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Formannskapets innstilling
Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-2 til 14-5 og plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4
vedtas handlingsprogram og økonomiplan for 2022-25 med budsjett for 2022
1 Avgifter og betalingssatser
.
a. Eiendomsskatt
 I medhold av eigeskattelovas (esktl) §§ 2 og 3 skrives eiendomsskatten for
2022 ut på fast eiendom i hele kommunen (utskrivningsalternativ esktl §3
a)
 Generell skattesats settes til 4 promille
 For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen
Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl
§ 8 C-1). For øvrige skattepliktige eiendommer benyttes gjeldende
kommunale takster (esktl § 8 A-2 og A-3)
 Det skrives ut skatt på særskilte det skattegrunnlaget fra tidligere verk og
bruk redusert med 4/7-deler i 2022. Skattesats på det særskilte
skattegrunnlaget er 7 promille. (overgangsregel til esktl §§ 3 og 4 første
ledd siste pkt.)
 Eiendomsskatten betales i seks (6) terminer (esktl § 25)
 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen
tidligere vedtatt skattevedtekter.
 Kommunen foretar en ny alminnelig taksering i 2022 ihht. esktl § 8 A-3
b. Kommunale avgifter
Kommunale avgiftssatser for selvkostområder vedtas med virkning fra 01.01.2022
Vann og Avløp
Husholdninger:
 Abonnementsavgift pr år, vann kr.1.500 (uendret)
 Abonnementsavgift pr år, avløp kr.1.900 (uendret)
Næring:
 Abonnementsavgift pr år, vann kr.1.500 (uendret)
 Abonnementsavgift pr år, avløp kr.1.900 (uendret)
Forbruksgebyr:
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 Vann pr m3 kr.7,35 (uendret)
 Avløp pr m3 kr.13,64 (uendret)
Engangsgebyr (tilkobling):
 Vann kr.7.350 (uendret)
 Avløp kr.7.350 (uendret)
Leie av vannmåler:
Vannmålerleie pr år kr.300 (uendret)
Kontrollgebyr for manglende avlesning av vannmåler settes til kr.500 (uendret)
Renovasjon (gebyrer fastsettes av RTA AS)
Renovasjon – helårsabonnement normal kr.3.365 (tidligere kr.3.215)
Hytterenovasjon differensieres i kategorier ihht vedlagt brev fra RTA AS
Kategori
Fast del
Volum del
Sum årsgebyr
A - Std hytteabo
845
1.047
1.892
B - Innlandshytte
845
586
1.431
C - Innlandshytte LNF
845
209
1.054
Sorteringsbu/nedgravd
400
Slamgebyr:
 Slamgebyr årsavgift helårsbolig kr.1.280 (uendret)
 Slamgebyr årsavgift fritidsbolig kr.640 (uendret)
 Slamgebyr årsavgift tett tank kr.2.560 (uendret)
 Slamgebyr ekstra tømming pr m3 kr.640 (uendret)
 Slamgebyr nødtømming pr gang kr.1.600 (uendret)
 Bomtur ekstra tømming pr gang kr.600 (uendret)
Feieravgift:
Feieravgift pr år pr pipe kr.300 (uendret)
c.
d.
e.

f.

Alle priser er oppgitt eksklusive mva.
Pris for leie av kommunale båtplasser økes med 5%, samt engangsgebyr for
venteliste kr.500,-.
Betalingssatser pr måned i Skolefritidsordningen, SFO, økes med 3% med
virkning fra 01.08.2022.
Oppholdsbetaling i kommunale barnehager følger til enhver til regjeringens makssatser. Satsen for 2022 er foreslått til kr.3.315 pr måned med virkning fra
01.01.2022. Betaling for kost i kommunale barnehager holdes uendret på kr.350,pr måned.
Satser for tilskudd til private barnehager settes som følger:
Private barnehager driftstilskudd
Driftstilskudd heltidsplass pr år
0-2 år
245.778,49
3-6 år
118.051,06
Nasjonale satser kapitaltilskudd
Godkjennings år tom 2013
9.400
godkjennings år 2014-2016
17.100
godkjennings år 2017-2019
18.900
godkjennings år 2020->
20.900
Åpen barnehage driftstilskudd (0-6
år)
6-15 timer (sone 2)
24.700
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16 + timer (sone 2)
31.700
Øvrige kommunale gebyrer omtalt i gjeldende gebyrregulativ økes generelt med 3
%. De nye betalingssatsene gjøres gjeldende fra 01.01.2022 – gitt at de enkelte
gebyrregulativ ikke sier noe annet.
Det fastsettes følgende netto driftsrammer for Handlingsprogram og økonomiplan
2022-25, hvor første året i økonomiplan fastsettes som budsjett for 2022
g.

2
.

Bevilgningsoversikt drift B
Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
100-Sektor Rådmann og stab
Netto driftsrammer
33 063 000
33 063 000
33 063 000
33 063 000
200-Sektor samfunnsutvikling
Netto driftsrammer
72 780 000
68 380 000
68 180 000
68 180 000
300-Sektor helse og omsorg
Netto driftsrammer
218 255 000 218 255 000 218 255 000 218 255 000
400-Sektor for oppvekst
Netto driftsrammer
129 374 000 123 973 000 122 273 000 122 273 000
500-Felles inntekter, utgifter og avsetning
Felles avsetinger lønn og pensjon
6 090 000
2 740 000
1 490 000
2 740 000
Felles inntekter og utgifter
-459 562 000 -446 411 000 -443 261 000 -444 511 000
Netto driftsrammer
-453 472 000 -443 671 000 -441 771 000 -441 771 000
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Kommunestyret vedtar investeringsplan 2022-25 med brutto investeringsrammer som
vist i saksforarbeidet, og tilhørende finansieringsplan som følger.
Bevilgningsoversikt investering A

Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025

Investeringer i varige driftsmidler
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
SUM INVESTERINGSUTGIFTER
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Bruk av lån
SUM INVESTERINGSINNTEKTER
Videreutlån (Startlån)
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
Sum overføring fra drift og netto avsetninger

49 710 000
8 050 000
57 760 000
-9 200 000
-12 350 000
-13 000 000
-35 160 000
-69 710 000
20 000 000
20 000 000
-8 050 000
-8 050 000

