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Fakta/vurdering:
1. Om behandlingen
Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020
(blå og rosa bok) ble delt ut på budsjettorienteringen for kommunestyret den 20.11.2019.
Det er avholdt drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte i forbindelse med opprettelser og
inndragelser av stillinger i budsjett 2020 den 22.11.2019. Referat fra drøftingsmøte med
hovedtillitsvalgte følger som vedlegg 3. Kommentarer fra hovedverneombudet og fra Norsk
sykepleierforbund med svar fra rådmannen følger som vedlegg 4 og 5.
Utskrift av behandling i ulike organer (brukerråd, administrasjonsutvalget,
arbeidsmiljøutvalget) følger som vedlegg 6 eventuelt ettersendes når utskriftene foreligger.
Eventuelle andre uttalelser til budsjettet som kommer til og med tirsdag 3.12 vil ettersendes.
Uttalelser som mottas ved rådmannskontoret f.o.m. onsdag 4.12 vil ettersendes i forbindelse
med kommunestyrets møte den 18.12.2019.
Eventuelle endringer av budsjettet som følge av Stortingets vedtak om statsbudsjettet fremmes
som egen sak på nyåret eller innarbeides i 1. tertialrapport 2020 dersom det ikke er vesentlige
endringer.
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2. Kontrollutvalgets budsjett
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.2004 regulerer i § 18
fremstillingen 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 15.10.2019 ved sak 46/2019, jf.
vedlegg 1 til saksfremstillingen. Rådmannen har innarbeidet budsjettet slik det er vedtatt med
en samlet ramme på 2,886 mill. kroner. Overføringen til kontrollutvalg og revisjon er omtalt
på side 85 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 stil at medvirkning fra
menighetsrådene sikres.»
Ringsaker kirkelige fellesråd har ved brev av 8.11.2019 oversendt sitt budsjettforslag for
2020. Det vises til vedlegg 2 til saksfremstillingen. På sidene 187-188 i tekstdelen (blå bok) er
overføringene til kirkelig fellesråd nærmere omtalt. Totalt har rådmannen innarbeidet 21,466
mill. kroner i driftsbudsjettet og 4,5 mill. kroner i investeringsbudsjettet til Ringsaker
kirkelige fellesråd.

Forslag til vedtak:
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2020-2023 og årsbudsjett for
2020 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.
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5. Det inndras eksisterende stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen
av budsjettinnstillingen.
6. Det vedtas med virkning fra 1.1.2020 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 1.1.2020 slik det fremgår av
rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen.
8. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for alle faste
eiendommer i kommunen. Det skrives ut eiendomsskatt på næringsdel, bygning og grunn. Det
skrives også ut eiendomsskatt for det særskilte skattegrunnlaget i henhold til overgangsregelen i
eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, redusert med 2/7 i 2020. I medhold av §§ 10 og 11 settes
eiendomsskattesatsen for 2020 til 4,2 promille. Eiendomsskattesatsen på det særskilte
skattegrunnlaget er 3,2 promille. I medhold av § 11 fastsettes det et bunnfradrag på kr 10.000 pr.
godkjent boenhet over 45 m2. Alle fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelsen på
fritidsboligen.
9. Det vedtas med virkning fra 1.1.2020 godtgjørelsesreglement for folkevalgte slik det fremgår av
rådmannens forslag i hoveddel IV i talldelen av budsjettinnstillingen.
10. Det vedtas partistøtte for 2020 med et grunnbeløp på kr 2.177 til hvert parti som er representert i
kommunestyret og et tilleggsbeløp på kr 2.009 for hver representant det enkelte parti har i
kommunestyret, jf. vedtak i k.sak 109/2008.
11. Det vedtas foreløpige satser til driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager inkludert
administrasjonskostnader på kr 234.589 pr. heltidsplass 0-2 år og kr 113.399 pr. heltidsplass 3-5
år. Det brukes nasjonale satser for kapitaltilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager. For
ikke-kommunale familiebarnehager brukes nasjonale satser for drifts- og kapitaltilskudd.
12. Det vedtas betalingssats for ukesopphold ved Mesnali ungdomssenter og leirskole på kr 24.460
for 2020, jf. vedtak i f.sak 137/2006.
13. Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2020 tas til orientering. Ringsaker kommunes
bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2020 fastsettes til kr 21.466.000, 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, kr 750.000 er øremerket til nytt orgel i Ringsaker kirke og kr 300.000 til 0,5
årsverk diakon. Det bevilges 4,5 mill. kroner til rehabilitering av kirkene og over kommunens
investeringsbudsjett i 2020.
14. Kontrollutvalgets budsjett for 2020 fastsettes til kr 2.886.000.
15. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 210,136 mill. kroner med løpetid 30 år til finansiering
av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2020. Det tas opp 50 mill. kroner i
Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år.
16. Følgende kommunale eiendommer selges:
· Jølstad skole, Rennbergsvegen 679, Gaupen
· Holmen gård, Mausetvegen 440, Brumunddal
· Mauset lærerbolig, Mausetvegen 526, Brumunddal
· Bolig, Tandevegen 105, Moelv
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Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre eiendomssalgene.
17. Drift av 14 sykehjemsplasser ved Sundheimen sykehjem avvikles i løpet av 2020. Frigjorte
budsjettmidler beholdes fullt ut i pleie- og omsorgstjenesten og omdisponeres til å styrke
hjemmetjenesten.
18. Fagernes skole legges ned ved utgangen av skoleåret 2020/2021. Elevene ved Fagernes skole
flytter til Moelv skole og Åsen skole fra januar 2021. Ved overflytting av elever til de andre
skolene, vektlegges gode prosesser som ivaretar de ansattes rettigheter og et trygt og godt
skolemiljø for elevene. Ved nedleggelse av Fagernes skole legges Åsen skole inn under samme
enhet som Messenlia og Lismarka skoler og under en felles ledelse.
19. Bosettingstilbud for enslige mindreårige asylsøkere (BEMA) i Brumunddal avvikles fra
1.7.2020. Bosettingstilbudet skal være fullt avviklet i løpet av 2021. Ansatte i BEMA ivaretas
gjennom overtallighet og fortrinn til ledige stillinger.
20. Det gjennomføres en prosess for å vurdere om enhet Kultur sine oppgaver innen tilrettelagte
tjenester bør overføres til enheten Psykisk helse og rustjenester, for å få et mer samlet
tjenestetilbud til målgruppen og effektivisere driften samlet sett.
21. Det gjennomføres en prosess for å se på enhetene Kultur og Kulturskolen og vurdere muligheten
for tiltak som kan gi et mer samlet tjenestetilbud og effektivisere driften samlet sett.
22. Rapportering av utviklingen i heltid-/deltidsstillinger og ufrivillig deltid gjennomføres kun i
årsberetningen. Rapportering av utvikling i sykefravær rapporteres kun i årsberetningen. Den
særskilte kvartalsvise rapporteringen av sykefravær til utvalg for omsorg avvikles.
Rådmannen i Ringsaker, den 27.11.2019

