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Behandling:
Peder Martin Lysestøl (R) foreslo:
For om mulig å unngå de store negative konsekvensene innsparingsforslaget vil få for byens
innbyggere, utsettes saken til regjeringas reviderte budsjett legges fram i mai. Fordi prognosene for
den økonomiske utviklingen er langt dårligere enn de var da regjeringa la fram sin krisepakke i januar
er det grunn til å forvente at regjeringa øker bevilgningene til kommunesektoren som en del av
krisepolitikken.
Peder Martin Lysestøl (R) foreslo følgende uttalelse:
Bystyret oppfordrer regjeringa til å øke bevilgningene til kommunesektoren betydelig i forbindelse
med revidert budsjett 2009. De økonomiske prognosene er i dag langt mer alvorlige enn de var da
regjeringa la fram sin krisepakke i januar. Statistisk Sentralbyrå har uttalt følgende om de
økonomiske utsiktene i sin siste konjunkturrapport:
”Internasjonalt ser man nå for seg det sterkeste konjunkturtilbakeslaget i verdensøkonomien
siden andre verdenskrig. En liten åpen økonomi som den norske påvirkes sterkt av dette”
Gjennom en aktiv finanspolitikk ønsker den rød-grønne regjeringa å dempe effekten av den
internasjonale krisa. Dette innebærer først og fremst å øke utgiftene i offentlig sektor for å stimulere
den innenlandske etterspørselen. I en slik situasjon er det derfor direkte uansvarlig å gjennomføre
store innsparinger i kommuneøkonomien. Innsparingene vil bidra til økt ledighet i stedet for å dempe
ledigheten. For å unngå å ta tiltak som vil hindre effekten av motkonjunkturpolitikken, avventer
Bystyret å gjennomføre innsparingstiltak til Revidert Statsbudsjett er lagt fram i mai.
Votering: (82 medlemmer til stede)
Lysestøls utsettelsesforslag fikk 3 stemmer (2R, 1DEM) og falt.
Aase Sætran (Ap) la fram forslag pva Ap, SV, Sp, MDG (vedlegg 1).
-

Arne Byrkjeflot (R) og Francis Chagula (Ap) tiltrådte, 84 medlemmer til stede.

Yngve Brox (H) la fram forslag pva H (vedlegg 2).
-

Solfrid Nilsen (FrP) tiltrådte, Pål Morten Nerland (FrP) fratrådte.
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Kristian Dahlberg Hauge (FrP) la fram forslag pva FrP (vedlegg 3).
Jon Gunnes (V) la fram forslag pva V og KrF (vedlegg 4).
Arne Byrkjeflot (R) la fram forslag pva R (vedlegg 5).
- Torgny Hagerup (FrP) tiltrådte. Inge Bjørnebekk (FrP) fratrådte.
Trond Svenkerud (PP) la fram forslag pva PP (vedlegg 6).
-

Karianne Holt (Ap) tiltrådte. 85 medlemmer til stede.
Lars Gjedebo (FrP) tiltrådte, Torgny Hagerup (FrP) fratrådte.

Votering:
Byrkjeflots forslag fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Dahlberg Hauges forslag fikk 13 stemmer (13FrP) og falt.
Brox’ forslag fikk 13 stemmer (13H) og falt.
Svenkeruds forslag fikk 1 stemme (1PP) og falt.
Gunnes’ forslag fikk 6 stemmer (3V, 3KrF) og falt.
Sætrans forslag ble vedtatt mot 36 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP).
Lysestøls forslag til uttalelse fikk 3 stemmer (3R) og falt.

VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag fra Ap, SV, MDG og Sp som gjengitt i vedlegg 1

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
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Vedlegg 1
SAK 37/09 REVIDERING AV BUDSJETT 2009, OG PLAN FOR INNDEKNING AV
UNDERSKUDD
Endringsforslag:
Bystyret vedtar rådmannens forslag til revidering av budsjett 2009, og plan for inndekning av
underskudd, med de endringer som framgår av følgende forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk
Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne:
Fortsatt gratis trygghetsalarm og en verdig eldreomsorg
Ap, SV, Sp og MDG legger fram forslag til innstramminger i budsjettene for 2009 og 2010 for å
oppnå balanse i kommunens økonomi, og for å snarest mulig oppnå forutsigbare budsjettrammer for
tjenesteområdene.
I arbeidet med innstrammingene har vi lagt vekt på å ta mest mulig av belastningene på interne
tjenester og administrasjon. Dette for å skjerme tilbudet til byens befolkning mest mulig. Vi ber også
rådmannen legge inn en buffer i arbeidet med budsjett for 2010. Slik kan vi ta høyde for svingninger i
inntektene uten å måtte ta nye kuttrunder midt i året.
Vi står foran to tøffe år hvor budsjettstyring og innstramminger vil stå i fokus. I denne situasjonen er
det viktig å ha med seg at vi på svært mange viktige områder ligger over eller på gjennomsnittet på
tjenestekvalitet sammenlignet med andre større kommuner (ASSS). Bakgrunnen for innstrammingene
er sammensatte. Et svært godt lønnsoppgjør langt ut over prognosene fra Finansdepartementet,
oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som koster mer enn tidligere antatt, høy lånebyrde,
høyt driftsnivå i forhold til inntektene og finanskrise med store overføringer til Pensjonskassen virker
sammen på det negative resultatet på regnskapet for 2008, og for handlingsrommet for 2009. Salget
av Trondheim Energiverk har ført til en ustabil og lite forutsigbar økonomisk situasjon. Vi vil også
uttrykke bekymring for nivået på overføringer fra staten etter gode år i 2006 og 2007.
Vi har dyktige ansatte og ledere som har god styring på økonomien. Disse vil være et viktig bidrag i å
komme i mål med innstramminger. Vi har et styringsdyktig flertall som også i denne situasjonen vil
styre sammen mot balanse i økonomien, samt et tjenestenivå som ligger godt an sammenlignet med de
fleste kommuner. Derfor vil vi i disse to årene sørge for at kommunens økonomi kommer i balanse,
samtidig som vi prioriterer viktige velferdsoppgaver.

