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1. Vestnes kommunestyre vedtek kommuneplanen sin handlingsdel 2021-2024 slik det går fram av  

FrP sitt vedlagt dokument: Kommuneplanen sin handlingsdel 2021-2024, økonomiplan 2021-2024 og 

budsjett 2021. 

2. Vestnes kommunestyre vedtek økonomiplan 2021 - 2024 slik det går fram av FrP sitt vedlagt 

dokument: Kommuneplanen sin handlingsdel 2021-2024, økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021.  

3. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett 2021 slik det går fram av fram av FrP sitt vedlagt 

dokument: Kommuneplanen sin handlingsdel 2021-2024, økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021.  

4. Vestnes kommunestyre vedtek investeringsbudsjett 2021 med ei brutto investeringsramme på kr 

30 060 000,-. Med endringer fremma av FrP. 

Pkt. 5-14 likt administrasjonssjefen si innstilling. 

 

Vårt utgangspunkt  

Vestnes FrP ønsker å se på budsjett og økonomi i ett lengre perspektiv, derfor har vi utarbeid vårt 

alternative forslag som forklarer hvordan vi ønsker å utforme Vestnes kommune. For at vi skal få 

kontroll på økonomien, må vi se på hva som er riktig fordeling av midlene vi har til disposisjon. 

Diagrammet på side 11 i kommunens handlingsprogram viser at andelen eldre i kommunen blir 

større, og det blir færre barn. Da er det også naturlig at midler over tid blir flytta fra oppvekst til helse 

og omsorg. 

Dette er en utvikling vi ser i hele landet. Utviklingen kan bli vanskelig å snu. Vi må derfor ha som mål 

å bremse denne utviklingen og stimulere til tilflytting.   Vi mener de viktigste faktorene for hvor du vil 

bosette deg er jobb, bolig, gode barnehage og SFO tilbud, gode og moderne skoler, fritidsaktiviteter i 

regi av kulturskole og frivillige lag og organisasjoner, sentrum med gode tilbud og sterke bygder mm. 

Målet må derfor være å ha tomter for salg i alle deler av kommunen samt areal til næring og industri. 

Vestnes kommune er godt på vei til å etablere seg som en pendler kommune. Derfor mener vi at 

åpningstidene i barnehage og SFO har stor betydning. 

Vi ønsker at Vestnes kommune skal være en aktiv tilrettelegger for næring og industri, slik at enda 

flere bedrifter kan etablere seg og vokse i vår kommune. Vestnes FrP er villige til å strekke oss langt 

for å investere i infrastruktur som kan gagne næringslivet og legge til rette for nyetableringer som på 

sikt kan bli pluss i regnskapet. Vi må likevel være bevisst lånegjelda vår, og ikke sette oss i en 

situasjon vi ikke kan handtere.  

Vi forutsetter at skatt og rammetilskuddet øker med 2 million hvert år.  Vi har spennende bedrifter 

som er i vekst, og det er etterspørsel etter industri og næringsareal i Vestnes kommune.  

Omstilling til en bærekraftig drift av Vestnes kommune vil være en viktig del av arbeidet i årene 

fremover. Vi mener vi i dag har en struktur på tjenestene som er dyrere enn det den må være. 

Potensiale for å spare betydelige summer er til stede både i helse- og omsorg og i oppvekst.  

Vi har også valgt å ta vekk kutt som går på tiltak som er forebygging. Vi mener forebygging er 

nøkkelen til å oppnå sparte tiltak i senere i livet. Dette har en kostnad, men i et lengre perspektiv 

mener vi det er viktig og kan bidra til en bærekraftig økonomi. 

 



 

Grunnskole 

Kostnadene per elev i grunnskolen i Vestnes henger tett sammen med tallet på elever ved de ulike 

skolene De største skolene har lavest kostnad per elev, og den minste skolen har høyest kostnad per 

elev. 

I tillegg til de økonomiske fordelene med større skoler, kommer ett større sosialt og faglig miljø 

elever og lærere til gode. Vi mener Fiksdal skole må legges ned fra høsten 2021. At de to store 

skolene med flere hundre elever skal ta innsparing på lærertimer og andre behov vil ha store 

utfordringer enkeltelever og skolene. 

