
Desember er budsjetdi ,  je  gil f,rsøke å  i en ,ppsummerin  ag p,litkernes  anker så lan   i 

budsjetpr,sessen i Hæ eb,s ad. 

Endeli  budsjet ,  øk,n,miplan 2018 – 2021 ged as i k,mmunes yremø e   ,rsda  07.desember. 

F,rmannskape  har la   u  på hørin  en tlrådnin  tl k,mmunes yre  s,m innebærer reduksj,ner på 

1i8 milli,ner. Dete er e  al ernatg tl rådmannens f,rsla  ,m innførin  ag eiend,msskat. 

F,rmannskape s tlrådin  med tlhørende d,kumen er er tl jen eli e på k,mmunens hjemmeside.

H,ged rekkene i tlrådin en fra f,rmannskape  er s,m føl er:

Eiend,msskaten ønskes ikke å innføres nå f,rdi:

 f,rmannskape  mener a  k,mmunen må redusere sin drif slik a  den i s ørre  rad er tlpasse 

de inn ek ene gi har. Inn ek ene fra s a en reduseres yterli ere i 2019 ,   jeldsbelas nin en 

går øker p a. inges erin  i nye ,ms,r sb,li er. F,rmannskape   r,r de  blir ganskeli ere å 

 jenn,mføre drifsmessi e reduksj,ner når eiend,msskaten førs  er innfør .

 de øgri e k,mmunale ag ifene allerede er sgær  høye ( jenn,msnitli  huss and må be ale i 

underkan  ag kr 21 000i- i 2018). F,rmannskape  fryk er a  en yterli ere øknin  kan  i 

be ydeli  øk,n,miske ut,rdrin  f,r deler ag innby  ernei ,  e  ne atg  ,mdømme f,r 

k,mmunen.

H,ged rekkene i f,rmannskape s f,rsla  tl innsparin er er:

 å ikke innføre planla  e øknin er ag stllin sressurser i 2018.

 å gurdere endrin  ag ,rdinær arbeidstdi slik a  denne er lik f,r alle ansate. Dete f,r å 

redusere bruk ag ,gertd.

 å gurdere in erk,mmunale samarbeid s,m al ernatg tl ,ppretelse ag fulle stllin er f,r å 

løse rekruterin sut,rdrin er tl deltdsstllin er.

 å u arbeide planla  e planer ged hjelp ag e ne ansate is edenf,r å kjøpe  jenes ene.

 f,rgen ede resul a er ag tdli ere innsparin sged ak: 

o Prigatserin  ag Øy ardsgeien

o Inges erin  i e  nyt ,  mindre arbeidskregende renseanle   på Skeie

o Endrin  ag praksis ged leie ag k,mmunens l,kaler (mer du nad ,  mindre belas nin  

på den k,mmunale gak a)

 f,rgen ede innsparin er eter regiderin  ag renh,ldsplan:

o Regiderin  ag renh,ldsplaner på år nå. De  har fra fere h,ld blit  rukke  fram e  

muli  innsparin sp, ensial ged reduser  renh,ld i deler ag k,mmunens l,kaler. 

F,rmannskape  har , så f,reslåt a  rådmannen skal gurdere ,m,r aniserin  med  anke på å ,ppnå 

n,en målse nin er.

Disse er i h,ged rekk å:
 e ablere en mer k,s nadsefektg leders ruk ur. Enhe sledere har tdli ere pek  på beh,g f,r 

å fri jøre mer td fra del akelse i mø er/samlin er slik a  de får mer td tl utørelse ag 
,rdinære arbeids,pp ager.

 tlpasse fyk nin e jenes en tl s a li e si naler ,m a  gi ikke blir bed  ,m å b,sete fere.
 ,r anisere by  esaksbehandlin  på li nende må e s,m Audnedal k,mmune. Dete f,r å 

redusere ressursene tl denne  jenes en ,  redusere de k,mmunale by  esaks ebyrene. De  



har k,mme  fere innspill ,m a  innby  erne ,ppleger da ens by  esaks ebyrene s,m 
urimeli  høye.

 ,r anisere nærin sarbeide  på li nende må e s,m Audnedal k,mmunei dgs mer ag 
 jenes ene fytes tl de  in erk,mmunale nærin sselskape  (Lis er nyskapin ).

 redusere  ,d  jørelse/lønn f,r beredskapsgak  (bakgak ) tl minimums aks er.
 fyte fere k,mmunale ,pp ager ,ger tl NAA t ders,m dete er mer k,s nadsefektg . Dete 

f,r å samle  jenes etlbude  på et s ed f,r innby  ernei ,  f,r å s yrke NAA t k,n ,re .

F,rmannskape  har bed  ,m a  de  i jen u redes muli he  f,r innsparin  ged endrin  ag 

sk,les ruk ur. Dete tl  r,ss f,r a  øk,n,mik,mi èen i mars sa a  de  ikke gar ønskeli  å gurdere 

sk,les ruk uren på någærende tdspunk . Bak runnen f,r dete er a  rådmannen ,fe  rekker fram 

endrin  ag sk,les ruk uren s,m de  mes  efektge innsparin stl ake  f,r k,mmunen. De  er ulike 

menin er innad i adminis rasj,nen ,m hg,r s ,r  innsparin sp, ensiale  er ged endrin  ag 

sk,les ruk uren. F,rmannskape  ønsker a  tdli ere fremla  e bere nin er f,r muli  innsparin  skal 

kgali e ssikres. De  bør bli en felles f,rs åelse f,r hgilke  all s,m er rikt ei slik a  denne saken kan få 

en k,nklusj,n. 

F,rmannskape  har , så tlråd  a  s a li  tlskudd tl fyk nin er skal  å tl  jenes er knyte  tl 

fyk nin er ,  ikke tl annen ,rdinær drif i k,mmunen. obruk e midler skal agsetes på f,ndi f,r å ha 

reserger tl framtdi e u  ifer tl fyk nin e jenes ene.

F,rmannskape  mener a  reduser e inn ek er fra s a en må f,rgen es å  i reduser e  jenes er. De  er 

gikt  med e   ,d  samarbeid mell,m ansatei innby  ere ,  p,litkere når man skal inne fram tl de 

bes e løsnin ene f,r reduksj,n ag  jenes er. 

Alle innsparin er medfører u ry  he  f,r de ansate. K,mmunen har tdli ere gær  i jenn,m 

reduksj,n ag stllin er p a. innsparin eri ,  rådmannen inf,rmerer ,m a  adminis rasj,nen har  ,de 

rutner f,r igare akelse ag de ansate i slike si uasj,ner.

Alle p,litske mø er er i u  an spunk e  åpne mø er. Både ansate ,  innby  ere er gelk,mne på 

mø ene. P,litkerne er ,pp at ag a  innh,lde  i de p,litske diskusj,nene blir gideref,rmidle  tl 

ansate ,  innby  ere. Adminis rasj,nen j,bber med å få på plass en ag ale ,m 

ilmin /direk e,gerførin  ag k,mmunes yremø ene. Dete gil  jøre de  letere f,r ansate ,  

innby  ere å føl e med på den p,litske diskusj,nen.

Til slut gil je  ønske alle lesere en rikt   ,d førjulstd!

Med gennli  hilsen 

Mar re he Handeland


