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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler:  

Dato:   

Saksmappe:  14/473 

 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/14 Formannskapet 05.06.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Protokoll fra formannskapsmøte 08.05.2014 godkjennes.  

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  P24 &01 

Saksbehandler: Ann Kristin Halvorsrud 

Dato:  27.05.2014 

Saksmappe:  09/776 

 

 

 

Avtale vedrørende vedlikehold av brygga på Ørje Brug  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/14 Formannskapet 05.06.2014 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune viderefører vedlikeholdsavtalen med D/S Engebret Soot vedrørende 

vedlikeholdet av brygga på Ørje Brug. 

 

Utgiften bokføres 5232 1470 360 og dekkes for 2014 av budsjettpost 1010 1490 100. 

Framtidig utgift innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

 

 

Sammendrag: 

Videreføring av avtalen mellom Stiftelsen D/S Engebret Soot og Marker kommune 

vedrørende vedlikehold av brygga ved Ørje Brug. 

 

Bakgrunn: 

Formannskapet vedtok i 2002 en vedlikeholdsavtale mellom Stiftelsen D/S Engebret Soot og 

Marker kommune for perioden 01.10.2002 tom 31.12.2008 vedrørende brygga på Ørje Brug.  

 

Stiftelsen D/S Engebret Soot hadde i flere år utført vedlikehold av brygga uten noen 

kompensasjon. Det ble inngått en avtale der Stiftelsen D/S Engebret Soot fikk en godtgjørelse 

for arbeid som verdsattes til kr. 10 000,- pr. år som i perioden 2002-2008 var avdrag på 

gjelden som Stiftelsen D/S Engebret Soot hadde til Marker kommune. Likens var det med 

avtalen som ble inngått for perioden 2009-2013 der Stiftelsen D/S Engebret Soot benyttet kr. 

25 000,- for nedbetaling av gjeld til Marker kommune i forbindelse med kjøp av M/S Mette 

Meng. 

 

Avtale som ble inngått den 29.03.2010 og var gjeldende fom 01.01.2009 til 31.12.2013 

vedrørende vedlikeholdet av brygga ved Ørje Brug har nå gått ut og Stiftelsen ønsker å fornye 

avtalen. 

 

 

Vurdering: 

Stiftelsen D/S Engebret Soot har siden brygga ble bygget nedlagt mye tid i området og bidratt 

til at det har vært virksomhet i området. De tidligere avtalene vedrørende vedlikehold av 

brygga har medført at området har blitt ivaretatt på en god måte. Ørje Brugs brukere og 

ildsjeler for området tenkes å være de som ivaretar området best. Ut fra kommunens egne 

ressurser til vedlikeholdsarbeid vil en videreføring av avtalen med Stiftelsen D/S Engebret 

Soot gagne området og vedlikeholdet av brygga. 
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Konklusjon: 

Marker kommune viderefører vedlikeholdsavtalen med D/S Engebret Soot vedrørende 

vedlikeholdet av brygga på Ørje Brug for 5 år der en avsetter kr. 10 000,- i året. 

 

 

Vedlegg: 

Avtale mellom Stiftelsen D/S Engebret Soot og Marker kommune v/ ordfører vedrørende 

vedlikehold av brygge m.v ved Ørje Brug. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  C30 

Saksbehandler: Else Marit Svendsen 

Dato:  19.05.2014 

Saksmappe:  13/740 

 

 

 

Støtte til Slusefestivalen 2014  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/14 Formannskapet 05.06.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Slusefestivalen 2014 gis et tilskudd på kr 35 000,- 

Det forutsettes at Marker kommune profileres i arrangementet. 

Beløpet belastes konto 1490-1010-100, reserverte tilleggsbevilgninger. 

 

 

Sammendrag: 

I brev av 30. april 2014 ber festivalstyret v/Jan P. Vaaler om kr 45 000,- i sponsorstøtte fra 

Marker kommune. Slusefestivalen arrangeres for 19 gang. Den omsøkte støtten skal brukes 

hovedsakelig til markedsføring av Slusefestivalen 2014.  

 

Slusefestivalen 2014 kan by på følgende: Fredag 27. juni, jazz i Øymark kirke og pubkveld på 

Bruget. Lørdag 28. juni, håndverksdag og jazz i slusene og på Bruget. Festivalen avsluttes 

søndag 29. juni med gudstjeneste i Brugshallen. 

 

Vurdering: 

Marker kommune har sponset Slusefestivalen i en årrekke. Festivalen er et årlig arrangement 

med mange besøkende og festivalen er, sammen med mange andre arrangementer i Ørje og 

Marker, med på å sette Marker på kartet. 

Marker kommune sponser mange arrangementer. Hver av dem viktige for å gjøre Marker 

attraktiv. 

Marker kommune støtter derfor Slusefestivalen 2014 med kr 35 000,-. Dette er det samme 

beløpet som tidligere år. 

 

Konklusjon: 

Slusefestivalen 2014 gis et tilskudd på kr 35 000,- 

Det forutsettes at Marker kommune profileres i arrangementet. 

Beløpet belastes konto 1490-1010-100, reserverte tilleggsbevilgninger. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad fra festivalstyret, Slusefestivalen 2014, datert 30. april 2014.



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  144 

Saksbehandler: Ann Kristin Halvorsrud 

Dato:  27.05.2014 

Saksmappe:  14/420 

 

 

 

Strategi for ladeinfrastruktur  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/14 Formannskapet 05.06.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

«Strategi for ladeinfrastruktur» for Marker kommune vedtas. 

Midler fra Interregprosjektet Infragreen prioriteres til etablering av ladepunkter ved rådhuset. 

Ytterligere etableringer av ladepunkter innarbeides i årsbudsjett og handlingsplan. 

 

 

Sammendrag: 

Strategi for ladeinfrastruktur beskriver hva Marker kommune skal gjøre for å legge til rette for 

økt bruk av ladbare kjøretøy. Økt bruk av ladbare biler kan yte et viktig bidrag til å redusere 

utslipp av klimagasser fra transportsektoren. Ladbare biler gir også betydelige positive 

miljøeffekter i form av redusert lokal luftforurensning og støy. Strategien angir 

kravspesifikasjoner for framtidig ladeinfrastruktur. 

Ambisjonsnivået er å etablere ladepunkter for gjester og ansatte ved de kommunale bygg og 

arbeidssteder. 

Det anbefales at det foreløpig ikke innføres brukerbetaling for bruk av ladeinfrastrukturen.  

 

Bakgrunn: 

Den foreslåtte satsingen på ladeinfrastruktur er en oppfølging og en konkretisering av 

kommunens Klima- og energiplan som ble vedtatt i 2011.  

I Østfold satses det på å få en betydelig del av transporten over på mer miljøvennlige kjøretøy 

(el og biogass). Østfold fylkeskommune har gjennom sin deltagelse i interregprogrammet 

Infragreen tatt initiativ ovenfor alle Østfold kommunene om å lage kommunale strategier for 

ladeinfrastruktur. Kommuner som vedtar strategier innen utgangen av juni 2014 vil motta en 

støtte på kr. 60 000,-. Flere andre kommuner i Østfold legger i disse dager frem tilsvarende 

strategier til politisk behandling. 

Gjennom Klima Østfold samarbeider Marker kommune også med fylkeskommunen og andre 

Østfold kommuner om en rammeavtale for kjøp av ladepunkt (normallading). Avtalen vil ha 

to års varighet, med mulighet for å forlenge avtalen med ytterligere to år. Avtalen vil omfatte 

priser for både kjøp og drift av ladestasjoner, og vil være klar i løpet av høsten 2014.  Ved å 

samarbeide om dette innkjøpet vil man kunne oppnå bedre priser og mer enhetlige løsninger. 

 

Vurdering: 

Miljømessig vil det beste valget alltid være å sykle, gå eller reise kollektivt. I en 

landkommune er det svært begrensede muligheter for kollektivtransport og det er relativt store 

avstander. Tilrettelegging for el-bilister er et godt klima- og miljøtiltak. Per i dag har Marker 
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to offentlig tilgjengelige ladepunkter ved rådhuset. I tillegg er det gjennom Infragreen-

prosjektet etablert hutigladere og normalladere ved Coop Prix som eies og driftes av Fortum.  

Salget av elbiler er økende, noe som vil øke etterspørselen etter ladepunkter. Det er også 

rimelig å anta at en bedre tilrettelegging for el-bilister gjennom flere ladepunkt vil være 

utløsende for elbilkjøp i Marker, og etablering av ladepnkter vil være et tilbud for gjester og 

ansatte. På lengre sikt er det meget sannsynlig at kommersielle aktører etablerer og drifter 

normallading, men foreløpig har ikke dette vært lønnsomt. Det er derfor vanlig at landets 

kommuner bygger ut normalladeinfrastruktur for å gjøre det mulig for befolkningen å kjøpe 

elbil. For ikke å ødelegge et fremtidig marked for private aktører mener en at det på lengre 

sikt vil være riktig å innføre en brukerbetaling for tilgang på ladepunkt i Marker. Når 

brukerbetaling skal innføres må vurderes løpende. 

Den vedlagte strategien beskriver hva Marker kommune skal gjøre innen disse områdene: 

 Valg av teknisk standard 

 Hvor etableringen av ladepunkt skal skje og i hvilket omfang 

 Bruk av planvirkemidler 

 

 

Det er i strategien lagt opp til utbygging på 6 steder. Dette kan medvirke til at flere velger el-

bil / ladbar hybrid fremfor en fossilt drevet bil. Det vil kunne bli behov for å justere 

ambisjonsnivået. 

Det er også viktig å få innarbeidet krav til ladeinfrastruktur i planbestemmelser. Tilgang på 

hjemmelading er det viktigste kriteriet for å kunne velge elbil. Den andelen av Markers 

befolkning som bor i borettslag / sameier vil vanskelig kunne kjøpe elbil uten at 

borettslaget/sameiet etablerer ladere i parkeringsanlegget. Kommunale planer som verktøy for 

å etablere ladeinfrastruktur for ladbare biler omtales i strategiens kapitel 10. Grunnlaget for 

plankrav fastsettes gjennom bestemmelser og/eller retningslinjer i kommuneplanens arealdel. 

En mener at Marker kommunes formål med satsningen primært bør være å tilby en 

funksjonell ladeinfrastruktur - og at denne inntil videre blir uten brukerbetaling. Slik 

situasjonen er i dag, antas det at merkostnadene med et betalingssystem vil være større enn de 

beskjedne summene man kan få inn gjennom brukerbetaling. Dessuten vil systemkostnadene 

ved å etablere en betalingsløsning være høye per punkt i starten ettersom det er få ladepunkter. 

På bakgrunn av dette anbefaler en at kommunen etablerer de første punktene uten 

brukerbetaling. Kommunen skal videre skaffe seg erfaring med driften, og på sikt finne en 

betalingsløsning som vil fungere i praksis og som har god driftssikkerhet. 

 

Det knytter seg ulike typer utgifter til gjennomføringen av denne strategien; 

etableringskostnader, driftsutgifter, arbeidsinnsats m.m. Kommunen har liten erfaring med å 

etablere og drifte ladestasjoner, men nøkkeltall viser en snittpris per. ladepunkt (ferdig 

etablert) er angitt til kr 25 000,-. Kostnader til drift og vedlikehold av ladepunkter viser seg 

foreløpig å vært svært beskjedne.  

