Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.04.2020
Behandling:
Øyvind Næss (SV) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP, SP, MDG og SV:
Det legges til et punkt 1.8, i saken under Tiltakspakke 1.
Rebudsjettert ramme på 3,75 til kommunestyresal reduseres med 3,0 mill kr.
Gunnhild Tettli (AP) fremmet følgene forslag:
Tilleggsbevilgningen til Botngård Skole reduseres med 1,6 mill. Støyskjerm tas ut.
Anne M. Bjørnerud (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H og FRP:
 5 mill til lokalt næringsliv og kulturliv - finansieres med overføring av frie midler fra
Kopparn Utvikling. Prioriteres med næringsforeningene. De vet hvor skoen
trykker. Dette vil bidra til et godt samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv og
bidra til at arbeidsplasser berges også etter krisen.
 Utbetale støtte til planlagte kultur- og idrettsarrangement selv om de blir avlyst pga
korona-tiltak.
Ketil Sundseth (UH) fremmet følgende forslag:
Det er tidligere bedt om asfaltering av grusveiene i kommunen. Ber om at det brukes
midler fra Koronapakken til asfaltering, dette vil hjelpe maskinentreprenører.
Finn Olav Odde (SP) fremmet følgende forslag:
Administrasjonen tar en gjennomgang av kommunale tomter i hele kommunen, både
private og kommunale boligtomter, samt ber om en kvalitetskontroll av vedtatte
prosjekter.
Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fremmet av Øyvind Næss (SV) på vegne av AP, SP, SV og MDG, ble vedtatt mot 1
stemme.
Forslag fremmet av Gunnhild Tettli (AP), ble enstemmig vedtatt.
Forslag fremmet av Ketil Sundseth (UH), ble vedtatt med 25 stemmer.
Forslag fremmet av Anne M. Bjørnerud (H) på vegne av H og FRP, falt med 25 stemmer.
Forslag fremmet av Finn Olav Odde (SP), ble vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak:
 Kommunestyret vedtar å styrke helsebudsjettet med kr 14 mill og NAV-budsjettet med kr 1
mill kroner. Styrkingen foreslås finansiert gjennom bruk av fond.


Kommunen revurderer sin investeringsrekkefølge på bakgrunn av tidligere politiske vedtak
og prioriterer våre behov som samtidig kan stimulere til aktivitet i lokalt næringsliv.
Kommunestyret vedtar forslag til tiltakspakke 1 – endringer i investeringsbudsjett knyttet
til håndtering av koronakrisen.



Kommunestyret vedtar å avvente ytterligere tiltak for næringsliv inntil grunnlag for
kommuneøkonomi, og behov for tiltak i lokalt næringsliv, er nærmere kartlagt.



Det legges til et punkt 1.8, i saken under Tiltakspakke 1.
Rebudsjettert ramme på 3,75 til kommunestyresal reduseres med 3,0 mill kr.



Tilleggsbevilgningen til Botngård Skole reduseres med 1,6 mill. Støyskjerm tas ut.



Det er tidligere bedt om asfaltering av grusveiene i kommunen. Ber om at det brukes
midler fra Koronapakken til asfaltering, dette vil hjelpe maskinentreprenører.



Administrasjonen tar en gjennomgang av kommunale tomter i hele kommunen, både
private og kommunale boligtomter, samt ber om en kvalitetskontroll av vedtatte
prosjekter.

