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Hvordan har vi kommet dit vi er?
Og hva kan gjøres?

Av: Jan Arne Solvang, Verdal FrP

Har inntektene sviktet?
 I årene 2007, 2008, 2009 var de regnskapsmessige
inntektene langt større en opprinnelig budsjett, med
henholdsvis 69,1 mill. kr. (2008) og 112 mill. kr (2009)
 For de samme årene var sum driftsutgifter også kraftig
økt i forhold til budsjett, med henholdsvis 69,7 mill. kr
(2008) og 145,8 mill. kr (2009)
 Det er også vært et kraftig merforbruk, i
forhold til opprinnelig budsjett når det
gjelder bruk av avsatte midler.
Et hovedproblemet er at vi har brukt mer enn hva vi
har fått. Har økonomistyringen vært god nok?

Gjeldsutvikling 2007 – 2013

 I 2007 hadde vi en total lånegjeld på 559 mill. kr.
 Gjelden vil ved utgangen av året ha vokst til 732
mill. kr, og ytterligere til 896 mill. kr. i 2013.
 Dette tilsvarer at hver innbygger i 2013 har 64
000 kr. i gjeld, mot 39 900 kr. i 2007. Vi vil med
andre ord ha økt gjelden med 60 % på 6 år.
 Årlige rente og avdragskostnader vil fra 2008 til
2013, ha økt med 29,1 mill. kr., fra 39,4 til 68,5
mill. kr. Dette tilsvarer om lag 60,6 flere
årsverk i pleie- og omsorg.

Hvilke forslag snakker administrasjonen om å iverksette?
Omsorg og velferd:
- Reduksjon i antall årsverk
- Ikke betalt matpause
- Ikke innleie av vikar ved første sykefraværsdag på
dagtid.
- Nedleggelse av legesenteret i Vuku og privatisering av
legeordningen.

Kommentar FrP:
- FrP er sterkt motstander av å legge ned legesenteret i
Vuku. De øvrige tiltakene vil etter alt å dømme kun ha
kortvarlig effekt, mens kostnadene på langsikt vil bli
dyrere ved blant annet økt sykefravær.

Hvilke forslag snakker administrasjonen om å
iverksette?
Oppvekst:
- Endre antall virksomhetsområder
- Fjerne ikke-lovpålagte funksjoner i skolen.
- Redusere spesialundervisningen
- Lavere bemanning i barnehagene
- Avslutte samarbeidet med MOT
- Øke prisene på vaksinasjon og ulike betalingstjenester
for flyktninger
- Lørdagssteng bibliotek

Hvilke forslag snakker administrasjonen om å
iverksette?
Øvrige forslag:
-

Kutt i seniortiltak
Kutt i lærlinger
Reduksjon i renhold
Kutt i frikjøp av politikere
Brann og beredskap flyttes til samkommunen

Hvilke tiltak vurdere FrP?
• Foreta en totalgjennomgang av alle ikke-lovpålagte
oppgaver, og foreta en kritisk gjennomgang av hvilke
oppgaver som med fordel kan kuttes.
• Avvikle de fleste ikke-lovpålagte oppgaver innen kultur.
• Vi trenger å tenke nytt. Konkurranseutsetting kan være
ett virkemiddel som bør benyttes langt mer.
• Få flere fra sosialhjelp og over i aktivitet/arbeid. Innføre
samme ordning som i Trondheim kommune, hvor det er
aktivitetsplikt/oppmøteplikt for å få utbetalt sosialhjelp.
Dette vil kunne være ett virkemiddel for å få flere over fra
passive ytelser og over på egen inntekt.

Hvilke tiltak vurdere FrP?
• En av de viktigste oppgavene blir å redusere
kommunens lånegjeld. Det enkelttiltaket som vil ha størst
virkning er å foreta ny gjennomgang av skolesaken.
Bygg en ny ungdomsskole. La private bygge, og eie.
Kommunen går inn som langsiktig leietaker. Viser til
forslag fra FrP i sitt alternative budsjett for 2009. Et slik
forslag vil kunne redusere de årlige rente- og
avdragskostnadene betraktelig.
• Fullt fokus på reduksjon i sykefraværet. Kommunen må
unngå et hvert tiltak som vil kunne føre til økning i
sykefraværet, og dermed økte kostnader.

Hva er vår hovedoppgave?
• FrP mener kommunens hovedoppgave er å sikre et godt
velferdstilbud. Dette kan best gjøres ved å satse
målrettet innen oppvekst og omsorg.
• Disse sektorene er selve primæroppgavene til
kommunen.
• FrP vil skjerme disse i størst mulig grad.
• Eksempelvis kan et alternativ til privatisering av
legekontorene og nedleggelse av Vuku legesenter, kan
være å fortsette på dagens modell, men med økte
husleier.
• Et annet eks. Innskrenkninger i bruk av hjemmehjelp er
kortsiktig, og vil kunne føre til økte kostnader i form av
økt press på institusjonsplasser.

Fremtiden i Verdal kommune

”Optimist – Jeg vet det går
bra til sist”
Sitat: Jahn Teigen
Vi trenger nye løsninger –
”Ostehøvel” prinsippenes tid bør
Være forbi”

Takk for oppmerksomheten!