Kommunen mottar kr 60 000,- i støtte fra Interregprosjektet Infragreen (http://infragreen.nu/) 

som tilskudd til arbeidet med ladeinfrastrukturstrategien (gjelder om planen blir vedtatt før 

utgangen av juni 2014). Disse midlene kan benyttes til etablering av ladepunkter. Videre 

utbygging av ladepunkter innarbeides i kommunens budsjett og handlingsplan. 

 

http://infragreen.nu/
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Konklusjon: 

Marker kommune vedtar «Strategi for ladeinfrastruktur». 

 

Vedlegg: 

Strategi for ladeinfrastruktur 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Per Øivind Sundell 

Dato:  28.05.2014 

Saksmappe:  14/363 

 

 

 

Konsekvensjustering av netto driftsrammer, budsjett 2015  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/14 Formannskapet 05.06.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Konsekvensjusterte netto driftsrammer for budsjettåret 2015 settes foreløpig til         

(kr x 1000): 
 

 

Virksomhet   kr x 1.000 

Pol styring/sentraladm./fellesutg. 24 265 

Private barnehager   9 930 

Religiøse formål   3 425 

Næring   849 

Skole   39 920 

Grimsby   4 975 

Familie/Helse   15 719 

NAV   4 184 

Utviklingshemmede   7 604 

Omsorg   44 521 

FDV   14 158 

Plan/miljø   2 745 

Kultur/fritid   3 756 

Bibliotek   1 184 

Sum konsekvensjusterte driftsrammer 177 234 

 

2. Etter at Statsbudsjettet for 2015 er lagt frem vurderer formannskapet rammene på nytt. 

 

3. Endelig rammetildeling foretas av kommunestyret i forbindelse med behandling av 

budsjett 2015. 

  

4. Eventuelle merinntekter etter Stortingets behandling av statsbudsjett søkes primært 

avsatt til disposisjonsfondet. 

  

5. Årsbudsjett 2015 danner første året i økonomiplanperioden 2015-2018. 
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Bakgrunn: 
 

samsvar med tidligere praksis, plan for budsjettbehandlingen og vedtatt årshjul legger 

rådmannen med dette frem forslag til konsekvensjusterte driftsrammer for neste budsjettår.  

  

Forslaget til konsekvensjusterte netto driftsrammer for 2015 bygger på opprinnelig vedtatt 

driftsbudsjett for 2014 samt økonomiplan for perioden 2014- 2017. Dette er korrigert for 

engangsutgifter/engangsinntekter og nye kjente utgifter/inntekter som MÅ legges inn fra 2015 

– dvs. i denne omgang IKKE ønsker om nye tiltak. I det videre arbeidet med detalj-

budsjetteringen for 2015 forutsettes at virksomhetene holder sine budsjettforslag innenfor den 

rammen som vedtas gjennom denne saken. Eventuelle forslag til avvik skal legges frem som 

ønsker om tillegg og/el. reduksjon til rammen. Disse ønskene legges frem for politisk 

behandling seinere i budsjettprosessen. 

  

Merk at utover korrigering for lønnsveksten legger ikke rådmannen opp til noen kompensa-

sjon for forventet prisvekst fra 2014 til 2015. Dette på samme måte som de seinere årene. 

  

På dette tidspunktet i budsjettprosessen er det flere viktige tallstørrelser som er ukjent. På 

utgiftssiden gjelder dette spesielt lønnsoppgjøret 2015 og utviklingen av arbeidsgivers andel 

av pensjonspremien. Andre forhold det knyttes usikkerhet til er videre utvikling og 

finansiering av samhandlingsreformen samt finansieringsplikten overfor de ikke-kommunale 

barnehagene. Usikkerheten på inntektssiden knyttes i første rekke til at det ennå ikke er fattet 

noe vedtak av Stortinget om veksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015. Rådmannen 

har valgt å legge til grunn siste godkjente prognosemodell utarbeidet av Kommunenes 

Sentralforbund for beregning av rammetilskudd, løpende inntektsutjevning og skatt. Modellen 

bygger på signalene gitt Øk.prp. 2015 og stabilt innbyggetall i 2015 tilsvarende det som var 

registrert pr 1.kvartal 2014 (dvs. 3.606).  

  

Merk at tidligere vedtatt avsetning til disposisjonsfond på ca 1,4 mill. kroner for 2014 er 

trukket ut i grunnlaget. Dette i tråd med tidligere praksis. Det må fattes nytt vedtak om hvor 

mye av eventuelle ”ledige” driftsmidler etter gjennomført konsekvensjustering som eventuelt 

skal settes av til disposisjonsfond og hvor mye som eventuelt skal brukes til nye tiltak (ønsker 

fra virksomhetene) i 2015. 

 

Rådmannen har vurdert alle justeringsforslag inngående. For detaljer til foreslåtte konse-

kvensjusteringer vises til vedlagte tabeller med forklaringer. Tabellene viser kolonner for 

virksomhetens forslag og rådmannens forslag. Rådmannens kommentarer/disponering 

fremkommer straks under virksomhetenes oppstilling. De to siste sidene i oppsettet viser 

sum/resultat av foreslåtte justeringer. Oppsummert viser forslaget følgende konsekvens-

justerte netto driftsrammer for 2015 (kr. x 1.000): 

 

Virksomhet   kr x 1.000 

Pol styring/sentraladm./fellesutg. 24 265 

Private barnehager   9 930 

Religiøse formål   3 425 

Næring   849 

Skole   39 920 
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Grimsby   4 975 

Familie/Helse   15 719 

NAV   4 184 

Utviklingshemmede   7 604 

Omsorg   44 521 

FDV   14 158 

Plan/miljø   2 745 

Kultur/fritid   3 756 

Bibliotek   1 184 

Sum konsekvensjusterte driftsrammer 177 234 

 

 

Merk at de netto driftsrammer som her fremkommer ikke vil samsvare med obligatorisk 

budsjettskjemaer 1A og 1B som blir en del av det endelige budsjettvedtaket til kommune-

styret – jfr. egne føringer på hvilke arter virksomhetene selv kan disponere og hvilke 

kommunestyret selv skal disponere. 

 
 

Foreløpig beregning av midler til avsetning og/el. nye tiltak i 2015 blir etter dette (kr x 1000): 
  

Konsekvensjusterte driftsutgifter for virksomhetene -2 518 

Lønnsoppgjøret overført fra 2014 4 729 

Konsekvens finansutgifter/finansinntekter -1 417 

Konsekvensjusterte frie inntekter 2015 -4 001 

Sum disponibelt til avsetning og nye tiltak 2014 -3 207 

 
 

Det vil bli gitt utdypende forklaring til rammefordelingen i formannskapets møte. Etter 

foreslått konsekvensjustering er det etter dette disponibelt ca. 3,2 mill. kroner til nye tiltak og 

avsetninger i 2015 – hvilket er mindre enn ønsket, og også lavere enn i fjor på samme 

tidspunkt (ca. 1,7 mill. kroner lavere). Merk likevel at dette kun kan oppfattes som en 

foreløpig prognose – det er først når Statsbudsjettet foreligger at vi får ”sikre” tall på de frie 

inntektene. 

  

Rådmannen har som målsetting å få avsatt midler til disposisjonsfondet ved hver budsjett-

behandling samtidig som det er ønskelig å delvis imøtekomme flere av virksomhetenes 

ønsker. For å få til dette kan det vurderes tiltak for å frigjøre midler eller håpe på større 

overføringer fra Staten. Rådmannen vil i første omgang ikke gå inn for nedjustering av 

virksomhetenes rammer for å øke handlefriheten, men vil først se an resultatet fra årets 

Statsbudsjett. Etter at Statsbudsjettet er lagt frem medio oktober vil rådmannen informere 

formannskapet om eventuelle endrede forutsetninger som kan gjøre det nødvendig å re-

vurdere rammene. Likeså kan det seinere bli aktuelt å foreslå omfordeling av basisrammen 

mellom virksomhetene. 

 

 

Vedlegg: 
  
 Rådmannens forslag til konsekvensjusterte driftsrammer for 2015. 

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Per Øivind Sundell 

Dato:  28.05.2014 

Saksmappe:  14/468 

 

 

 

Høring, lovforslag om statlig godkjenning av kommunale 

låneopptak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/14 Formannskapet 05.06.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 
 

Saken legges frem uten innstilling til vedtak. 

 

 

 

 

Bakgrunn: 
 

I Prop. 95 S (2013–2014), Kommuneproposisjonen 2015 varsler Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet en kommunereform. I den forbindelsen er det utarbeidet et 

forslag til lovendring som styrker den statlige kontrollen med økonomien til kommunene. 

Formålet med forslaget er å sikre at kommunene ikke gjennomfører ”uheldige” økonomiske 

disposisjoner og strategiske tilpassinger i forkant av kommunereformen. Forslaget til 

lovendring går ut på at kommunale vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler ikke er 

gyldige før de er godkjent av fylkesmannen.  

 

Høringsfristen er 25. juni 2014. Forslaget gjelder for budsjettårene 2015–2017. Departementet 

tar sikte på at lovendringen skal gjelde for vedtak om budsjettet for 2015 som blir gjort etter 

dagen da høringsnotatet ble sendt ut 

 

 

Vedlegg: 
 

 KMD, saksnr 14/3975: Høyring om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og 

leigeavtaler før iverksetting av kommunereforma 

 KMD, Høringsbrev av 14.5.2014 

 

http://www.regjeringen.no/pages/38701675/Horingsnotat_lovforslag_statlig_godkjenning_laa

neopptak_kommref.pdf 

 

http://www.regjeringen.no/pages/38701675/Horingsnotat_lovforslag_statlig_godkjenning_laaneopptak_kommref.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/38701675/Horingsnotat_lovforslag_statlig_godkjenning_laaneopptak_kommref.pdf
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Avtale mellom Stiftelsen D/S Engebret Soot og Marker kommune 


v/ ordfører vedrørende vedlikehold av brygge m.v ved Ørje Brug. 
 


 


Stiftelsen D/S Engebret Soot påtar seg å drive vedlikehold på brygga samt skråningen ned 


mot brygga. 


 


- I første rekke vil vedlikeholdet bestå av høytrykksvasking, utskifting av bordgang når 


nødvendig, innsetting av treverket med olje og generelt renhold ved brygga.  


 


- Holde i orden gressplenen ned mot brygga 


 


- Utbedring av skader for eksempel etter flom. Dersom det skulle oppstå større skader tas 


dette opp med kommunen i hvert enkelt tilfelle 


 


- Oppsyn om vinteren 


 


- Materiell til vedlikeholdet bekostes av Marker kommune. 


 


Avtalen er gjeldende fom 1. januar 2014 til 31. desember 2018. Godtgjørelse for arbeidet 


settes til kr. 10 000,- pr. år.  


 


Avtalen kan gjensidig sies opp av partene med 3 måneders varsel og den bringes da til 


opphør ved utløpet av det året den er inne i. 


 


 


Ørje xx.yy.2014 


 


 


 


Stiftelsen D/S Engebret Soot    Marker kommune v/ ordfører 
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1. Begrep 


Ampere –  (A) metrisk mål for elektrisk strøm. En normal husholdningskurs har 10A eller 
16A. 


