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Budsjett og økonomiplan 2017-2020
Administrasjonens forslag:
1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 for drift og
investering vedtas.
2. Det opprettes nye stillingshjemler som beskrevet i tabell nr 14 i budsjettforslaget.
3. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2017 vedtas.
4. Med hjemmel i eiendomskattelovens §§ 2 og 3 skrives det i 2017 ut eiendomsskatt på
faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 3 promille. I medhold av
eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal
gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,5 promille.
Det beregnes ikke bunnfradrag.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt:
·
·

Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne
kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap.
Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av
riksantikvaren.

5. Det tas i 2017 opp kr 15 000 000 i startlån (etableringslån) fra Husbanken.
6. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil kr 5 000 000 fra rammeområde 03
(fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør 2017.
7. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp
likviditetslån.

17.11.2016 Behandling i Arbeidsmiljøutvalget
Økonomisjef John Ånon Jonassen orienterte Budsjett- og økonomiplanen.
AMU holdt fokus på organisasjon og ansattes forhold.
AMU støtter behovet for å bygge opp økonomiske reserver for å sikre en buffer for å kunne
møte uforutsette svingninger i tjenesteleveringen.

AM- 028/16
Innstilling fra AMU:
1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 for drift og
investering vedtas.
2. Det opprettes nye stillingshjemler som beskrevet i tabell nr 14 i budsjettforslaget.
3. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2017 vedtas.
4. Med hjemmel i eiendomskattelovens §§ 2 og 3 skrives det i 2017 ut eiendomsskatt på
faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 3 promille. I medhold av
eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal
gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,5 promille.
Det beregnes ikke bunnfradrag.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt:
·
·

Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne
kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap.
Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av
riksantikvaren.

5. Det tas i 2017 opp kr 15 000 000 i startlån (etableringslån) fra Husbanken.
6. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil kr 5 000 000 fra rammeområde 03
(fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør 2017.
7. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp
likviditetslån.

23.11.2016 Behandling i Administrasjonsutvalget
Økonomisjef, økonomirådgiver og organisasjonssjef informerte og svarte på spørsmål.
Hovedtillitsvalgte informerte om at ansatte har tatt imot budsjettet på en god måte, og har gitt

tilbakemelding på at det er mye som er veldig bra. Det er uro blant ansatte i forhold til det
som kan komme i alternative budsjetter, og hva det kan medføre om budsjettrammene blir
mindre.
Hovedtillitsvalgte har følgende kommentarer til budsjettet:
- Det er bekymring for at det ikke er satt av nok lønnsmidler under fellesområdet. Det er ikke
satt av nok midler til å oppfylle lønnsstrategien for Lillesand kommune, blant annet i forhold til
konkurransedyktig lønn og likelønn.
- Det er ønske om å få tilbake midler til seniortiltak.
- Vedr ansettelse av utviklingssjef i treårig engasjement ønsker hovedtillitsvalgte å flytte
denne posten til rammeområde 7 Teknisk, alternativt annullere denne posten i tabell 14 og i
budsjettet forøvrig. Dette begrunnes med at det i dag eksisterer stillinger under
rammeområde 7 som har samme, eller elementer av samme funksjon som det ligger i
kortene at denne funksjonen skal ivareta. Fagforeningene reagerer sterkt på dette forslaget
da det er mindre enn et halvt år siden to av disse funksjonene var vurdert som overtallige i
organisasjonen uten arbeidsoppgaver. Hvis det er politisk ønske om å styrke denne delen av
administrasjonen mener fagforeningene at det er helt naturlig at denne stillingen plasseres i
teknisk hvor det allerede befinner seg en avdeling med samme eller likelydende oppgaver.

AU- 027/16
Innstilling fra administrasjonsutvalget:
Administrasjonens forslag tas til orientering med følgende merknader fra hovedtillitsvalgte:
- Det er bekymring for at det ikke er satt av nok lønnsmidler under fellesområdet. Det er ikke
satt av nok midler til å oppfylle lønnsstrategien for Lillesand kommune, blant annet i forhold til
konkurransedyktig lønn og likelønn.
- Det er ønske om å få tilbake midler til seniortiltak.
- Vedr ansettelse av utviklingssjef i treårig engasjement ønsker hovedtillitsvalgte å flytte
denne posten til rammeområde 7 Teknisk, alternativt annullere denne posten i tabell 14 og i
budsjettet forøvrig.

