Behandling i Administrasjonsutvalget - 04.06.2021:
Forslag fra SP og SV:
- Kommunestyret støtter kommunedirektørens vurdering om å ikke øke eiendomsskatt i 2022 og
ønsker ikke en økning i planperioden.
- Kommunestyret ber om at det legges fram en oppdatert oversikt over hvor mange
lavinntektsfamilier som får avkorting i ytelser pga innberegning av barnetrygd som inntekt, og hvilke
summer det er snakk om.
- kommunestyret presiserer at vi innenfor oppvekstområde må greie å vri ressursbruken mer
treffsikkert og forebyggende. Dette vil også være svært viktig med tanke på barnevernsreformen.
- kommunestyret signaliserer også at rammene til barnevernstjenesten ikke må økes, men ressurser
må settes inn nærmest barn og deres familier.
Forslag fra AP:
- Kommunestyret ber om en oppdatert oversikt over vedlikeholdsbehovet for kommunale bygg.
Avstemming
Kommunedirektørens forslag med tillegg fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Administrasjonsutvalget - 04.06.2021
Strateginotat for perioden 2022-2025 legges til grunn for det videre arbeid med økonomiplan og
årsbudsjett.
I det langsiktige perspektivet skal følgende målsettinger/handlingsregler legges til grunn:
* Mål for netto driftsresultat er 2 % av driftsinntektene.
* Mål for disposisjonsfondet settes til 10 % av driftsinntektene.
* Fremtidige investeringer må vurderes i forhold til framtidig effektiviseringsgevinst, slik at gjeldsgrad
over tid reduseres til et nivå som er økonomisk bærekraftig.
* Det må utarbeides nye konkrete tiltak som reduserer den økonomiske risikoen og svarer ut det
økonomiske utfordringsbildet.
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