AC –   Alternating Current , vekselsstrøm. Lading med AC går via en lader i kjøretøyet 
som omformer strømmen til 400V DC. 


CCS –   Combined Charging System. Én av to internasjonale hurtigladestandarder for 
DC lading. CCS brukes av de europeiske produsentene. Bygges ut sammen 
med Chademo på samme lader, da de benytter samme strømkilde. 


Chademo -  Én av to internasjonale standarder for hurtiglading DC. Chademo brukes 
hovedsakelig av de japanske produsentene. Bygges ut sammen med CCS på 
samme lader, da de benytter samme strømkilde. 


DC –   Direct Current , likestrøm. Batteriet og elmotoren i elkjøretøy gjør bruk av 
denne typen strøm. Hurtiglading med DC 400V går rett i batteriet. 


EVSE -  (Electric Vehicle Supply Equipment) ”Ladekladd”: Enhet som sørger for korrekt 
mengde strøm mellom strømkilden og elbilen, samt ivaretar 
sikkerhetsfunksjoner. 


Kilowatt –  (kW) 1000W 
Mode 1 -  En lademetode der man kun bruker vanlig strømtilkobling og vanlig 


jordet stikkontakt (Schukoplugg) 
Mode 2 -  En lademetode der man bruker en vanlig strømtilkobling via en 


EVSE på kabelen 
Mode 3 -  En lademetode der EVSE er integrert i ladestolpe, noe som gir 
  høyere grad av sikkerhet og brukervennlighet 
RFID -   Kort eller brikke som kan brukes til å identifisere en bruker i eller 


utenfor et betalingssystem, samt gi adgang (her: til lader). RFID har 
ikke kontakt-/kommunikasjonsmulighet 


Volt -   (V) metrisk mål for spenning i strømforsyningen. 
Watt –  (W) metrisk mål for effekt på strømforsyning. Produktet av Ampere og Volt på 


en enfas kurs. 
 


2. Formål 


Formålet med å lage en ladeinfrastrukturstrategi er å danne et grunnlag for å bruke 
kommunens virkemidler mest mulig effektivt for å legge til rette for storskala bruk av 
ladbare kjøretøy. Strategien skal vise hvordan kommunen både kostnadseffektivt og 
effektfullt kan iverksette tiltak for økt bruk av el til transport, og samtidig måle effekt av 
prioriterte virkemidler.  
 
Strategien skal kunne fungere som et handlingsprogram/ beslutningsgrunnlag for oppfølging 
av kommunens klima- og energiplan. Strategien kan videre danne grunnlag for fremtidig 
rullering av klima- og energiplanen.  
 
En godt utarbeidet strategi for ladeinfrastruktur vil gi kommunen grunnlag for en mye mer 
kostnadseffektiv og fleksibel tilrettelegging for ladbare biler. Strategien vil sikre 
likebehandling og gi kommunen mulighet til en tilrettelegging som effektivt følger behovet. 
Denne tilnærmingen kan sørge for at tilgang til ladeinfrastruktur forblir et insentiv til økt 
bruk av ladbare biler, og ikke et hinder. 
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Fylkeskommunene Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold utarbeidet i samarbeid med 
Transnova en ladeinfrastrukturutredning for deres geografiske område i 2011. Utredningen 
viser at det er statlige insentiver som i all hovedsak som driver frem utviklingen av ladbare 
biler, i samband med teknologiutviklingen. Tilgjengelig ladeinfrastruktur avgjør hvor 
effektfulle de statlige insentivene er, 
 


3. Forankring 


Gjeldende fylkesplan legger til grunn en strategi for tilrettelegging av infrastruktur for 
fornybare drivstoff. El er den mest modne og utbredte av alternativene til fossile drivstoff, 
og det er en rekke nasjonale insentiver som støtter utbredelsen av ladbare biler.  
 
Det ble i 2011 gjennomført en ladeinfrastrukturutredning for fylkeskommunene Østfold, 
Akershus, Oppland og Hedmark med støtte fra Transnova. Denne utredningen legger 
grunnlag for elbilprognoser, definering av ladebehov og valg av løsninger som er lagt til 
grunn i denne strategien. 
 
Marker kommune utarbeidet en felles Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold. 
Den ble vedtatt i kommunestyrets sak 4/11 den 29.03. 2011. 
 
Under Klima- og energiplanens strategi nummer 2 «Energiforbruket skal reduseres ved å øke 
andelen gjenvinnbare ressurser i regionen, øke andelen alternativ energi og endre 
forbruksmønster» er det i planen ført opp følgende punkter til tiltak: 


- Kommunen skal påvirke næringslivet for å etablere ladestasjoner for el-biler 
- Kommunen skal i løpet av 2013 etablere minimum 1 ladestasjon for el-biler 
- Kommunen skal samarbeide med fylkeskommunen om å utarbeide en plan for 


ladepunkter langs hovedtraseer for el-bil 
- Ved nyanskaffelse av kommunal bilpark, skal kommunen utrede og tilrettelegge for 


plug-in hybridbiler og el-biler 
 
Status: 
Det er tidligere oppført to ladepunkter utenfor Rådhuset ved støtte fra Transnova. Dette 
dreier seg om en stolpe med to uttak for stikkontakter. 
 
I «Ladeinfratrukturutredningen fra 2011» ble det foreslått å anlegge to hurtigladestasjoner 
og en normalladestasjon (Mode 3) i Ørje. I den forbindelse bevilget Marker kommune kr. 
40 000,- til prosjektet. I tillegg skal det settes opp ei informasjonstavle om Marker/ Ørje på 
stedet. 
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4. Ladebehov og ladetyper 


Ladeinfrastrukturuteredningen fra 2011 viser til tre ulike hovedbehov for lading. 
 


 
Hjemmelading 
Den primære formen for lading. Et ladetilbud ved egen bolig er vesentlig for å kunne kjøre 
elbil.  Bilen står parkert ved hjemmet lengst i løpet av et døgn, i følge 
reisevaneundersøkelser for privatpersoner gjennomført av NAF. Dernest kommer 
arbeidsplassen. For tjenestekjøretøy er det kjøretøyets base som gjelder. Lading hjemme 
eller på arbeidsplassen løses i de fleste tilfeller gjennom en dedikert enfas kurs på 230V, med 
enten 16A eller 32A. På denne måten sikres alle et grunnleggende ladetilbud uten at det 
legger for stort beslag på effekt. Det er én internasjonal standard for denne typen lading, 
som sikrer allmenn tilgang for alle ladbare biler. 
 
Montering av hjemmelading dekkes av beboeren selv. I flerboligbygg har ikke beboeren 
alene myndighet til å montere lading, og ettermontering av kurser og effektuttak kan gi 
uforholdsmessig store kostnader. Tilrettelegging for lading av elbil bør skje gjennom 
utbygging, og det bør derfor settes krav til utbygger. Kostnaden belastes tikl syvende og sist 
beboer, men nivået på kostnaden vil være betydelig mindre dersom dette løses i 
byggeprosessen fremfor ved enkeltvis ettermontering. Dersom det settes krav til fremlagt, 
dedikert kurs for strømuttak, kan beboere selv velge og skaffe passende ladeutstyr eller 
montere stikkontakt. Se egen veileder for mer informasjon 
 
For ansatteparkering er det i dag naturlig at arbeidsgiver anskaffer ladeutstyr og monterer 
ladere som del av øvrig infrastruktur. Gjennom å benytte anbefalt teknologi løses eventuelle 
behov for å ta betalt for infrastrukturen. For ansatte kan ladetilgang styres gjennom 
ansattekort, og betaling kan skje gjennom avtale om lønnstrekk for å unngå flere finansielle 
transaksjoner mellom ansatt og arbeidsgiver. 
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Destinasjonslading 
 
Tilstedeværelsen av et AC-ladetilbud på besøkssteder som parker, sentrumsparkering, 
kjøpesenter, kulturaktiviteter e.l. sikrer større fleksibilitet for elbilen. På disse stedene er det 
ikke noe akutt behov, men det vil være en ekstratjeneste som sikrer best mulig fleksibilitet i 
elbilbruken og en forsterket, opplevd kvalitet fra brukerne. Nye elbiler kan lade på høyere 
effekter AC- lading. For kommuner og fylkeskommuner er det primært besøksparkeringer 
ved rådhus, kulturhus, sykehjem, skole, sentrumsparkering mm. som bør tilby en høyere 
effekt. Ved å sette krav til at flerboligbygg skal ha gjesteplasser med slik lading, sikres også 
fleksibilitet for eventuelle kommunale kjøretøy på el i fremtiden. Med 22kW effekt lades 
dagens elbiler fra tom til full på ca. en time. Det bør være tidsbegrenset parkering på 
ladeplassene som har høyere effekt for å sikre mest mulig allmenn tilgang til disse. De fleste 
elbiler har ladet fullt i løpet av 2-3 timer. Kostnaden ved å sette opp et slikt tilbud er 
vesentlig høyere enn heldagsladeplassen, og det bør derfor gjøres tiltak for å sikre at det blir 
sirkulasjon på plassen. Alternativt kan plassen skiltes reservert til «ladende motorvogn». 
 
Destinasjonslading kan anskaffes, monteres og driftes av kommunen. På gjesteplasser på 
egne anlegg er dette naturlig, mens på sentrumsparkering, kulturhus, parker og andre steder 
kan det være like naturlig at tjenestetilbudet settes ut. Dette kan gjøres ved at en privat 
aktør bygger ut, selger og drifter infrastrukturen.  
 
Rekkeviddeforlenger 
Hurtiglading gjøre på 10-40 min beroende på brukerens behov. Hurtiglading kan ligne på 
typisk drivstoffylling der brukeren stopper for å lade grunnet behov for mer strøm for å 
komme seg til målet. Det skiller seg derfor fra øvrige ladebehov der man lader mens man 
stopper. Behovet for hurtiglading er større enn bruken, ved at brukeren føler mindre på 
rekkeviddeangst dersom man vet at det er mulig å hurtiglade. Hurtigladere bør plasseres lett 
tilgjengelig langs gjennomfartsårer eller ved knutepunkt. Transnova anbefaler at 
hurtigladere samlokaliseres med et grunnleggende tjenestetilbud i form av toaletter, 
utsalgssted og ly for vær og vind. Lekeplass, internettilbud og spisested er positivt men ikke 
krevet. Tilstedeværelsen av hurtigladere langs E6 og E18 har betydelig økt andelen elbiler i 
trafikkbildet. E6 har hatt et komplett og sikkert hurtigladetilbud hele veien i 2013, og har 
hatt en mye større vekst i elbilandelen, ref. graf under. 
 
Det er ikke naturlig for kommune eller annen offentlig part å bygge ut selge eller drifte 
hurtigladetjenester. Her finnes det kommersielle aktører som har driftssystemer for denne 
typen lading, og det finnes en vesentlig større betalingsvillighet for hurtiglading.  
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Antall elbilpasseringer ved bomstasjonene på E6 og E18 i Østfold 


 


 


5. Ladestandard 


 
Normallading 


 
 
Med normallading menes lading via AC når kjøretøyet parkeres over en periode for annet 
primærformål enn lading. Tradisjonelt har stikkontakt vær tatt i bruk til dette formålet, men 
dette er ikke egnet for lading i større skala. Mode 3 ladeløsning med type 2 stikk sikrer 
allmenn tilgang for alle ladbare kjøretøy, og er vedtatt av EU-Kommisjonen som den valgte 
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løsningen for hele Europa. Bilindustrien selv har også valgt denne standarden. Mode 3 gir 
følgende tilleggsverdier i forhold til vanlig stikkontakt: 


 Ladingen skjer kontollert ved at strømføringen i kabelen styres etter kommunikasjon 
mellom bil og ladestasjon. Lading skjer med optimal effekt og sikkerhet. 


