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Behandling: 

Høyre, SV og SP fremmet eget budsjettforslag (se vedlegg). 

 

Forslag fra Høyre, SV og SP ble satt opp mot rådmannens innstilling. Forslag fra Høyre, SV 

og SP ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar at utskrivning av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold 

til de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 

 

2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2020 med kr. 139 

866 489,- til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt som foreslått i 

utkastet. 

3. Driftsbudsjett for 2020 bygger på rådmannens budsjettforslag med følgende endringer, 

og som tiltak vist i budsjettversjonrapport drift.; Dønna H+SP+SV 

 

4. Kommunestyret bestemmer at rådmannen kommer tilbake med enkeltsaker på disse 

tiltakene. 

 

Budsjett og økonomiplan 2020-2023 2020 2021 2022 2023 

     

DBU og Løkta - utvidelse av kantinetilbud til 

alle elever 

178 991 187 462 187462 187462 

Eiendomsskatt - øke skattesats til 7 promille på 

næringseiendom 

-90 000 -90 000 -90 000 -90 000 

Legetjenesten - gjøre om turnuslegestilling til 

fast legestilling 

-121 781 -464 269 0 0 

     

Endringer i Forhold til rådmannens forslag -32 790 -366 807 97 462 97 462 
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5. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2020 i tråd med budsjettversjonrapport 

Dønna H+SP+SV, med totalt finansieringsbehov kr 10 881 000,- og fordelt på det 

enkelte investeringsprosjekt. Av dette finansieres kr 9 703, 500,- gjennom låneopptak. 

 

6. Kommunestyret vedtar følgende økonomiske måltall for 2020; 

  Netto driftsresultat: 0 %. 

  Disposisjonsfond: 8 %. 

  Gjeldsgrad: 75 % (av brutto driftsinntekt) 

7. I økonomiplanperioden er det budsjettert med større fondsbruk enn det som er dagens 

beholdning på disposisjonsfondet. Tiltaket forutsetter ekstern påfylling av 

disposisjonsfondet i løpet av planperioden. 

 

8. Kommunestyret vedtar økonomiplan for perioden 2021 – 2023 i tråd med 

budsjettversjonsrapport fra Dønna H+SP+SV 

 

9. Kommunestyre vedtar vedlagt skriv «Budsjettprosess 2021».  

Verbale kommentarer  

 

Videre budsjettarbeid 

Vedlagte skriv «Budsjettprosess 2021» legges til grunn for arbeidet med budsjett 2021. 

Spesielt er det viktig å følge opp tidsplanen, slik at en sikrer tid nok til å gjennomføre de 

prosesser som er nødvendig i enhetene for få implementert Lurøymodellen. Det er også viktig 

at rådmannen setter av tilstrekkelig med ressurser til å sikre at tallene er tilstrekkelig 

kvalitetssikret slik at vi får et korrekt utgangspunkt. 

 

Utvidelse av kantinetilbud for alle elever  

Det legges opp til en utvidelse av kantinetilbudet til alle elever på DBU og Løkta. Utvidelsen 

skjer fra nytt skoleår i august. 

 

Veilys  

Veilysmidler ligger inne med tilskudd for 2020. I løpet av 2020 skal det utarbeides et prosjekt 

som har som siktemål å oppgradere veilysene til moderne LED-innsatser. Prosjektet må bli et 

fellesprosjekt mellom kommunen og veilysforeningene, der en søker finansieringsstøtte fra 

fylkeskommunen. Veilysforeningene bidrar med dugnadsinnsats og 

kommunen/fylkeskommunen dekker investeringskostnader og elektrikerarbeid. Når veilysene 

er i forskriftsmessig stand overtas de og driftes videre av kommunen. Med moderne armatur 

vil også strømkostnadene bli betydelig redusert. 

 

Helse og omsorgsplan 

Det blir viktig å komme snart i gang med arbeidet med Helse- og omsorgsplan, slik at vi bedre 

kan kanalisere ressurser dit vi ønsker i kommende budsjettprosesser. I påvente av denne planen 

er også tiltaket om å omgjøre en turnuslegestilling til ei ordinær legestilling flyttet til 2021. 

 

Nett-dekning                             

Prosjektet har som formål å avdekke kostnadsbildet og valg av best egnet teknologi. 
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Investeringsmidler 

Gang og Sykkelsti - Stavseng 

Investeringsbudsjettet er det identisk med rådmannens forslag, bortsett fra at det er satt inn 

midler til plan og reguleringskostnader i 2021. Det søkes om midler fra fylket, og det er en 

forutsetning at det ytes fylkeskommunale midler om en skal gå videre med prosjektet.  
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