PS 16/99

Nannestad Fremskrittsparti
forslag til
Budsjett for 2017
og
Handlingsplan 2017 – 2020
for Nannestad kommune
Nr Endringsforslag/tillegg
1
 Innkjøpsbesparelse

kr 2,22 mill



Reduksjon av sentraladm og pol.

kr 2,00 mill



Reduksjon av SFO rammen

kr 0,50 mill



Reduksjon av overskuddet

kr 1,00 mill



Reduksjon av disposisjonsfondet med

kr 1,50 mill

SUM:

kr 7,22 mill

Midlene disponeres på følgende prioriterte områder:













Nannestad Sykehjem
Hjemmebaserte tjenester
Lag og foreninger
Bibliotek - arrangementer
Barnas Turlag, benker ved turmål
Barnehage - lekeressurser
Barnehage – ass.admressurs 3x20%
Eldrerådet, styrking av budsjett
Lærerstillinger i skolene
Læremidler i skolene
Videostrømming av politiske møter
Miljøpris

kr 1,80 mill
kr 2,00 mill
kr 0,20 mill
kr 0,06 mill
kr 0,07 mill
kr 0,10 mill
kr 0,33 mill
kr 0,05 mill
kr 2,00 mill
kr 0,50 mill
kr 0,10 mill
kr 0,01 mill

SUM:

kr 7,22 mill

2

Nannestadskolen skal ha en lærertetthet på linje med Akershus-gjennomsnitt.
Kommunestyret ber rådmannen om at dette innarbeides for den enkelte grunnskole i
gjeldende handlingsplanperiode.

3

Mangfold og supplement i skolesektoren følges opp med invitasjon til etablering av privat
grunnskole. Rådmannen utreder muligheter og utlyser interesse hos privatskoleaktørene,
og legger frem sak til politisk behandling innen sommeren 2017.

4

Det opprettes en stilling som kreftkoordinator i 2017 innen rammen for hjemmebaserte
tjenester.

5

Rådmannen legger frem en sak til politisk behandling innen sommeren 2017 på en
relokalisering av KAN til mer funksjonelle lokaler i nærhet av avlastnings- og
omsorgsboligene i Prestmosveien.

6

Prosjektet forebyggende hjemmebesøk til eldre over 75 år avvikles, og midlene benyttes
til styrking av ressursene innen hjemmebasert tjenester.

7

Rådmannen legger frem en sak til politisk behandling innen sommeren 2017 en oversikt
over dagens tjenestestruktur med formål å belyse hvilke områder som kan løses av / eller i
samspill med kommune, private, næringslivet, frivilligheten eller avvikles der det allerede
finnes et mangfoldig tilbud.
Det legges frem en sak til politisk behandling våren 2017 med oversikt over kommunale
eiendommer, skog-/parseller-/jordteiger og bygninger som kan avhendes, grunnet
manglende behov.

8

9

Rådmannen bes utarbeide en sak innen sommeren 2017 om etablering av fellesenheter
med nabokommunene for PPT, Barnevern og området skog og landbruk for å skape en
mer robust og styrket kvalitativ tjeneste.

10 Nannestad kommune etablerer en årlig vurdering på utdeling av miljøpris. Miljøprisen
kan deles ut til foreninger, enkeltpersoner, grupper eller bedrifter som har gjort en spesielt
verdifull innsats for natur- og miljøvernet i kommunen. Klima- og miljøutvalget
utarbeider statutter og utdeler prisen.
11 Arbeidet med utvidelse av ny fløy på Nannestad Sykehjem igangsettes i 2017. Gjermåmidlene benyttes som full finansiering i handlingsplanperioden.

12 Det etableres en strategi på IT-governance i samspill med DGI for å tydeligere understøtte
virksomhetsmålene i kommunen.

13 Kommunens selvkostområder som ligger mer enn 10 % over gebyrnivå i forhold til
gjennomsnittet blant ØRU-kommunene, fremmes som politisk sak innen sommeren 2017,
med hensikt å avklare om kostnadene kan reduseres. Videre bør rådmannen ta initiativ til
å anmode nabokommunene om å levere tjenesten til Nannestads innbyggere samt at
innbyggerne bør få valgfrihet til å kjøpe tjenesten hvor de ønsker.
14 Det skal ikke innføres eiendomsskatt i planperioden 2017 – 2020.

