
Forslag til 

budsjettendringer 
Fra Sosialistisk Venstreparti

Senterpartiet

Arbeiderpartiet



Bakgrunn 

• Rådmannens budsjett ligger til 

grunn

• Samfunnsplan

• Egne program



Vikarpool:

 Minke utgifter til å forskyve vakt og overtid

 Alle som krever fast jobb havner i vikarpool innen helse, skole og barnehager

 Mulighet til å gi fast jobb til nyutdannede, øker kompetansen på de ansatte og 
sikrer gode tjenester

 Når unge får jobb er det større mulighet for at de blir i Søndre Land

 Egen ansatt som har ansvar for vikarpool

 Ledig tid avdelingsledere får skal brukes til veiledning og arbeidsmiljø for øke 
nærværprosenten i samarbeid med den ansatte som arbeider for å øke nærvær. 



Heltid

• Prøve ut årsturnus

• Langvakter på helg



Kommunal maskinpark

• Fleksibel arbeidstid

• Bedre utnyttelse av maskinparken

• Bedre tjenester

• Mulig innsparing



Flyktningetjenesten:

 Bemannet for å kunne ta imot 20 flyktninger i året

 Vi mottar dessverre ikke så mange, vi har tilsagn på ti både i fjor og i år. 

 Kutter derfor i rammene til skole med 600 000 for å tilpasse 

flyktningetjenesten til antall flyktninger vi mottar. 



Bolyst

• Ønsker å styrke rammen til 

markedsføring av kommunen, 

bolyst med 350 000,-

• Ønsker en sak til politisk 

behandling for hvordan vi bruker 

midlene



Vestsida barnehage

• Rådmannen bes gå i forhandlinger med Gran kommune. 

• Det må jobbes videre med hvordan bygget kan brukes vi 

setter av 200 000,- til dette formålet



Barnevern

• Kutt på 500 000.- i forbindelse med 

oppvekstreformen 

• Pengene deles på ramme skole og 

barnehage til forebygging



Utviklingsenheten

• Kutt i ramme på 500 000,-

• 200 000,- overføres til etterbruk av 

Vestsida oppvekstsenter. 

• 300 000,- overføres rammer for 

mestring og velferd



Feriestengte barnehager

• Barnetilsyn 150 000,- i tre uker i juli

• Arbeidsdager i romjul og dagene 

før påske ønsker vi en åpen  

barnehage 100 000,-



Investeringsbudsjett

• Amfi SLUS tas ned til 100 000,-

• Fordeles slik:

• 400 000 til SLUS

• 200 000 til Fryal

• 200 000 til Odnes skole

• 490 000 Enøk som økes til 990 000,-



Investeringsbudsjett 

• Fladsrudbygget + tomt slås 

sammen med stedsutvikling Hov 

sentrum og summen settes til 1.5 

mill i 2022,  4.5 mill i 2023, 1 mill i 

2024



Investeringsbudsjett

• Eldresenteret

• Rådhuset