HELSE OG VELFERD
Fortsatt gratis trygghetsalarm
3,2 mill kr
6,5 mill kr
Trygghet i hjemmet skal ikke ha noen prislapp, Ap, SV, Sp og MDG legger derfor inn midler slik at
alle som har behov, fortsatt skal få gratis trygghetsalarm.
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Nattbemanning, sykehjem, HDO og HDU
4,5 mill kr 11,0 mill kr
Ap, SV, Sp og MDG opprettholder dagens nattbemanning. Det er i dag stor ulikhet mellom
kommunens omsorgsenheter mht nattbemanning. Rådmannen bes arbeide videre med
modeller som kan bidra til å møte de utfordringer vi vil stå overfor med mangel på personale om noen
år.
Opprettholde sykehjemsplasser
1,5 mill kr
6,5 mill kr
I forbindelse med saken om helsehusplasser i Spania, foreslår Ap, SV, Sp og MDG å endre tilbudet
til å bli et rehabiliteringssenter for hjemmeboende. Bemanningen endres fra institusjonsbemanning til
hjemmetjenestebemanning. Frigjorte midler brukes til å unngå kutt i antall sykehjemsplasser i
Trondheim.
Rådgivingstjenesten for døve og døvblinde
0,2 mill kr
0,5 mill kr
Døve og døvblinde har stort behov for de tjenester som Rådgivningstjenesten tilbyr og det er svært
vanskelig for mange av brukerne å finne fram i det ordinære tjenesteapparatet. Ap, SV, Sp og MDG
vil ikke redusere dette tilbudet, da vi mener et slikt kutt vil ramme mennesker som allerede i dag sliter
med aktiv deltakelse i samfunnet.
Sosialhjelpsatser
0,8 mill kr
1,5 mill kr
Barnesatsene skal fortsatt følge statens veiledende satser for livsopphold. Vi legger inn 800 000 kr i
2009 og 1,5 mill kr i 2010 til dette formålet. Når kommunens økonomi bedres skal alle satser for
livsopphold følge statens veiledende satser, og man skal gå bort fra å inntektsberegne barnetrygd og
kontantstøtte.
Gatejuristen
0,2 mill kr
Gatejuristen gjør et viktig arbeid som treffer de mest utsatte gruppene i samfunnet. Kirkens Bymisjon
har også dokumentert at ordningen har en god effekt, og er svært etterspurt. Vi opprettholder derfor
tilskuddet på 0,2 millioner kroner til Gatejuristen.

Fossen rusomsorg
Vi ber rådmannen sørge for god dialog med brukere ved Fossen rusomsorg, samt andre berørte
parter. Alle skal sikres et behandlingstilbud, og alternativ plassering skal være avklart med brukerne
før tilbudet avvikles.
Renhold
Bystyret forutsetter at det fortsatt skal utvises skjønn der det åpenbart er behov for hyppigere
renhold, og at dette håndteres innenfor de vedtatte økonomiske rammer.
Felles ledelse soner
Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med sak som utreder muligheten for å samle
sonene til en felles enhet i hver bydel.
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OPPVEKST
2009

2010

Fortsatt høy kvalitet i SFO.
0,5 mill kr
1 mill kr
Ap, SV, Sp og MDG ønsker ikke å redusere kvaliteten i dagens SFO-tilbud. Derfor øker vi SFOkontingenten med 30 kroner ut over rådmannens forslag, slik at det viktige kvalitetsarbeidet kan
fortsette. Vi synes det er et helt feil signal å øke kontingenten, samtidig som man reduserer rammene.
Vi er også tilfreds med at vi fortsatt har et rimelig SFO-tilbud sammenlignet med andre kommuner.
Voll gård
0,9 mill kr
Voll gård betyr mye for byens innbyggere, gamle som unge. Mange tusen benytter seg av tilbudene,
samtidig som det er en viktig arena for barns kontakt med dyr. I tillegg er Voll gård et viktig tilbud i
Trondheim. Vi opprettholder derfor dagens tilskudd på 0,9 millioner kroner til Voll gård.
”Grønn barneby”
0,1 mill kr
0,3 mill kr
Trondheim er miljøbyen, og grønne vaner kan ikke læres for tidlig. Vi opprettholder derfor dagens
aktivitet i ”Grønn barneby”. Dette er et svært viktig arbeid som har stor effekt, og som har høy
prioritet hos de rødgrønne.
”Inn på tunet”
0,2 mill kr
0,2 mill kr
Inn på tunet er et svært viktig arbeid som treffer mange grupper som trenger ekstra omsorg. Det
jobbes også stadig med å videreutvikle tilbudet til nye grupper. Trondheim er også blitt et nasjonalt
fyrtårn i regjeringas satsing på ”Inn på tunet”. Ap, SV, Sp og MdG opprettholder derfor dagens
aktivitet.
Pilotgalleriet
0,15 mill kr
Vi opprettholder dagens gratisordning med formidling av billedkunst, design og kunsthåndverk til barn
og unge. Arbeidet er rettet mot lærerplanene. Ordningen bidrar til å løfte kunnskapen for lærerne i
barneskolen.
MOT
0,2 mill kr
MOT gjør et viktig forebyggende arbeid i trondheimsskolen. Ap, SV, Sp og MDG ønsker at MOT
skal fortsette det viktige arbeidet, og legger inn driftsstøtte i 2010. Rådmannen bes om å gå i dialog
med MOT om hvordan ressursene best kan brukes for å gi et godt tilbud med reduserte rammer.
Falstadsenteret
0,2 mill kr
Det er viktig at dagens unge får et bevisst forhold til sin nære historie. Falstadsenteret gjør et viktig
arbeid, og vi ønsker at dagens ungdomsskoleelever fortsatt skal kunne besøke Falstadsenteret.
”Den fysiske skolesekken”
0,05 mill kr 0,1 mill kr
Fysisk aktivitet for barn og unge er viktig for å gi varig gode livsstilsvaner. Ap, SV, Sp og MDG
ønsker at Trondheim kommune fortsatt skal delta i ”Folk i form til orienterings-VM 2010”, og
bevilger midler til å videreføre prosjektet.
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Skolestruktur
Ap, SV, Sp og MDG har bedt om en grundig vurdering av dagens skolestruktur, inkludert
kretsgrensene. Vi tar endelig stilling til om og evt hvilke grep som skal gjøres i forbindelse med egen
bystyresak i juni 2009, men uavhengig av grep forutsetter vi innsparinger på 5,2 mill. i skolestruktur,
inkludert kretsgrensene.
Økt lærertetthet
Noen skoler har valgt å disponere flere midler til administrasjonsressurser enn andre kommuner. Vi
velger å omdisponere 6 millioner fra administrasjonsressurser til økt lærertetthet, slik det forutsettes i
kunnskapsløftet.
Friluftsbarnehager
Bystyret ber rådmannen avvente vedtak om bemanningsreduksjon i friluftsbarnehager som beskrevet
i saksframstillingens tabell 8, pkt 1 s. 23, og ber Rådmannen om å komme tilbake til alternativ
inndekking for 0,7 mill kroner i 2009 med 1,6 mill kroner i helårsvirkning for 2010, i forbindelse med
1. tertialrapport 2009.
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INNDEKNING
2009