Finansiering av investeringsplan
Sum investeringskostnad brutto
Sum fi nans i eri ng ved MVA-kompens as jon
Sum fi nans i eri ng gjennom ti l s kudd/s al g/fond
Sum finansiering ved låneopptak
Herav l ån i nnenfor Sel vkos tområdet/Hus banken
Sum Lånebehov Ekskl.VAR og Husbank

Totalt
204 110
-13 895
-42 700
-147 515
106 712
-40 803

20 860 000
2 100 000
22 960 000
-1 113 000
0
-1 000 000
-38 747 000
-40 860 000
20 000 000
20 000 000
-2 100 000
-2 100 000

2 022
77 760
-9 200
-33 400
-35 160
22 312
-12 848

22 970 000
2 100 000
25 070 000
-1 938 000
0
-1 000 000
-40 032 000
-42 970 000
20 000 000
20 000 000
-2 100 000
-2 100 000

2 023
42 960
-1 113
-3 100
-38 747
24 320
-14 427

16 220 000
2 100 000
18 320 000
-1 644 000
0
-1 000 000
-33 576 000
-36 220 000
20 000 000
20 000 000
-2 100 000
-2 100 000

2 024
45 070
-1 938
-3 100
-40 032
33 080
-6 952

2 025
38 320
-1 644
-3 100
-33 576
27 000
-6 576

(beløp i hele 1000)

4
.