23.11.2016 Behandling i Helse-, kultur- og velferdsutvalget
Fellesforslag fra Arnt Helleren (Pp) og Dagny Gevelt (Ap):
HKV-utvalget tar administrasjonens forslag til orientering.
Votering:
Fellesforslag fra Arnt Helleren (Pp) og Dagny Gevelt (Ap) vedtas.

HKV- 048/16
Innstilling fra Helse-, kultur- og velferdsutvalget:
HKV-utvalget tar administrasjonens forslag til orientering.

24.11.2016 Behandling i Oppvekstutvalget
Oversendelsesforslag fremmet av Abel Cecilie Knibe Hanssen (Ap):
Post for Kulturskolen synliggjøres i forhold til drift både i årsmelding og i budsjett
Forslag fra Knut Halvor Holthe Rismyhr (H):

Oppvekstutvalget tar administrasjonens forslag til orientering.
Votering: Knut Halvor Holthe Rismyhr (H) sitt forslag vedtas.

OU- 032/16
Innstilling fra oppvekstutvalget:
Oppvekstutvalget tar administrasjonens forslag til orientering.

28.11.2016 Behandling i Planutvalget
Økonomisjef og økonomirådgiver møtte for å besvare spørsmål.
Vedtak: Forslag fra Arne Gulbrandsen Frp vedtas:
Planutvalget tar budsjett og økonomiplan 2017-2020 til foreløpig orientering.

PUV- 085/16
Innstilling fra Planutvalget:
Planutvalget tar budsjett og økonomiplan 2017-2020 til foreløpig orientering.
30.11.2016 Behandling i Formannskapet
Arnt Helleren Pp fikk permisjon fra kl 18.00, og Arne Gulbrandsen Frp møtte som vara i
videre behandling av saken. Formannskapet godkjent byttet.
Rådmannen innledet og besvarte spørsmål sammen med kommunalsjefene og økonomisjef.
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:

Forslag fra Signe Ann Jørgensen SV:
Budsjett 2016.
Endringer i forhold til AP sitt forslag:
Legger inn ytterligere 2 årsverk lærerstillinger ungdomsskolen-en til høvåg og en til LUS- kr
600.000 ( 5 mnd)

Ta ut kuttet i helse/kultur- kr 800.000
Styrke kultur med kr 300.000 spesielt tiltak rettet mot barn/ungdom
Totalt kr 1,7 mill
Inndekning:
Ta ut hele mobbeombudet kr 200.000
Redusere avsetning fond kr 1,5 mill

Forslag fra Einar Holmer Hoven H pva H, Frp, Pp og KrF:

Votering:
Forslag fra Jørgensen SV falt med 10 mot 1 stemme.
Flertallet var: Thomassen H, Manouchehri H, Holmer-Hoven H, Gauslaa H, J Lossius KrF, I
Lossius Frp, Gulbrandsen Frp, Knibe Hanssen A, Engemyr A, Kylland Sp.
Mindretallet var: Jørgensen SV.
Forslag fra Knibe Hanssen A falt med 8 mot 3 stemmer.
Flertallet var: Thomassen H, Manouchehri H, Holmer-Hoven H, Gauslaa H, J Lossius KrF, I
Lossius Frp, Gulbrandsen Frp, Jørgensen SV.
Mindretallet var: Knibe Hanssen A, Engemyr A, Kylland Sp.
Vedtak med 7 mot 4 stemmer: Forslag fra Holmer-Hoven H vedtas:
Flertallet var: Thomassen H, Manouchehri H, Holmer-Hoven H, Gauslaa H, J Lossius KrF, I
Lossius Frp, Gulbrandsen Frp, .
Mindretallet var: Knibe Hanssen A, Engemyr A, Kylland Sp, Jørgensen SV

FS- 111/16
Innstilling fra formannskapet er dermed:
Forslag fra Einar Holmer Hoven H pva H, Frp, Pp og KrF vedtas.
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 for drift og investering
vedtas, med endringer som fremkommer i forslaget.
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