2010

Redusert budsjettramme administrasjon
3,5 mill kr
9,0 mill kr
Bystyret ber rådmannen gjennomgå organisering av oppgaver i rådmannens fagstab, enhet for service
og internkontroll, oppvekstkontoret og øvrige interne tjenester, med mål om innsparing på 9 mill i
helårsvirkning. Vi ber rådmannen iverksette strenge restriksjoner ved eventuelle nyansettelser i stab
og interne tjenester, at alle vakanser fryses, og at alle vikariater vurderes på nytt. Alle eventuelle
nyansettelser skal godkjennes av rådmannen. Vi ber samtidig om redusert bruk av vikarer, og at
ledige stillinger i hele kommunens virksomhet vurderes svært nøye før eventuelle nytilsettinger.
Rådmannen bes gi Formannskapet orientering om utviklinga i arbeidet.
Redusert bemanning kulturenheten
1,0 mill kr
2,0 mill kr
Bystyret ber rådmannen gjennomgå organisering av oppgaver i kulturenheten med mål om å spare 2
mill kr på årsverk. Prosjekter som er direkte rettet mot vanskeligstilt ungdom bes skjermet. I tillegg er
det viktig å legge til rette for mer ungdomsstyrt aktivitet.
Innstramming i reiser/kursavgifter
3,0 mill kr
6,5 mill kr
Trondheim kommune bruker årlig i gjennomsnitt 1600 kroner per ansatt på kursavgifter. Vi har
tidligere signalisert en reduksjon i reisevirksomheten i økonomisk trange tider. Vi forsterker dette
signalet ytterligere, og ber også om at kommunens utgifter til kursavgifter reduseres med 6,5 millioner
kroner.
Felles ledelse helse og velferd
0,75 mill kr 2,5 mill kr
Noen av våre helse- og velferdssenter er små enheter. Rådmannen bes om å iverksette arbeid med
sikte på å innføre felles ledelse innenfor helse- og velferdsområdet, med mål om å spare inn 4
lederårsverk.
Salg av plasser ved rehabiliteringssenter i Spania
(Se helse- og velferdskap.)
SFO – økt foreldrebetaling
(Se oppvekstkap.)

1,5 mill kr

6,5 mill kr

0,5 mill kr

1,0 mill kr

Barnepakken
0,8 mill kr
Rådmannen bes komme tilbake med forslag til endret innretning på ”Barnepakken”, slik at vi på en
bedre måte samarbeider med frivillige lag og organisasjoner. Budsjettramme for 2009 reduseres til
1,2 mill kr.
Politisk område – Bystyresekretariatet –
Kontrollkomiteens sekretariat.
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0,43 mill kr

1,64 mill kr

Bystyret ber ordføreren komme tilbake til formannskapet med en sak om innsparinger innenfor
politisk område. Saken skal omhandle bystyresekretariatet, kontrollkomiteens sekretariat og
komiteene. Det vil bli avholdt møte med gruppelederne før saken blir lagt fram til vedtak.
Bystyret ber ordføreren om å fremme en sak for bystyret før sommerferien 2009 som omhandler
utvalg som ikke er lovpålagt.
Bystyret ber ordføreren om å sette ned et bredt sammensatt politisk utvalg som skal gjennomgå
systemet for frikjøp/godtgjøring av politisk arbeid, og tilskuddsnivå samlet før neste kommunevalg.
Dette for å se på konstnadsnivået totalt, fordeling mellom partier i forhold til størrelse og forholdet
mellom frikjøp og tilskudd til partiarbeid. Saken må utrede mulig reduksjon i antall
bystyremedlemmer, formannskapsmedlemmer, ikke lovpålagte komiteer og utvalg, samt prinsipper
for godtgjøring.
Bystyret ber om at ordføreren legger fram saken for bystyret i løpet av vinteren 2009/10.

Tidsbegrensede prosjekt
Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en gjennomgang av samtlige tidsbegrensede prosjekt
kommunen er involvert i. Gjennomgangen må inneholde ei vurdering av om prosjekter skal
videreføres på permanent basis eller avsluttes.
Trondheim kommunes leieforhold
Trondheim kommune skal arbeide for å flytte kommunal tjenesteproduksjon og annen relevante
kommunal aktivitet fra private leieforhold og over til kommunale eiendommer der dette er
kostnadsbesparende over tid.
Buffer
For å stå bedre rustet til å møte svingninger i økonomien de kommende år bes rådmannen i arbeidet
med budsjett for 2010 å sette av en buffer på 50 mill kr. Eventuelle ekstra frie midler i forbindelse
med revidert nasjonalbudsjett settes av som en del av bufferen.

Aase Sætran
AP

Elin Kvikshaug Berntsen
SV
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Tone Sofie Aglen Harald Nissen
SP
MDG

Vedlegg 2
Forslag
Revidert budsjett
Forslagsstiller: Yngve Brox, H
Følgende kutt i innstillingen gjennomføres ikke (alle tall i millioner kroner):
Skole:
2009
3

2010
14,6
1,5

2009
1,2
0,5
4,5

2010
2
3
11

2009
2
2,9

2010
0,8

2009
0,7
0,3

2010
1,6
0,3

Kultur og idrett:
Kutt
Biblioteket, Kirken, drift av kirkegårder og drift av kommunale idrettsanlegg

2009

2010
1,9

Oppfølgingstjenester
Kutt
Avvikle tilskuddet til gatejurist Kirkens Bymisjon

2009

2010
0,2

Redusere bemanningsøkning Kunnskapsløftet
Fjerne tilskudd Voll 4H-gård, MOT og turer til Falstadsenteret
Eldre:
Reduserer renhold fra hver 2. uke til hver 3. uke
Økt terskel for å få hjemmetjenester, spesielt tilsynsbesøk
Redusert nattbemanning, sykehjem, HDO og HDU
Byutvikling:
Vedlikehold kommunale bygg
Redusert asfaltering
Barnehager:
Endre kriterimodellen til frilufsbarnehager/grupper
Fjerning av administrasjonsressurs avdelingsbaserte familiebarnehager

Økte kutt ut over rådmannens forslag:
• Egenandel trygghetsalarm: 1,2 mill i 2009, 2,3 mill i 2010
Det innføres et system hvor de med lavest inntekt beholder gratis trygghetsalarm, mens
egenbetalingen øker med inntekten i tråd med følgende tabell:
Inntekt
0-1 G
1-2 G
2-3 G
3-4 G
4-7 G
Over 7 G
Egenandel 0,0,250,400,460,500,• Økte inntjeningskrav for Analysesenteret: 2,5 mill i 2009, 4,3 mill i 2010
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•
•

Næringslivsprosjekter: 1,5 mill i 2009, 4,5 mill i 2010
”Ansettelsesstopp”: 10 mill i 2009, 20 mill i 2010
Kommunen har en naturlig avgang i form av pensjoner, uførhet og bytte av arbeid hvert
år på rundt 1.200 personer. 40 av de som avslutter sitt arbeidsforhold i kommunen i
andre halvår erstattes ikke.
• Ikke inntak til barnehager ut over lovens krav: 4,5 millioner i 2010
•
•
•
•
•