Jørn Strand
Rita Hidemstrædet
økonomisjef

Espen Hvalby
assisterende rådmann

04.12.2019 FORMANNSKAPET
E-post av 2.12.2019 fra Hans Chr. Medlien, brev mottatt 3.12.2019 fra ansatte på Sundheimen og brev
av 2.12.2019 fra NFU Ringsaker ble delt ut til møtet.
,
Alternativt forslag til vedtak fremmet at Odd-Amund Lundberg (Sp), på vegne av SP, Rl, PP og FrP;
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2020-2023 og årsbudsjett for
2020 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer:
Driftsbudsjett:
(tall i tusen kroner)
VO Tekst
2020
2021
2022
2023
11 Reduserte driftutgifter
-2 000
-2 000
-2 000
-2 000
11 Styrking fastlegeordningen
900
900
900
900
4

40 Styrking av hjemmetjenesten
40 Reduserte vikarutgifter, sykefravær
40 1,3 årsverk nattevakt Furnes bo
50 Opprettholde 5 plasser BEMA
55 Reduserte driftsutgifter
55 Tilskudd til prosjektet Ung og gammel
hånd i hånd i regi av Røde Kors
62 2 årsverk fagarbeider park
62 0,5 årsverk prosjektleder
62 Reduserte driftsutgifter
87 Tilskudd til kremasjon
90 Reduserte renter og avdrag
90 Redusert bruk av fond
Investeringsbudsjett:
VO Tekst
20 Prosjekt 60635 Diverse utbedringer
barnehager
30 Rehabilitering av ungdomsskoler
40 Prosjekt 60916 Utbedring/oppgradering av
sykehjem
55 Prosjekt 61128 Utendørs kulturarenaer
62 Prosjekt 70132 Asfaltering grusveger
62 Prosjekt 70134 Estetisk opprustning
62 Prosjekt 70138 Utbedring av kommunale
veger
62 Prosjekt 70163 Parker i Br-dal og Moelv
62 Prosjekt 70167 Rehabilitere bruer
62 Prosjekt 70172 Flomsikring –
elveforebygging del 3
62 Prosjekt 70173 Elvepromenaden del 4
62 Prosjekt 70194 Mjøsparken område
Odden-pumpehusene
62 Prosjekt 70198 Store Amfi
90 Redusert låneopptak

5 000
0
1 000
0
-3 000
100

5 000
-4 200
1 000
4 200
-3 000
100

5 000
-4 200
1 000
4 200
-3 000
100

5 000
-4 200
1 000
4 200
-3 000
100

-1 050
-320
-955
325
-178
178

-1 050
-320
-955
325
-414
414

-1 050
-320
-955
325
-1 020
1 020

-1 050
-320
-955
325
-1 631
1631

2020
750

(tall i tusen kroner)
2021
2022
2023
750
750
0

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
0

-4 000
2 300
-2 000
3 500

-4 000
2 300
0
3 500

-4 000
2 300
0
3 500

-4 000
0
0
0

-1 000
-1 000
0

0
-1 000
-5 000

0
0
-22 000

0
0
0

0
-12 000

-2 500
0

-10 000
0

0
0

-1 000
6 450

-3 000
950

0
21 450

0
0

4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av
budsjettinnstillingen med følgende endringer:
Ansvar Tjeneste Stilling
Godkj.st.kode
Endring
Fra dato
442400 2340
Fagarbeider
7512
130,00 % 1.1.2020
620000 3350
Fagarbeider park
7517
-200,00 % 1.1.2020
620000 3152
Prosjektleder/rådgiver
8530
-50,00 % 1.1.2020
arrangement
15. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 203,686 mill. kroner med løpetid 30 år til finansiering
av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2020. Det tas opp 50 mill. kroner i
Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år.
17. Plassene ved Sundheimen legges ikke ned. Vi ser en utvikling som utvilsomt går mot genert
større behov innen sektoren, veien å gå er da ikke å elgge ned plasser, og særlig overfor en
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pasientgruppe som klart vil kunne ta skade av å bli flyttet til omgivelser som ikke lenger vil
være kjente og trygge. RK har ved flere anledninger påpekt at en har for stor andel av budsjettet
knyttet til institusjonsplasser. Siden en trygt kan anta at behovene vi øke I åra framover og at en
samtidig skal legge stor vekt på å satse primært på hjemmebasert omsorg så vil budsjettet
gradvis endre seg til størst andel på hjemmebasert, uten at en reduserer antall institusjonsplasser.
18. Fagernes skole legges ikke ned. Strukturendringer I skolesektoren skal legges frem som egen
sak til kommunestyret uavhengig av budsjettforslaget.
19. Bosettingstiltaket for enslige mindreårige asylsøkere (BEMA) i Brumunddal opprettholdes med
5 plasser i en bolig. Ansatte i BEMA ivaretas gjennom overtallighet og fortrinnsrett til ledige
stillinger. Rådmannen bes utrede i løpet av 2020 hvordan man kan gi et tilbud til mindreårige
asylsøkere med en lavere kostnad enn tilbudet som gis i dag.
Verbal forslag
Tiltak Brandbutajet
Rådmannen bes utrede mulighet for etablering av løsning for mye trafikanter fra Brandbutajet ned til
etablert fortausløsining ved Fossen. (Prosjekt 74095 sanering og ny VA-ledning Brandbutajet til
renseanlegg Moelv. )
Fastlegeordningen.
Saken om Tingnes Legesenter spesielt har vist at faslegeordningen er under press og vi foreslår derfor
kr 900 000 pr. År til rekrutterings- og støttetiltak.
Det er tidligere vedtatt 15 mill. Kr. investering vedr. Tingens Legesenter og vi oppfordrer til å komme
i gang med dette arbeidet så snart som mulig.
Næringstomter
Rådmannen bes utrede muligheten og økonomien i utleie av næringstomter i stedet for salg. Vi mener
at dette kan gi kommunen bedre økonomi på sikt.
Ringsaker honning
Ringsaker kommune går til anskaffelse av bikuber til utplassering i sentrum av byene etter samme
modell som Hamar kommune.
,
Alternativt forslag til vedtak fremmet av Atle Strand (Ap) på vegne av Ap, SV og MDG;
4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av
budsjettinnstillingen med følgende endring:
Ansvar
424010
424010

Tjeneste
2541
2541

Stilling
Godkj.st.kode
Vernepleier
6455
Sykepleier/vernepleier/sosionom 7144/6455/7534

Endring
Fra dato
-100,00 % 1.1.2020
100,00 % 1.1.2020

7. Det vedtas nye priser og betalingssatser med virkning fra 1.1.2020 slik det fremgår av
rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen i budsjettinnstillingen med følgende endringer:
Tekst
Vann og avløp:
Abonnementsgebyr vann pr. bo-/hytte-/næringsenhet
Forbruksgebyr for vann pr. m3 målt forbruk
Abonnementsgebyr avløp pr. bo-/hytte-/næringsenhet
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Gebyr 2020
Kr 725,77
Kr 24,14
Kr 766,08

