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Vedlegg 1

Fakta:
Ringsaker kommunestyret fattet i møte den 18.12.2019 ved k.sak 82/2019 vedtak om
årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Vedtakets punkt 7 omhandler
gebyrregulativet, og det ble vedtatt noen endringer i forhold til rådmannens forslag som får
konsekvenser for detaljbudsjett for VO 55 Kultur og VO 62 Teknisk drift.
Økonomisjefen har fått i oppdrag å utarbeide en delegert økonomisak og endre budsjettet
for 2020 i samsvar med endringer i gebyrregulativet innenfor VO 55 Kultur og VO 62 Teknisk
drift.
Vurdering:
Kommunestyret vedtok en annen fordeling mellom abonnementsgebyret for vann og avløp
og forbruksgebyret. For vann ble abonnementsgebyret endret fra kr 967,70 til kr 725,77,
mens forbruksgebyret ble endret fra kr 21,86 til kr 24,14. Dette medfører reduserte
gebyrinntekter i 2020 med kr 84.000 innenfor selvkostområdet vann.
For avløp ble abonnementsgebyret endret fra kr 1.021,44 til kr 766,08, mens
forbruksgebyret ble endret fra kr 37,17 til kr 39,83. Dette medfører reduserte
gebyrerinntekter i 2020 med kr 174.000 innenfor selvkostområdet avløp.
Rådmannen foreslo i sitt budsjettforslag at henteavstanden for renovasjonsrodningen ble
endret fra 30 meter til 3 meter fra offentlig veg, som er det samme som i nabokommunene.
Kommunestyret endret dette til 3 meter fra kjørbar veg. Dette medfører økte gebyrinntekter
i 2020 med kr 4.138.000 innenfor selvkostområdet renovasjon.
Treningsleie pr. time i kommunale idrettshaller ble endret fra kr 380 pr. time til kr 300 pr.
time. Dette medfører reduserte leieinntekter med kr 400.000 innenfor VO 55 Kultur. Den
reduserte leieinntekten skal dekkes innenfor eksisterende budsjettramme i VO 55 Kultur ved
at midler omdisponeres. Det foreslås at billettinntekter økes tilsvarende.

Ihht. økonomireglementets § 3.4.3 har rådmannen fullmakt til å foreta endring av
fordelingen innenfor den vedtatte budsjettrammen pr. virksomhetsområde.

Vedtak i henhold til delegert myndighet:
1. Det foretas endring av fordeling av budsjett 2020 som vist i vedlegg 1.

Rådmannen i Ringsaker, 4.2.2020

Espen Hvalby
assisterende rådmann
Rita Hidemstrædet
økonomisjef

