. Avløpsledninger som skal overføre spillvann fra utbyggingsområdene Voll/Lund og Stafsberg
forutsettes å bli interkommunale med Hias som eier og driftsansvarlig.
3. Det gjennomføres vurderinger av om følgende ledninger i framtida skal bli interkommunale:
a. Framtidig vannledning mellom Nydal og Trehørningen næringspark og eksisterende
vannledning fra Arnkværn til Trehørningen.
b. Overføringsledninger for vann og spillvann som betjener Stange næringspark.

062/19 : FORSLAG TIL TAKSTVEDTAK FOR BOMPENGER PÅ STREKNINGEN KOLOMOENMOELV MED SIDEVEGER
Forslag til vedtak:
1. Gjennomsnittstakst fastsettes til 19 2019-kroner ved oppstart av innkrevingen.
Bompengetakster fordelt på bomstasjoner og takstgrupper framgår av tabell 2 i
grunnlaget for saken.
2. Gjennomsnittstaksten reduseres med 10 prosent til 17 2019-kroner som følge av
tilskuddsordningen. Bompengetakstene etter tilskudd og ved oppstart innkreving på
første strekning i oktober 2019, fremgår av tabell 3 i grunnlaget for saken.
3. Det innføres betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1. Nullutslippskjøretøy
skal betale 50 % av grunntakst, fratrukket brikkerabatt.
4. Det gjøres en ny vurdering av bruk av tilskuddsordningen etter ett til to års drift, når
trafikktall i alle bomstasjoner er kjent.
05.06.2019 FORMANNSKAPET
Utsettelsesforslag, foreslått av Anita Ihle Steen, Ap;
Saken utsettes.
Votering:
Forslag fremmet i møtet ble vedtatt med 10 mot 1 stemmer.

FSK - 062/19
Vedtak:
Saken utsettes.

063/19 : AVTALE MELLOM NYE VEIER AS OG RINGSAKER KOMMUNE
Forslag til vedtak:
1. Ringsaker kommune vedtar avtalen mellom Nye Veier AS og Ringsaker kommune slik det
framgår av vedlegg 1, 2 og 3.
2. Rådmannen får fullmakt til å underskrive avtalen.

05.06.2019 FORMANNSKAPET
Tilleggsforslag nytt pkt. 3, foreslått av Anita Ihle Steen, Ap;
3. Vedtaket endrer ikke Ringsaker kommunes holdning som er basert på at sidevegen skal være
bomfrie.
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
FSK - 063/19
Innstilling til kommunestyret:
1. Ringsaker kommune vedtar avtalen mellom Nye Veier AS og Ringsaker kommune slik det
framgår av vedlegg 1, 2 og 3.
2. Rådmannen får fullmakt til å underskrive avtalen.
3. Vedtaket endrer ikke RIngsaker kommunes holdning som er basert på at sidevegen skal
være bomfrie.

064/19 : RAPPORT 1. TERTIAL 2019
05.06.2019 FORMANNSKAPET
Votering:
Enstemmig vedtatt som innstilt
FSK - 064/19
Innstilling til kommunestyret:
1. Rapporten for 1. tertial 2019 tas til orientering.
2. Det foretas avslutning av investeringsprosjekter slik det fremgår av vedlegg 5. Prosjektene
med tilhørende konti slettes.
3. Det tas opp 30 mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år.
4. Det foretas endringer i drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår av vedlegg 2.
5. Det bevilges 5,6 mill. kroner til investeringsprosjekt 73061 til opparbeidelse av infrastruktur
på næringstomt på virksomhetsområde 2, Pellerviken. Beløpet dekkes av fond jordkjøp.
Budsjett 2019 endres som vist i vedlegg 6.
6. Rådmannen gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre premieavvik for 2019 inkludert
arbeidsgiveravgift etter egen oppgave fra KLP og SPK. Premieavviket balanseføres mot
kortsiktige fordringer eller kortsiktig gjeld og avsettes mot disposisjonsfond pensjonsfond,
balansekonto 2.5605.04, eventuelt midlertidig bruk av lønnsreserven, balansekonto
2.5605.03.
7. Rådmannen gis fullmakt til å foreta en detaljert regulering av budsjett 2019, samt
utgiftsføre et beløp stort kr 82.614.774 tilsvarende premieavviket fra 2018 for
pensjonsordningene innenfor KLP. Rådmannen gis fullmakt til å foreta en detaljert