Videre mener vi at en skaper stor uro med at en truer med nedlegging hvert år i en budsjettprosess. 

For å skape ro om temaet mener vi det nå er nødvendig å ta valget. Bygda er delt om nedlegging, 

både for og mot. Det skjønner vi godt og en skal ha respekt for alle meninger og ståsted. 

Barnehage 

Vestnes FrP mener at for å være en god kommune å bosette seg i må det være et godt 

barnehagetilbud, som i størst grad opprettholder brukere sine behov.  Ikke alle har ferie i 

barnehagens ferie, mange nye medborgere har ikke besteforeldre og andre som kan trå til samt vi 

har mange i turnusarbeid med tidlig eller sen ferie. Vi vil derfor ikke legge ned sommertilbudet for 

2021. 

Eldreomsorg  

Vestnes kommune er en institusjons-tung kommune. Den store spenningen er nå åpningen av det 

nye Helsehuset. Drift og effektivisering vil ha stor betydning på hvordan Vetnes kommune skal drifte 

eldreomsorgen videre. Vi mener Vestnes kommune er heldige på sikt da veldig mange eldre fra 

bygdene har solgt sine hus og etablert seg i egne leiligheter i sentrum. Vi tenker dette vil hjelpe 

kommunen ved å kunne dekke hjelpebehov nært. 

Vi mener hjemmesykepleien må styrkes. I - pader som kan brukes til rapportering og få data om 

brukere hvor du en er i kommunen, bilhold, mm må legges til andre enn de som sitter med 

sykepleiekompetanse. Dette vil spare tid for de ansatte og de får brukt ressursene sine på å gi pleie 

og omsorg til de som trenger det rundt om i kommunen. Videre må velferdsteknologien utvikles og 

tas i bruk der det er tjenlig. Men ei varm hånd kan aldri erstattes. 

Dagtilbud for eldre, demente, psykisk psyke er viktig for å opprettholde livskvaliteten og bidra til 

mindre ensomhet. Vestnes kommune må søke om midler til dette formålet. 

Leva heile livet hele livet er viktig for hver enkelt av våre innbyggere. 

Eiendomsskatt  

Vi har lagt inn reduksjon på eiendoms skatten i økonomiplanen med kr. 2 million i 2022, 4 mill i 2023 

og 6 mill i 2024. Vi mener eiendomsskatten er usosial skatt som rammer de med minst mest. 

Investering  

Administrasjonssjefen har foreslått investeringsplan for Vestnes kommune.  

Vestnes Frp tar til vitende at det ikke blir tatt opp lån til investering på mer enn20 mill. pr.år. 

Skole holdes utenom. 



Vi vil derfor omprioritere noe av det som foreslås. 

1. Tak reperasjon Myra kulturhus reduseres med kr. 200 000,- Her må tilbud innhentes å en kan 

ikke bruke store summer på reperasjon om hele taket er ment skiftet. 

2. BUF, inventar til utstyr i nye lokaler reduseres med kr. 200 000. Her må BUF kunne bruke opp 

igjen og flytte med seg utstyr som i dag er i bruk. 

Vestnes FrP foreslår 

1. kr. 200 000,- til ute aktiviteter (som baller, hoppetau, mål mm) ved Helland barneskole og 

Tomrefjord skole. Skolene bør ha tilgjengelig utstyr som holder elevene i aktivitet i 

friminutter og ved ute timer. Aktivitet er viktig for å skape gode sosiale miljø og unngå 

lediggang som kan bidra til uheldige episoder. 

2. Kr.200 000 til solskjerming på Tomrefjord skole. Skolen har i dag ikke solskjerming på 

hovedsiden av bygget. Dette vil medfører at elever og lærere har problem med inneklimaet 

når solen står på. 

 

Forslag til endringer i forhold til administrasjonssjefen sitt budsjett og økonomiplan. 