Avvikling av støtte til Svartlamoen kulturstiftelse: 1 mill i 2010
Styrket krav til omstilling (redusert buffer omstilingskostnader): 10 mill i 2009
Avvikling trepartssamarbeidet: 0,6 mill i 2009, 1,2 mill i 2010
Effekt av konkurranseutsetting: 20 mill i 2010
Innføring av hall- og baneleie: 5 mill i 2010

Styrking av tiltak
Endring i forhold til gjeldende budsjett som ikke er omtalt i innstillingen:
• Gjeninnføring av nattevakt ved Bakklandet bo- og tjenestetilbud: 0,3 mill i 2009, 0,6
mill i 2010.
• Styrking av barne og ungdomsidrett som følge av hall- og baneleie: 2,5 mill i 2010.
Dette gir til sammen en økt innstramming ut over rådmannens forslag på 10,4 millioner i 2009
og 22,8 mill i 2010. Midlene benyttes til reduksjon av kommunens gjeld.
Lønnsfrys for politikere, rådmannen og kommunaldirektørene
I en tid hvor bystyret vedtar betydelige innstramninger i kommunens tjenester og som vil ramme
kommunens ansatte mener må toppledelsen gå foran og vise moderasjon. Lønnen for frikjøpte
politikere og for rådmannens og kommunaldirektørene fryses derfor på årets nivå de to
kommende årene. Deretter gjenopptas for politikernes vedkommende koblingen til Stortingets
lønnssystem og for administrasjonen ordinære lønnsforhandlinger. Videre vedtas en reduksjon av
bystyrets størrelse fra 85 til 45 representanter og en reduksjon i godtgjøring som
komiteledere/nestledere til henholdsvis 20 og 10 prosent av kommunalråds godtgjøring fra
høsten 2011.
Nye prinsipper for økonomistyring
Innbyggerne vil være tjent med at kommunen har en ordnet og ryddig økonomi, det er en
forutsetning for trygge og gode tjenester. Deler av budsjetteringen har ikke vært økonomisk
bærekraftig, og har bidratt til at kommunens utgifter har økt mer enn inntektene de senere årene.
Bystyret vedtar derfor følgende prinsipper for kommunens økonomi:
• Kommunen skal ikke låne penger til drift
Trondheim kommune har, gjennom momskompensasjonsordningen og premieavviket, i
praksis brukt lånte penger til drift. Dette er ikke bærekraftig, og må stanses så raskt det
er gjennomførbart av hensyn til brukerne av kommunens tjenester.
• Kraftfondet skal brukes på en bærekraftig måte
Avkastningen av kraftfondet er kjørt rett inn i kommunens drift, som er blitt avhengig av
ekstraordinært store inntekter. Bystyret mener fremtidig avkastning fortrinnsvis må
disponeres slik at det gir varige forbedringer i kommunens økonomi, eksempelvis
gjennom reduksjon av kommunens gjeld. Alternativt kan det etableres en ordning hvor
bare deler av den tilgjengelige avkastningen brukes, slik at det over tid bygges opp en
buffer i fondet som kan disponeres i år hvor det ikke blir avkastning fra fondet.
Rådmannen får i oppdrag å vurdere hvordan fremtidig avkastning kan brukes på en mer
bærekraftig måte.
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•

Kommunen skal ta vare på sin eiendom
Kommunen har investert store summer i sine eiendommer, som blant annet brukes til
skoler, barnehager og sykehjem. Når disse ikke vedlikeholdes reduseres verdien av
investeringen. Dårlig vedlikehold gir dårligere tjenester, dårligere veier og høye kostnader
med opprusting eller nybygg. Bystyret ønsker et vedlikeholdsnivå som sikrer at
kommunens investerte kapital ikke forringes.
• Samarbeidet med private skal styrkes
Trondheim kommune har et potensial for effektivisering som følge av
konkurranseutsetting. Høyre vil konkurranseutsette deler av kommunens virksomhet for
å få bedre tjenester og større kostnadskontroll.
• Kommunen skal ikke låne mer enn den har råd til å betale
Trondheim kommunes gjeld passerer i 2009 ti milliarder i gjeld, og i budsjettet er det lagt
opp til at gjelden skal øke til 12 milliarder i 2011. Det gir en tung belastning i form av
renter og avdrag. Kommunen skal investere der det er nødvendig, men gjelden må holdes
på et lavest mulig nivå. Blant annet av denne grunn bes rådmannen alltid vurdere om det
er lønnsomt for kommunen å leie bygg hver gang det vurderes å bygge nytt eller kjøpe
nye bygg.
Disse endringene i budsjetteringen gjennomføres så raskt det lar seg gjøre, men ikke raskere enn
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Vedlegg 3

1. Trondheim kommune i økonomisk krise
Trondheim kommune er nå i en svært vanskelig økonomisk situasjon. For første gang
siden 1992 har Trondheim kommune et negativt driftsresultat. Underskuddet fra 2008
er foreløpig beregnet til 208,6 mill.
Kommunen hadde i 2008 et negativt driftsresultat sett i forhold til driftsinntektene på
11,4 %. Det er en klar indikasjon på at Trondheim kommune ikke lenger har en
bærekraftig økonomisk situasjon, og at kommunen har hatt et for høyt utgiftsnivå i
forhold til inntektene.
I rådmannens forslag til inndekning av underskuddet legges det opp til dramatiske
kutt i kommunens kjerneoppgaver som eldreomsorg og skole. Dette kommer på
toppen av allerede vedtatte kutt innenfor de samme tjenesteområdene.
Fremskrittspartiet mener at en rekke av disse kuttforslagene er helt uakseptable, og
at dette viser at det rødgrønne flertallet ikke
har vist evne til å prioritere det viktigste. ”En politikk som har hatt til

hensikt å gi mer til alt,
Det er svært bekymringsfullt at det
medfører i krisetider at det
politiske flertallet ikke har tatt signalene blir mindre til dem som
på alvor i den økonomiske politikken.
trenger det mest! ”

En stor grad av lånefinansiert drift,
skyhøy gjeldsvekst og avhengighet til avkastning fra kraftfondet har gjort Trondheim
kommune mer økonomisk sårbar enn andre norske storbyer. Trondheim kommer
derfor dårligst ut av alle norske storbyer når det gjelder økonomisk resultat i 2008.
Den alvorlige situasjonen i Trondheim krever en ny politisk kurs, tydelige grep og tøff
prioritering for å komme i mål. Fremskrittspartiet vil fremheve bruk av
konkurransestimulering i offentlig sektor som et viktig virkemiddel for å sikre best
mulig kvalitet på tjenestetilbudet til våre innbyggere. Samtidig er det en nødvendig
forutseting for å sikre økonomisk handlingsrom til å prioritere kjerneoppgavene. Det
vil være direkte uansvarlig om det rødgrønne flertallet opprettholder prinsippvedtaket
om å avvise konkurransestimulering, samtidig som det kuttes i eldreomsorg, skole
og andre kommunale kjerneoppgaver.
Fremskrittspartiet legger med dette fram et forslag til inndekning av underskuddet
som skjermer de svakeste. FrP aksepterer ikke at økte egenandeler for eldre, kutt i
varme hender i omsorgen og nedleggelse av skoler skal være svaret på manglende
politisk prioritering og økonomistyring fra det rødgrønne flertallet gjennom flere år.
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Fremskrittspartiet legger derfor frem et forslag til en ny politisk kurs for Trondheim
som vil gi en sunnere økonomisk hverdag for kommunen og en bedre hverdag for
folk flest. Trondheim kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon. Dette krever
streng prioritering, vilje til nytenking og fortsatt effektivisering for å kunne prioritere
kjerneoppgavene.