Lånefinansiering tas opp ihht vedtatt finansreglement med nedbetalingstid på 30 år på
lån til investeringer, og 25 år på lån til videre utlån.
Fremlagt forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2022-25 med budsjett 2022 for
Risør kommune vedtas med de investeringer og netto driftsrammer som fremkommer i
saksforarbeidet.
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Svømmehallen leggs inn igjen i handlingsprogram og økonomiplan. Vi ser at det gir ekstra
gjeldsbelastning på kommunen, og dermed også i renter og avdragsbelastning på
driftsbudsjettet, men en ny svømmehall er også en viktig investering i Risørs attraktivitet, ikke
minst for barn og unge. Vi tar ikke stilling til hvordan svømmehallen skal bygges og hvor mye
prosjektet vil koste nå, men vi legger inn igjen de 50 millioner kroner i økonomiplanen som
Kommunedirektøren har tatt ut. Dette finansiers ved økt låneopptak. Eventuelle behov for
økning av denne rammen vil kommunestyret komme tilbake til.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 16.12.2021 sak 21/126
Forslag til budsjett 2022, handlingsprogram og økonomiplan 22-25
fra Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti
Settes fram og voteres over som et pakke-forslag, med unntak av punktet om Eiendomsskatt
Eiendomsskatt
Forslag til pkt. 1 a.
1. I 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på «Faste eigedomar i heile kommunen,
unnateke næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg
omfatta av særskattereglane for petroleum» (eiendomsskatteloven-esktl. §§ 2 og
3 g).
2. Generell skattesats settes til 3,5 promille (esktl. § 13).
3. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl § 8 C-1).
4. Gjeldende kommunalt fastsatte eiendomsskattetakster kontorjusteres med 10 %
årlig regnet fra 2017 til og med 2022 (esktl. § 8 A-4). (Merknad: Dette gir 60 %
økning sammenlignet med skattegrunnlagene benyttet for utskriving av skatt i
2021.)
5. Fritak etter eskl. §7 oppheves.
6. Eiendomsskatten betales i seks (6) terminer (esktl § 25).
7. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatt skattevedtekter.
8. Kommunen foretar en ny alminnelig taksering i løpet av 2022-2023, slik at nye
kommunale eiendomsskattetakster benyttes for utskriving av skatt i 2023 (esktl §
8 A-3 (2)). (Merknad: Kommunal taksering vil ikke gjelde de fleste boliger i det
tilfelle Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdier skal benyttes også i 2023.)
Forslaget innebærer en mindreinntekt i forhold til kommunedirektørens budsjettforslag på ca.
2,7 mill kroner. Dette dekkes fra disposisjonsfond.
Til investeringsbudsjettet:
1. Ny svømmehall
Svømmehall legges inn igjen i handlingsprogram og økonomiplan. Det gir ekstra
gjeldsbelastning på kommunen, og dermed også i renter og avdragsbelastning på
driftsbudsjettet, men en ny svømmehall er også en viktig investering i Risørs attraktivitet, ikke
minst for barn og unge. Vi tar ikke stilling til hvordan svømmehallen skal bygges og hvor mye
prosjektet vil koste nå, men vi legger inn igjen de 50 millioner kroner siste år (2025) i
økonomiplanen som Kommunedirektøren har tatt ut. Inndekning til investeringen er ved
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låneopptak. Konsekvenser for driftsbudsjettet i 2026, grunnet økte renteutgifter og avdrag,
avklares før behandling av neste økonomiplan-periode.
Kommunestyret ønsker ikke unødvendig utsettelse av det innledende
planarbeidet/forstudiet/stedsvalget for svømmehall. Vi ber kommunedirektøren jobbe videre
med prosjektet og legge fram en sak om stedsvalg i løpet av vinter/vår som en første etappe
i bygging av ny svømmehall.
2. Lynladere for el-biler
Her må det arbeides videre i samarbeid med private utbyggere og søkes støtte fra offentlige
ordninger. Kommunen intensiverer dette arbeidet for å få flere ladere.
Totale utgifter 1 500 000 kr, finansiering med 500 000 kr fra investeringsfond pluss
statstilskudd på 1 000 000 kr.
Til driftsbudsjettet for 2022
Inndekning fra regjeringens tilleggsproposisjon
Inndekningen til våre forslag tas fra de anslagsvis 3,15 millioner kroner som Risør kommune
tilføres som ekstra driftsmidler etter tilleggsproposisjonen fra Ap/Sp-regjeringen med
tilslutning av SV. Dette brukes til å bedre kommunens tjenester innen områder i
kommunedirektørens budsjettframlegg som krever ekstra oppmerksomhet og innsats.
(Merkes i budsjettforslaget som Tilleggsprop..)
Forslag i budsjett 2022 som øker utgifter og krever inndekning:
1. Grunnbemanning, enhet sykehjem Frydenborgsenteret
For å oppnå flere heltidsstillinger og for generelt å imøtekomme behovene settes av 1,5 mill.
kr til økt grunnbemanning
Bakgrunn: Belastningen på sykehjemsenheten er økende og bekymringsfull. Det er krevende
med rekruttering, særlig sykepleiere, men ytterligere vekt på heltids-kultur kan sikre
rekruttering av flere faggrupper. samhandlingsreformen og praksis på sykehus gjør at
sykehjemmet nå får beboere som tidligere fikk behandling eller tilsyn på sykehus. Inndekning
fra Tilleggsprop.
2. Renere by
Det er tydelige tilbakemeldinger fra handlende og andre som bruker og besøker Risør
sentrum. Det er for mye søppel i gatene, det er for få søppeldunker og de tømmer ikke ofte
nok. Dette gjelder særlig sommerstid, da byen bør framstå fra sin beste side. Det bør også
holdes mer orden i kommunale bed og parker. Det settes av 200 000 kr til prosjekt renere by.
Der det er mulig bør arbeidet utføres av ungdom som søker feriejobb eller andre som trenger
arbeidstrening og sysselsetting. Dette gjennomføres som en prøveordning i 2022, evalueres
og legges seinere inn i budsjettet. Inndekkes i 2022 fra disposisjonsfond.
3. Kirkelig fellesråd
Sikres videre drift og bemanning. 274 000 kr legges tilbake i budsjettet i forhold til
kommunedirektørens budsjettframlegg. inndekning: Tilleggsprop.
4. Politisk arbeid
Viktig at det legges til rette for det lokalpolitiske arbeidet på en god måte. Foreslått kutt på
100 000 kroner legges tilbake i budsjettet. inndekning: Tilleggsprop
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5. Satsing på klima-arbeid, næringsutvikling og byggesaksbehandling
Risør kommune skal satse på lokalt klima-arbeid og næringsutvikling. Vi er grunnleggende
bekymret for kapasiteten på disse områdene og vurderer hvor pengene kan brukes best for å
styre dette arbeidet samlet sett slik at dyktige og motiverte medarbeidere kan gjennomføre
viktige oppgaver. En hypotese er at enhet for plan og byggesak bør tilføres mer ressurser.
Det er viktig for utbyggere og næringsutviklere at vi raskt gjennomfører planarbeid og
byggesaksbehandling. Arbeidet med klima, næringsutvikling og byggesaksbehandling
styrkes med 400 000 kr. inndekning: Tilleggsprop.
6. Vedlikehold av kommunale bygninger, styrking av vaktmestertjenester
Godt vedlikehold av kommunale bygninger er viktig og erstatter stadige behov for omfattende
rehabilitering eller nybygg. Vaktmestertjeneste styrkes. Budsjettet styrkes med 450 000.
Inndekning Tilleggsprop.
7. Holdningsskapende skoleturer ved Risør ungdomsskole
Det er viktig at Risør kommune fortsetter legger til rette for at tiendeklassene ved Risør
ungdomsskole fortsatt kan reise med Aktive Fredsreiser på holdningsskapende skoleturer
sammen med lærere. Dette inkluderes da i undervisningen. Tiltaket støttes med 150 000 kr.
Inndekning Tilleggsprop.
8. Frelsesarmeens arbeid støttes med 50 000 kr. Inndekning: Inndekkes fra disposisjonsfond
9. Investeringer i solceller, jordvarme, brønner osv. samt enøk-tiltak
Kommunen utarbeider en overordna plan for investeringer ny teknologi som f.eks. solceller,
energibrønner og jordvarme for eksisterende kommunale bygg og ser det i sammenheng
med med kommunens plan for enøk-tiltak.
Det utarbeides en plan for prioriterte investeringer for fem til ti bygninger, der tiltak som vil gi
best energi- og økonomisk effekt prioriteres.
Det settes av 50000 til ekstern ekspertise, og det forutsettes at kommunen i tillegg bruker
egne ressurser til arbeidet.
Planen legges fram høsten 2022 med sikte på å innarbeide investeringer i 2023-budsjettet.
Inndekkes fra disposisjonsfond.
10. Styrke arbeidet for barn og unge fra familier med vedvarende lavinntekt
Øke den kommunale innsatsen for å lette situasjonen for barnefamilier med vedvarende
fattigdom med til sammen 300 000. Det satses spesielt på:
a. Støtte til sikring av etablering av utstyrs-sentral
b. Universelle tiltak, men som i særlig grad treffer barn og unge fra familier som sliter
økonomisk. Administreres i nært samarbeid med Frivilligsentralen og Ungdomsrådet
c. Skolefrokost i barne/ungdomsskolen, basert på erfaringer fra egen og andre kommuner.
Inndekkes fra Tilleggsprop.
11. Ekstra støtte til Risør byjubileum, 100 000 kr ekstra i 2022. Inndekning fra
disposisjonsfond.
Totale utgifter 3 574 000
Inndekning fra ny regjerings Tilleggspropsisjon 3 150 000 kr
Inndekning fra disposisjonsfond 400 000 kr + 24 000 kr (manglende inndekning fra
Tilleggsprop)
Eventuelt overskytende tas fra disposisjonsfond
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Tekstforslag:
Skole og oppvekst
Dagens skolestruktur ligger fast med skoler i Risør, Søndeled og Hope. Drift legges opp etter
elevtall og antall klasser. Det viktigste er å sikre barnehagebarn og elever den oppfølgingen
og undervisningen de har krav på. Det betyr både tilpasset og ordinær undervisning,
spesialundervisning og særskilt norskopplæring. Det skal også sikres at alle
oppvekstenhetene i Risør har et trygt og godt læringsmiljø.
Forebyggende arbeid rettet mot barn og ungdom, psykisk helse
Kommunedirektøren arbeider videre med tiltak innen psykisk helse rettet mot barn og
ungdom. Fokuset er hverdagsmestring og hjelp til å komme seg ut i meningsfull aktivitet.
Konkrete tiltak vurderes i livsløpsutvalg og behandles i kommunestyret der det kreves
økonomisk inndekning.
Dette er forslaget i matriseform:

