
INNSPILL TIL BUDSJETT 2017 

 
Behandling i Hovedutvalg for LMT 24.10.2016: 

 

Forslag til innspill fra AP/SV: 

Hovedutvalg for LMT foreslår følgende budsjettendring for 2017: 

Barnehagesjef/skolesjefstillinger og barnehagekoordinator/skolekoordinatorfunksjon 

slås sammen og dagens ansatte omorganiseres inn i andre stillinger i 

barnehage/skole. 

 

 Eiendomsskatt beholdes på 2,5 promille = 3. mill. 

 Totalt kr. 4,8 mill. 

 Utfordring budsjett 4,1 mill – rest 700.000,- 

 Kr. 250.000,- gratis halleie gjeninnføres 

 Kr. 100.000,- tilbakeføres skolene 

 Kr. 350.000,- tilbakeføres til plan/næring/landbruk 

 

 

Forslag til innspill fra SP/H/BL: 

-  Stilling i Landbruk/miljø/teknisk tilbakeføres på budsjett 2017 

- Landbruksvikar tilskuddet beholdes 

- Vinterbrøyting tilskuddet beholdes 

- Utgifter inndekkes ved økte inntekter fra kraftsalg. 

 

AVSTEMMING: 

Forslag fra AP/SV:  3 stemmer 

Forslag fra SP/H/BL: enstemmig vedtatt 

 

VEDTAK: 

Innspill fra hovedutvalg for LMT: 

- Stilling i Landbruk/miljø/teknisk tilbakeføres på budsjett 2017 

- Landbruksvikar tilskuddet beholdes 

- Vinterbrøyting tilskuddet beholdes 

- Utgifter inndekkes ved økte inntekter fra kraftsalg. 

 

 

 

 

 

 



Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.10.2016: 

 

Vedtak: 

Innspill til budsjett 2017: 

 

1. Spisepauser 

Rådet er betenkte til forslaget og påpeker behovet for tilrettelegging, er det realistisk 

med innsparinger? 

 Rådet viser til innspill fra fagforeninger og støtter disse. 

 

2. Dagtilbud for Tilrettelagte Tjenester: 

Rådet ser forholdet til arbeid/bosted, men er skeptiske til tiltaket. Dette begrunner 

rådet i kjennskapen til brukergruppen. De trenger forutsigbarhet og trygghet i 

forholdet til kjente personer. 

 

3. Ergo, fysio og ambulerende vaktmester 

Rådet støtter betenkningene og innspillene og er imot reduksjonene. Disse vil være 

veldig negative for våre svake grupper. 

 

4. Meningsfull fritid 

 Samarbeidsavtale mellom Nordre land kommune og frivillige organisasjoner. 

Legge til rette for meningsfylt fritid for funksjonshemmede. Dette kan gjøres med en 

egen stillingsressurs på 10-15% f.eks. innen kultur, slik andre kommuner organiserer 

dette. Denne stillingsressursen brukes til å koordinere/organisere aktiviteter for 

funksjonshemmede. Dette kan gjøres sammen med lag og foreninger gjennom en 

samarbeidsavtale. 

 

 

Behandling i Nordre Land Ungdomsråd 24.10.2016 

Vedtak: 

Ungdomsrådet har følgende innspill til budsjettprosessen: 

 Ungdomsskolen i Torpa bør ikke flyttes til Dokka. 

 Kommunen bør ikke kutte i budsjettet til Parken ungdomsklubb. 

 Kommunen bør bygge ny idrettshall i Torpa.  

 

 

 

 



Behandling i Eldrerådet 24.10.2016: 

 

Vedtak: 

Eldrerådet har følgende innspill til budsjettprosessen: 

 Eldrerådet mener at eiendomsskatten for 2017 holdes på 2016-nivå for å sikre best 

mulige kommunale tjenester i 2017. 

