Vedtak i Kommunestyret - 19.06.2014
Kommunestyret vedtar budsjettsaldering budsjett 2014 i henhold til forslag under
vurdering.
Skolene styrkes fra høsten med en årsvirkning på 2,5 millioner. Dette gir en høstvirkning
på 1.050.000,-. Disponeringen av midlene nyttes til å understøtte vedtakene i
tilstandsrapporten, og avventer tiltredelse av ny etatsledelse. Det orienteres om
disponeringen i fagkomiteen.
Det opprettes en ordning med vikarpool for barnehagene med budsjett tilsvarende en
årsvirkning på 1,500,000. I tillegg tilføres barnehagene 1 mill kroner til økt budsjett.
Budsjettmessig høsteffekt for tiltaket totalt sett blir 1.050.000,Tiltakene finansieres som følger:
-

Vedlikeholdsøkninger i salderingsforslaget til rådmannen gjennomføres som en
engangsinvestering og finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond(1 mill)
Nedsatt kapasitet i antall barnehageplasser benyttes (2,2 mill årsvirkning)
Budsjettet økes med 0,8 mill jamfør synliggjort økonomisk kapasitet i rådmannens
strateginotat.
Rådmannen bes inkludere Frosta i legevaktsamarbeidet for slik å sikre varig
finansiering av 1 mill til tiltaket ”Økte kostnader legevaktavtale”. Tiltaket
finansieres i 2014 av disposisjonsfond som en engangskostnad.

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2014
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:
1. Styrket voksentetthet i barnehagene f.o.m 1.8.2014 : 2 mil (årsv. 4,8 mill)
2. Barne.hag.tilbud til ikkerettighets-/høstbarn 1.8.2014 : 2mil (årsv. 4,8 mill)
3. Styrking grunnskole m vekt på 1-4 trinn
1.8.2014 : 3mill (årsv.7,2 mill)
Inndekning: Reduserte avsetning til disposisjonsfondet for 2014.
Årsvirkning innarbeides i økonomiplan 2015-2018
Ragna Straume (V) fremmet følgende endringsforslag fra Sp, Høyre, FrP, Venstre og KrF:
Skolene styrkes fra høsten med en årsvirkning på 2,5 millioner. Dette gir en høstvirkning på
1.050.000,-. Disponeringen av midlene nyttes til å understøtte vedtakene i tilstandsrapporten, og
avventer tiltredelse av ny etatsledelse. Det orienteres om disponeringen i fagkomiteen.
Det opprettes en ordning med vikarpool for barnehagene med budsjett tilsvarende en årsvirkning
på 1,500,000. I tillegg tilføres barnehagene 1 mill kroner til økt budsjett. Budsjettmessig
høsteffekt for tiltaket totalt sett blir 1.050.000,Tiltakene finansieres som følger:
-

Vedlikeholdsøkninger i salderingsforslaget til rådmannen gjennomføres som en
engangsinvestering og finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond(1 mill)

-

Nedsatt kapasitet i antall barnehageplasser benyttes (2,2 mill årsvirkning)
Budsjettet økes med 0,8 mill jamfør synliggjort økonomisk kapasitet i rådmannens
strateginotat.
Rådmannen bes inkludere Frosta i legevaktsamarbeidet for slik å sikre varig finansiering
av 1 mill til tiltaket ”Økte kostnader legevaktavtale”. Tiltaket finansieres i 2014 av
disposisjonsfond som en engangskostnad.

Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Håves (AP) forslag falt med 19 stemmer mot 21 stemmer.
Straumes (V) forslag enstemmig vedtatt.