2. Kommunens gjeldssituasjon
Trondheim kommune har tilnærmet fordoblet gjelden de siste seks årene. Et stort
investeringsvolum som utelukkende er lånefinansiert, har medført en gjeldsbelastning
som kommunen i utgangspunktet ikke tåler.

Fremskrittspartiet er kritisk til at såpass mye av investeringene er helfinansiert
gjennom låneopptak. Ved den årlige behandlingen av økonomiplanen, har FrP flere
ganger fremmet forslag om redusert låneopptak gjennom i større grad å finansiere
investeringer ved kapitalfrigjøring og nedsalg av kommunalt eierskap. Dette ville
redusert gjeldsveksten betydelig.
Fremskrittspartiet er også skeptisk til at flertallet i en god økonomisk periode utvidet
avdragstiden på kommunale lån. Konsekvensene av dette er at kommunen nå har en
gjeldsbelastning som ikke kommunen kan bære over lengre sikt.
Fremskrittspartiet viser til at investeringer i
eksempelvis Stavanger som hovedregel
egenkapitalfinansieres med 50 %. FrP mener
at også Trondheim kommune i det fremtidige
investeringsopplegget bør legge opp til en økt
egenkapitalfinansiering.
Fremskrittspartiet mener at det å få kontroll
over gjeldssituasjonen er av de viktigste
tiltakene for å få kontroll over den økonomiske
situasjonen. FrP vil derfor stå fast på forslaget
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manglende rødgrønn økonomistyring

om at midlene i kraftfondet bør benyttes til
nedbetaling av gjeld og dermed investeres i
realkapital.

3. Forvaltning og avkastning fra kraftfondet
Den økonomiske krisen i Trondheim kommune har blitt forsterket gjennom
manglende avkastning i kraftfondet i 2008. Fremskrittspartiet er svært betenkt over at
Trondheim kommune har gjort seg avhengig av årlige uttak fra kraftfondet for å få
budsjettene til å gå i balanse. Partiet står fast på at midlene i stedet burde vært
benyttet til nedbetaling av gjeld og egenkapitalfinansiering av investeringer i
kommunal infrastruktur.

Tall fra rådmannen viser at nedbetaling av gjeld ville gitt en netto årlig mindreutgift på ca
580 mill i form av reduserte kapitalutgifter. FrP mener at dette ville gitt en mer forutsigbar
og ansvarlig økonomisk situasjon, i forhold det å være avhengig av avkastning fra et
kraftfond i et svingende finansmarked samtidig som gjeldsbelastningen øker dramatisk..
Fremskrittspartiet mener derfor at rådmannen skal forberede bruk av midlene i
kraftfondet til nedbetaling av gjeld når finanssituasjonen normaliserer seg.
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Fremskrittspartiet er også betenkt over at kommunen nå går tilbake til ordningen med å
disponere avkastning fra fondet før midlene er opptjent. Så lenge kraftfondet består,
ønsker FrP at uttak av midler fra kraftfondet skal skje etterskuddsvis – slik vedtaket var i
bystyresak 105/2006. Dette vil gi en betydelig mer forutsigbar og sikker forvaltning av
midlene.

4. Eiendomsskatten
I vedtatt budsjett for 2009 er eiendomsskatten anslått til 424 mill. I det reviderte
budsjettforslaget legger ikke rådmannen opp til økt eiendomsskatt, men han åpner
for å øke skatten opp mot lovens maksimum på senere tidspunkt for å håndtere
eventuell ytterligere ubalanse utover i økonomiplanen.
Fremskrittspartiet avviser ethvert forslag om å øke eiendomsskatten, og står fast på
målsettingen om at eiendomsskatten skal avvikles gjennom en årlig nedtrapping.
I løpet av årene med rødgrønt flertall i bystyret, er kommunens inntekter fra
eiendomsskatt mer enn tredoblet. I 2003 ble det innkrevd 140 mill i eiendomsskatt. I
2009 vil det bli innkrevd 421 mill:
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Fremskrittspartiet er spesielt kritisk til at denne voldsomme økningen i
eiendomsskatten har kommet i en periode hvor økonomien har vært god og
avkastningen fra kraftfondet høy. Dette har dermed bidratt til et kunstig høyt driftsnivå,
som gir større ubalanse når finanssituasjonen snur.
Fremskrittspartiet avviser derfor muligheten for økt eiendomsskatt utover i
økonomiplanperioden, og fastholder at eiendomsskatten skal avvikles gjennom en
årlig nedtrapping.

5. Tjenesteområdene
Fremskrittspartiet mener at den økonomiske krisen i Trondheim kommune må løses
gjennom tøff politisk prioritering av kjerneområdene. Politisk ansvarlighet må også
innbefatte en ansvarlighet overfor tilbudet til de svakeste og dem som trenger det
mest. FrP avviser derfor en rekke av de mest kontroversielle kuttforslagene innenfor
skole, helse og eldreomsorg. Dette er sektorer som er hardt presset gjennom
allerede vedtatte kutt, og ytterligere reduksjoner vil medføre en uakseptabel
reduksjon i tjenestetilbudet til dem som trenger det mest. FrP legger derfor frem et
forslag som i stor grad skjermer eldreomsorg, helse og skole fra dramatiske kutt.
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FrP mener at den økonomiske krisen i Trondheim kommune ikke kan løses på
ansvarlig vis uten at det gjennomføres en forpliktende nedbemanning. FrP foreslår
derfor en nedbemanning tilsvarende 150 årsverk i form av oppsigelser med full effekt
på innsparing innen utgangen av 2010. Det presiseres imidlertid at eldreomsorg og
skole skal skjermes. Disse områdene får i stedet en styrket bemanning gjennom
FrPs forslag.
FrP er kritisk til at det interne arbeidsmarkedet ligger an til et økt utgiftsanslag
tilsvarende 40 mill. FrP går derfor inn for at overtallighetsproblematikken løses gjennom
en delvis nedbemanning i form av oppsigelser som beskrevet over.
FrP legger i tillegg opp til en betydelig grad av konkurransestimulering både av
tjenesteproduksjon og øvrige kommunale oppgaver.
En rapport fra NHO Service konkluderer med at Trondheim kommune har et potensial
for innsparing gjennom konkurransestimulering tilsvarende 280 mill. FrP mener at den
økonomiske krisen og ubalansen i kommunen bør forplikte det rødgrønne flertallet til å
gå bort fra sitt prinsippvedtak om å si nei til all privatisering.
Fremskrittspartiet foreslår gjennom dette forslaget at Trondheim kommune skal bruke
konkurranse som et gjennomgående element i kommunens tjenesteproduksjon for å
oppnå best mulig kvalitet til riktig pris. FrP mener at konkurranse innenfor offentlig sektor
er en nødvendighet og beklager derfor sterkt at det sosialistiske flertallet har inngått
avtaler med deler av fagbevegelsen som hindrer flertallet i å ta i bruk nødvendige
virkemidler for å skaffe nødvendig handlingsrom for å prioritere styrking av kommunens
kjerneoppgaver.
Fremskrittspartiet foreslår følgende endringer på utgiftssiden i ift rådmannens forslag
(endringer i hhv. 2009 – 2010):
Helse og velferd