 Ladekabelen låses til stolpen og sikres mot tyveri.  


 Kabelen blir ikke spenningssatt før bilen og stolpen har fått kontakt, og gir dermed 
økt sikkerhet for brukere. 


 Tilgangsstyring og betalingsløsninger er billigere og enklere med Mode 3.  


 Stikkontakten er ikke egnet for kontinuerlig høy effektbelastning som elbillading 
medfører, og levetiden reduseres raskt. Mode 3 har derfor vesentlig redusert 
brannrisiko. 


 Mode 3 gir fleksibilitet i forhold til effekt, der stikkontakten har begrenset og statisk 
effekt. 


 En moderne Mode 3 ladestasjon gir bedre oversikt over bruksmønster, strømbruk og 
brukertype. 


 
For hjemmelading eller ladeinfrastruktur som har én fast bruker kan det benyttes Mode 3 
løsning uten tilgangsstyring.  
 
Rekkevidde i forhold til ladetid er vist i figuren under. Kjørelengden er beregnet ut fra et 
forbruk på 0,2 kW/km. 
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Valg av ladestandard i Marker kommune 
 


 
 
 


 
 


6. Tilgangsstyring og betaling for ladeinfrastruktur 


Den enkleste formen for tilgangsstyring i dag er RFID. De fleste nøkkelkortløsninger benytter 
seg av RFID og de fleste ansattekort har en RFID-brikke. Denne form for tilgangsstyring vil 
legge til rette for at kommunen kan ta betalt, og at tilgang da begrenses til den gruppen som 
betaler for tjenesten. Ved bruk av RFID som tilgangsverktøy låses stolpen og kabelen til den 
aktuelle RFID-brikken. På den måten kan derfor kun den aktuelle eieren låse opp sin bil og 
kabel igjen, og sikrer dermed utstyret. 
 
Frem til det tidspunktet kommunen ønsker å ta betalt for bruk av egen ladepunktene skal 
alle offentlige tilgjengelige ladere som Marker kommune eier være åpne for alle typer RFID-
kort. Gjesteplasser kan alltid holdes åpne eller begrenses ved at besøkende må låne kort på 
servicetorget. Tilgangsstyring via servicetorget gir økt kontroll, men vil oppfattes som 
tungvint og begrensende for besøkende. God skilting kan isteden hindre at ladestolpene 
brukes av andre enn besøkende. 
 
Ladeinfrastruktur kan videre monteres med utstyr for tilkobling til mobilnettet. Med en slik 
løsning kan betaling og tilgang styres gjennom SMS. Flere ulike selskap leverer slike 
løsninger. Det er en transaksjonskostnad på denne typen tilgang. Kommunen velger selv pris 
på tilgang og hvordan denne belastes kunden – om det er fast pris eller pris per time. 
Kommunen kan selv bestemme påslag i tillegg til transaksjonskostnad. Denne form for 
tilgangsstyring vil være mest aktuelt dersom kommunen ønsker å tilby lading med effekt 
over 7,2kW. Slike ladetjenester er dyrere det er et begrenset behov for etablering av denne 
typen ladere ved kommunale virksomheter. Tilgangsstyring med sms og prising per time vil 
bidra både til kostnadsdekning for tilleggsinvesteringen og bidra til økt sirkulasjon på disse 
plassene. Prisen bør justeres etter hvor stor den tilgjengelige effekten er.  
 
Ladeinfrastruktur uten tilgangsstyring er mest aktuelt i lukkede garasjeanlegg på egne 
virksomheter, kommunale boliger og ellers der andre forhold hindrer allmenhetens kontroll 
og det er begrenset hvem som parkerer der. 
 


Valg av ladestandard i Marker kommune 
 


 Alle ladepunkter som settes opp av Marker kommune skal være Mode 3 ladere 
med type 2 stikk. Ladepunktene skal ikke ha Schukokontakt. 


 Alle ladere som Marker kommune etablerer skal i utgangspunktet levere 7,2 kW 
såfremt det er tilstrekkelig strømkapasitet. I de tilfellene der strømkapasiteten er 
begrenset, velges ladepunkter som gir 3,6 kW, eller en kombinasjon av disse. 


 I de tilfellene man blander 3,6 og 7,2 kW skal det, dersom antall ladere ikke er 
tilstrekkelig for å dekke behovet, skiltes at 7,2 kW benyttes til lading over et 
kortere tidsrom (3 timer) for å sikre sirkulasjon på plassene. 







10 
 


Betaling for tilgang til ladepunkt skal innføres når inntektspotensialet overskrider 
kostnadene ved å administrere ordningen. Betaling skal innføres med to formål: 
 


1. Prising av tilgangen til ladepunkt vil bidra til sirkulasjon på plassene slik at 
infrastrukturen benyttes mest mulig effektivt: Betaling sikrer i stor grad at det er 
elbilistene som trenger strøm som får ladet. 


2. Betaling skal dekke kommunens driftsutgifter knyttet til ladepunktene. 
 
Betaling skal ikke dekke kommunens utgifter til å etablere ladepunktene fordi dette vil gi en 
urimelig høy pris for ladingen. Når prisen skal fastsettes gis det imidlertid en mulighet for å 
innføre et påslag utover driftsutgiftene dersom det viser seg at prisen som dekker 
kommunens utgifter ikke er tilstrekkelig for å sikre en ønsket sirkulasjon ved plassen. Et slikt 
eventuelt påslag skal avsettes til etablering av fremtidige ladepunkter. 
 
Når prisen for lading skal fastsettes må det vurderes om det skal betales per tidsenhet (time) 
eller per lading. Ulike lokaliteter kan behandles ulikt når det gjelder innføringsøyeblikket for 
betaling og prisregime. Disse tingene kan ikke fastslås i detalj før vi har skaffet oss erfaring 
med hvordan brukerne benytter ladepunktene.  
 
Frem til betaling innføres kan tidsbegrensning ved ladepunktene benyttes som virkemiddel 
for å skape sirkulasjon på plassene. En slik tidsbegrensning skal skiltes og kan også 
programmeres i ladestolpen. Det innebærer at lading stanses og kabelen frigjøres etter den 
satte tidsperioden er utløpt. Et slikt system hjelper parkeringsvakter med kontrollen. 
 
Tidsbegrensing vil imidlertid være tungvidt for brukere ved en del av ladepunktene, særlig på 
plassene der elbilisten skal parkere for en hel arbeidsdag. Tidsbegrensning ved ladepunktene 
skal derfor kun innføres på lokaliteter med stor etterspørsel etter ladetjenester. Alternativt 
kan slike steder bygges ytterligere ut for å skape et bedre ladetilbud. Disse to ulike 
tilnærmingene for å løse et kapasitetsproblem må vurderes i hvert enkelt tilfelle utfra hva 
som er økonomisk mulig å få til.  
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7. Skilting og merking av ladeplasser 


Alle offentlige tilgjengelige ladeplasser i Ørje skal skiltes og merkes avholdt eller reservert til 
«ladbare biler» eller «ladbar motorvogn». Dette sikrer tilgang til både plugin hybrider og 
elbiler.  
 
Ladeutstyret bør videre merkes med tilgjengelig effekt og det bør være ett felles infoskilt per 
sted som beskriver hvordan tilgangen styres og hvilke betingelser som gjelder for bruk.  
 
Ladeutstyr som tilbyr effekt over 7 kW bør merkes særskilt. Parkering foran denne typen 
ladeutstyr bør være begrenset til maks 3 timer gjennom skiltregulering. P-plasser foran 
ladeutstyr med høy effekt bør dessuten merkes reservert for «ladende motorvogn» for å 
sikre sirkulasjon på de aktuelle plassene.  
 
Ladepunkter på offentlige parkeringsplasser og p-hus skal også merkes på bakken for tydelig 
å vise andre bilister at plassen er reservert elbil. 
 
Alle ladbare biler har GPS styrt tilgang til alle registrerte ladepunkt. Ladepunkt registreres i 
den nasjonale databasen NOBIL, som eies av Vegdirektoratet. Den gir ut informasjon til alle 
som ønsker å hente ut data, deriblant elbiler. Viktigst av alt er derfor at kommunene 
registrerer sine offentlige ladepunkter i NOBIL.  
 
  


Prinsipper for tilgangsstyring og betaling 
 


 Alle ladepunkter, med unntak av ladepunkter reservert kommunale kjøretøy, skal 
være tilrettelagt for fremtidig betalingsløsning og ha 
mobildatanettverktilknytning.  


 Alle ladepunkter skal kunne åpnes av alle typer RFID-kort/brikker. Dette gir 
mulighet for å legge begrensninger på hvem som skal kunne få tilgang, samt å 
innføre betaling.  


 Betaling innføres når inntektspotensialet overskrider kostnadene ved å 
administrere ordningen. Betalingen skal dekke kommunens driftsutgifter knyttet 
til ladepunktene. Et eventuelt påslag skal settes av til videre utbygging.  


 Tilgangen til ladepunkt skal i utgangspunktet ikke tidsbegrenses. Men på 
lokaliteter med stor etterspørsel etter ladetjenester skal det vurderes hvilke 
tidsbegrensning som skal gjelde – såfremt det av tekniske eller økonomiske 
grunner ikke er aktuelt å bygge ytterligere ut.  


 Betaling og tidsbegrensning skal være virkemidler som brukes for å utnytte 
ladepunktene mest mulig effektivt og til det beste for el-bilisten. 
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8. Kommunens egne virksomheter 


 
8.1 Eksisterende kommunale bygg 
 
Det skal bygges ut ladepunkt ved følgende kommunale virksomheter innen utløpet av 2020. 
2 av lokalitetene skal være etablert innen utløpet av 2015. Rekkefølgen på utbyggingen 
avgjøres av hvor det er størst behov, samt muligheter for å koordinere etableringen med 
andre arbeider som likevel skal skje. 
 
Alle ladepunkt skal være åpen for alle RFID-brikker/-kort. Ved bygg hvor det er ekspedisjon 
må det finnes lånekort/-brikke. 
 
 


Sted Ladetype Dekning (tilrettelagt 
med trekkerør og 
tilstrekkelig effekt i 
tavle) 


Tilgangsstyring 


Rådhus - ansatte Mode 3 AC 10 % (10 %) Ansattekort 


Rådhus - gjester Mode 3 AC 10 % Lånekort på 
servicetorget/ åpen 
for alle RFID 


Marker bo- og 
servicesenter 


Mode 3 AC 10 % (10 %) Ansattekort, åpne 
gjesteplasser 


Marker skole Mode 3 AC 10 % (10%) Ansattekort 


Markerhallen Mode 3 AC 10 % (10%) Åpent for alle RFID 


Kilebu Mode 3 AC 10 % Åpent for alle RFID 


Grimsby Mode 3 AC 10 % Åpent for alle RFID 


 
 
Dersom noen av plassene nevnt over viser seg å bli ekstra vanskelige eller kostnadskrevende 
å bygge ut, gis det anledning til å velge en annen lokalitet som fyller et behov for 
ladetjenester i samme geografiske område. 
 