Forslag fra Risør Venstre til handlingsprogram og økonomiplan 2022-25
med budsjett 2022 for Risør kommune
1. Risør kommunestyre setter av midler til tidlig innsats i 1.-7. trinn barneskolene i 2022.
Oppvekstsektoren fordeler ut disse midlene.
Kostnad: 1 000 000 kr
Inndekning: Økt rammetilskudd. Tilleggsproposisjon.
2. Risør kommunestyre setter av midler til Risør ungdomsskole.
Kostnad: 250 000 kr.
Inndekning: Økt rammetilskudd. Tilleggsproposisjon.
3. Risør kommunestyre rehabiliterer ballbingen på Søndeled skole i 2022. Denne
rehabiliteringen ble vedtatt 25.11.21. Kostnad 300 000 kr.
Inndekning: Disposisjonsfornd
4. Risør kommunestyre opprettholder svømmehall på investeringsbudsjettet.
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Risør kommune øker investeringsbudsjettet 2022-2025 med 126 mill. kr. som
øremerkes ny svømmehall. Beløpet fordeles med 10 millioner kroner i 2022 og 58
millioner kroner pr. år for 2023 og 2024. Kommunedirektøren bes videre utarbeide en
prosjektplan for etablering av ny svømmehall, og presentere den for politisk
behandling i kommunestyret i april 2022. Gode miljømessige løsninger skal
prioriteres. Svømmehallen ferdigstilles innen utgangen av 2024.
Inndekning:
 Bruk av avsatt fond til svømmehall.(3 mill.)
 Bruk av avsatt fond fra salg av Tollboden.(2,8 mill.)
 Lån (64,2 mill.)
 Momsrefusjon (26 mill.) og tilskudd (25 mill.)
 Disp. fondet (5,9 mill.)

5.

6.

7.

8.

9.

Nettobeløp etter refusjon og tilskudd 52 millioner.
Kapitalkostnader i 2024 - 2025 er ca. 3.1 mill. pr år.
Inndekning: Økt rammetilskudd. Tilleggsproposisjon.
Risør kommunestyre setter av midler til å styrke enhet for psykisk helse i 2022. Dette
skal prioriteres til et lavterskeltilbud for barn og unge.
Kostnad 150 000 kr.
Inndekning: Økt rammetilskudd. Tilleggsproposisjon.
Risør kommunestyre setter av 1 000 000 til hurtig-/lynladere på Søndeled.
Kommunedirektøren går i dialog med privat næringsliv om fullfinansiering og drift av
disse.
Kostnad: 1 000 000
Inndekning: Økt rammetilskudd. Tilleggsproposisjon.
Risør kommunestyre ber kommunedirektøren på nytt vurdere salg av kommunal
eiendomsmasse. Kommunedirektøren legger fram en oversikt over strømforbruket for
2021 for all kommunal eiendomsmasse for kommunestyre før behandlingen av 1.
tertial.
Risør kommunestyre øker tilskuddet til idrettslag og foreninger i 2022. Dette skal
være tiltak rettet mot barn og unge.
Kostnad: 500 000 kroner.
Inndekning: Økt rammetilskudd. Tilleggsproposisjon.
Risør kommunestyre gir tilskudd til oppstart av utstyrsbanken til Risør kommune i
2022.
Kostnad: 200 000 kroner
Inndekning: Økt rammetilskudd. Tilleggsproposisjon.

Økt rammetilskudd, tilleggsproposisjon (3 100 000 kr.)
Tiltak
Svømmehall
Tilskudd til
ungdomsskolen
Tilskudd til
barneskolene
Støtte til lag og
foreninger
Lavterskeltilbud

2022

2023
3 100 000 kr

2024
3 100 000 kr

2025
3 100 000 kr

250 000 kr.
1 000 000 kr.
500 000 kr.
150 000 kr.
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Psykisk helse
Hurtigladere
På Søndeled
Utstyrsbank

1 000 000 kr.
200 000 kr.
3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

2023
2 800 000 kr

2024

2025
900 000

Disposisjonsfond
Tiltak
Svømmehall
Ballbinge,
Søndeled

2022
2 200 000 kr
300 000 kr

Svømmehall
Investering
Svømmehall Bto - kostnad

2022
10 000 000

Mva komp innt

-2 000 000

Spillemidler

0

Bruk av disposisjonsfond svømmehall
Bruk av disposisjonfond generelt (5
mill)
Bruk av investeringsfond Tollboden
Bruk av lån

-3 000 000
-2 200 000
-2 800 000
0

2023
58 000
000
-12 000
000
0
0
-2 800
000
0
-43 200
000

2024
58 000
000
-12 000
000
-25 000
000
0
0

2025

0
-21 000
000

Høyre fremmet følgende forslag:
Høyre støtter formannskapets innstilling til budsjett med følgende unntak og tillegg:
Forslag vedrørende inntekter/statlige overføringer:
 Stortinget har i en tilleggsproposisjon vedtatt regjeringen forslag om å øke tilskudd til
kommunene for år 2022 med hhv fri inntekter og noen konsekvens bevilgninger.
Risørs andel av tilleggsproposisjon til statsbudsjettet gir ca. 3,150 mkr. Bevilgningen
legges inn for hele budsjettperioden.
Budsjettkonsekvenser: 2022 + 2023 + 2024 + 2025: +3,150 mkr. Merinntektene føres
mot Disposisjonsfondet.
Forslag 1 knyttet til eiendomsskatt (Kommundirektørens forslag 1.a)
 I 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på «Faste eigedomar i heile kommunen,
unnateke næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta
av særskattereglane for petroleum» (eiendomsskatteloven-esktl. §§ 2 og 3 g).
 Generell skattesats settes til 3,0 promille (esktl. § 13).
 For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl § 8 C-1).
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Gjeldende kommunalt fastsatte eiendomsskattetakster kontorjusteres med 10 % årlig
regnet fra 2017 til og med 2022 (esktl. § 8 A-4). (Merknad: Dette gir 60 % økning
sammenlignet med skattegrunnlagene benyttet for utskriving av skatt i 2021.)
Eiendomsskatten betales i seks (6) terminer (esktl § 25).
Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt
skattevedtekter og retningslinjer.
Kommunen foretar en ny alminnelig taksering i løpet av 2022-2023, slik at nye
kommunale eiendomsskattetakster benyttes for utskriving av skatt i 2023 (esktl § 8 A3 (2)). (Merknad: Kommunal taksering vil ikke gjelde de fleste boliger i det tilfelle
Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdier skal benyttes også i 2023.)
Budsjettkonsekvenser inndekkes fra og justeres mot Disposisjonsfondet: 2022: -6,4
mkr; 2023: +3,1 mkr; 2024: +3,1 mkr; 2025: +3,1 mkr