2009

5.1

Fortsatt gratis trygghetsalarm

+ 3,2 mill

+ 6,5 mill

5.2

Ingen kutt i sykehjemsplasser

+ 1,5 mill

+ 6,5 mill

5.3

Ikke redusert nattbemanning

+ 4,5 mill

+ 11,0 mill

5.4

Ikke reduksjon i rusplasser

+ 3,4 mill

+ 8,3 mill

5.5

Fortsatt tilskudd gatejurist Bymisjonen

+ 0,2 mill

5.6

Ikke avvikle 5 psykiatriplasser Prima

+ 0,7 mill

5.7

Ingen reduksjon i dagtilbud for yrkeshemmede

+ 0,2 mill

+ 2,5 mill

5.8

Ikke økt terskel for å få hjemmetjenester

+ 0,5 mill

+ 3,0 mill

5.9

Ikke redusert renhold og økt egenandel

+ 1,6 mill

+ 2,8 mill
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2010

5.10 Ikke kutt i rådgivningstjenesten døve og døvblinde
SUM Helse og velferd

+ 0,2 mill
+ 15,1 mill

Skole, barnehage og oppvekst

2009

+ 0,5 mill
+ 42,0 mill
2010

5.11
5.12

Ingen skolenedleggelser
Ikke redusert bemanningsøkning iht Kunnskapsløftet

+ 3,0 mill

+ 5,2 mill
+ 14,6 mill

5.13

Ikke stanse Fysak-prosjektet

+ 0,1 mill

+ 0,1 mill

5.14

Ikke innstramming i vedtak på skoleskyss

5.15

Ikke fjerne styrking av driftsbudsj. SFO

5.16

Ikke gjeninnføring av betaling 5. – 7. Trinn SFO + 0,4 mill

5.17

Ingen endring i kriteriemodell – Friluftsbarnehager

5.18

Ikke reduksjon i kompetansemidler – barnehage

5.19

Ikke redusert nivå hjelpetiltak – barnevern

5.20

Ikke reduksjon i sentralt budsjett BFT

5.21

Ikke redusert kjøp sakkyndige i barnevernet

5.22 Fortsatt tilskudd Voll 4H gård
SUM Skole, barnehage og oppvekst

+ 0,2 mill

+ 0,7 mill

+ 0,5 mill

+ 0,8 mill

+ 0,7 mill

Ikke reduksjon i drift av biblioteket

5.25

Ikke reduksjon Den norske kirke

5.26

Ikke reduksjon drift av kirkegårder

+ 1,6 mill

+ 1,0 mill
+ 1,0 mill

+ 2,0 mill

+ 1,2 mill

+ 1,2 mill
+ 0,2 mill

+ 7,1 mill

Kultur og idrett
5.23 Ikke økt parkeringsavgift i marka
5.24

+ 1,0 mill

+ 0,9 mill
+ 29,3 mill

+ 0,3 mill
+ 0,4 mill
+ 0,7 mill
+ 0,2 mill

5.27 Ikke reduksjon drift av idrettsanlegg
SUM Kultur og idrett

+ 0,0 mill

+ 0,6 mill
+ 2,2 mill

Byutvikling
5.28 Ikke kutt i vedlikeholdsnivå bygninger

+ 2,0 mill

+ 0,8 mill

5.29

+ 2,9 mill

Ikke redusert asfaltering
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5.30

Ikke kutt i renhold

+ 2,0 mill

+ 2,3 mill

5.31 Ikke kutt i servicenivå driftsoperatører
SUM Byutvikling
TOTALT

+ 2,0 mill
+ 8,9 mill
+ 31,1 mill

+ 2,3 mill
+ 5,4 mill
+ 78,9 mill

6. Inndekning økte driftsutgifter:

2009

6.1

Nedbemanning 150 årsverk

- 15,0 mill

- 60,0 mill

6.2

Konkurranseutsetting

- 5,0 mill

- 30,0 mill

6.3

Byantikvaren

- 0,3 mill

- 0,7 mill

6.4

Kulturenheten

6.5

Kulturbevilgninger

- 2,0 mill

- 15,0 mill

6.6

Næringslivstjenester/regional utvikl. prosjekter

- 0,5 mill

- 3,0 mill

6.7

Miljøenheten

- 0,8 mill

- 3,0 mill

- 1,5 mill

2010

- 6,0 mill

6.8
Reduksjon omstillingsmidler internt arb.marked - 10,0 mill
TOTALT
- 35,1 mill
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- 117,7 mill

Vedlegg 4

Sak 37/09:
”Revidering av budsjett 2009, og plan for inndekning av underskudd”

ALTERNATIVE ENDRINGSFORSLAG FRA
VENSTRE OG KRISTELIG FOLKEPARTI
¤¤¤¤¤

Formål med forslagene:
• Vi vil gå alternative veier for å hindre kommunale utgifter og
underskudd – og for å bidra til innsparinger.
• Vi vil sørge for en bedre sosial profil i forhold til utsatte
grupper, særlig barn og unge.
• Vi vil ikke senke, men styrke kvaliteten i barnehage og skole.
• Vi vil ikke redusere trygghet og kvalitet i eldreomsorgen.
• Vi vil utnytte potensialet i frivillig sektor mye bedre.
• Vi vil ikke senke våre miljøambisjoner.
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• Vi vil kutte i kommunens lånegjeld.
2