Videre skal listen over lokaliteter utvides etter hvert som det oppstår behov ved andre 
kommunale bygg. 
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8.2. Fremtidige kommunale bygg 
 
Alle fremtidige kommunale bygg bygges med ladeinfrastruktur:


 
 
 
8.3 Ladepunkter for kommunale biler 
 
Per mai 2014 finnes det ingen el-biler i Marker kommune: 
 
Innkjøp av elektriske biler bør vurderes fortløpende.  
 


 
 


 


9. Offentlige p-plasser 


Kommunens grunnlag for valg av ladestandard er at kommunen har et innbyggertall på ca. 
3600, er en relativt liten kommune i areal og har ett kommunesenter. Det er etablert to 
hurtigladere og en normallader i tilknytning av gjennomgangstrafikken langs E 18. Pr 2014 er 
det ikke mange i Marker som er registrert med el-bil, men all statistikk viser at økt 
tilrettelegging av ladeinfrastuktur gir økt bruk av el-bil i et område. 
 
I tillegg er det montert en ladestolpe utenfor Marker rådhus med Schukokontakt 
(stikkontakt). 
 


Kommunale nybygg 
 


 Alle nye bygg, inkludert kommunale boliger, som har parkeringsareal, skal 
minimum 50 prosent av alle p-plasser ha fremlagt, dedikert minimum 16A, 230V 
kurs pr. plass. Minst 20 % av disse skal være ferdigstilt med Mode 3 Type 2 
kontakt og minst ha 3,6kW tilgjengelig effekt. 


 Dette ambisjonsnivået, og valg av teknologi vedtatt gjennom denne strategien, 
må integreres i byggesaksbehandlingen.  


 Kostanden integreres i byggebudsjettet. 


Kommunale biler 
 


 Ladepunkter til kommunale tjenestebiler bygges ut i takt med innkjøp av bilene i 
forholdet 1 til 1. Ladepunktene skal være reservert disse kjøretøyene.  


 Nødvendig effekt vurderes i hvert tilfelle i lys av brukernes behov og tilgjengelig 
strøm. 7,2kW prioriteres.  


 Ladepunktene skal ikke ha fastmontert kabel og ikke Schukokontakt. 


 Alle bilene skal ha hurtigladekort. Maskinsentralen inngår avtalene. 


 Virksomhetene betaler strømmen basert på kjørte kilometer.  Maskinsentralen 
administrerer faktureringen. Virksomheten betaler også serviceutgifter på 
ladepunktet. 
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Med denne bakgrunnen bør det i en kommunal ladeinfrastruktur for Marker kommune 
planlegges for mulighetene til lading på arbeidsstedene og ved besøkssteder som kultur- og 
idrettslokaliteter. 
 
Utover de plassene som er definert tidligere ser enn ikke behov for å etablere ytterligere 
ladepunkter på offentlige p-plasser. 
 
 


10. Hurtiglading 
Det er etablert følgende tilbud for hurtiglading i Marker per mai 2014: 


 Coop Prix: Et punkt Combo og Chademo - 50 kw 
 
Hurtigladestasjonen eies og driftes av Fortum og er etablert med økonomisk støtte fra Østfold 
fylkeskommune og Marker kommune. På lokaliteten med hurtigladestasjonen vil det være tilbud om 
semihurtiglading (22kW), to punkter per lokalitet.  
 
Vi antar at dette er en god dekning i Marker for de kommende årene. Østfold er dessuten fulldekket 
med hurtigladere, noe som betyr at det er maks 45 km langs hovedveiene i Østfold mellom 
hurtigladere. (Det finnes ett unntak: Mellom Halden og Ørje er det 65 km.) Elbil-markedet er 
imidlertid i rask utvikling, så på ett tidspunkt vil det bli nødvendig med ytterligere utbygginger. 
Ettersom hurtiglading er et kommersielt tilbud til elbilistene blir det opp til tilbyderne i markedet å 
vurdere om, og eventuelt hvor, det vil være interessant å etablere seg i Marker. 
 
 


 
 
 
 


11. Kommuneplanbestemmelser og reguleringsbestemmelser 


 
Gode planer og strategier vil være verktøy for å få på plass god infrastruktur for ladbare 
biler. I kommuneplan, reguleringsplaner, energi- og klimaplan og transportplan kan man 
fastsette måltall og forutsetninger som blir gjeldende for all ny utbygging. Mest relevant for 
ladeinfrastruktur er å innarbeide måltall, for eksempel 20 prosent av parkeringsplassene skal 
ha eget ladepunkt av en bestemt kvalitet og avsettes for elbillading. Plan og bygningsloven 
gir gode muligheter for å sette krav til konkret ladeinfrastrukturutbygging og sette krav for at 
dette skjer når områder bygges ut både i privat og offentlig regi.  
 
Hjemmel for å inkludere ladeinfrastruktur i kommunale planer er som følger: 
 


§ 1-1. Lovens formål 


Hurtiglading i Marker – kommunens rolle 
 


 Marker kommune skal ikke bygge ut og drifte hurtigladere, men være behjelpelig 
dersom kommersielle aktører henvender seg med et ønske om å etablere 
hurtiglader i Marker. 


 Utfra behovet i markedet, og Transnovas anbefalinger, skal det vurderes hvorvidt 
Marker kommune skal støtte prosjektet økonomisk.  
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Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 


framtidige generasjoner. 


Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale 


oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 


Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 


planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 


Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 


interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og 


konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 


Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 


byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk 


utforming av omgivelsene.  


 


§ 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven 


Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov: 


a) sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle 
utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og 
oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses 


b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og 
kulturmiljøer 


c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 


d) legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling 


e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode 
oppvekst- og levekår i alle deler av landet 


f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å 
forebygge kriminalitet 


g) ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport 


h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på 
helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. 


Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område 


ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom 


sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private 


organisasjoner og institusjoner, og allmennheten. 


Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for 


gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig. 


Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor 


lovens virkeområde. 


Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat 


virksomhet i planområdet. 
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Kommunen har mulighet til å legge inn slike krav som vilkår i reguleringsplaner, 
detaljreguleringsbestemmelser eller utbyggingsavtale, også uten at det på forhånd er 
innarbeidet i kommuneplanens bestemmelser. Det kan være en aktuell praksis siden 
utbyggingsprosjekt er ulike og vil kreve ulik tilpasning av krav til ladepunkt.   
 
Hjemler i pbl. benyttet for dette formål er: 
 
§12-7 nr 4 


§12-7 nr 10 


§11-9 nr 3 *) 


*) uavhengig av planformål 
 
Ved bruk av planverket kan det legges inn forutsetninger om utbygging av ladepunkter ved 
alle nye områder for bebyggelse og anlegg. Kravformuleringen skal uansett hjemmel skal 
«ikke være mer omfattende enn nødvendig». Utfyllende bestemmelser er rettslig bindende 
og forplikter både private og offentlige utbyggere. Krav stilt i utfyllende bestemmelser må 
følges opp i de enkelte reguleringsplaner og senere ved utbygging av anlegg og områder. For 
å sikre samsvar med hjemmelen, bør krav formuleres til å gjelde den delen av 
infrastrukturen som er offentlig. Altså ikke nødvendigvis selve ladestolpen, men fremlagt 
strøm og reservert effekt i byggets strøminntak.  
 
Følgende bør gjelde for formuleringen av krav: 
 


 Det bør settes krav til den delen av infrastrukturen som er offentlig. Manglende 
strømtilførsel frem til p-plasser i flerboligbygg og på ansatteparkeringer er i de fleste 
tilfeller barriere for bruk av elbil.  


  Bestemmelsen bør gjelde alle nye områder og anlegg der det planlegges for 
fellesparkeringsanlegg, altså flerboligbygg, kommunale tjenestetilbud, næringsareal, 
offentlige p-plasser. Lading hjemme og på arbeidsplassen gir størst effekt for å 
redusere barrierene mot elektromobilitet 


 Det bør settes minimumskrav per kategori p-areal. Lademulighet i flerboligbygg bør 
være høyest med krav til minimum 50% av total antall p-plasser. Kravene bør gjelde 
fremlagt, dedikert kurs til p-plassen, ikke nødvendigvis ferdig etablert ladestasjon. På 
den måten vil det være opp til hver beboer hvordan denne ønsker å disponere 
kursen. For offentlig parkering som gjesteparkering i boliganlegg og besøksparkering 
på næringsnalegg, bør det settes krav til at minst 20% av p-plassene skal være utbygd 
med ladestasjoner. 


 Det bør brukes begrepet «ladbare biler» 


 Dersom det bare brukes begrepet «tilrettelegges for» bør det i retningslinjene til 
planen beskrives hva som menes med begrepet. Dette bør omfatte alle nødvendige 
tiltak for at det faktisk skal leveres strøm på oppsatte ladepunkter, som trekking av 
kabler osv.  
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Kravformuleringer - eksempler 
 
Flerboligbygg: 
Minimum 50 prosent av alle p-plasser skal ha fremlagt, dedikert minimum 16A, 230V kurs 
per p-plass. Minst 20% av gjesteparkeringer skal ha Mode 3 Type 2 kontakt og minst ha 
3,6kW tilgjengelig effekt.  
• I hvert av parkeringsanleggene skal minst 50 % av plassene tilrettelegges for ladning av 
elbil, og samtlige parkeringsanlegg skal bygges slik at det er mulig senere å tilrettelegge 
samtlige p-plasser for oppladning av elbil. Ladepunktene skal kunne gi minst 3,6kWh.  
 
Næringsbygg/areal: 
• Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger før det er satt opp en ladestasjon for elektrisk bil 
på minst 20% av p-plassene på området. Ladepunktene skal ha Mode 3 Type 2 kontakt og 
minst ha 3,6kW tilgjengelig effekt. 


 Det settes krav om utbygd Mode 3 Type 2 kontakt med minst ha 3,6kW tilgjengelig effekt 
på minst 20% av p-plasser for ansatte. Det skal legges til rette for utbygging av 
ladeinfrastruktur på ytterligere 20% av p-plassene ved at trekkerør legges ferdig i 
bakken. For gjesteparkering gjelder krav om minst 10% av p-plassene ferdig utbygd med 
Mode 3 Type 2 kontakt med minst ha 3,6kW tilgjengelig effekt og tilrettelagt med 
trekkerør på ytterligere 10% av plassene. 


 
Dette er eksempler på tekster dere kan bruke og tilpasse til dere prosjekt. Normalt anbefaler 
vi for næringsbygg at minst 20 % av parkeringsplassene/ biloppstillingsplassene har 
ladepunkt for elbil og at ytterligere 20% av plassene er tilrettelagt for utbygging av 
ladepunkter på p-plasser for ansatte. For gjesteparkeringer legges det opp til krav om 20% 
tilrettelagt for elbil, med minst 10% ferdig utbygd. Med tilrettelagt mener vi at det er gravd 
ned trekkerør i bakken så man slipper å grave og at det er avsatt ledige kursen i elektrisk 
fordelingstavle. For boligparkering er det nødvendig å tilrettelegge ved utbygging eller 
hovedombygging for minst 50% av plassene.  
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12. Byggeprosjekter – kravspesifikasjon og tekniske krav 


 
400V tilkobling i nye byggeprosjekter gir mest fleksibilitet og kapasitetsdekning for fremtidig 
infrastrukturutbygging, og er derfor anbefalt prosjektert helt fram til ladepunktene. 
 