Forslag 2 Tilleggsforslag knyttet til eiendomsskatt:
 at gjeldende «Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer» og Retningslinjer
for innføring av eiendomsskatt i Risør» – begge vedtatt i 2003 - blir revidert innen
utskrivning av eiendomsskatt for 2023.
Forslag 3 Tilleggsforslag knyttet til eiendomsskatt:
 at følgende regel i gjeldende retningslinjer for eiendomsskatt: «Fritak for
eiendomsskatt er nye boliger i 3-år, regnet fra ferdigstillelse (midl. brukstillatelse
gitt).» endres og at eiendomsskatt trer i kraft etter at boligen er ferdigstilt/midl
brukstillatelse er gitt. Denne regel trer i kraft fra og med skatteåret 2022.
Budsjettkonsekvenser: 2022: +0,1 mkr; 2023: +0,1 mkr; 2024: +0,1 mkr; 2025: +0,1
mkr
Merinntekt til Disposisjonsfond
Forslag knyttet til svømmehall:
 at planlegging og bygging av ny svømmehall fortsetter som påbegynt og legges inn i
budsjettet med en investeringsramme på inntil 100 mkr. Investeringen dekkes
gjennom låneopptak. Estimerte ekstra driftsutgifter på ca. 3,9 mkr fra og med år 2024
dekkes av fra Disposisjonsfondet.
Budsjettkonsekvenser:
Investeringer: 2022: 0; 2023: -100 mkr.; 2024: 0; 2025: 0.
Driftskostnader:
2022: 0; 2023: 0; 2024: -3,9 mkr; 2025: -3,9 mkr.
Inndekning fra økte inntekter via disposisjonsfondet.
Forslag ang Risør By:
 Kommunal støtte settes til 1 million kroner i 2022. Støtten forutsettes at det gjøres en
revitalisering av by selskapet, hvor det bla blir gjort en vurdering av organisering,
roller og ansvarsfordeling, sett opp mot aksjonærer og interessenter.
Budsjettkonsekvenser: 2022: -250 tkr; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0. Inndekning via
Disposisjonsfond
Forslag om aktivitetstiltak for barn og unge:
 Kommunestyret avsetter et årlig beløp for å etablere målrettede aktivitetstiltak for
barn og unge. Aktivitetene kan inneholde både organiserte- og uorganiserte
fritidsaktiviteter som gratis kino, kulturskole, idrett ol.
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Budsjettkonsekvenser: 2022: -250 tkr; 2023: -250 tkr; 2024: -250 tkr; 2025: -250 tkr
Inndekning via Disposisjonsfond
Tekstforslag:
Forslag til et utviklingsarbeid knyttet til «Risør som destinasjon»:
 Kommunestyret igangsetter et arbeid – «Risør som Destinasjon» - med målsetning
om å beskrive og planlegge hvordan vi kan utvikle og profilere Risør som
besøkskommune i tillegg til å være en god bostedskommune. Kommunedirektøren
kommer tilbake til kommunestyret i løpet av april 2022 med forslag til mandat,
organisering og evt. kostnader til innleie av ekstern hjelp for å gjennomføre
prosjektet. Arbeidet knyttet opp mot samfunnsdelen i Kommuneplanen.
Forslag ang klima, miljø og bærekraft - leieavtaler, strøm, direkte kostnader, etc.
 RK har i dag en rekke større husleieavtaler hvor strøm og andre variable
driftskostnader er inkludert i leieavtalen. Økte strømutgifter har medført økte
driftskostnader for RK. Administrasjonen kommer tilbake med en gjennomgang,
vurdering, prinsippforslag til nytt innhold i leiekontrakter og et estimat på
kostnadsbesparelser av de største husleie avtalene til teknisk utvalg innen mars
2022.
Strømforbruk bør også inngå som et av måleparameterne i klimaregnskapet for å
beskrive bærekraftig utvikling og næring.
Forslag ang parkeringsområdet ved båtplasser i Buvika.
 Kommunen utarbeider en regulering og plan for istandsetting av parkeringsområdet
ved båtplassene i Buvika. Arbeidet innarbeides i kommunens planer og budsjett.
Forslag knyttet til kommunens Finans- og økonomireglement:
 Kommunedirektøren fremlegger sak om revisjon av finans- og økonomireglementene
til politisk behandling. Saken sluttbehandles i Kommunestyret.
Kompensasjon økte strømregninger for oktober-april:
 Forutsatt at det ikke fremforhandles en bedre strømkompensasjon i Stortinget enn
den som ble lagt frem fra Regjeringen, ber Kommunestyret administrasjonen utrede
en mulig økonomisk kompensasjonsordning for de husstander som kan defineres
innen lavinntektsbegrepet, men som ikke kvalifiserer for økonomisk sosialhjelp eller
bostøtte. Kommunestyret ber om at barnefamilier prioriteres.
Votering
Formannskapets innstilling punkt 1a – falt enstemmig.
Ved alternativ votering mellom posisjonens (Ap, Krf, R, SP) forslag punkt 1a og forslag 1
knyttet til eiendomsskatt fra Høyre ble posisjonens forslag vedtatt med 15mot 14 stemmer.
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Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

Posisjonen
9

Høyre
2
9

1
3
2
3

Høyres Forslag 3. Tilleggsforslag knyttet til eiendomsskatt frafalt.
Høyres Forslag 2. Tilleggsforslag knyttet til eiendomsskatt ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstiling 1B ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstiling 1C ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstiling 1D ble vedtatt med 19 mot 9 stemmer. En stemme manglet av
tekniske årsaker.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (8)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
9
4
1
3
2

Mot
2
4

3

Formannskapets innstiling 1E ble vedtatt med 24 mot 4 stemmer. En stemme manglet av
tekniske årsaker.
Parti
Arbeiderpartiet (8)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
8
2
7
1
3
2
1

Mot
2

2

Formannskapets innstiling 1F ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstiling 1G ble vedtatt med 26 mot 2 stemmer. En stemme manglet av
tekniske årsaker.
Parti
Arbeiderpartiet (8)
Fremskrittspartiet (2)

For
8

Mot
2
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Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

9
1
3
2
3

Posisjonens pakke (Ap, Krf, R, SP) (med unntak av punkt for eiendomsskatt og tekstforslag)
ble vedtatt 15 mot 14 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
9

Mot
2
9

1
3
2
3

Høyres forslag knyttet til svømmehall falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For

Mot
9

2
9
1
3
2
3

Høyres forslag knyttet til Risør by falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For