Forbruksgebyr for avløp pr. m3 målt forbruk

Kr 39,83

Kultur – idrettshaller:
Treningsleie pr. time i kommunale idrettshaller
Kr 300,00
Kostnad på kr 400.000 for redusert treningsleie i kommunale idrettshaller dekkes innenfor
eksisterende ramme i VO 55 kultur ved at midler omprioriteres.
17. Rådmannen bes om å legge fram en sak der faglige begrunnelser, prosess for
flytting/ivaretakelse av pasientene og ansattes rettigheter synliggjøres før de 14 plassene på
Sundheimen evt. avvikles og midler omdisponeres for å styrke hjemmetjenesten.
18. Skolestrukturen i Nordre Ringsaker for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Mesnali
gjennomgås med sikte på færre skoler. Frist for denne gjennomgang settes til 1. oktober 2020.
Gjennomgangen av skolestruktur i Ringsaker må involvere alle parter, eks. FAU, ansatte, elever
og foreldre.
21. Det gjennomføres en prosess for å se på om enheten Kulturskolen skal legges under kultur eller
VO 30. Dette for å kunne gi et mer samlet tjenestetilbud og effektivisere driften samlet sett.
22. Rapportering av utvikling i heltid-/deltidsstillinger og ufrivillig deltid gjenomføres kun i
årsberetningen. Rapportering av utvikling i sykefravær rapporteres kun i årsberetningen. Den
særskilte kvartalsvise rapporteringen av sykefravær til utvalg for omsorg avvikes. Det
forutsettes tett og jevnlig kontakt med tillitsvalgte og ledere gjennom hele året og at saken også
legges frem for behandling i administrasjonsutvalget.
Verbal forslag:
Åpningstider kommunale barnehager
Rådmannen bes legge fram en utreding om behovet for og konsekvensene av en mer fleksibel
åpningstid i de kommunale barnehagene i løpet av våren 2020.
Endringsforslag til gebyrregulativet:, foreslått av Anita Ihle Steen, Arbeiderpartiet
Søppelrenovasjon
(Jf. artene 1640, 1650 og 1623, virksomhetsområde 62 og tjeneste 3551)
Lovhjemmel: Forskrift for renovasjon av husholdningssavfall i Hamar, Løten, Stange
og Ringsaker, vedtatt av Ringsaker kommunestyre 18.5.2005 med hjemmel i
forurensningsloven av 13.3.1981 med senere endringer. Gebyret gjelder pr. år når annet
ikke er oppgitt.
I tillegg kommer 25 % mva.
Avfallsbeholdere skal plasseres med maksimum 3 meter gangavstand fra vegkanten
langs kjørbar veg. Hver husholdningsabonnent må minimum betale for 80 liters dunk,
privat.
1. Husholdningsavfall (inkluderer henting av restavfall, plast, våtorganisk avfall, papir, glassog metallemballasje samt bruk av gjenvinningsstasjoner)
Gebyret differensieres etter volum på restavfallsbeholderen:
- 80 liters beholder, privat
- 140 liters beholder, privat

2019
kr
kr

7

2 539
3 676

2020
kr
kr

2 635
3 816

- 190 liters beholder, privat
- 240 liters beholder, privat
- 370 liters beholder, privat
- 770 liters beholder, privat
Sekk/stativ (restavfall) pr. år (etter søknad), 80 l
Sekk/stativ (restavfall) pr. år (etter søknad), 140 l
Salg av ekstra sekker pr. stk
Rabatt for egenbehandling av matavfall
Rabatt pr. abonnent for sambruk av beholder for restavfall

kr 4 364
kr 4 702
kr 7 027
kr 13 967

kr 4 530
kr 4 881
kr 7 294
kr 14 498

kr
kr
kr
kr
kr

kr 2 635
kr 3 816
kr 62,30
kr
851
kr 233,50

2 539
3 676
60
820
225

(Ved sambruk må hver husholdningsabonnent minimum betale for 80 liters beholder)
2. Husholdningsavfall fra fritidseiendommer (pr. hytte/pr.år)
Fjell- og fritidsrenovasjon (ny), gjelder alle tidligere kategorier

kr

1 277

kr
kr

47,00
47,00

Gebyr for husholdningsavfall fra fritidseiendommer faktureres over fire terminer.
Serviceabonnement øvrige beholdere
Pris inkl. 25 % mva.
- Tom 370 liter beholder
- 770 liter beholder

kr
kr

53,39
53,39

Verbalforslag, foreslått av Christian Haugen, SV-Sosialistisk Venstreparti
Administrasjonen bes om en gjennomgang og evaluering av ulike profileringstiltak i kommunen.
Alternativt forslag til punkt 19, foreslått av Thomas Eriksen, Miljøpartiet De Grønne
Vi ønsker at (BEMA) skal beholde tilbudet sitt, men forutsatt at staten skal ta utgiftene.
Votering:
Rådmannens innstilling fikk 1 stemmer og falt.
Fellesforslag fremmet av SP, Rl, PP og FRP fikk 5 stemmer og falt.
Fellesforslag fra AP, SV og MDG ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer.
Endringsforslag til gebyrregulativet ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer.
Alternativt forslag til pkt. 19 fra MDG fikk 1 stemme og falt.
Verbalforslag fra Christian Haugen (SV) ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer
FSK - 122/19:
Innstilling til kommunestyret:
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2020-2023 og årsbudsjett
for 2020 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.
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4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av
budsjettinnstillingen med følgende endringer:
Ansvar
Tjeneste Stilling
Godkj.st.kode
Endring
Fra dato
424010 2541
Vernepleier
6455
-100,00 % 1.1.2020
424010 2541
Sykepleier/vernepleier/sosionom 7144/6455/7534
100,00 % 1.1.2020
5. Det inndras eksisterende stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i
talldelen av budsjettinnstillingen.
6. Det vedtas med virkning fra 1.1.2020 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 1.1.2020 slik det fremgår av
rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen i budsjettinnstillingen med følgende endringer:
Tekst
Vann og avløp:
Abonnementsgebyr vann pr. bo-/hytte-/næringsenhet
Forbruksgebyr for vann pr. m3 målt forbruk
Abonnementsgebyr avløp pr. bo-/hytte-/næringsenhet
Forbruksgebyr for avløp pr. m3 målt forbruk

Gebyr 2020
Kr 725,77
Kr 24,14
Kr 766,08
Kr 39,83

Kultur – idrettshaller:
Treningsleie pr. time i kommunale idrettshaller

Kr 300,00

Kostnad på kr 400.000 for redusert treningsleie i kommunale idrettshaller dekkes innenfor
eksisterende ramme i VO 55 kultur ved at midler omprioriteres.
Søppelrenovasjon
(Jf. artene 1640, 1650 og 1623, virksomhetsområde 62 og tjeneste 3551)
Lovhjemmel: Forskrift for renovasjon av husholdningssavfall i Hamar, Løten, Stange
og Ringsaker, vedtatt av Ringsaker kommunestyre 18.5.2005 med hjemmel i
forurensningsloven av 13.3.1981 med senere endringer. Gebyret gjelder pr. år når annet
ikke er oppgitt.
I tillegg kommer 25 % mva.
Avfallsbeholdere skal plasseres med maksimum 3 meter gangavstand fra vegkanten
langs kjørbar veg. Hver husholdningsabonnent må minimum betale for 80 liters dunk,
privat.
1. Husholdningsavfall (inkluderer henting av restavfall, plast, våtorganisk avfall, papir, glassog metallemballasje samt bruk av gjenvinningsstasjoner)
Gebyret differensieres etter volum på restavfallsbeholderen:
- 80 liters beholder, privat
- 140 liters beholder, privat
- 190 liters beholder, privat