En alternativ politikk
Venstre og KrF viser til at partiene, både hver for seg og sammen med andre
opposisjonspartier har foreslått en annen politikk som samlet sett ville vært mer bærekraftig –
også i økonomisk vanskeligere tider. Dette handler ikke minst om utnyttelsen av privat og
frivillig sektor, samt en bedre forebyggingspolitikk og miljøinvesteringer, som ville ha senket
kommunens drifts- og utgiftsnivå.
Når det nå må drives kuttpolitikk, er det viktig å presisere at ensidige generelle kutt kan
ramme både urasjonelt og usosialt. Dette er også en anledning til å stille spørsmål ved om
omfanget av kommunal virksomhet er for stort, sett i forhold til det potensialet som ligger i
frivillig og privat sektor. Dette signaliserer større grep enn det som er vanlig i en
budsjettrevisjon, men denne revisjonen skal etter rådmannens intensjon ha budsjettvirkninger
for minimum to år.
Stort sparepotensiale
Skjerming av utsatte grupper og kommunens viktigste satsingsområder er prioritert. Da kan
ikke ideologiske kjepphester som motstanden mot at andre enn kommunen kan konkurrere
på en del tjenesteområder få forkjørsrett. I kommunikasjon med NHO Service har vi fått
utregnet et netto innsparingspotensial eller ressursfrigjøring ved konkurranseutsetting for
Trondheim på 276,6 millioner kroner. Vi utfordrer både rådmannen og de rødgrønne om å se
nærmere på dette. Alt trenger ikke være like politisk kontroversielt. Selv vil vi følge opp mye
av dette i større skala ved den årlige budsjettbehandling, og legger bare i revidert inn et
mindre oppstartsbeløp på 10 millioner kroner,- med opptrappende årlig effekt.
Vi går også inn for salg av kommunale barnehager til private barnehagedrivere.
Våre primære alternative budsjettforslag ble nedstemt høsten 2008. Nedenfor fremkommer
våre forslag til revisjon av 2009-budsjettet med videreføring for 2010-budsjettet. Vi viser
nedenfor utslag for årets budsjett, og gjør som rådmannen; viser til at effekten i år blir
tredjeparten av effekten for toårsperioden.
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Stillingsstopp og sluttpakker nødvendig
Det har vært en formidabel vekst i kommunens administrasjon de siste årene. Dette har i
hovedsak gått til ønskede bedringer av tilbudet innenfor barnevern og eldreomsorg. Men
kommunen har ikke klart å kvitte seg med unødvendig arbeidskraft som følge av endrede
utfordringer og omstillinger. Dette fordrer tiltak vi ikke har tatt skikkelig i bruk. Vi foreslår
stillingsstopp. Det vil si at rådmannen må godkjenne ethvert nødvendig unntak fra denne
hovedregel til vi har fått kontroll på økonomien. I
3
tillegg ber vi rådmannen foreslå en sluttpakkeordning, hovedsakelig med sikte på de økte
innsparinger som må gjøres fra neste år.
Uten slike nye og mer radikale virkemidler, som både reduserer antall nyansettelser og gir
lavere terskel for fratredelser, klarer vi verken nødvendige innsparinger, eller våre
prioriterte mål som kvalitetssatsingen i skole, barnehage og eldreomsorg, samt den
nødvendige sosiale profilen og i varetakelsen av dem som har de største
utfordringene i hverdagen. Hva skolesatsingen angår, ser vi ingen gode nok grunner
til å legge ned skoler denne valgperioden.
Kriselignende tiltak fordrer også et minimum av kriseforståelse ute blant folk. Derfor må
heller ikke den store lokale andelen av krisen underkommuniseres, noe også rådmannen
dokumenterer og utfordres oss på. Vi minsker bl.a. derfor også kommunens lånegjeld i vårt
budsjettalternativ.

¤¤¤
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4
PRIORITERINGER FRA VENSTRES OG KRF:

A) Våre satsingssaker – og reparasjon på rådmannens budsjettforslag, drift:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Barne- og familietjenesten: styrking, ikke kutt:………………………………. 7,0 mill
Nei til kutt i sosialhjelpssatsene, opp på nasjonal norm i 2010………………. 6,0 mill
Barnehager, kvalitet, bemanningsstyrking, ikke kutt:………………………… 2,0 mill
Familiebarnehager: kvalitetstiltak, bl.a. avdelingsbaserte løsninger,- som
igjen gir sparing i forhold til mindrebehov for ordinære bhg-plasser……...…. 2,0 mill
Skole, kvalitet, fjerning av bemanningskutt……….………………………….. 3,0 mill
Ikke kutt, men styrking i særskilt opplæring for minoritetsspråklige elever….. 1,0 mill
Ikke kutt, men styrking av tjenester til personer med nedsatt funksj.evne:…… 0,5 mill
Helse og omsorg: Nei til fjerning av 15 sykehjemsplasser, og nei til kutt i privat avlastning, lag
og organisasjoner og lærlinger og ”Ung i jobb”……………… 2,5 mill
Nei til redusert nattbemanning:……………………………………………….. 4,5 mill
Nei til reduksjon/kutt i antall rusplasser, i Ung Pro, i Rådgivningstjenesten
for døve og blinde og tiltaket ”Vern for eldre: til sammen…………………… 4,0 mill
Styrking av kriminalitetsforebyggingen ”Torgprosjektet 22B”………………. 0,5 mill
Styrking skolehelsetjenesten:…………………………………………………. 1,0 mill
Styrking kirke/kultur/idrett (bl.a. kirkelig drift 2 mill, spillemidler 3 mill),
Bibliotek, skolekorps og andre støttetiltak til kulturarbeid frivillig sektor.
Til sammen:………………………………………………………………..…. 7,0 mill
Miljøtiltak – bydrift: Styrkningstiltak snøbrøyting/veier og søppelinnsamling: 2,5 mill
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SAMLEDE PRIORITERTE/ØKTE DRIFTSOMKOSTNINGER:

43,5 mill

B) Våre inndekninger – innsparinger og satsinger som gir utgiftskutt på drift:
•

•
•
•

Kutt i administrasjonen, bl.a. rådmannens stab, (jfr stillingsstopp og sluttpakker omtalt innledningens 2. halvdel), samt kutt i konsulenttjenester, rasjonaliserings- og
omstillingstiltak, tilsammen:…………………………….. 7,0 mill
Merestimat spart ved strengere krav til økt innsats mot sykefravær……..…… 5,0 mill
Økt utbytte Trondheim Parkering:……………..……………………………… 2,0 mill
Økt utbytte Renholdsverket:………………………………………………….. 2,0 mill

5
•

•
•

•
•

Anslag på gevinst/mindreutgift av sparetiltak innenfor barnehageområdet,
ved større satsing på familiebarnehager, salg til private, pluss redusert
”buffer til moderasjoner” (1 mill)..……………………………..………….…... 5,0 mill
Økt, men sosialt gradert foreldrebetaling i SFO:……………………………… 2,5 mill
Økt konkurranseutsetting: Jfr NHO`Service sin utregning for potensiale for
Trondheim kommune (vedlegg):…(Vi bruker 5 mill til våre satsingsområder
og sparer 5 som overføres kutt i gjeld)………….………………………….... 10,0 mill
Tøff kampanje for lavere energibruk i alle kommunale ledd…………………. 5,0 mill
Justering reduserte rente- og kapitalutgifter og innkjøp som følge av den
siste utviklingen i finanskrise, ledighet og renteforventninger:………………. 10,0 mill
SAMLET INNDEKNING DRIFT:………………………………………... 48,5 mill
OVERSKUDD PÅ DRIFT BRUKES TIL KUTT I LÅNEGJELD:…….. 5,0 mill

