Behandling i Formannskapet - 04.06.2021:
Saksordfører: Signar Berger
Forslag fremmet av SP og SV:
Tilleggsfinansiering til sommerarbeid for ungdom, (viser til sak 61/21) , kr. 61.000 finansieres over
disposisjonsfondet.
I tillegg foreslås flg endringer:
Kommunens andel til " Hjem for en 50-lapp", kr 12000
Bolystfond tilføres kr. 1.000.000 . Det åpnes for i 2021 å gi tilskudd til driftskostnader til
livssynsnøytrale samlingssteder, herunder samfunnshus grunnet konsekvenser av
koronautfordringene.
Endringene dekkes inn ved endring avsetning til disposisjonsfond.

Forslag fremmet av Ap
Kommunedirektøren får i oppdrag å oppnevne ei arbeidsgruppe som skal komme med forslag til
tilbud for ungdom, som ikke dekkes av den organiserte fritidsaktiviteten, eller øvrige tilbud. Det
forutsettes at ungdommene medvirker aktivt til utformingen av tilbudet. Det avsettes kr. 300 000 til
å igangsette det foreslåtte tilbudet gjennom bruk av disposisjonsfondet. Dette arbeidet må sees i
sammenheng med pågående prosjekter.

(AP): Sett opp mot mindreforbruk i 2020 settes 2 millioner fra disposisjonsfondet av på vegbudsjettet
til forsering av investeringer på vedlikeholdsplan veg.

Forslag fremmet av H

500 000 til næringsfond forbeholdt utviklingsarbeid, dekkes av disposisjonsfond

Avstemming
Tilleggsfinansiering til sommerarbeid for ungdom, (viser til sak 61/21) , kr. 61.000 finansieres over
disposisjonsfondet.
I tillegg foreslås flg endringer:
Kommunens andel til " Hjem for en 50-lapp", kr 12000
Bolystfond tilføres kr. 1.000.000 . Det åpnes for i 2021 å gi tilskudd til driftskostnader til
livssynsnøytrale samlingssteder, herunder samfunnshus grunnet konsekvenser av
koronautfordringene.
Endringene dekkes inn ved endring avsetning til disposisjonsfond.
Enstemmig vedtatt

Kommunedirektøren får i oppdrag å oppnevne ei arbeidsgruppe som skal komme med forslag til
tilbud for ungdom, som ikke dekkes av den organiserte fritidsaktiviteten, eller øvrige tilbud. Det
forutsettes at ungdommene medvirker aktivt til utformingen av tilbudet. Det avsettes kr. 300 000 til
å igangsette det foreslåtte tilbudet gjennom bruk av disposisjonsfondet. Dette arbeidet må sees i
sammenheng med pågående prosjekter.
Enstemmig vedtatt
Sett opp mot mindreforbruk i 2020 settes 2 millioner fra disposisjonsfondet av på vegbudsjettet til
forsering av investeringer på vedlikeholdsplan veg.
Falt mot 3 stemmer ( Berger, Eriksen og Ørsjødal)
500 000 til næringsfond forbeholdt utviklingsarbeid, dekkes av disposisjonsfond
Enstemmig vedtatt
Kommunedirektørens forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 04.06.2021
Administrasjonsutvalget tar økonomirapport pr. første tertial til orientering.
Driftsbudsjettet endres slik
Virksomhetsområde

Budsjettendring
Beløp i 1000 kr

Næring, bruk av bundet fond

970

Fellesområder, bruk av bundet fond

-970

Investeringsbudsjettet 2021 endres slik:

Sektor

Budsjettendring
beløp i 1000 kr

Investeringer i egne anleggsmidler, økes

341

Investeringsramme pr sektor endes slik
Administrasjon,
Helse og omsorg (helseplattformen)

450
-1109

Vann- og avløp

850

Næring

150

Sum endring

341

Fellesområdet:

-2000

Salgsinntekter fast eiendom økes
Avsetning til ubundet kapitalfond økes

2000

Kommunedirektøren får fullmakt til å justere finansieringen i form av redusert momskompensasjon
og bruk av lån tilsvarende.
Tilleggsfinansiering til sommerarbeid for ungdom, (viser til sak 61/21) , kr. 61.000 finansieres over
disposisjonsfondet.
I tillegg foreslås flg endringer:
Kommunens andel til " Hjem for en 50-lapp", kr 12000

Bolystfond tilføres kr. 1.000.000 . Det åpnes for i 2021 å gi tilskudd til driftskostnader til
livssynsnøytrale samlingssteder, herunder samfunnshus grunnet konsekvenser av
koronautfordringene.
Endringene dekkes inn ved endring avsetning til disposisjonsfond.
Kommunedirektøren får i oppdrag å oppnevne ei arbeidsgruppe som skal komme med forslag til
tilbud for ungdom, som ikke dekkes av den organiserte fritidsaktiviteten, eller øvrige tilbud. Det
forutsettes at ungdommene medvirker aktivt til utformingen av tilbudet. Det avsettes kr. 300 000 til
å igangsette det foreslåtte tilbudet gjennom bruk av disposisjonsfondet. Dette arbeidet må sees i
sammenheng med pågående prosjekter.
500 000 til næringsfond forbeholdt utviklingsarbeid, dekkes av disposisjonsfond