2019
kr
kr
kr
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2 539
3 676
4 364

2020
kr
kr
kr

2 635
3 816
4 530

- 240 liters beholder, privat
- 370 liters beholder, privat
- 770 liters beholder, privat
Sekk/stativ (restavfall) pr. år (etter søknad), 80 l
Sekk/stativ (restavfall) pr. år (etter søknad), 140 l
Salg av ekstra sekker pr. stk
Rabatt for egenbehandling av matavfall
Rabatt pr. abonnent for sambruk av beholder for restavfall

kr 4 702
kr 7 027
kr 13 967

kr 4 881
kr 7 294
kr 14 498

kr
kr
kr
kr
kr

kr 2 635
kr 3 816
kr 62,30
kr
851
kr 233,50

2 539
3 676
60
820
225

(Ved sambruk må hver husholdningsabonnent minimum betale for 80 liters beholder)
2. Husholdningsavfall fra fritidseiendommer (pr. hytte/pr.år)
Fjell- og fritidsrenovasjon (ny), gjelder alle tidligere kategorier

kr

1 277

kr
kr

47,00
47,00

Gebyr for husholdningsavfall fra fritidseiendommer faktureres over fire terminer.
Serviceabonnement øvrige beholdere
Pris inkl. 25 % mva.
- Tom 370 liter beholder
- 770 liter beholder

kr
kr

53,39
53,39

8. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for alle faste
eiendommer i kommunen. Det skrives ut eiendomsskatt på næringsdel, bygning og grunn.
Det skrives også ut eiendomsskatt for det særskilte skattegrunnlaget i henhold til
overgangsregelen i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, redusert med 2/7 i 2020. I medhold av
§§ 10 og 11 settes eiendomsskattesatsen for 2020 til 4,2 promille. Eiendomsskattesatsen på
det særskilte skattegrunnlaget er 3,2 promille. I medhold av § 11 fastsettes det et
bunnfradrag på kr 10.000 pr. godkjent boenhet over 45 m2. Alle fritidsboliger gis
bunnfradrag uavhengig av størrelsen på fritidsboligen.
9. Det vedtas med virkning fra 1.1.2020 godtgjørelsesreglement for folkevalgte slik det
fremgår av rådmannens forslag i hoveddel IV i talldelen av budsjettinnstillingen.
10. Det vedtas partistøtte for 2020 med et grunnbeløp på kr 2.177 til hvert parti som er
representert i kommunestyret og et tilleggsbeløp på kr 2.009 for hver representant det
enkelte parti har i kommunestyret, jf. vedtak i k.sak 109/2008.
11. Det vedtas foreløpige satser til driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager
inkludert administrasjonskostnader på kr 234.589 pr. heltidsplass 0-2 år og kr 113.399 pr.
heltidsplass 3-5 år. Det brukes nasjonale satser for kapitaltilskudd til ordinære ikkekommunale barnehager. For ikke-kommunale familiebarnehager brukes nasjonale satser for
drifts- og kapitaltilskudd.
12. Det vedtas betalingssats for ukesopphold ved Mesnali ungdomssenter og leirskole på kr
24.460 for 2020, jf. vedtak i f.sak 137/2006.
13. Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2020 tas til orientering. Ringsaker kommunes
bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2020 fastsettes til kr 21.466.000, 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, kr 750.000 er øremerket til nytt orgel i Ringsaker kirke og kr
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300.000 til 0,5 årsverk diakon. Det bevilges 4,5 mill. kroner til rehabilitering av kirkene og
over kommunens investeringsbudsjett i 2020.
14. Kontrollutvalgets budsjett for 2020 fastsettes til kr 2.886.000.
15. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 210,136 mill. kroner med løpetid 30 år til
finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2020. Det tas opp 50
mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år.
16. Følgende kommunale eiendommer selges:
·
Jølstad skole, Rennbergsvegen 679, Gaupen
·
Holmen gård, Mausetvegen 440, Brumunddal
·
Mauset lærerbolig, Mausetvegen 526, Brumunddal
·
Bolig, Tandevegen 105, Moelv
Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre eiendomssalgene.
17. Rådmannen bes om å legge fram en sak der faglige begrunnelser, prosess for
flytting/ivaretakelse av pasientene og ansattes rettigheter synliggjøres før de 14 plassene på
Sundheimen evt. avvikles og midler omdisponeres for å styrke hjemmetjenesten.
18. Skolestrukturen i Nordre Ringsaker for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Mesnali
gjennomgås med sikte på færre skoler. Frist for denne gjennomgang settes til 1. oktober 2020.
Gjennomgangen av skolestruktur i Ringsaker må involvere alle parter, eks. FAU, ansatte, elever
og foreldre.
19. Bosettingstilbud for enslige mindreårige asylsøkere (BEMA) i Brumunddal avvikles fra
1.7.2020. Bosettingstilbudet skal være fullt avviklet i løpet av 2021. Ansatte i BEMA ivaretas
gjennom overtallighet og fortrinn til ledige stillinger.
20. Det gjennomføres en prosess for å vurdere om enhet Kultur sine oppgaver innen tilrettelagte
tjenester bør overføres til enheten Psykisk helse og rustjenester, for å få et mer samlet
tjenestetilbud til målgruppen og effektivisere driften samlet sett.
21. Det gjennomføres en prosess for å se på om enheten Kulturskolen skal legges under kultur eller
VO 30. Dette for å kunne gi et mer samlet tjenestetilbud og effektivisere driften samlet sett.
22. Rapportering av utviklingen i heltid-/deltidsstillinger og ufrivillig deltid gjennomføres kun i
årsberetningen. Rapportering av utvikling i sykefravær rapporteres kun i årsberetningen. Den
særskilte kvartalsvise rapporteringen av sykefravær til utvalg for omsorg avvikles. Det
forutsettes tett og jevnlig kontakt med tillitsvalgte og ledere gjennom hele året og at saken også
legges frem for behandling i administrasjonsutvalget.
23. Rådmannen bes legge fram en utreding om behovet for og konsekvensene av en mer fleksibel
åpningstid i de kommunale barnehagene i løpet av våren 2020.
24. Administrasjonen bes om en gjennomgang og evaluering av ulike profileringstiltak i
kommunen.

