
BUDSJETTFORSLAG ØYGARDEN ARBEIDARPARTI

I budsjettforslaget frå kommunedirektøren blir Øygarden kommune og Askøy kommune 
sammenlignet i forhold til kostnadsnivå på tjenestene som leveres til innbyggerne.
Dette blir feil når vi kjenner historien til at Askøy har så lave tall på enkelte tjenester.  
Askøy er også inne i en harmoniseringsprosess etter at eiendomsskatten ble fjernet.   
etter budsjettbehandlingen i 2018.
Vi mener det blir helt feil å sammenligne seg med Askøy som et eksempel på effektiv drift.

Endringer til kommunedirektørens budsjett for 2021

Følgende poster tas inn i budsjettet:
Dale Oen Experience (Dale Oen Experience) 750 000             
Sotra Villmarkssenter (alternativ opplæringsarena) 500 000             
TAM (alternativ opplæringsarena) 300 000             
Feriestengte avlastningstilbud til barn 333 000             
Styrke rus og psykriatritjenesten for barn og unge 1 746 600          **
Styrke fysioterpi tjenesten jfr KS vedtak 450 000             
Tilskudd til RAN Seilforening - moloprosjekt 300 000             

Sum økte kostnader i forhold til kommunedirektørens 4 379 600          

Redusere honorar til komitemedlemmer med 25% 870 400             
Redusere nestlederhonorar til vanlig komitemedlem 272 200             
Redusere komitelederhonorar med 25% 225 000             
Redusere med en komite 300 000             
Driftsmidler - PitStop - 600 000             
Reduksjon av tilskudd til Homestart 500 000             
Reduksjon av innarbeidet tilskudd Bacecamp "Tett på" 112 000             
Reduksjon av tilskudd til Øygarden Næringsutvikling 1 500 000          *

Sum inndektning av økte kostnader 4 379 600          



*Det står ca. 1,5 million igjen av egenkapitalen til det avviklede Gode Sirklar.  Arbeiderpartiet foreslår å 
overføre 1 million til Øygarden Næringsutvikling og reduserer samtidig overføringen til Øygarden Næringsutvikling med tilsvarende

** Denne posten er ikke knyttet opp mot stillinger direkte, men mot styrking av rus- og psykriatrifeltet generelt.  Det kan være
miljøarbeidere i skolen, det kan være tiltak knyttet til psykisk helse osv.

1)  Vurdere å redusere styrerassistenter i barnehagene med å effektivisere administrative oppgaver som kan 
legges til stab.  Ved å reduserer styrerassistenter vil en kunne prioritere barn med særskilte behov.  En ser en innsparing på 
dette feltet med kr. 2.000.000,-.

2) Øygarden Arbeidarparti vil opprettholde våre lovnader gjennom intensjonsavtalen om at ingen skal sies opp som en konsekvens
av kommunesammenslåingen.  Vi er imidlertid meir positiv til å innføre ordninger med sluttavtaler der dette er behov.  

3)  Like ordninger for arbeidstakere på same arbeidsplass må være en føresetnad.  
Det må være en diffrensiert ordning med betalt/ikkje betalt lunsj.  På arbeidsplasser der en ikkje trenger å være tilgjengelig i 
lunsjen skal det ikkje være betalt lunsj.  På arbeidsplasser med utrykning eller i operativ teneste og der arbeidstakeren er nødt til å
være tilgjengelig i lunsjpausen, skal pausen være betalt.

4) Da Pit-Stop mottok tilskudd for budsjettåret 2020 var det sagt at dette tiltaket skulle evalueres etter ett år.
Det er ikke gjennomført noen evaluering slik vi er kjent med.

5)  Vi ønsker å redusere tilskuddet til HomeStart med kr. 500.000,-.  I 2016 fikk Homestart økt tilskuddet sitt fra kr. 600.000 til kr. 800.000 
i forbindelse med flyktningekrisen.
I 2018 fjernet staten et tilskudd som HomeStart mottok med kr. 400.000.  Homestart fikk dette kompensert fra Fjell kommune og som er
videreført nå i Øygarden kommune.  Situasjonen i forhold til flyktninger har endret seg og bortfall av statlig tilskudd må innarbeides i egen drift.  

5) Som et resulat av lengre rekkevidde og fleire ladestasjoner blir fossilfrie biler meir og meir reelt til fossilt drevne biler.  Når Øygarden kommune
nå skal i gang med et arbeid der en skal se på muligheten for å lease fleire biler må det også tas med i vurderingen at disse bilene skal være 
fossilfrie. Enten en ender opp med å kjøpe eller å lease disse bilene og vi skal nå klimamålene i 2030,  må nye biler fortrinnsvis være fossilfrie.  

7) Komunedirektøren får i oppdrag å vurdere å etablere en "helsestasjon" for eldre" i tilknytning til Aktiv pluss sine arrangement i Sotra Arena.



Investeringsbudsjett
2021 2022 2023 2024 Totalt

Tiltak ikkje påbegynt:  Blomvåg infrastruktur -10 000         -10 000         -                     20 000          -                                   
Avsetning til trafikksikring - oppgradering kommunale veier 20 000          20 000          20 000          20 000          80 000                         
Avsetning til oppgradering av Bildøyvegen frå bru til bru 
(kommunal vei)+ Straumssundet bru 10 000          40 000          50 000          40 000          140 000                      

20 000          50 000          70 000          80 000          220 000                      

1) Økte investeringer utover kommunedirektørens foreslåtte investeringer,  dekkes via frigitte midler frå Miljøløftet, som er brutto
kostandsberegnet  og lånefinansiert (forskuddtert) fra prosjekt som en kan motta støtte fra Miljøløftet.

2) I Investeringsbudsjettet som ble overført fra Fjell kommune var det satt av 30 millioner til utbedring av Vestsidevegen.  Vi observerer at 
disse investeringsmidlene er borte i det framlagte forslag til investeringsbudsjett.  De 30 millionene som var avsatt var tenkt brukt til 
punktutbedring av farlige strekninger.  
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