Kravspesifikasjon normalladestasjoner 230V 
 Område Krav 


1.  Montering Vegg og stolpe 


2.  Kontakt 


 


Mode 3 – Type 2.  


Laderen skal ikke ha fastmontert kabel.  


(I tillegg kan det være Schuko) 


3.  Effekt Minimum 3,6kW pr. kontakt 


4.  Spenning 230V  


5.  Strøm 16-32A 


6.  Tetthetsgrad Minimum IP44 


7.  Fukt Minimum 5% – 95% 


8.  Temperatur Minimum -30 til +50 oC 


9.  Tilgang SMS og/eller RFID 


10.  Kommunikasjon GPRS og/eller nettilkobling for tilgang og overvåking 


11.  Overvåking Overføring av status til NOBIL (Ledig, opptatt, feil). 
Eventuelt via annet system 


12.  Kopabilitet  IEC 61851 Mode 3 (Mode 2 for Schuko) 


IEC 62196 


CE 
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Kravspesifikasjon normalladestasjoner 400V 
 Område Krav 


13.  Montering Vegg og stolpe 


14.  Kontakt 


 


Mode 3 – Type 2.  


Laderen skal ikke ha fastmontert kabel.  


(I tillegg kan det være Schuko) 


15.  Effekt Minimum 11kW pr. kontakt 


16.  Spenning 3x400V+N+PE 


17.  Strøm 16 eller 32A  


18.  Tetthetsgrad IP44 


19.  Fukt 5% – 95% 


20.  Temperatur -30 til +50 oC 


21.  Tilgang SMS og/eller RFID 


22.  Kommunikasjon GPRS og/eller nettilkobling for tilgang og overvåking 


23.  Overvåking Overføring av status til NOBIL (Ledig, opptatt, feil). 
Eventuelt via annet system 


24.  Kompabilitet IEC 61851 Mode 3 (Mode 2 for Schuko) 


IEC 62196 


CE 


 
 
 





		Strategi for ladeinfrastruktur

		Innholdsfortegnelse

		1. Begrep

		2. Formål

		3. Forankring

		4. Ladebehov og ladetyper

		5. Ladestandard

		6. Tilgangsstyring og betaling for ladeinfrastruktur

		7. Skilting og merking av ladeplasser

		8. Kommunens egne virksomheter

		9. Offentlige p-plasser

		10. Hurtiglading

		11. Kommuneplanbestemmelser og reguleringsbestemmelser

		12. Byggeprosjekter – kravspesifikasjon og tekniske krav




Sentraladm

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 POL.STYRING, FELLESUTGIFTER, SENTRALADMINISTRASJONEN														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		15,223		0		0		15,223

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,216		0		0		4,216

		13 Kjøp av tjenester fra andre		2,650		30		30		2,680		A

		14 Overføringer		6,433		0		0		6,433

		Sum utgifter		28,522		30		30		28,552



		15 Finansutg/transaksjoner		847		0		0		847



		16 Salgsinntekter		-245		0		0		-245

		17 Refusjoner		-4,743		0		0		-4,743

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-4,988		0		0		-4,988



		19 Finansinnt/transaksjoner		-647		0		0		-647



		Netto drift		23,734		30		30		23,764





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		13 Sysselsettingstiltak		30		Sysselsettingstiltak foreslås økt med kr 30.000 fra 2014 til 2015 i samsvar med gjeldende 										A

						økonomiplan.

		14 Avsatt lønnsoppgjør 2014		-5,000		Avsatt felles pott til lønnsoppgjøret 2014. Overført og videreføres i planperioden på virksomhetene.										B

		14 Avsatt lønnsoppgjør 2015		5,000		Avsatt felles pott til lønnsoppgjøret 2015. Det foreslås avsatt en sentral pott til oppgjøret som tidligere.										C



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		30																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Private barnehager

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 PRIVATE BARNEHAGER														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		0		0		0		0

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		0		0		0		0

		13 Kjøp av tjenester fra andre		9,430		500		500		9,930		A

		14 Overføringer		0		0		0		0

		Sum utgifter		9,430		500		500		9,930



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0

		17 Refusjoner		0		0		0		0

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		0		0		0		0



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		9,430		500		500		9,930





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		13 Tilskudd private barnehager		500		Tilskudd til private barnehager foreslås økt med kr 500.000 fra 2014 til 2015 i samsvar med 										A

						gjeldende økonomiplan.







						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		500																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Religiøse formål

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 RELIGIØSE FORMÅL														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		0		0		0		0

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		0		0		0		0

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		3,425		0		0		3,425

		Sum utgifter		3,425		0		0		3,425



		15 Finansutg/transaksjoner		40		0		0		40



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0

		17 Refusjoner		-40		0		0		-40

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-40		0		0		-40



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		3,425		0		0		3,425





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2015.









						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Næring

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 NÆRINGSUTVIKLING														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		1,390		0		0		1,390

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		2,121		0		0		2,121

		13 Kjøp av tjenester fra andre		825		0		0		825

		14 Overføringer		1,299		0		0		1,299

		Sum utgifter		5,635		0		0		5,635



		15 Finansutg/transaksjoner		688		0		0		688



		16 Salgsinntekter		-100		0		0		-100

		17 Refusjoner		-4,832		0		0		-4,832

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-4,932		0		0		-4,932



		19 Finansinnt/transaksjoner		-588		0		0		-588



		Netto drift		803		0		0		803





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2015.









						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Skole

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 SKOLE														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		38,410		316		82		38,492		A,B

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,417		0		0		4,417

		13 Kjøp av tjenester fra andre		3,081		-162		-162		2,919		C

		14 Overføringer		458		0		0		458

		Sum utgifter		46,366		154		-80		46,286



		15 Finansutg/transaksjoner		853		0		0		853



		16 Salgsinntekter		-1,014		0		0		-1,014

		17 Refusjoner		-6,531		0		0		-6,531

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-7,545		0		0		-7,545



		19 Finansinnt/transaksjoner		-853		0		0		-853



		Netto drift		38,821		154		-80		38,741





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		10 Lønnsutgifter		234		50% fagarbeider IKT, lærlingen har tatt fagbrev. Et vedtak for fem år siden om en ordning med NAV og 										A

						lærling opphører. Vi er helt avhengig av å ha en slik stilling. 

		10 Lønnsutgifter		82		Innføring av valgfag på ungdomstrinnet, jfr. økonomiplanen SKO-2014-2										B

		13 Kjøp av tjenester fra andre		-162		Avsluttet spesialundervisning for elev bosatt i annen kommune										C





						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

		10 Lønnsutgifter		-234		50% fagarbeider IKT ansees ikke som konsekvensjustering. Stillingen må eventuelt vurderes som										A

						tiltak seinere i budsjettprosessen, trekkes derfor ut i rådmannens forslag til konsekvensjustering.













		Sum alle endringsforslag 		-80																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Grimsby

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 GRIMSBY BARNEHAGE														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		6,103		270		-183		5,920		A,B,D

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		358		0		-60		298		C

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		62		0		0		62

		Sum utgifter		6,523		270		-243		6,280



		15 Finansutg/transaksjoner		30		0		0		30



		16 Salgsinntekter		-1,300		0		0		-1,300

		17 Refusjoner		-200		0		0		-200

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-1,500		0		0		-1,500



		19 Finansinnt/transaksjoner		-30		0		0		-30



		Netto drift		5,023		270		-243		4,780





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		10  Lønn		270		Merforbruk av lønn pga. ekstraressurs 75 % på en avdeling. Vi kommer også høsten 2014 til å søke om 										A

						ekstraressus på avdelingen.  







						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

		10 Lønn		-183		Økt bemanning vedtatt kun for v-2014 og trekkes derfor ut i samsvar med vedttatt økonomiplan.										B

		12 IKT utstyr 		-60		IKT utstyr trekks ut med kr 60.000 i samsvar med vedtatt økonomiplan.										C

		10 Lønn		-270		Ekstraressurs lønn som foreslås av virksomheten må sees i sammenheng med utviklingen i antall barn										D

						og sammensetning av gruppene - må derfor vurderes som eventuelt tiltak seinere i budsjettprosessen, 

						ikke ansett som konsekvensjustering nå.









		Sum alle endringsforslag 		-243																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Familie & Helse

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 FAMILIE OG HELSE														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		12,933		0		0		12,933

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		2,040		0		0		2,040

		13 Kjøp av tjenester fra andre		3,461		0		0		3,461

		14 Overføringer		189		0		0		189

		Sum utgifter		18,623		0		0		18,623



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0



		16 Salgsinntekter		-220		0		0		-220

		17 Refusjoner		-2,841		0		0		-2,841

		18 Overføringer		-191		0		0		-191

		Sum inntekter		-3,252		0		0		-3,252



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		15,371		0		0		15,371





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		Neste års budsjett helsehuset		Ukjent		Økning vil først bli vedtatt i budsjett for helsehuset senere i år.

		USK - utskrivningsklare pasient

		som skal bruke helsehuset.		Ukjent		Utgiften bør kanskje også ligge på omsorg, men vi har ennå ingen erfaring med hvor mye vi kommer 

						til å bruke da det er nytt fra nå.



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Nav

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 NAV														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		2,230		0		0		2,230

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		380		0		0		380

		13 Kjøp av tjenester fra andre		100		0		0		100

		14 Overføringer		3,269		0		0		3,269

		Sum utgifter		5,979		0		0		5,979



		15 Finansutg/transaksjoner		120		0		0		120



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0

		17 Refusjoner		-525		0		0		-525

		18 Overføringer		-1,400		0		0		-1,400

		Sum inntekter		-1,925		0		0		-1,925



		19 Finansinnt/transaksjoner		-60		0		0		-60



		Netto drift		4,114		0		0		4,114





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2015.









						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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		ARBEIDSDOKUMENT 2015 UTVIKLINGSHEMMEDE														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		7,993		0		0		7,993

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		133		0		0		133

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		8		0		0		8

		Sum utgifter		8,134		0		0		8,134



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0



		16 Salgsinntekter		-80		0		0		-80

		17 Refusjoner		-688		0		0		-688

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-768		0		0		-768



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		7,366		0		0		7,366





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2015.