 Når det gjelder spisepauser for kommunalt ansatte, mener Eldrerådet at alle skal 

behandles likt. 

 Når det gjelder fastsettelsen av budsjettrammen for familie- og helseområdet, mener 

Eldrerådet at budsjettrammen ikke må reduseres av hensyn til både kvalitet og 

omfang i tjenestene. 

 Før det tas en endelig beslutning om Torpa Barne- og Ungdomsskole vis a vis Dokka 

Barneskole og Dokka Ungdomsskole, må det gjennomføres en ytterligere 

konsekvensutredning hvor de samfunnsmessige hensyn/konsekvenser blir tatt 

hensyn til i vurderingene. 

 Når det gjelder skole og spesialundervisning, mener Eldrerådet at budsjettrammen 

ikke må reduseres av hensyn til kvalitet og omfang. 

 Eldrerådet mener at budsjettrammen for Parken Ungdomsklubb beholdes på dagens 

nivå av hensyn til et godt ungdomsmiljø og den positive virkningen som dette har for 

et godt skolemiljø. 

 Eldrerådet vil påpeke og understreke at arbeidet med den internasjonale eldredagen 

1.oktober hvert år fullt ut bør dekkes av kommunen slik som det gjøres i de fleste 

kommuner i Norge.     

 

Behandling i Hovedutvalg for Levekår 24.10.2016: 

 

Vedtak: 

Hovedutvalg for Levekår har følgende innspill til budsjettprosessen: 

 Hovedutvalget mener at forslag om å innføre leie av hall og kino ikke bør 

gjennomføres, da dette vil ramme barn og unge.  

 Hovedutvalget mener at forslag om å kutte i kulturskoletilbudet: barnekor, solosang 

og pianotimer ikke bør gjennomføres, da dette rammer barn og unge. 

 Hovedutvalget mener at bidrag til skiløypebrøyting beholdes uendret. Det er viktig 

for kommunens innbyggere å ha det løypenettet de har i dag for å komme i fysisk 

aktivitet.  

 Hovedutvalget mener at det er en selvfølge at utgifter til brøyting av private veger 

faller bort. 

 Hovedutvalget mener at investeringer i lokstallen ikke bør prioriteres. 



 Hovedutvalget mener at det ikke bør reduseres i vaktmestertjenesten. Det er viktig at 

vaktmestertjenesten i kommunen bidrar i fremtidige arrangement i Landsbyen for å 

fremme kommunen. 

 Hovedutvalget mener at eiendomsskatten bør beholdes uendret. Dette begrunnes 

med at kommunen må i tillegg til forslag til kutt som ligger inne i budsjettforslaget 

spare i overkant av 4 millioner. Ved å beholde eiendomsskatten på dagens nivå 

spares det i overkant 3 millioner. Dette vil begrense ytterligere kutt i tjenester. 

 Hovedutvalget mener at ungdomsskolen i Torpa ikke bør flyttes til Dokka. 

 Hovedutvalget mener at barnehagene Skogvang og Lundhaug bør legges ned.  

 Hovedutvalget mener at et alternativ til å legge ned Skogvang er at det bør vurderes 

om SFO tilbudet i ferier kan flyttes til Skogvang og at barnehagedriften da 

opprettholdes. 

 Hovedutvalget mener at det ikke bør kuttes i en stilling som sosialfaglig veileder, da 

dette vil ramme barn og unge. 

 Hovedutvalget mener at det ikke bør kuttes innen forebygging i familie og helse. 

Dette for å hindre fremtidige utgifter eksempelvis mer utgifter innen psykisk helse, 

barnevern og NAV. 

 Hovedutvalget stiller spørsmål til om det er behov for både skolekoordinator, 

skolerådgiver og barnehagekoordinator da det nå er ansatt ny skolesjef og 

barnehagesjef. Det stilles også spørsmål om det er nødvendig med to rektorer ved 

Dokka skolene. 

 

 

 

 

 