regulering av budsjett 2019, samt inntektsføre et beløp stort kr 2.126.572 tilsvarende
premieavviket fra 2018 for pensjonsordningen innenfor SPK. Det foretas bruk av
pensjonsfondet, balansekonto 2.5605.04 med kr 80.488.202.
8. Rådmannen gis fullmakt til ved bruk av lønnsreserven, balansekonto 2.5605.03, å foreta
detaljert regulering av budsjett 2019 med inntil 90,535 mill. kroner for å dekke innbetaling
av reguleringspremie samt tilhørende arbeidsgiveravgift til KLP.
9. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre hvor mye av tilbakeført overskudd fra KLP inkludert
etteroppgjør for 2018 som skal bli stående på kommunens premiefond hos KLP, og hvor
mye som eventuelt skal inntektsføres i kommuneregnskapet 2019.
10. Rådmannen gis på vanlig måte fullmakt til å administrativt å fordele art 1092 ulykkes- og
gruppelivsforsikring innen alle VO ved bruk av budsjettert forsikringspost.
11. Rådmannen gis på vanlig måte fullmakt til å administrativt å fordele budsjettet til HMStiltak i kommunen.
12.Enheten kemnerkontoret overføres rådmannskontorets økonomiseksjon (VO 11) fra
1.9.2019. Fra samme tidspunkt legges VO 70 Kemnerkontoret ned som eget
virksomhetsområde.
13.Det opprettes stillinger som vist i vedlegg 3.

065/19 : FINANSRAPPORTERING 1. TERTIAL 2019
05.06.2019 FORMANNSKAPET
Votering:
Enstemmig vedtatt som innstilt

FSK - 065/19
Innstilling til kommunestyret:
Finansrapporteringen pr. 30.4.2019 tas til orientering.

066/19 : BRØTTUM SVØMMEHALL - FORPROSJEKT OG KOSTNADSOVERSLAG
KOPP - 016/19
Innstilling til formannskapet:
Saken utsettes.
- Arbeidsgruppa på Brøttum involveres bedre i det videre arbeid.
- Det utredes ett alternativ for flerbrukshall.
- Oppvekstkomiteen gjennomfører en befaring før saken behandles på nytt.

05.06.2019 FORMANNSKAPET
Oppvekstkomiteens behandling ble delt ut til møtet.
Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Odd-Hermann Roel Børke, H;
Fremmer rådmannens alternativ 2 i forslag til vedtak:
1. Det godkjennes forprosjekt for prosjekt 60455 Rivning av eksisterende svømmebasseng
ved Brøttum barne- og ungdomsskole inkludert opparbeidelse av ny ballbinge slik det
framgår av saksframlegg og vedlagte tegninger. Det godkjennes et kostnadsoverslag stort
8,4 mill. kroner som dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over
budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg 11.
2. Det bygges ikke nytt basseng ved Brøttum barne- og ungdomsskole.
3. Det godkjennes en samlet kostnadsramme på 15 mill. kroner for prosjekt 60456
Oppgradering av uteområdet ved Brøttum barne- og ungdomsskole.
Investeringskostnadene dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over
budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg 11.
4. Det godkjennes en kostnadsramme på 5,0 mill. kroner for prosjekt 60457 Utviklingstiltak
Brøttum nærmiljø/ungdom/idrett. Investeringskostnadene dekkes ved innregulering av 3,1
mill. kroner til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til
prosjekt 60436, jf. vedlegg 11. Resterende 1,9 mill. dekkes ved endring av økonomiplanens
år 2020 ved tilsvarende nedsettelse av prosjekt 60436.
5. Det foretas endring av økonomiplanen år 2020 ved at 22,1 mill. kroner overføres fra
prosjekt 60436 til prosjekt 60805 Sykehjem Moelv.
Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Odd-Amund Lundberg, Sp;
Fremmer rådmannens alternativ 1 i forslag til vedtak:
1. Det godkjennes forprosjekt for prosjekt 60455 Rivning av eksisterende svømmebasseng
ved Brøttum barne- og ungdomsskole inkludert opparbeidelse av ny ballbinge slik det
framgår av saksframlegg og vedlagte tegninger. Det godkjennes et kostnadsoverslag stort
8,4 mill. kroner som dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over
budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg 11.
2. Det godkjennes forprosjekt for prosjekt 60436 Svømmehall Brøttum, bygging av ny
svømmehall slik det framgår av saksframlegg og vedlagte tegninger for
lokaliseringsalternativ E. Det godkjennes et kostnadsoverslag stort 74,7 mill. kroner.
Manglende finansiering søkes innarbeidet i budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.
Prosjektet kan igangsettes når det er fullfinansiert i budsjett/økonomiplan.
3. Det godkjennes en kostnadsramme på inntil 15 mill. kroner for prosjekt 60456
Oppgradering av uteområde foran Brøttum barne- og ungdomsskole. Manglende
finansiering søkes innarbeidet i budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Prosjektet kan
igangsettes når det er fullfinansiert i budsjett/økonomiplan.
Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Tone Høisveen, Rl;
Fremmer rådmannens alternativ 2 i forslag til vedtak:
1. Det godkjennes forprosjekt for prosjekt 60455 Rivning av eksisterende svømmebasseng
ved Brøttum barne- og ungdomsskole inkludert opparbeidelse av ny ballbinge slik det
framgår av saksframlegg og vedlagte tegninger. Det godkjennes et kostnadsoverslag stort