 2021 2022 2023 2024 

Statlige overføringer 
Skatt og inntektsjustering 
Rammeoverføring 
Vertskommunetilskudd 
Intregreringstilskudd 
Havbruksfond 
Komp/eldre/skule mm 

 
225000 
195000 
105200 
10500 
4000 
1500 

 
225000 
197000 
105000 
10500 
5000 
1500 

 
225000 
199000 
105000 
10500 
5000 
1500 

 
222500 
201000 
105000 
10500 
5000 
1500 

  Sum statlige overføringer 541200 543000 545000 547000 

Eiendomsskatt 21500 20000 18000 16000 

Veas 4500 5000 5000 5000 

Sum andre inntekter 26000 26000 26000 26000 

     

     

Sum eksterne inntekter 567200 567200 567200 567200 

Ressurskrevende brukere 36000 36000 36000 36000 

 

Vetnes FrP har med dette forslaget foreslått reduksjon med kr 2 000 000 ved å legge ned Fiksdal 

Skole. Vi har tatt inn igjen 1 mill i spes ped/rammetimer og 500 000 i sommeråpne barnehager. 

Innsparing for 2021 kr. 500000,-   for 2022 og ut perioden 3,5 mill. 

Vi velger å gi Administrasjonssjefen tid og rom i 2021 til å innarbeide sparetiltak, endring av 

organisering og komme forslag som kan bidra til å styrke økonomien til Vestnes kommune for 

fremtiden. 

Verbalforslag 

1. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om så snart som råd fremme sak om å legge ned 

Fiksdal skole.  De andres kolen skal ikke ta innsparinger på rammetimer mm. 

2. Kommunestyret vedtar at ferietilbudet i barnehagen fortsetter også sommeren 2021. 

Administrasjonssjefen legger frem evaluering av tilbudet høsten 2021.  



3. Kommunestyret ber administrasjonssjefen gå igjennom vedtektene for SFO og legge frem sak 

for kommunestyret der brukere får mulighet for flere valg etter sine behov. 

4. Kommunestyret ber administrasjonssjefen legge frem sak om kommunale tjenester som 

grøntarbeid, ved, bilvedlikehold mm kan sees i sammenheng med Tremek. 

5. Kommunestyret ber administrasjonssjefen se på heltidskultur i gjennomgangen av 

organisasjonen samt se på om det bør settes av egne årsverk til turnusarbeid for å ta dette 

arbeidet ut av den enkelte ening.  Sjukefravær bør også sees på i denne sammenhengen. 

6. Kommunestyret ber om at fagkompetansen i hjemmetjenestene blir brukt til brukere og ikke 

til bilhold, lønn og andre merkantile saker som andre kan utføre. 

7. Kommunestyret ber administrasjonssjefen opprette ett integreringsbarometer. Dette skal 

måle kvaliteten på integreringa i Vestnes sammenligna med andre kommuner. Hvor godt kan 

en norsk, hvor stor del av de som går kommer gjennom integreringsprogrammet kommer i 

jobb eller utdanning, og anna informasjon som kan si noe om kvaliteten på integreringa vil 

vær viktige å få med. 

8. Kommunestyret ber administrasjonssjefen sette fortgang i rehabiliteringen av Vestnes 

ungdomsskole med mål om åpning høsten 22, og samtidig komme med sak om utbedring av 

Tomrefjord skole (Her er det i hovedsak oppussing overflater av eksterne lokaler (tidligere 

nevnt 10 mill).  

9. Kommunestyret ber administrasjonssjefen legge frem sak i løpet av 2021 om å ta elevene 

hjem. Dette vil skape flere kompetansearbeidsplasser i vår egen kommune og gi tilbud til 

våre brukere uten pendling mm. 

10. kommunestyret ber administrasjonssjefen legge frem forslag på hvilke stiftinger, selskap, 

forum Vestnes kommune kan melde seg ut av. 

11. Kommunestyret ber administrasjonssjefen se på muligheten til å opprette kommunalsjef på 

Plan/teknisk/eiendom mm. Administrasjonssjefen kommer tilbake til kommunestyret med 

sak. 