Mot
9

2
9
1
3
2
3

Høyres forslag om aktivitetstiltak for barn og unge frafalles.
Venstres forslag punkt 1. (tidlig innsats) falt med 6 mot 21 stemmer. To stemmer manglet av
tekniske årsaker.
Parti

For

Arbeiderpartiet (8)
Fremskrittspartiet (2)

2

Mot
8
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Høyre (8)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

1

7
1
3
2

3

Venstres forslag punkt 2. (tilskudd ungdomsskole) falt med 23 mot 5 stemmer. En stemme
manglet av tekniske årsaker.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (1)
Venstre (3)

For

Mot
9

2
9
1
3
1
3

Venstres forslag punkt 3. (ballbinge Søndeled) ble vedtatt med 19 mot 10 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For

Mot
9

2
9
1
3
2
3

Venstres forslag punkt 4. (svømmehall) falt med 14 mot 15 stemmer
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For

Mot
9

2
9
1
3
2
3

Venstres forslag punkt 5. (psykisk helse) falt med 13 mot 16 stemmer
Ved kontrolltelling, er det en av representantene som har stemt dobbelt, og en annen
representant som av tekniske årsaker ikke har stemt. Det endelige resultatet ble derfor 13
mot 15 stemmer.
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Parti
Arbeiderpartiet (8)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
2
8

Mot
8
1
1
3
2

3

Venstres forslag punkt 6. (lynladere på Søndeled) falt med 8 mot 21 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
2
3

Mot
9
6
1
3
2

3

Venstres forslag punkt 8. (tilskudd lag/foreninger) falt med 11 mot 17 stemmer. En stemme
manglet av tekniske årsaker.
Parti
Arbeiderpartiet (8)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
2
6

Mot
8
3
1
3
2

3

Venstres forslag punkt 9. (utstyrbank) falt med 13 mot 16 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
2
8

Mot
9
1
1
3
2

3

Driftsbudsjettet med de endringene som allerede er vedtatt ble vedtatt med 26 mot 1
stemme. To stemmer manglet av tekniske årsaker.
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Parti
Arbeiderpartiet (8)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (8)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
8
1
8
1
3
2
3

Mot
1

Investeringsbudsjettet inklusiv finansiering med de endringene som allerede er vedtatt ble
vedtatt med 27 mot 2 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
9

Mot
2

9
1
3
2
3

Venstres forslag punkt 7. (salg av kommunal eiendomsmasse) falt med 13 mot 15 stemmer.
En stemme manglet av tekniske årsaker.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (8)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For

Mot
9

2
8
1
3
2
3

Høyres tekstforslag til et utviklingsarbeid knyttet til «Risør som destinasjon» ble enstemmig
vedtatt med 28 stemmer. En stemme manglet av tekniske årsaker.
Høyres tekstforslag angående klima, miljø og bærekraft - leieavtaler, strøm, direkte
kostnader, etc. falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For

Mot
9

2
9
1
3
2
3
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Høyres tekstforslag angående parkeringsområdet ved båtplasser i Buvika ble enstemmig
vedtatt med 28 stemmer. En stemme manglet av tekniske årsaker.
Høyres tekstforslag knyttet til kommunens finans- og økonomireglement ble enstemmig
vedtatt med 28 stemmer. En stemme manglet av tekniske årsaker.
Høyres tekstforslag om kompensasjon økte strømregninger for oktober-april falt med 14 mot
15 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For

Mot
9

2
9
1
3
2
3

Posisjonens (Ap, Krf, R, SP) tekstforslag – skole og oppvekst punkt 1. ble vedtatt med 15
mot 14 stemmer.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
9

Mot
2
9

1
3
2
3

Posisjonens (Ap, Krf, R, SP) tekstforslag skole og oppvekst punkt 2. (psykisk helse barn og
ungdom) ble enstemmig vedtatt.
Hele budsjettet inkludert tekstforslag og allerede vedtatte endringer ble vedtatt med 26 mot 2
stemmer. En stemme manglet av tekniske årsaker.
Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (8)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
9

Mot
2

8
1
3
2
3
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Kommunestyrets vedtak
1

Avgifter og betalingssatser
Eiendomsskatt
a.
1. I 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på «Faste eigedomar i heile
kommunen, unnateke næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet
og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» (eiendomsskattelovenesktl. §§ 2 og 3 g).
2. Generell skattesats settes til 3,5 promille (esktl. § 13).
3. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl § 8 C-1).
4. Gjeldende kommunalt fastsatte eiendomsskattetakster kontorjusteres med 10
% årlig regnet fra 2017 til og med 2022 (esktl. § 8 A-4). (Merknad: Dette gir 60
% økning sammenlignet med skattegrunnlagene benyttet for utskriving av skatt
i 2021.)
5. Fritak etter eskl. §7 oppheves.
6. Eiendomsskatten betales i seks (6) terminer (esktl § 25).
7. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatt skattevedtekter.
8. Kommunen foretar en ny alminnelig taksering i løpet av 2022-2023, slik at nye
kommunale eiendomsskattetakster benyttes for utskriving av skatt i 2023 (esktl
§ 8 A-3 (2)). (Merknad: Kommunal taksering vil ikke gjelde de fleste boliger i
det tilfelle Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdier skal benyttes også i
2023.)
9. Gjeldende «Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer» og
Retningslinjer for innføring av eiendomsskatt i Risør» – begge vedtatt i 2003 blir revidert innen utskrivning av eiendomsskatt for 2023.

b.