8,4 mill. kroner som dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over
budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg 11.
2. Det bygges ikke nytt basseng ved Brøttum barne- og ungdomsskole.
3. Det godkjennes en samlet kostnadsramme på 15 mill. kroner for prosjekt 60456
Oppgradering av uteområdet ved Brøttum barne- og ungdomsskole.
Investeringskostnadene dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over
budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg 11.
4. Det godkjennes en kostnadsramme på 5,0 mill. kroner for prosjekt 60457 Utviklingstiltak
Brøttum nærmiljø/ungdom/idrett. Investeringskostnadene dekkes ved innregulering av 3,1
mill. kroner til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til
prosjekt 60436, jf. vedlegg 11. Resterende 1,9 mill. dekkes ved endring av økonomiplanens
år 2020 ved tilsvarende nedsettelse av prosjekt 60436.

Votering:
Oppvekstkomiteens innstilling ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer.
Det ble da ikke votert over forslagene fremmet i møtet.

FSK - 066/19
Vedtak:
Saken utsettes.
- Arbeidsgruppa på Brøttum involveres bedre i det videre arbeid.
- Det utredes ett alternativ for flerbrukshall.
- Oppvekstkomiteen gjennomfører en befaring før saken behandles på nytt.

067/19 : FELLES VETERANPLAN FOR HEDMARKEN
KPLO - 019/19
Innstilling til formannskapet:
1. Regional veteranplan for Hedmarken godkjennes slik den fremkommer av vedlegg 1.
2. Utgifter til leie av lokaler og støtte til Veterandagen innarbeides i budsjett 2020 og
økonomiplan 2020-2023.
05.06.2019 FORMANNSKAPET
Omsorgskomiteens behandling ble delt ut til møtet.
Votering:
Enstemmig vedtatt som innstilt
FSK - 067/19
Inntsilling til kommunestyret:
1. Regional veteranplan for Hedmarken godkjennes slik den fremkommer av vedlegg 1.
2. Utgifter til leie av lokaler og støtte til Veterandagen innarbeides i budsjett 2020 og
økonomiplan 2020-2023.

068/19 : HØRING: UTKAST TIL SAMARBEIDSMODELL OG PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM
KOMMUNENE OG INNLANDET FYLKESKOMMUNE
05.06.2019 FORMANNSKAPET
Votering:
Enstemmig vedtatt som innstilt
FSK - 068/19
Vedtak:
Ringsaker kommune avgir høringsuttalelse slik det framgår av saksframlegget.

069/19 : ÅRSRAPPORT FOR UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE 2018/2019
KOPP - 017/19
Innstilling til formannskapet:
Årsrapport for Ungdommens kommunestyre tas til orientering.

05.06.2019 FORMANNSKAPET
Oppvekstkomiteens behandling ble delt ut til møtet.
Votering:
Enstemmig vedtatt som innstilt

FSK - 069/19
Innstillng til kommunestyret
Årsrapport for Ungdommens kommunestyre tas til orientering.

Ringsaker kommune, 5.6.2019

Anita Ihle Steen
ordfører
Inger Lise Østerhagen
sekretær