C) Kutt i investeringsbudsjettet:
Kutt i barnehageinvesteringer (sparer både lån og renter) som følge av mindrebehov,
forårsaket av økt satsing på familiebarnehager – og private løsninger (10 mill),
nye strengere regler for byggekostnader/innkjøp ved nye barnehager (5 mill),
+ salg av 2 kommunale barnehager til private (50 mill). Til sammen:……….70,0 mill
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Vi ber samtidig om at rådmannen utreder sparepotensialet med en videreføring av disse
grepene – ikke minst for 2010-budsjettet, noe flertallet tidligere har forhindret.
D) Satsinger på investeringsbudsjettet? - V og KrF`s svar: kutt i lånegjeld
Ingen satsinger utover rådmannens budsje tt i krisetider. Tvert imot: Hele
besparelsen V og KrF foretar på investeringsbudsjettet på 65 millioner kroner +
5 millioner på driftsbudsjettet – til sammen 70 mill., skal gå til å redusere våre
kommunale lån, noe som igjen vil føre til reduserte rentebe lastninger. Dette er
en investering i fremtidig handlefrihet.

Vedlegg 5

NEI TIL KOMMUNEKUTT I KRISETIDER
UANSVARLIG BUDSJETT
Alle parti i Trondheim bystyre kutter. Unntatt Rødt. Rådmannen har vist at sulteforing fra den
rødgrønne regjering er viktigste årsak. For første gang i historia har kommunenorge negativt
driftsresultat. Nullvekst fra 2004 til 2008, når pålagte oppgaver dekkes inn, er ikke mye å møte den
økonomiske krisa med. Regjeringa støtter bankene, men glemmer kommunene.
Alle som vet noe om motkonjunkturpolitikk vet at offentlig sysselsetting er det beste
motkonjunkturtiltak. 11 ganger så mye sysselsetting ut av hver krone som skattelette, tre ganger så
mye som offentlige investeringer.
Det hviler et tungt ansvar på regjeringa med statsminister Stoltenberg og finansminister Halvorsen i
spissen når de lar være å følge opp med en kommunal krisepakke. Det er rett og slett helt
uakseptabelt at det i denne tida sies opp lærere, helsesøstre, kuttes i renhold og eldreomsorgen
skvises.
Også de lokale partiene har et stort ansvar. De er helt tause overfor sin egen regjering som svikter
kommunene. De utnytter ikke de muligheter som fins for å unngå kutt. De valgte å bruke 16 millioner
av forrige krisepakke til investering som kunne vært brukt på drift. De bruker ikke denne anledning til
å endre styringsmodellen med bestiller- utfører, målstyring og kontroll der det faktisk er mulig å
spare.
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Rødts viktigste oppgave framover blir å fremme karvet om en krisepakke til kommunenorge. Vårt
budsjett viser at sjøl en ebskjeden krisepakke på 5 milliarder i år og 10 milliarder neste år ville ikke
bare stanset kutt, men også gitt mulighet til den ekstrainnsats som er helt nødvendig i kommunene når
næringslivet ellers stanser opp. Da hadde vi fått det som trengs i ei krisetid; vekst, ikke kutt.

Arne Byrkjeflot
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Rødt
Endring av rådmannens forslag til budsjettkutt fra Rødt april 2009

Driftsbudsjett
OPPVEKST
Barne- og familietjenesten: ingen kutt:…
Bevar Ungdomsbasen, ingen nedskjæring i oppsøkende virksomhet
Ingen sammenslåing av Arbeid og kompetanse før alle tiltaksplasser er
sikret
Sosialhjelpssatsene, opp på nasjonal norm i 2010
Barnehager, bemanningsstyrking
Ingen skolenedlegging
Bevar Granskogen skole
Skole, fjerning av bemanningskutt, økt lærertetthet
Ikke kutt, men styrking i særskilt opplæring for minoritetsspråklige elever
Bevar Pilotgalleriet, MOT, besøk Falstadsenteret
SFO, ikke kutt.
Voll Gård
Flere helsesøstre.
Bevar grønn barneby
Bevar Inn på tunet,
SUM OPPVEKST

5,5
3

9

5
6
2

10
14
6
5,2

1,5
6
1

20
5
0,8
1
7
0,95
3
3
0,2
4
38,2
81

HELSE OG VELFERD
Ikke kutt, men styrking av tjenester til personer med nedsatt funksj.evne:
Helse og omsorg: Nei til fjerning av 15 sykehjemsplasser
Gratis trygghetsalarm
Satse på lærlinger
Tiltaksplan prostitusjon/menneskehandel
Tilskudd gatejurist
Beholde 5 psykiatriplasser på Prima
14-daglig renhold hjemmetjeneste. Ikke økt egenbetaling
Nei til redusert nattbemanning:
Ingen kutt i rusplasser
Dagtilbud yrkeshemmede beholdes
Ikke flytte ut fra bistandsbehov alene
SUM HELSE OG VELFERD

1,6
4,5
3,4
0,2
0,1
15,8

0,3
0,2
0,7
2,8
11
8,3
2,5
0,1
38,9

KULTUR OG IDRETT
Økt parkeringsavgift fordeles fifty-fifty
Ingen kutt i bibliotek
Tilskudd spillemidler

0,15
0,4
0,4
3

1
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0,5
1,5
3,2
0,5
0,3

6,5
6,5

Drift idrettsanlegg
Kunst
Kultur
SUM KULTUR OG IDRETT
BYUTVIKLING
Ingen kutt i renhold
Ingen kutt i vedlikehold
Ingen kutt vaktmestre
SUM BYUTVIKLING
Økte driftsomkostninger

0,6
0,4
0,5
5,45

1

2
2
2
6

2,3
2,3

65,5

125

4,6

INNDEKNING
Krisepakke til kommunene, revidert nasjonalbudsjett
Bruk 16 millioner av momskompensasjon i forrige krisepakke
Styrket kommuneøkonomi i kriseåret 2010
Senket politikerlønn, 20 %
Fjerne bestiller-utfører og internfakturering
Fjerne tidstyvene knyttet til målstyring og kontroll.
Fjerne unødvendig møtevirksomhet
Uten nedbemanning spares på internt arbeidsmarked

2009 2010
120
16
240
1,5
3
5
20
5
20
2
6
20
40

Total inntjening

169,5

Avsatt til tiltak for å motvirke den økonomiske krisa

104 204
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