18.12.2019 KOMMUNESTYRET
Følgende dokumenter ble delt ut før møtet:
· Inngående brev fra Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen Ringsaker og
Fagforbundet
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·
·
·
·

Rådmannens svar til Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen Ringsaker og
Fagforbundet
Brev fra Ringsaker demensforening
Brev fra elev Tine Åsheim-Aspeslåen ved Fagernes skole
Brev fra elev Alice ved Fagernes skole

Representanten Odd-Amund Lundberg (Sp) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, på vegne
av SP, Rl, Pp og FrP;
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2020-2023 og årsbudsjett
for 2020 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer:
Driftsbudsjett:
(tall i tusen kroner)
VO Tekst
2020
2021
2022
2023
11 Reduserte driftutgifter
-2 000
-2 000
-2 000
-2 000
11 Styrking fastlegeordningen
900
900
900
900
40 Styrking av hjemmetjenesten
5 000
5 000
5 000
5 000
40 Reduserte vikarutgifter, sykefravær
0
-4 200
-4 200
-4 200
40 1,3 årsverk nattevakt Furnes bo
1 000
1 000
1 000
1 000
50 Opprettholde 5 plasser BEMA
0
4 200
4 200
4 200
55 Reduserte driftsutgifter
-3 000
-3 000
-3 000
-3 000
55 Tilskudd til prosjektet Ung og gammel
100
100
100
100
hånd i hånd i regi av Røde Kors
62 2 årsverk fagarbeider park
-1 050
-1 050
-1 050
-1 050
62 0,5 årsverk prosjektleder
-320
-320
-320
-320
62 Reduserte driftsutgifter
-955
-955
-955
-955
87 Tilskudd til kremasjon
325
325
325
325
90 Reduserte renter og avdrag
-178
-414
-1 020
-1 631
90 Redusert bruk av fond
178
414
1 020
1631
Investeringsbudsjett:
VO Tekst
20 Prosjekt 60635 Diverse utbedringer
barnehager
30 Rehabilitering av ungdomsskoler
40 Prosjekt 60916 Utbedring/oppgradering av
sykehjem
55 Prosjekt 61128 Utendørs kulturarenaer
62 Prosjekt 70132 Asfaltering grusveger
62 Prosjekt 70134 Estetisk opprustning
62 Prosjekt 70138 Utbedring av kommunale
veger
62 Prosjekt 70163 Parker i Br-dal og Moelv
62 Prosjekt 70167 Rehabilitere bruer
62 Prosjekt 70172 Flomsikring –
elveforebygging del 3
62 Prosjekt 70173 Elvepromenaden del 4
62 Prosjekt 70194 Mjøsparken område
Odden-pumpehusene
62 Prosjekt 70198 Store Amfi
90 Redusert låneopptak
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2020
750

(tall i tusen kroner)
2021
2022
2023
750
750
0

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
0

-4 000
2 300
-2 000
3 500

-4 000
2 300
0
3 500

-4 000
2 300
0
3 500

-4 000
0
0
0

-1 000
-1 000
0

0
-1 000
-5 000

0
0
-22 000

0
0
0

0
-12 000

-2 500
0

-10 000
0

0
0

-1 000
6 450

-3 000
950

0
21 450

0
0

4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av
budsjettinnstillingen med følgende endringer:
Ansvar Tjeneste Stilling
Godkj.st.kode
Endring
Fra dato
442400 2340
Fagarbeider
7512
130,00 % 1.1.2020
620000 3350
Fagarbeider park
7517
-200,00 % 1.1.2020
620000 3152
Prosjektleder/rådgiver
8530
-50,00 % 1.1.2020
arrangement
15. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 203,686 mill. kroner med løpetid 30 år til
finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2020. Det tas opp 50
mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år.
17. Plassene ved Sundheimen legges ikke ned. Vi ser en utvikling som utvilsomt går mot
generelt større behov innen sektoren, veien å gå er da ikke å legge ned plasser, og særlig
overfor en pasientgruppe som klart vil kunne ta skade av å bli flyttet til omgivelser som ikke
lenger vil være kjente og trygge. RK har ved flere anledninger påpekt at en har for stor andel
av budsjettet knyttet til institusjonsplasser. Siden en trygt kan anta at behovene vi øke i åra
framover og at en samtidig skal legge stor vekt på å satse primært på hjemmebasert omsorg
så vil budsjettet gradvis endre seg til størst andel på hjemmebasert, uten at en reduserer
antall institusjonsplasser.|||
18. Fagernes skole legges ikke ned. Strukturendringer i skolesektoren skal legges frem som
egen sak til kommunestyret uavhengig av budsjettforslaget.
19. Bosettingstiltaket for enslige mindreårige asylsøkere BEMA i Brumunddal opprettholdes
med 5 plasser i en bolig. Ansatte i BEMA ivaretas gjennom overtallighet og fortrinnsrett til
ledige stillinger. Rådmannen bes utrede i løpet av 2020 hvordan man kan gi et tilbud til
mindreårige asylsøkere med en lavere kostnad enn tilbudet som gis i dag.
Verbal forslag:
Tiltak Brandbutajet
Rådmannen bes utrede mulighet for etablering av løsning for myke trafikanter fra Brandbutajet ned til
etablert fortausløsning ved Fossen. (Prosjekt 74095 sanering og ny VA-ledning Brandbutajet til
renseanlegg Moelv. )
Fastlegeordningen
Saken om Tingnes Legesenter spesielt har vist at fastlegeordningen er under press og vi foreslår derfor
kr 900 000 pr. år til rekrutterings- og støttetiltak.
Det er tidligere vedtatt 15 mill. kr. investering vedr. Tingnes Legesenter og vi oppfordrer til å komme i
gang med dette arbeidet så snart som mulig.
Næringstomter
Rådmannen bes utrede muligheten og økonomien i utleie av næringstomter i stedet for salg. Vi mener
at dette kan gi kommunen bedre økonomi på sikt.
Ringsaker honning
Ringsaker kommune går til anskaffelse av bikuber til utplassering i sentrum av byene etter samme
modell som Hamar kommune.
Alternativt forslag til vedtak:, foreslått av Kai Ove Berg, Høyre
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2020-2023 og årsbudsjett
for
2020 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer:
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VO Tekst
11 Styrking av kommunens arbeid med
næringsutvikling
55 Reduserte driftsutgifter

2020
4 000

2021
4 000

-4 000

-4 000

(tall i tusen kroner)
2022
2023
4 000
4 000
-4 000

-4 000

4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av
budsjettinnstillingen med følgende endringer:
Ansvar
130000
130000

Tjeneste
3252
3252

Stilling
Rådgiver
Rådgiver

Godkj. St kode
8530
8530

Endring
100 %
100 %

Fra dato
1.1.2020
1.1.2020

17. I tråd med langsiktige faglige vurderinger for pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, og
overgang fra distriktsmodell til funksjonsmodell, styrkes hjemmetjenesten gjennom en styrt
avvikling av Sundheimens 14 plasser i løpet av 2020. Frigjorte budsjettmidler målrettes til å
styrke hjemmetjenesten.
18. Skolestrukturen i Nordre Ringsaker Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Mesnali, utredes. En
fremtidig organisering av skoletilbudet skal sikre et forutsigbart, robust og bærekraftig
skoletilbud. Erfaringer fra de senere års arbeid med skolestrukturarbeid i kommunen reflekteres
i arbeidet, det forutsettes bred involvering av alle relevante parter. Arbeidet sluttføres innen
utgangen av september 2020.

Verbal forslag
Miljøkommunen Ringsaker
1. Det innføres en egen Miljøpris på Ringsakergallaen fra 2021.
Prisen tildeles bedrifter eller person(er) som har utmerket seg i kampen for reduksjon av
negativt klimaavtrykk.
2. Kommunens tiltakspunkter for å halvere utslipp av klimagasser innen 2030 synliggjøres
og profileres for innbyggerne.
3. Nytt sykehjem i Moelv skal bygges i tre.
Fremtidskommunen
1. Rådmannen bes legge frem en prioritert plan med vurdering av mulige
innsparingspotensialer for kommunens VO områder i løpet av 2020.
2. Rådmannen bes legge frem en statusrapport på kommunens «digitale temperatur» og
vurdering av mulige innsparingseffekter ved økt digitalisering.