Mindreinntekt i forhold til kommunedirektørens budsjettforslag på ca. 2,7 mill kroner. Dette
dekkes fra disposisjonsfond.
Kommunale avgifter
Kommunale avgiftssatser for selvkostområder vedtas med virkning fra 01.01.2022
Vann og Avløp
Husholdninger:
 Abonnementsavgift pr år, vann kr.1.500 (uendret)
 Abonnementsavgift pr år, avløp kr.1.900 (uendret)
Næring:
 Abonnementsavgift pr år, vann kr.1.500 (uendret)
 Abonnementsavgift pr år, avløp kr.1.900 (uendret)
Forbruksgebyr:
 Vann pr m3 kr.7,35 (uendret)
 Avløp pr m3 kr.13,64 (uendret)
Engangsgebyr (tilkobling):
 Vann kr.7.350 (uendret)
 Avløp kr.7.350 (uendret)
Leie av vannmåler:
Vannmålerleie pr år kr.300 (uendret)
Kontrollgebyr for manglende avlesning av vannmåler settes til kr.500 (uendret)
Renovasjon (gebyrer fastsettes av RTA AS)
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Renovasjon – helårsabonnement normal kr.3.365 (tidligere kr.3.215)
Hytterenovasjon differensieres i kategorier ihht vedlagt brev fra RTA AS
Kategori
Fast del
Volum del
Sum årsgebyr
A - Std hytteabo
845
1.047
1.892
B - Innlandshytte
845
586
1.431
C - Innlandshytte LNF
845
209
1.054
Sorteringsbu/nedgravd
400
Slamgebyr:
 Slamgebyr årsavgift helårsbolig kr.1.280 (uendret)
 Slamgebyr årsavgift fritidsbolig kr.640 (uendret)
 Slamgebyr årsavgift tett tank kr.2.560 (uendret)
 Slamgebyr ekstra tømming pr m3 kr.640 (uendret)
 Slamgebyr nødtømming pr gang kr.1.600 (uendret)
 Bomtur ekstra tømming pr gang kr.600 (uendret)
Feieravgift:
Feieravgift pr år pr pipe kr.300 (uendret)
Alle priser er oppgitt eksklusive mva.
Pris for leie av kommunale båtplasser økes med 5%, samt engangsgebyr for venteliste
kr.500,-.
d.
Betalingssatser pr måned i Skolefritidsordningen, SFO, økes med 3% med virkning fra
01.08.2022.
e.
Oppholdsbetaling i kommunale barnehager følger til enhver til regjeringens maks-satser.
Satsen for 2022 er foreslått til kr.3.315 pr måned med virkning fra 01.01.2022. Betaling for
kost i kommunale barnehager holdes uendret på kr.350,- pr måned.
f.
Satser for tilskudd til private barnehager settes som følger:
Private barnehager driftstilskudd
Driftstilskudd heltidsplass pr år
0-2 år
245.778,49
3-6 år
118.051,06
Nasjonale satser kapitaltilskudd
Godkjennings år tom 2013
9.400
godkjennings år 2014-2016
17.100
godkjennings år 2017-2019
18.900
godkjennings år 2020->
20.900
Åpen barnehage driftstilskudd (0-6 år)
6-15 timer (sone 2)
24.700
16 + timer (sone 2)
31.700
g.
Øvrige kommunale gebyrer omtalt i gjeldende gebyrregulativ økes generelt med 3 %. De
nye betalingssatsene gjøres gjeldende fra 01.01.2022 – gitt at de enkelte gebyrregulativ
ikke sier noe annet.
Det fastsettes følgende netto driftsrammer for Handlingsprogram og økonomiplan 2022-25,
hvor første året i økonomiplan fastsettes som budsjett for 2022
c.

2
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3. Kommunestyret vedtar investeringsplan 2022-25 med brutto investeringsrammer som vist i
saksforarbeidet, og tilhørende finansieringsplan som følger.

(beløp i hele 1000)