						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Omsorg

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 OMSORG														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		47,820		0		0		47,820

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		6,619		400		500		7,119		A+B+F

		13 Kjøp av tjenester fra andre		477		0		0		477

		14 Overføringer		4,199		100		-3,580		619		C,D,E

		Sum utgifter		59,115		500		-3,080		56,035



		15 Finansutg/transaksjoner		2,684		0		0		2,684



		16 Salgsinntekter		-5,967		0		0		-5,967

		17 Refusjoner		-6,455		0		0		-6,455

		18 Overføringer		-536		0		0		-536

		Sum inntekter		-12,958		0		0		-12,958



		19 Finansinnt/transaksjoner		-2,659		0		0		-2,659



		Netto drift		46,182		500		-3,080		43,102





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		12 Institusjon og hjemmetj.		300		Økning 300 på rammer til driftsrammer institusjon , jfr. gjeldende økonomiplan.										A

		14 Medfinasiering somatiske tj.		100		Økning på 100 på rammene, jfr. gjeldende økonomiplan.										C

		12 Brukerstyrt personlig assistent		100		Økning på 100 på driftsutgifter, jfr. gjeldende økonomiplan.										B





						Rådmannens ytterligere endringsforslag:										D

		14 Medfinasiering somatiske tj.		-3,580		Medfinansiering utgår fra 2015, budsjettert avsatt i basisbudsjett 2014 trekkes derfor ut.										E

		14 Medfinasiering somatiske tj.		-100		Korr øk.plan følge av ref. D over.

		12 Institusjon og hjemmetj.		100		Samlet netto driftsramme øker med kr 500.000 i samsvar med gjeldende økonomiplan, netto effekt fra										F

						virksomhetens eget forslag over er kr 400.000 - dette økes derfor med ytterligere kr 100.000.











		Sum alle endringsforslag 		-3,080																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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FDV

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 FDV														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		13,879		235		235		14,114

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		11,195		120		120		11,315

		13 Kjøp av tjenester fra andre		4,287		0		0		4,287

		14 Overføringer		1,494		0		0		1,494

		Sum utgifter		30,855		355		355		31,210



		15 Finansutg/transaksjoner		4,926		0		0		4,926



		16 Salgsinntekter		-14,276		0		0		-14,276

		17 Refusjoner		-4,292		0		0		-4,292

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-18,568		0		0		-18,568



		19 Finansinnt/transaksjoner		-3,868		0		0		-3,868



		Netto drift		13,345		355		355		13,700





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		12 Marker skole		-30		FDV-2-2014, Maling Marker skole. Vedtatte driftstilskudd 2014-2017, jfr. gjeldende økonomiplan.

		12 Ungdommens kulturhus 		-150		FDV-9-2014, Vedlikehold av bygning UKH. Vedtatte driftstilskudd 2014-2017 jfr. gjeldende økonomiplan.

		12 Rammejustering		200		FDV-1-2014, Int. serv.enh., Drift og vedlikeh. Vedtatte driftstilsk. 2014 - 2017 jfr. gjeldende økonomiplan.

		11 Rammejustering		100		FDV-1-2014, Int. serv.enh., Drift og vedlikeh. Vedtatte driftstilsk. 2014 - 2017 jfr. gjeldende økonomiplan.

		10 Administrativt vedtak		235		Fast ansettelse av 1 mann innen FDV i 100% stilling fra den 1.3.2014. Reduksjon i en annen stilling 

						med 40 %, det justeres for de resterende 60 %



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).











		Sum alle endringsforslag 		355																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Plan & Miljø

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 PLAN OG MILJØ														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		4,897		0		0		4,897

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		967		-30		0		967		A

		13 Kjøp av tjenester fra andre		245		0		0		245

		14 Overføringer		214		-7		0		214		A

		Sum utgifter		6,323		-37		0		6,323



		15 Finansutg/transaksjoner		108		0		0		108



		16 Salgsinntekter		-880		0		0		-880

		17 Refusjoner		-2,840		0		0		-2,840

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-3,720		0		0		-3,720



		19 Finansinnt/transaksjoner		-128		0		0		-128



		Netto drift		2,583		-37		0		2,583





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		Turvei Helgetjern		-37		Tiltak 2014 ut fra 2015 jfr. gjeldende økonomiplan.										A









						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		-37																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Kultur & Fritid

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 KULTUR OG FRITID														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		2,643		0		0		2,643

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		1,023		0		0		1,023

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		612		0		0		612

		Sum utgifter		4,278		0		0		4,278



		15 Finansutg/transaksjoner		62		0		0		62



		16 Salgsinntekter		-363		0		0		-363

		17 Refusjoner		-247		0		0		-247

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-610		0		0		-610



		19 Finansinnt/transaksjoner		-62		0		0		-62



		Netto drift		3,668		0		0		3,668





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2015.









						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Bibliotek

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 BIBLIOTEK														Side 1



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		788		0		0		788

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		419		0		0		419

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		0		0		0		0

		Sum utgifter		1,207		0		0		1,207



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0



		16 Salgsinntekter		-10		0		0		-10

		17 Refusjoner		-39		0		0		-39

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-49		0		0		-49



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		1,158		0		0		1,158





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2015.









						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Skatt-Overføringer

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 SKATT - RAMMEOVERFØRINGER												Side 13



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		0		0		0		0

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		0		0		0		0

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		0		0		0		0

		Sum utgifter		0		0		0		0



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0

		17 Refusjoner		0		0		0		0

		18 Overføringer		-185,640		-4,001		-4,001		-189,641		A,B

		Sum inntekter		-185,640		-4,001		-4,001		-189,641



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		-185,640		-4,001		-4,001		-189,641





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		18 Skatt på inntekt/formue		-1,339		Anslag skatt på inntekt/formue lagt inn med nom. økning på 2,42% fra oppr.budsjett 2014, 										A

						jfr KS sin prognosemodell for landet. Sum skatt blir etter dette beregnet til kr 67.839.000.

						Opprinnelig anslag for 2014 antas å være noe for lavt - men må sees i sammenheng med noe

						redusert inntektsutjevning.

		18 Rammeoverføringer		-2,662		Anslag økning samlet rammetilskudd fra budsjett 2014. inkl inntektsutjevning tilsvarende										B

						kr 2.662.000 fra oppr. budsjett 2014. Sum rammetilskudd kr 118.362.000 Opprinnelig anslag for 

						2014 kan være noe for høyt - må sees i sammenheng med skatteinngangen. Mrk. Inkludert

						fratrekk for samhandlingsreformen.





						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).





		Sum alle endringsforslag 		-4,001																																																																								Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:



		Frie inntekter 

		kr x 1.000		Oppr. bud. 2014		Endr. konsekv.just.		Sum konsekvensjust.		Statsbudsjett 2015		Endring

		Skatteanslag i rammesaken:		-66,500		-1,339		-67,839		0		67,839

		Rammetilskudd i rammesaken:		-115,700		-2,662		-118,362		0		118,362

		Eiendomskatt:		-750		0		-750		0		750

		Konsesjonskraft:		-40		0		-40		0		40

		Rentekompensasjon:		-2,650		0		-2,650		0		2,650

		Sum frie inntekter:		-185,640		-4,001		-189,641		0		189,641		Korrigert		0















































		Forslag korrigeringer 2014
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Finans

		ARBEIDSDOKUMENT 2015 FINANSUTGIFTER / FINANSINNTEKTER														Side 14



				Opprinnelig bud 2014		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		0		0		0		0

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		0		0		0		0

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		0		0		0		0

		Sum utgifter		0		0		0		0



		15 Finansutg/transaksjoner		12,817		-1,717		-1,717		11,100		A,B,C



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0

		17 Refusjoner		0		0		0		0

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		0		0		0		0



		19 Finansinnt/transaksjoner		-2,200		300		300		-1,900



		Netto drift		10,617		-1,417		-1,417		9,200





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2015 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		15 Renteutgifter		-800		Korrigering av renteutgifter til reelt og antatt nivå - jfr løpende lån før ev. nye opptak.										A

		15 Avdrag		500		Korrigering av avdrag til reelt og antatt nivå - jfr løpende lån før ev. nye opptak.										B

						Det vurderes refinansiering og sammenslåing av flere lån i løpet av 2014. Konsekvens av dette for 

						avdrag og renter vurderes når alle budsjetforutsetninger foreligger til høsten.

		19 Renteinntekter		300		Korrigering av renteinntekter til reelt og antatt nivå - jfr. historiske innskudd.										C

		15 Avsetning disposisjonsfond		-1,417		Avsetning til disposisjonsfond 2014 trekkes ut og erstattes av eventuelt nytt vedtak om avsetning i 2015.										D



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).











		Sum alle endringsforslag 		-1,417																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:



























































		Forslag korrigeringer 2014
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Samlet fra virksomhetene

		A) RAMMER 2014																																		Side 15

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		15,223		0		0		1,390		38,410		6,103		12,933		2,230		7,993		47,820		13,879		4,897		2,643		788		0		0		154,309

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,216		0		0		2,121		4,417		358		2,040		380		133		6,619		11,195		967		1,023		419		0		0		33,888

		13 Kjøp av tjenester fra andre		2,650		9,430		0		825		3,081		0		3,461		100		0		477		4,287		245		0		0		0		0		24,556

		14 Overføringer		6,433		0		3,425		1,299		458		62		189		3,269		8		4,199		1,494		214		612		0		0		0		21,662

		Sum utgifter		28,522		9,430		3,425		5,635		46,366		6,523		18,623		5,979		8,134		59,115		30,855		6,323		4,278		1,207		0		0		234,415



		15 Finansutg/transaksjoner		847		0		40		688		853		30		0		120		0		2,684		4,926		108		62		0		0		12,817		23,175



		16 Salgsinntekter		-245		0		0		-100		-1,014		-1,300		-220		0		-80		-5,967		-14,276		-880		-363		-10		0		0		-24,455

		17 Refusjoner		-4,743		0		-40		-4,832		-6,531		-200		-2,841		-525		-688		-6,455		-4,292		-2,840		-247		-39		0		0		-34,273

		18 Overføringer		0		0		0		0		0		0		-191		-1,400		0		-536		0		0		0		0		-185,640		0		-187,767

		Sum inntekter		-4,988		0		-40		-4,932		-7,545		-1,500		-3,252		-1,925		-768		-12,958		-18,568		-3,720		-610		-49		-185,640		0		-246,495



		19 Finansinnt/transaksjoner		-647		0		0		-588		-853		-30		0		-60		0		-2,659		-3,868		-128		-62		0		0		-2,200		-11,095



		Netto drift		23,734		9,430		3,425		803		38,821		5,023		15,371		4,114		7,366		46,182		13,345		2,583		3,668		1,158		-185,640		10,617		0





		B) FORSLAG TIL KONSEKVENSJUSTERINGER FRA VIRKSOMHETENE 2015

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		0		0		0		0		316		270		0		0		0		0		235		0		0		0		0		0		821

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		0		0		0		0		0		0		0		0		0		400		120		-30		0		0		0		0		490

		13 Kjøp av tjenester fra andre		30		500		0		0		-162		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		368

		14 Overføringer		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100		0		-7		0		0		0		0		93

		Sum utgifter		30		500		0		0		154		270		0		0		0		500		355		-37		0		0		0		0		1,772



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1,717		-1,717



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		17 Refusjoner		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		18 Overføringer		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-4,001		0		-4,001

		Sum inntekter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-4,001		0		-4,001



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		300		300



		Netto drift		30		500		0		0		154		270		0		0		0		500		355		-37		0		0		-4,001		-1,417		-3,646





		C) TILLEGG FRA LØNNSOPPGJØRET 2014																																		Side 16

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		501		0		0		46		1,179		195		348		70		238		1,419		458		162		88		26		0		0		4,729

		Sum lønnsoppgjøret		501		0		0		46		1,179		195		348		70		238		1,419		458		162		88		26		0		0		4,729





		D) RAMME FRA 2014 (A) + KONSEKVENSJUSTERINGER 2015 (B) + LØNNSOPPGJØR 2014 (C)