Alternativt forslag til vedtak:, foreslått av Arnulf Hustad, RØDT
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2020-2023 og
årsbudsjett for 2020 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med
følgende endringer:
Driftsbudsjett:
(tall i tusen kroner)
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VO
10
11
30
30
40
40
50
50
57
80
81
87
87
87
87
90
90
90
90

Tekst
Reduksjon lønn og godtgjørelser
folkevalgte
Kommunal overtakelse av legesenterne i
Ringsaker - utredning
Opprettholdelse av Fagernes skole
Avvikle Geitmyra
Opprettholdelse av sykehjemsplasser ved
Sundheimen
Vridning av tjenester fra institusjon til
hjemmetjenester
Opprettholde BEMA
Barnetrygd ikke med i beregning av
sosialstønad
Bibliotek – utsettelse av turistkontor
Fagernes skole - renhold
Fagernes skole - leieutgifter og
driftsutgifter
Redusert tilskudd til Destinasjon Sjusjøen
Redusert tilskudd til løypekjøring i fjellet
til Ringsakerfjellet Fritid
Redusert tilskudd til løypekjøring i fjellet
Redusert tilskudd til Ringsaker kirkelige
fellesråd
Økt integreringstilskudd for 10 nye
flyktninger
Reduserte renter og avdrag
Økt utbytte Innlandet Energi Holding AS
Økt bruk av fond

Investeringsbudsjett:
VO Tekst
11 Prosjekt 50300 Innkjøp av IKT-utstyr
40 Prosjekt xxxxx Forprosjekt nytt AO-senter
55 Prosjekt 61128 Utendørs kulturarenaer
62 Prosjekt 70114 Parkering i Brumunddal og
Moelv
62 Prosjekt 70133 Trafikksikkerhet
62 Prosjekt 70134 Estetisk opprustning
62 Prosjekt 70143 Sentrumstiltak
62 Prosjekt 70144
Utsmykking/belysning/skilting
62 Prosjekt 70172 Flomsikring –
elveforebygging del 3
62 Prosjekt 70173 Elvepromenaden del 4
62 Prosjekt 70194 Mjøsparken område
Odden-pumpehusene
62 Prosjekt 70198 Store Amfi
81 Prosjekt 60010 ENØK
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2020
-388

2021
-388

2022
-388

2023
-388

250

0

0

0

0
-2 545
5 148

604
-2 545
10 212

1 450
-2 545
10 212

1 450
-2 545
10 212

-5 148

-10 212

-10 212

-10 212

4 200
2 896

8 400
2 896

8 400
2 896

8 400
2 896

-220
0
0

-220
300
820

-220
400
2 214

-220
400
2 214

-283
-198

-283
-198

-283
-198

-283
-198

-929
-250

-929
-250

-929
-250

-929
-250

-1 905

-1 905

-1 905

-1 905

-128
-500
0

-256
-500
-5 546

2020
-500
500
-1 000
-6 000

2021
0
0
0
0

2022
0
0
0
0

2023
0
0
0
0

4 000
-1 000
-500
-500

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3 000

0

0

0

2 000
-8 000

0
0

0
0

0
0

-1 000
3 000

0
0

0
0

0
0

-256
-256
-500
-500
-7 886
-7 886
(tall i tusen kroner)