Lånefinansiering tas opp ihht vedtatt finansreglement med nedbetalingstid på 30 år på lån til
investeringer, og 25 år på lån til videre utlån.
4. Fremlagt forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2022-25 med budsjett 2022 for Risør
kommune vedtas med de investeringer og netto driftsrammer som fremkommer i
saksforarbeidet.
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Til investeringsbudsjettet:
1. Ny svømmehall
Svømmehall legges inn igjen i handlingsprogram og økonomiplan. Det gir ekstra
gjeldsbelastning på kommunen, og dermed også i renter og avdragsbelastning på
driftsbudsjettet, men en ny svømmehall er også en viktig investering i Risørs attraktivitet, ikke
minst for barn og unge. Vi tar ikke stilling til hvordan svømmehallen skal bygges og hvor mye
prosjektet vil koste nå, men vi legger inn igjen de 50 millioner kroner siste år (2025) i
økonomiplanen som Kommunedirektøren har tatt ut. Inndekning til investeringen er ved
låneopptak. Konsekvenser for driftsbudsjettet i 2026, grunnet økte renteutgifter og avdrag,
avklares før behandling av neste økonomiplan-periode.
Kommunestyret ønsker ikke unødvendig utsettelse av det innledende
planarbeidet/forstudiet/stedsvalget for svømmehall. Vi ber kommunedirektøren jobbe videre
med prosjektet og legge fram en sak om stedsvalg i løpet av vinter/vår som en første etappe
i bygging av ny svømmehall.
2. Lynladere for el-biler
Her må det arbeides videre i samarbeid med private utbyggere og søkes støtte fra offentlige
ordninger. Kommunen intensiverer dette arbeidet for å få flere ladere.
Totale utgifter 1 500 000 kr, finansiering med 500 000 kr fra investeringsfond pluss
statstilskudd på 1 000 000 kr.
Til driftsbudsjettet for 2022
Inndekning fra regjeringens tilleggsproposisjon
Inndekningen til våre forslag tas fra de anslagsvis 3,15 millioner kroner som Risør kommune
tilføres som ekstra driftsmidler etter tilleggsproposisjonen fra Ap/Sp-regjeringen med
tilslutning av SV. Dette brukes til å bedre kommunens tjenester innen områder i
kommunedirektørens budsjettframlegg som krever ekstra oppmerksomhet og innsats.
(Merkes i budsjettforslaget som Tilleggsprop..)
Forslag i budsjett 2022 som øker utgifter og krever inndekning:
1. Grunnbemanning, enhet sykehjem Frydenborgsenteret
For å oppnå flere heltidsstillinger og for generelt å imøtekomme behovene settes av 1,5 mill.
kr til økt grunnbemanning
Bakgrunn: Belastningen på sykehjemsenheten er økende og bekymringsfull. Det er krevende
med rekruttering, særlig sykepleiere, men ytterligere vekt på heltids-kultur kan sikre
rekruttering av flere faggrupper. samhandlingsreformen og praksis på sykehus gjør at
sykehjemmet nå får beboere som tidligere fikk behandling eller tilsyn på sykehus. Inndekning
fra Tilleggsprop.
2. Renere by
Det er tydelige tilbakemeldinger fra handlende og andre som bruker og besøker Risør
sentrum. Det er for mye søppel i gatene, det er for få søppeldunker og de tømmer ikke ofte
nok. Dette gjelder særlig sommerstid, da byen bør framstå fra sin beste side. Det bør også
holdes mer orden i kommunale bed og parker. Det settes av 200 000 kr til prosjekt renere by.
Der det er mulig bør arbeidet utføres av ungdom som søker feriejobb eller andre som trenger
arbeidstrening og sysselsetting. Dette gjennomføres som en prøveordning i 2022, evalueres
og legges seinere inn i budsjettet. Inndekkes i 2022 fra disposisjonsfond.
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3. Kirkelig fellesråd
Sikres videre drift og bemanning. 274 000 kr legges tilbake i budsjettet i forhold til
kommunedirektørens budsjettframlegg. inndekning: Tilleggsprop.
4. Politisk arbeid
Viktig at det legges til rette for det lokalpolitiske arbeidet på en god måte. Foreslått kutt på
100 000 kroner legges tilbake i budsjettet. inndekning: Tilleggsprop
5. Satsing på klima-arbeid, næringsutvikling og byggesaksbehandling
Risør kommune skal satse på lokalt klima-arbeid og næringsutvikling. Vi er grunnleggende
bekymret for kapasiteten på disse områdene og vurderer hvor pengene kan brukes best for å
styre dette arbeidet samlet sett slik at dyktige og motiverte medarbeidere kan gjennomføre
viktige oppgaver. En hypotese er at enhet for plan og byggesak bør tilføres mer ressurser.
Det er viktig for utbyggere og næringsutviklere at vi raskt gjennomfører planarbeid og
byggesaksbehandling. Arbeidet med klima, næringsutvikling og byggesaksbehandling
styrkes med 400 000 kr. inndekning: Tilleggsprop.
6. Vedlikehold av kommunale bygninger, styrking av vaktmestertjenester
Godt vedlikehold av kommunale bygninger er viktig og erstatter stadige behov for omfattende
rehabilitering eller nybygg. Vaktmestertjeneste styrkes. Budsjettet styrkes med 450 000.
Inndekning Tilleggsprop.
7. Holdningsskapende skoleturer ved Risør ungdomsskole
Det er viktig at Risør kommune fortsetter legger til rette for at tiendeklassene ved Risør
ungdomsskole fortsatt kan reise med Aktive Fredsreiser på holdningsskapende skoleturer
sammen med lærere. Dette inkluderes da i undervisningen. Tiltaket støttes med 150 000 kr.
Inndekning Tilleggsprop.
8. Frelsesarmeens arbeid støttes med 50 000 kr. Inndekning: Inndekkes fra disposisjonsfond
9. Investeringer i solceller, jordvarme, brønner osv. samt enøk-tiltak
Kommunen utarbeider en overordna plan for investeringer ny teknologi som f.eks. solceller,
energibrønner og jordvarme for eksisterende kommunale bygg og ser det i sammenheng
med med kommunens plan for enøk-tiltak.
Det utarbeides en plan for prioriterte investeringer for fem til ti bygninger, der tiltak som vil gi
best energi- og økonomisk effekt prioriteres.
Det settes av 50000 til ekstern ekspertise, og det forutsettes at kommunen i tillegg bruker
egne ressurser til arbeidet.
Planen legges fram høsten 2022 med sikte på å innarbeide investeringer i 2023-budsjettet.
Inndekkes fra disposisjonsfond.
10. Styrke arbeidet for barn og unge fra familier med vedvarende lavinntekt
Øke den kommunale innsatsen for å lette situasjonen for barnefamilier med vedvarende
fattigdom med til sammen 300 000. Det satses spesielt på:
a. Støtte til sikring av etablering av utstyrs-sentral
b. Universelle tiltak, men som i særlig grad treffer barn og unge fra familier som sliter
økonomisk. Administreres i nært samarbeid med Frivilligsentralen og Ungdomsrådet
c. Skolefrokost i barne/ungdomsskolen, basert på erfaringer fra egen og andre kommuner.
Inndekkes fra Tilleggsprop.
11. Ekstra støtte til Risør byjubileum, 100 000 kr ekstra i 2022. Inndekning fra
disposisjonsfond.
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Totale utgifter 3 574 000
Inndekning fra ny regjerings Tilleggspropsisjon 3 150 000 kr
Inndekning fra disposisjonsfond 400 000 kr + 24 000 kr (manglende inndekning fra
Tilleggsprop). Eventuelt overskytende tas fra disposisjonsfond
Risør kommunestyre rehabiliterer ballbingen på Søndeled skole i 2022. Denne
rehabiliteringen ble vedtatt 25.11.21.
Kostnad 300 000 kr.
Inndekning: Disposisjonsfond.
Tekstforslag
Forslag til et utviklingsarbeid knyttet til «Risør som destinasjon»
Kommunestyret igangsetter et arbeid – «Risør som Destinasjon» - med målsetning om å
beskrive og planlegge hvordan vi kan utvikle og profilere Risør som besøkskommune i tillegg
til å være en god bostedskommune. Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret i
løpet av april 2022 med forslag til mandat, organisering og evt. kostnader til innleie av
ekstern hjelp for å gjennomføre prosjektet. Arbeidet knyttet opp mot samfunnsdelen i
Kommuneplanen.
Forslag ang parkeringsområdet ved båtplasser i Buvika
Kommunen utarbeider en regulering og plan for istandsetting av parkeringsområdet ved
båtplassene i Buvika. Arbeidet innarbeides i kommunens planer og budsjett.
Forslag knyttet til kommunens Finans- og økonomireglement
Kommunedirektøren fremlegger sak om revisjon av finans- og økonomireglementene til
politisk behandling. Saken sluttbehandles i Kommunestyret.
Skole og oppvekst
Dagens skolestruktur ligger fast med skoler i Risør, Søndeled og Hope. Drift legges opp etter
elevtall og antall klasser. Det viktigste er å sikre barnehagebarn og elever den oppfølgingen
og undervisningen de har krav på. Det betyr både tilpasset og ordinær undervisning,
spesialundervisning og særskilt norskopplæring. Det skal også sikres at alle
oppvekstenhetene i Risør har et trygt og godt læringsmiljø.
Forebyggende arbeid rettet mot barn og ungdom, psykisk helse
Kommunedirektøren arbeider videre med tiltak innen psykisk helse rettet mot barn og
ungdom. Fokuset er hverdagsmestring og hjelp til å komme seg ut i meningsfull aktivitet.
Konkrete tiltak vurderes i livsløpsutvalg og behandles i bystyret der det kreves økonomisk
inndekning.
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