
Forslag fra SV, SP, Bygdelista og 
AP 

Søndre Land
Rådmannens budsjett ligger til grunn og det er kun endringer som 

fremgår her. 



Utfordrende budsjett

• Rådmannens budsjett er som det er sagt et budsjett med lite 
spillerom også for oss politikere

• Vi tar inn over oss den alvorlige økonomiske situasjonen
• Vi er innforstått med at den største utgiften på drift er lønn og vi 

ser at den må ned.
• Samtidig har vi gjort investeringer som ruster oss for fremtiden, 

som nytt omsorgssenter og nye barnehager. Dette gir oss 
muligheter til å drifte bedre. 

• Vi finner enøk tiltak i rådmannens budsjett, men er opptatt av å 
følge klima- og miljøplanen og forutsetter at midler til det ligger 
inne i rammene. Vi vil blant annet fortsatt jobbe for gratis 
innlevering av restavfall på gjenvinningstasjoner.



Barn og unge

Regjeringen har sammen med SV 
sørget for

• barnehageprisen ikke har gått 
opp, men faktisk gått litt ned.

• 12 timer gratis SFO til 1. 
klassinger

• Barnetrygd skal ikke medregnes i 
inntektsgrunnlaget for 
sosialhjelp



Barn og unge

Rådmanns budsjett har hensyntatt 
oppvekstreform:

• Rådgiver

• Familiebasen

• Ressursteam

• Jobbing på tvers gjennom 
nettverkene



Barn og unge

Vi ønsker i tillegg:

• Løpende barnehage opptak

• Prosjekt på overgang mellom 
barnehage og skole

• Pedagog som jobber i barnehage 
fra 1. januar til 15. august og 
skole fra 15. august til 1. januar.



Trivsel, gode tjenester og antall innbyggere

• Rådmannen satt av penger til prosjekt 
sammen med Nordre Land -
bolystsatsning

• Løpende barnehageopptak 900 000,-
tas fra integreringstilskudd 400 00,- og 
500 000 ,- innsparing investeringer

• Øke antall bosettinger fra opprinnelige 
20

• Øke potten til frivillige lag og 
foreninger med 100 000,- innsparinger 
investeringer.

• Legge til rette for næringsutvikling 

• Tomter



Kommunale avgifter og eiendomsskatt

• Økning på avgifter vann reduseres til 8%
• Økning på avgifter avløp reduseres til 8%
• Eventuell inndekning tas fra strømreserven 

på område lokalsamfunn. 
• Gjennomgang av hva som ligger i selvkost i 

løpet av 2023
• Eiendomsskatt uaktuelt før gjennomgangen 

av kommunale avgifter
• Resterende reserve på strøm i lokalsamfunn 

på 2 mill flyttes til kommunens felles 
budsjettreserve som da økes fra 1 mill til 3 
mill.



Investeringer - kutt

• Fladsrudtomta kuttes til 1. mill, 3,5 mill i innsparing.

• Grettejordet flyttes til 2024 - 5 mill i innsparing 2023

• Bil VAR-område 2023 strykes Innsparing – 500 000,-

• Bil fra diesel til el-bil strykes Innsparing - 500 000,-

• Er det vurdert leasingavtaler på biler?

• Mindre låneopptak på 9.5 mill - brukt 600 000,- på drift. 100 000,-
tilramme lokalsamfun, kulturmidler og 500 000,- ramme barnehage til  
løpende barnehageopptak.



Investeringer

• Angående investeringer i budsjett perioden 2023-2026. Søndre Land 
kommune er nå i en meget presset økonomisk situasjon. Vi ser det 
som nødvendig og ønskelig at politiske organer får være med å gjøre 
vurderinger om investeringer. Vi ber om at alle investeringer over kr 
200.000.- fremmes som sak til politisk vurdering og behandling før 
beslutning og gjennom føring. Dette for å belyse og vurdere alle 
positive og negative konsekvenser av ønskede investeringer og 
eventuelt behovet for disse.