90 Redusert låneopptak

6 000

0

0

0

15. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 204,136 mill. kroner med løpetid 30 år til finansiering
av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2020. Det tas opp 50 mill. kroner i Startlån
fra Husbanken med løpetid på 25 år.
17. De 14 plassene på Sundheimen (gammel del) opprettholdes og avvikles ved naturlig avgang eller
ved frivillig overflytting til Nes bo- og aktivitetssenter. De overtallige ansatte overføres til Nes
bo- og aktivitetssenter. De 10 langtidsplassene på Sundheimen (ny del forsterket/skjermet enhet)
skal bestå.
18. Fagernes skole legges ikke ned, men opprettholdes på dagens nivå. Skolestrukturendringer må
komme ut i fra faglige vurderinger og ikke på grunn av økonomi. Saken tas ut av budsjett og
økonomiplan.
19. Bosettingstiltaket for enslige mindreårige asylsøkere (BEMA) legges ikke ned. Det
foreslås at Ringsaker kommune beholder en bolig, for å beholde det meste av ekspertisen.
Inntil det vil være behov for den andre boligen, foreslås det at den benyttes til
avlastningstilbud for voksne funksjonshemmede/utviklingshemmede.
Verbal forslag:
Mindreårige flyktninger
Ringsaker kommune forplikter seg til å ta imot 10 ekstra enslige og mindreårige flyktninger i 2020.
Parkering
Det foreslås å nedsette et utvalg for å forberede forslag til videre utarbeiding. F.eks. vurdere
parkeringsavgift for tilreisende (2 timer gratis), vurdere parkeringsautomater og ansettelse av
parkeringsvakt.
Utbygging av vann og kloakk
Utbygging av vann og kloakk for fastboende må gjennomføres raskere, selv i områder der det pr. i dag
ikke er økonomisk lønnsomt.
AO-senter
Det foreslås å bevilge midler til forprosjekt knyttet til et nytt AO-senter i Ringsaker kommune. Det
foreslås en bevilgning til forprosjekt på kr 500.000.
Kommunal overtakelse av legesentrene i Ringsaker
Det foreslås å nedsette et utvalg som skal se på hva som må til for at Ringsaker kommune skal kunne
overta legesentrene i kommunen. Det foreslås en bevilgning til dette på kr 250.000.
Politikernes lønn og møtegodtgjørelser
Det foreslås at lønn og godtgjørelser til Ringsaker kommunes politikere holdes på samme nivå som
2019, og at lønn reguleres etter at statsbudsjett er lagt frem, med forutsetning om at overføringer til
kommunene øker.
Sosialstønad
Barnetrygd skal ikke medregnes ved beregning av sosialstønad.
Tilleggsforslag til punkt 1, foreslått av Thomas Eriksen, Miljøpartiet De Grønne
Kutte 6 mill. på forprosjekt 70114 Parkering i Brumunddal og Moelv.
· Overføre til 74007 Vannbehandling 2 mill.
· Overføre til 74042 Enøk/renseprossesser 2 mill.
· Overføre til 74093 sikring av anlegg 2 mill.
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Tilleggsforslag til punkt 1., foreslått av Anita Ihle Steen, Arbeiderpartiet
Støtte prosjekt Funkis IL
Ringsaker kommune støtter Funkis IL med 150 000 kr pr år i en 3 årig prosjektperiode 2020-2022.
Kommunen forventer at søker samarbeider med kommunes ansatte/avdeling som har ansvar for
tilbudet til denne gruppen innbyggere og at det ses på et samarbeid med kommunens eget BUA tilbud.
Søker kan ikke forvente ytterligere prosjektstøtte etter 2022.
Inndekning:
100 000 dekkes av formannskapets tilleggsbevillingspost og 50 000 dekkes innenfor VO 10 i 2020 .
Prosjektmidlene innarbeides i budsjett 2021-2022.
foreslått av Erling Segelstad, Arbeiderpartiet
Tilleggsforslag fra representanten Christian Haugen (SV) :
Rådmannen bes om å utrede status og forventet behov innen demensomsorgen i Ringsaker. Utredning
med forslag til tiltak legges fram til politisk behandling.
Rådmannen bes utrede en sak om ulike tiltak for å bedre situasjonen for barnefamilier med vedvarende
lav inntekt. Konsekvenser av at barnetrygden ikke regnes som en del av inntektsgrunnlaget ved
beregning av økonomisk sosialhjelp, skal være en del av denne utredningen.
Tilleggsforslag til punkt 19, foreslått av Erling Segelstad, Arbeiderpartiet
Dersom staten finansierer ordningen, opprettholdes bosettingstilbudet.
Det ble gjennomført punktvis votering:
Punkt 1:
Forlag fremmet av Rødt fikk 1 stemme og falt.
Fellesforslag fremmet av SP, Rl, Pp og Frp fikk 15 stemmer og falt.
Forslag fremmet av Høyre fikk 3 stemmer og falt.
Forslag fremmet av AP ble enstemmig vedtatt .
Forslag fremmet av MDG fikk 4 stemmer og falt.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 mot 18 stemmer.
Punkt 2 og 3:
Formannskapets innstilling punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 4:
Fellesforslag fra SP, Rl. Pp og Frp fikk 15 stemmer og falt.
Forslag fremmet av Høyre fikk 3 stemmer og falt.
Formannskapets innstlling ble vedtatt med 21 mot 18 stemmer.
Punkt 5 t.o.m. punkt 14:
Formannskapets innstillint punkt 5 t.o.m. punkt 14 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 15:
Forslag fra Rødt fikk 1 stemme og falt.
Fellesforslag fra SP, Rl, Pp og Frp fikk 15 stemmer og falt.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 15 stemmer.
Punkt 16:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Punkt 17:
Forslag fremmet av Rødt fikk 1 stemme og falt.
Forslag fremmet av Sp, Rl, Pp og Frp fikk 15 stemmer og falt.
Forslag fremmet av Høyre fikk 3 stemmer og falt.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 15 stemmer.
Punkt 18:
Forslag fremmet av Rødt fikk 1 stemme og falt.
Forslag fremmet av Sp, Rl, Pp og Frp fikk 15 stemmer og falt.
Forslag fremmet av Høyre fikk 3 stemmer og falt.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 15 stemmer.
Punkt 19:
Forslag fremmet av Rødt fikk 1 stemme og falt.
Forslag fremmet av Sp, Rl, Pp og Frp fikk 15 stemmer og falt.
Formannskapets innstilling med forslag fremmet i møtet fra Erling Segelstad (Ap) ble vedtatt med 21
mot 18 stemmer.
Punkt 20 t.o.m. punkt 24:
Formannskapets innstilling punkt 20 t.o.m. punkt 24 ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag fremmet av Sp, Rl. :
Punkt 1 fikk 16 stemmer og falt.
Punkt 2 fikk 16 stemmer og falt.
Punkt 3 fikk 18 stemmer og falt.
Punkt 4 ble vedtatt med 22 mot 17 stemmer.
Verbalforslag fra H:
Punkt 1 ble vedtatt med 36 mot 3 stemmer.
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 ble vedtatt med 20 mot 19 stemmer.
Punkt 4 fikk 17 stemmer og falt.
Punkt 5 ble vedtatt med 36 mot 3 stemmer.
Verbalforslag fra Rødt:
Punkt 1 fikk 1 stemme og falt.
Punkt 2 fikk 3 stemmer og falt.
Punkt 3 fikk 2 stemmer og falt.
Punkt 4 fikk 3 stemmer og falt.
Punkt 5 fikk 13 stemmer og falt.
Punkt 6 fikk 5 stemmer og falt.
Punkt 7 fikk 3 stemmer og falt.
Verbalforslag fra SV:
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Til slutt ble formannskapets innstilling med de endringer som var vedatt i møtet, vedtatt med 24 mot
15 stemmer.
KST - 082/19:
Vedtak:
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2020-2023 og
årsbudsjett for 2020 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas, med
følgende tilleggsendring:
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Ringsaker kommune støtter Funkis IL med 150 000 kr pr år i en 3 årig prosjektperiode 20202022.
Kommunen forventer at søker samarbeider med kommunes ansatte/avdeling som har ansvar for
tilbudet til denne gruppen innbyggere og at det ses på et samarbeid med kommunens eget BUA
tilbud.
Søker kan ikke forvente ytterligere prosjektstøtte etter 2022.
Inndekning:
100 000 dekkes av formannskapets tilleggsbevillingspost og 50 000 dekkes innenfor VO 10 i
2020 .
Prosjektmidlene innarbeides i budsjett 2021-2022.

Ansvar
424010
424010

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 med følgende endringer:
Tjeneste Stilling
Godkj.st.kode
Endring
Fra dato
2541
Vernepleier
6455
-100,00 % 1.1.2020
2541
Sykepleier/vernepleier/sosionom 7144/6455/7534
100,00 % 1.1.2020
5. Det inndras eksisterende stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i
talldelen av budsjettinnstillingen.
6. Det vedtas med virkning fra 1.1.2020 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 1.1.2020 slik det fremgår av
rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen i budsjettinnstillingen med følgende
endringer:
Tekst
Vann og avløp:
Abonnementsgebyr vann pr. bo-/hytte-/næringsenhet
Forbruksgebyr for vann pr. m3 målt forbruk
Abonnementsgebyr avløp pr. bo-/hytte-/næringsenhet
Forbruksgebyr for avløp pr. m3 målt forbruk

Gebyr 2020

Kultur – idrettshaller:
Treningsleie pr. time i kommunale idrettshaller

Kr 725,77
Kr 24,14
Kr 766,08
Kr 39,83

Kr 300,00

Kostnad på kr 400.000 for redusert treningsleie i kommunale idrettshaller dekkes innenfor
eksisterende ramme i VO 55 kultur ved at midler omprioriteres.
Søppelrenovasjon
(Jf. artene 1640, 1650 og 1623, virksomhetsområde 62 og tjeneste 3551)
Lovhjemmel: Forskrift for renovasjon av husholdningssavfall i Hamar, Løten, Stange
og Ringsaker, vedtatt av Ringsaker kommunestyre 18.5.2005 med hjemmel i
forurensningsloven av 13.3.1981 med senere endringer. Gebyret gjelder pr. år når annet
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ikke er oppgitt.
I tillegg kommer 25 % mva.
Avfallsbeholdere skal plasseres med maksimum 3 meter gangavstand fra vegkanten
langs kjørbar veg. Hver husholdningsabonnent må minimum betale for 80 liters dunk,
privat.
1. Husholdningsavfall (inkluderer henting av restavfall, plast, våtorganisk avfall, papir, glassog metallemballasje samt bruk av gjenvinningsstasjoner)
Gebyret differensieres etter volum på restavfallsbeholderen:
- 80 liters beholder, privat
- 140 liters beholder, privat
- 190 liters beholder, privat
- 240 liters beholder, privat
- 370 liters beholder, privat
- 770 liters beholder, privat
Sekk/stativ (restavfall) pr. år (etter søknad), 80 l
Sekk/stativ (restavfall) pr. år (etter søknad), 140 l
Salg av ekstra sekker pr. stk
Rabatt for egenbehandling av matavfall
Rabatt pr. abonnent for sambruk av beholder for restavfall

