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Forslag til budsjett fra: 

FrP, H, Sp og KrF

(Endringer i forhold til prosjektleders innstilling.)

(beløp i 1 000 2017-kr) 2017 2018 2019 2020

DRIFT: (pos. beløp = merutg./mindreinnt.)

Søskenmoderasjon i SFO / redusert betaling 150              200              200              200              

Opplevelseskort 300              1 000           1 000           1 000           

Opprettholde antall sykehjemsplasser fra 2018 1 347           1 347           1 347           

Napern 300              

Vintage Baby 250              

Økt støtte til kirken og andre tros- og livssynssamfunn 400              400              400              400              

Konsertkameratene 200              

Lærlinger 750              1 800           1 800           1 800           

Opplæring lærere avdelingsledermodellen 750              

Prosjekt realfag 250              

Sosialbudsjettet -3 000          -3 000          -3 000          -3 000          

Uspesifiserte innsparinger -5 000          -25 000        

Levekårsfondet 4 400           -                   -                   -                   

Flyktningefondet -5 250          -5 000          -5 000          -5 000          

Driftskonsekvenser Forsmann 3 540              1 080           

Driftskonsekvenser Kodal skole 850              1 850           

Økt pott frivillige organisasjoner 500              500              500              

Ekstraordinære avdrag 35 809         

   Reduserte lånerenter pga. e.o. avdrag -                   -                   -                   -313             

   Reduserte avdrag på lån pga. e.o. avdrag -                   -                   -                   -                   

Drift: Sum registrerte endringer -5 500          -27 753        -1 363          35 673         

Konsekvenser av endret lån og nto. bruk av disp.fondet:

   Lånerenter -                   -                   288              643              

   Avdrag på lån -                   -                   -                   1 885           

   Renteinntekter -39               -169             -126             -75               

Sum endring driftsbudsjettet: -5 539          -27 922        -1 201          38 126         

INVESTERING: (pos. beløp = merutg./mindreinnt.)

Kodal skole 25 000         45 000         87 000         

Forsmann 3 -25 000        -28 800        -8 700          12 000         

Nybygg skoler -1 500          -20 000        -60 000        

Investeringer: Sum registrerte endringer -                   14 700         58 300         -48 000        

Endret lån                                                   (pos. beløp = økt lån) 38 447         

Endret bruk av disp.fondet  (pos. beløp = økt bruk) -5 539          -13 222        18 652         -9 874          

Sum endring investeringbudsjettet: 5 539           27 922         1 201           -38 126        



Fellesforslag fra Høyre, FRP, KRF og SP 

Verbalforslag: 

1. Det legges frem en sak før rammesaken 2017som orienterer om barnehagen i 

Høyjord, vedtak om utbygging og Sentrumsbarnehage i Andebu. Saken belyser 

behov, muligheter, kostnader og drift. Privat etablering vurderes i forbindelse med 

sentrumsbarnehagen i Andebu sentrum.  

2. Det legges frem en sak til politisk behandling våren 2017 som kartlegger 

næringsarealene i de vedtatte kommuneplaner i den nye kommunen. I saken skal det 

gjøres vurderinger om det fremtidige behov for næringsarealer og vise til aktuelle 

områder som kan benyttes til fremtidige næringsformål. 

3. Det legges frem en sak våren 2017 som belyser ulike muligheter for salg av 

fritidsleiligheter på Langeby. Parallelt arbeides det kontinuerlig med å sørge for privat 

drift av Langeby camping. 

4. Det legges frem en sak i løpet av 2017 som belyser muligheter for etablering av 

bystrand. Saken skal omhandle plassering, investeringsbehov og driftskostnader. Det 

bør også gjøres vurderinger om eventuell drift, serveringsmuligheter, toaletter og 

liknende kan utføres av private. 

5. Det legges snarlig frem en sak som orienterer om tomtefelt på Huken i Andebu. Hvor 

langt er man i prosessen og mulige inntekter for kommunen. 

6. Det legges snarlig frem en sak som belyser barnevernstjenesten. Saken skal 

inneholde organisering, praksis, bemanning og kostnader. 

7. Det legges frem en sak før rammesaken 2017 som viser nåværende bruk av 

flyktningefondet og forslag til fremtidig bruk.  

8. Med bakgrunn i forhandlingsutvalgets utredning om etablering av et godt 

kollektivtilbud, legges det frem en sak våren 2017 som omhandler busstilbudet 

mellom sentra,(Andebu, Stokke og Sandefjord) og om dette kan optimaliseres. 

9. Det legges frem en sak for HSO og Formannskapet hvor finansiering av Forsmann 3 

vurderes, spesielt for å belyse hvorvidt slike prosjekter skal kunne regnes 

selvfinansierende. 

10. Eventuelle regnskapsoverskudd for 2016/17, inkl. eventuell meravkastning på 

Kraftfondene, øremerkes til fremtidig finansiering av omsorgsboliger, fortrinnsvis 

Forsmann 3. 

11. Søskenmoderasjonsordningen SFO i Andebu og Stokke kommune videreføres ut 

skoleåret 2016/17. Det legges frem en sak våren 2017 hvor det belyses muligheten 

for å gi behovsprøvet redusert SFO-betaling i hele den nye kommunen fra skoleåret 

2017/18. 

12. Det lokale kulturlivet skal få forbedrede arbeids-og øvingsforhold på kort og lang sikt 

gjennom lokale tiltak i hele kommunen. Det legges frem en sak med oversikt over 

aktuelle lokaler som kan benyttes til multikulturelle møteplasser og samlokalisering 

av øvingslokaler for det frivillige foreningsliv og eventuelt kulturskolen. Blackbox bes 



prioritert i dette arbeidet. Kulturrådet involveres i saken. Oversikten bes fremlagt i 

løpet av 2017 med kostnadsoverslag for investering og drift av lokalene. 

13. Det legges frem en sak til politisk behandling før budsjettbehandlingen 2018som tar 

for seg tilskuddsordninger under budsjettets kapitel 4312. Det bør gjøres en helhetlig 

vurdering av faste tilskudd samt se på reglement/retningslinjer for prosjekttilskudd. 

Dette for å sikre en evaluering av gjeldende regelverk og sørge for likebehandling i ny 

kommune. 

14. Administrasjonen bes om å utrede hva det vil koste å øke antall trygghetsalarmer til 

et nivå som gjør at alle som ønsker trygghetsalarm kan få dette. Offentlig/privat 

samarbeid bør vurderes som en mulighet. 

15. Kr 600 000,- er i statsbudsjettet foreslått til styrking av helsestasjon og 

skolehelsetjenesten. Posten under spesifiserte endringer i driftstiltak nr. 3240 «økt 

satsning på skolehelsetjenesten og helsestasjonstjenesten» forbeholdes og 

øremerkes til utvikling av hele skolehelsetjenesten i den nye kommunen. Prinsippet 

om likeverdige tjenester skal ivaretas. Tilskuddsmidlene på 2,2 millioner, som det er 

søkt om for 2016 og regnes overført til 2017, benyttes i størst mulig grad til 

skolehelsetjenesten. 

16. Administrasjonen bes om å utrede hvordan forebyggende/helsefremmende 

hjemmebesøk kan organiseres i hele den nye kommunen. Eventuelt en 

videreutvikling av «Best hjemme». 

17. PPT bør ha en bemanning som tilfredsstiller dagens krav til saksbehandling. En 

eventuell økning i seksjonen, disponeres innenfor kommunalområdets eksisterende 

budsjetter. 

 