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		15,724		0		0		1,436		39,905		6,568		13,281		2,300		8,231		49,239		14,572		5,059		2,731		814		0		0		159,859

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,216		0		0		2,121		4,417		358		2,040		380		133		7,019		11,315		937		1,023		419		0		0		34,378

		13 Kjøp av tjenester fra andre		2,680		9,930		0		825		2,919		0		3,461		100		0		477		4,287		245		0		0		0		0		24,924

		14 Overføringer		6,433		0		3,425		1,299		458		62		189		3,269		8		4,299		1,494		207		612		0		0		0		21,755

		Sum utgifter		29,053		9,930		3,425		5,681		47,699		6,988		18,971		6,049		8,372		61,034		31,668		6,448		4,366		1,233		0		0		240,916



		15 Finansutg/transaksjoner		847		0		40		688		853		30		0		120		0		2,684		4,926		108		62		0		0		11,100		21,458



		16 Salgsinntekter		-245		0		0		-100		-1,014		-1,300		-220		0		-80		-5,967		-14,276		-880		-363		-10		0		0		-24,455

		17 Refusjoner		-4,743		0		-40		-4,832		-6,531		-200		-2,841		-525		-688		-6,455		-4,292		-2,840		-247		-39		0		0		-34,273

		18 Overføringer		0		0		0		0		0		0		-191		-1,400		0		-536		0		0		0		0		-189,641		0		-191,768

		Sum inntekter		-4,988		0		-40		-4,932		-7,545		-1,500		-3,252		-1,925		-768		-12,958		-18,568		-3,720		-610		-49		-189,641		0		-250,496



		19 Finansinnt/transaksjoner		-647		0		0		-588		-853		-30		0		-60		0		-2,659		-3,868		-128		-62		0		0		-1,900		-10,795



		Netto drift		24,265		9,930		3,425		849		40,154		5,488		15,719		4,184		7,604		48,101		14,158		2,708		3,756		1,184		-189,641		9,200		1,083





		E) SAMLET OVERSIKT KONSEKVENSJUSTERTE BASISRAMMER 2015, FORSLAG FRA VIRKSOMHETENE 

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		Rammer 2014		23,734		9,430		3,425		803		38,821		5,023		15,371		4,114		7,366		46,182		13,345		2,583		3,668		1,158		-185,640		10,617		0

		Forslag korrigeringer 2015		30		500		0		0		154		270		0		0		0		500		355		-37		0		0		-4,001		-1,417		-3,646

		Lønnsoppgjøret 2014		501		0		0		46		1,179		195		348		70		238		1,419		458		162		88		26		0		0		4,729

		Sum		24,265		9,930		3,425		849		40,154		5,488		15,719		4,184		7,604		48,101		14,158		2,708		3,756		1,184		-189,641		9,200		1,083
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Samlet fra rådmannen

		A) RAMMER 2014																																		Side 15

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		15,223		0		0		1,390		38,410		6,103		12,933		2,230		7,993		47,820		13,879		4,897		2,643		788		0		0		154,309

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,216		0		0		2,121		4,417		358		2,040		380		133		6,619		11,195		967		1,023		419		0		0		33,888

		13 Kjøp av tjenester fra andre		2,650		9,430		0		825		3,081		0		3,461		100		0		477		4,287		245		0		0		0		0		24,556

		14 Overføringer		6,433		0		3,425		1,299		458		62		189		3,269		8		4,199		1,494		214		612		0		0		0		21,662

		Sum utgifter		28,522		9,430		3,425		5,635		46,366		6,523		18,623		5,979		8,134		59,115		30,855		6,323		4,278		1,207		0		0		234,415



		15 Finansutg/transaksjoner		847		0		40		688		853		30		0		120		0		2,684		4,926		108		62		0		0		12,817		23,175



		16 Salgsinntekter		-245		0		0		-100		-1,014		-1,300		-220		0		-80		-5,967		-14,276		-880		-363		-10		0		0		-24,455

		17 Refusjoner		-4,743		0		-40		-4,832		-6,531		-200		-2,841		-525		-688		-6,455		-4,292		-2,840		-247		-39		0		0		-34,273

		18 Overføringer		0		0		0		0		0		0		-191		-1,400		0		-536		0		0		0		0		-185,640		0		-187,767

		Sum inntekter		-4,988		0		-40		-4,932		-7,545		-1,500		-3,252		-1,925		-768		-12,958		-18,568		-3,720		-610		-49		-185,640		0		-246,495



		19 Finansinnt/transaksjoner		-647		0		0		-588		-853		-30		0		-60		0		-2,659		-3,868		-128		-62		0		0		-2,200		-11,095



		Netto drift		23,734		9,430		3,425		803		38,821		5,023		15,371		4,114		7,366		46,182		13,345		2,583		3,668		1,158		-185,640		10,617		0





		B) FORSLAG TIL KONSEKVENSJUSTERINGER FRA RÅDMANNEN 2015

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		0		0		0		0		82		-183		0		0		0		0		235		0		0		0		0		0		134

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		0		0		0		0		0		-60		0		0		0		500		120		0		0		0		0		0		560

		13 Kjøp av tjenester fra andre		30		500		0		0		-162		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		368

		14 Overføringer		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-3,580		0		0		0		0		0		0		-3,580

		Sum utgifter		30		500		0		0		-80		-243		0		0		0		-3,080		355		0		0		0		0		0		-2,518



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1,717		-1,717



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		17 Refusjoner		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		18 Overføringer		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-4,001		0		-4,001

		Sum inntekter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-4,001		0		-4,001



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		300		300



		Netto drift		30		500		0		0		-80		-243		0		0		0		-3,080		355		0		0		0		-4,001		-1,417		-7,936



																																										Virksomhet				kr x 1.000		%økn		Tillegg 		Sum

		C) TILLEGG FRA LØNNSOPPGJØRET 2014																																		Side 16				LØNNSOPPGJØR		Pol styring/sentraladm./fellesutg.				15,193		0.033		501		15,694

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt		S.adm		1010:1099		Skole				35,740		0.033		1,179		36,919				Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans

		10 Lønnsutgifter		501		0		0		46		1,179		195		348		70		238		1,419		458		162		88		26		0		0		4,729		333		min 1050		Grimsby				5,903		0.033		195		6,098				108		63		18		0		0

		Sum lønnsoppgjøret		501		0		0		46		1,179		195		348		70		238		1,419		458		162		88		26		0		0		4,729				min 1020-1024		Familie/Helse				10,549		0.033		348		10,897

																																										NAV				2,110		0.033		70		2,180

																																										Utviklingshemmede				7,213		0.033		238		7,451

		D) RAMME FRA 2014 (A) + KONSEKVENSJUSTERINGER 2015 (B) + LØNNSOPPGJØR 2014 (C)																																								Omsorg				42,989		0.033		1,419		44,408

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt						FDV				13,879		0.033		458		14,337

		10 Lønnsutgifter		15,724		0		0		1,436		39,671		6,115		13,281		2,300		8,231		49,239		14,572		5,059		2,731		814		0		0		159,172						Plan/miljø				4,897		0.033		162		5,059

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,216		0		0		2,121		4,417		298		2,040		380		133		7,119		11,315		967		1,023		419		0		0		34,448						Kultur/fritid				2,663		0.033		88		2,751

		13 Kjøp av tjenester fra andre		2,680		9,930		0		825		2,919		0		3,461		100		0		477		4,287		245		0		0		0		0		24,924						Bibliotek				788		0.033		26		814

		14 Overføringer		6,433		0		3,425		1,299		458		62		189		3,269		8		619		1,494		214		612		0		0		0		18,082						Næring				1,390		0.033		46		1,436

		Sum utgifter		29,053		9,930		3,425		5,681		47,465		6,475		18,971		6,049		8,372		57,454		31,668		6,485		4,366		1,233		0		0		236,626						Sum				143,314		0.033		4,729		148,043



		15 Finansutg/transaksjoner		847		0		40		688		853		30		0		120		0		2,684		4,926		108		62		0		0		11,100		21,458



		16 Salgsinntekter		-245		0		0		-100		-1,014		-1,300		-220		0		-80		-5,967		-14,276		-880		-363		-10		0		0		-24,455

		17 Refusjoner		-4,743		0		-40		-4,832		-6,531		-200		-2,841		-525		-688		-6,455		-4,292		-2,840		-247		-39		0		0		-34,273

		18 Overføringer		0		0		0		0		0		0		-191		-1,400		0		-536		0		0		0		0		-189,641		0		-191,768

		Sum inntekter		-4,988		0		-40		-4,932		-7,545		-1,500		-3,252		-1,925		-768		-12,958		-18,568		-3,720		-610		-49		-189,641		0		-250,496



		19 Finansinnt/transaksjoner		-647		0		0		-588		-853		-30		0		-60		0		-2,659		-3,868		-128		-62		0		0		-1,900		-10,795



		Netto drift		24,265		9,930		3,425		849		39,920		4,975		15,719		4,184		7,604		44,521		14,158		2,745		3,756		1,184		-189,641		9,200		-3,207





		E) SAMLET OVERSIKT KONSEKVENSJUSTERTE BASISRAMMER 2015, FORSLAG FRA RÅDMANNEN

				S.adm		Pr.bh.		Rel.form		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		Rammer 2014		23,734		9,430		3,425		803		38,821		5,023		15,371		4,114		7,366		46,182		13,345		2,583		3,668		1,158		-185,640		10,617		0

		Forslag korrigeringer 2015		30		500		0		0		-80		-243		0		0		0		-3,080		355		0		0		0		-4,001		-1,417		-7,936

		Lønnsoppgjøret 2014		501		0		0		46		1,179		195		348		70		238		1,419		458		162		88		26		0		0		4,729

		Sum		24,265		9,930		3,425		849		39,920		4,975		15,719		4,184		7,604		44,521		14,158		2,745		3,756		1,184		-189,641		9,200		-3,207







																														Effekt fra Statsbudsjettet						0

																														Sum til disposisjon:						-3,207





																																								Virksomhet				kr x 1.000

																																								Pol styring/sentraladm./fellesutg.				24,265

																																								Priv.barnehager				9,930

																																								Religiøse formål				3,425

																																								Næring				849

																																								Skole				39,920

																																								Grimsby				4,975

																																								Familie/Helse				15,719

																																								NAV				4,184

																																								Utviklingshemmede				7,604

																																								Omsorg				44,521

																																								FDV				14,158

																																								Plan/miljø				2,745

																																								Kultur/fritid				3,756

																																								Bibliotek				1,184

																																								Skatt m.v.				-189,641

																																								Finans				9,200



																																								Kontrollsum				-0







																																								Virksomhet				kr x 1.000

																																								Pol styring/sentraladm./fellesutg.				24,265

																																								Priv.barnehager				9,930

																																								Religiøse formål				3,425

																																								Næring				849

																																								Skole				39,920

																																								Grimsby				4,975

																																								Familie/Helse				15,719

																																								NAV				4,184

																																								Utviklingshemmede				7,604

																																								Omsorg				44,521

																																								FDV				14,158

																																								Plan/miljø				2,745

																																								Kultur/fritid				3,756

																																								Bibliotek				1,184

																																								Sum konsekvensjusterte driftsrammer				177,234
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