2019

2020

kr 2 539
kr 3 676
kr 4 364
kr 4 702
kr 7 027
kr 13 967

kr 2 635
kr 3 816
kr 4 530
kr 4 881
kr 7 294
kr 14 498

kr
kr
kr
kr
kr

kr 2 635
kr 3 816
kr 62,30
kr
851
kr 233,50

2 539
3 676
60
820
225

(Ved sambruk må hver husholdningsabonnent minimum betale for 80 liters beholder)
2. Husholdningsavfall fra fritidseiendommer (pr. hytte/pr.år)
Fjell- og fritidsrenovasjon (ny), gjelder alle tidligere kategorier

kr

1 277

kr
kr

47,00
47,00

Gebyr for husholdningsavfall fra fritidseiendommer faktureres over fire terminer.
Serviceabonnement øvrige beholdere
Pris inkl. 25 % mva.
- Tom 370 liter beholder
- 770 liter beholder

kr
kr

53,39
53,39

8. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for alle faste
eiendommer i kommunen. Det skrives ut eiendomsskatt på næringsdel, bygning og
grunn. Det skrives også ut eiendomsskatt for det særskilte skattegrunnlaget i henhold
til overgangsregelen i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, redusert med 2/7 i 2020. I
medhold av §§ 10 og 11 settes eiendomsskattesatsen for 2020 til 4,2 promille.
Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 3,2 promille. I medhold av §
11 fastsettes det et bunnfradrag på kr 10.000 pr. godkjent boenhet over 45 m2. Alle
fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelsen på fritidsboligen.
9. Det vedtas med virkning fra 1.1.2020 godtgjørelsesreglement for folkevalgte slik det
fremgår av rådmannens forslag i hoveddel IV i talldelen av budsjettinnstillingen.
10. Det vedtas partistøtte for 2020 med et grunnbeløp på kr 2.177 til hvert parti som er
representert i kommunestyret og et tilleggsbeløp på kr 2.009 for hver representant det
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enkelte parti har i kommunestyret, jf. vedtak i k.sak 109/2008.
11. Det vedtas foreløpige satser til driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager
inkludert administrasjonskostnader på kr 234.589 pr. heltidsplass 0-2 år og kr 113.399
pr. heltidsplass 3-5 år. Det brukes nasjonale satser for kapitaltilskudd til ordinære ikkekommunale barnehager. For ikke-kommunale familiebarnehager brukes nasjonale
satser for drifts- og kapitaltilskudd.
12. Det vedtas betalingssats for ukesopphold ved Mesnali ungdomssenter og leirskole på
kr 24.460 for 2020, jf. vedtak i f.sak 137/2006.
13. Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2020 tas til orientering. Ringsaker
kommunes bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2020 fastsettes til kr
21.466.000, 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, kr 750.000 er øremerket til nytt
orgel i Ringsaker kirke og kr 300.000 til 0,5 årsverk diakon. Det bevilges 4,5 mill.
kroner til rehabilitering av kirkene og over kommunens investeringsbudsjett i 2020.
14. Kontrollutvalgets budsjett for 2020 fastsettes til kr 2.886.000.
15. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 210,136 mill. kroner med løpetid 30 år til
finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2020. Det tas opp
50 mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år.
16. Følgende kommunale eiendommer selges:
·
Jølstad skole, Rennbergsvegen 679, Gaupen
·
Holmen gård, Mausetvegen 440, Brumunddal
·
Mauset lærerbolig, Mausetvegen 526, Brumunddal
·
Bolig, Tandevegen 105, Moelv
Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre eiendomssalgene.
11. Rådmannen bes om å legge fram en sak der faglige begrunnelser, prosess for
flytting/ivaretakelse av pasientene og ansattes rettigheter synliggjøres før de 14
plassene på Sundheimen evt. avvikles og midler omdisponeres for å styrke
hjemmetjenesten.
12. Skolestrukturen i Nordre Ringsaker for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og
Mesnali gjennomgås med sikte på færre skoler. Frist for denne gjennomgang settes til
1. oktober 2020. Gjennomgangen av skolestruktur i Ringsaker må involvere alle
parter, eks. FAU, ansatte, elever og foreldre.
13.Bosettingstilbud for enslige mindreårige asylsøkere (BEMA) i Brumunddal avvikles fra 1.7.2020.
Bosettingstilbudet skal være fullt avviklet i løpet av 2021. Ansatte i BEMA ivaretas gjennom
overtallighet og fortrinn til ledige stillinger.
Dersom staten finansierer ordningen, opprettholdes bosettingstilbudet.
20. Det gjennomføres en prosess for å vurdere om enhet Kultur sine oppgaver innen
tilrettelagte tjenester bør overføres til enheten Psykisk helse og rustjenester, for å få et
mer samlet tjenestetilbud til målgruppen og effektivisere driften samlet sett.
21. Det gjennomføres en prosess for å se på om enheten Kulturskolen skal legges under
kultur eller VO 30. Dette for å kunne gi et mer samlet tjenestetilbud og effektivisere
driften samlet sett.
22. Rapportering av utviklingen i heltid-/deltidsstillinger og ufrivillig deltid gjennomføres
kun i årsberetningen. Rapportering av utvikling i sykefravær rapporteres kun i
årsberetningen. Den særskilte kvartalsvise rapporteringen av sykefravær til utvalg for
omsorg avvikles. Det forutsettes tett og jevnlig kontakt med tillitsvalgte og ledere
gjennom hele året og at saken også legges frem for behandling i
administrasjonsutvalget.
23. Rådmannen bes legge fram en utreding om behovet for og konsekvensene av en mer
fleksibel åpningstid i de kommunale barnehagene i løpet av våren 2020.
24. Administrasjonen bes om en gjennomgang og evaluering av ulike profileringstiltak i
kommunen.
25. Ringsaker kommune går til anskaffelse av bikuber til utplassering i sentrum av byene
etter samme modell som Hamar kommune.
26. Det innføres en egen Miljøpris på Ringsakergallaen fra 2021.
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Prisen tildeles bedrifter eller person(er) som har utmerket seg i kampen for reduksjon
av negativt klimaavtrykk.
27. Kommunens tiltakspunkter for å halvere utslipp av klimagasser innen 2030
synliggjøres og profileres for innbyggerne.
28. Nytt sykehjem i Moelv skal bygges i tre.
29. Rådmannen bes legge frem en statusrapport på kommunens «digitale temperatur» og
vurdering av mulige innsparingseffekter ved økt digitalisering.
30. Rådmannen bes om å utrede status og forventet behov innen demensomsorgen i
Ringsaker. Utredning med forslag til tilak legges fram til politisk behandling.
31. Rådmannen bes utrede en sak om ulike tiltak for å bedre situasjonen for barnefamilier
med vedvarende lav inntekt. Konsekvenser av at barnetrygden ikke regnes som en del
av inntektsgrunnlaget ved beregning av økonomisk sosialhjelp, skal være en del av
denne utredningen.
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