Saksprotokoll
Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/4718
Halvor Halvorsen
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18.11.2020
18.11.2020
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19.11.2020
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Saknr
20/7
20/23
20/27
20/41
20/73
20/182

Formannskapets innstilling
Med hjemmel i ny kommunelov §§ 14-2 til 14-5 og Plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4
vedtas handlingsplan og økonomiplan for 2021-2024 med budsjett for 2021

1 Avgifter og betalingssatser
a Eiendomsskatt
 I medhold av eigeskattelovas (esktl) §§ 2 og 3 skrives eiendomsskatten for
2021 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 skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk
redusert med 3/7-deler i 2021. 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 vedtatte skattevedtekter
 Kommunen foretar en ny alminnelig taksering i 2021-22 ihht esktl § 8 A 3
b Kommunale avgifter
Kommunale avgiftssatser (VAR) vedtas med virkning fra 1.1.2021:
Vann og avløp
Husholdninger:
 Abonnementsavgift pr år, vann kr.1.500,- (uendret)
 Abonnementsavgift pr år, avløp kr.1.900,- (1.964,-)
Næring:
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 Abonnementsavgift pr år, vann kr.1.500,- (uendret)
 Abonnementsavgift pr år, avløp kr.1.900,- (1.964,-)
Forbruksgebyr:
 Vann kr.7,35 pr m3 (7,71)
 Avløp kr.13,64 pr m3 (13,64)
Engangsgebyr (tilkobling):
 Vann kr.7.350,- (uendret)
 Avløp kr.7.350,- (uendret)
Leie vannmåler:
Vannmålerleie kr.300,- pr år (358,90).
Kontrollgebyr for manglende avlesning av vannmåler settes til kr.500,-. (uendret)
Renovasjon (gebyr fastsettes av RTA AS):
Renovasjon – helårsabonnement kr.3 215,- pr år (tidligere 3.054,-)
Hytterenovasjon differensieres i kategorier ihht vedlagt brev fra RTA AS.
Kategori
Fast del
Volum del
Sum årsgebyr
A- Std hytteabo
808
960
1.768
B- Innlandshytte
808
560
1.368
C- Innlandshytte NLF
808
200
1.008
Leie sorteringsbu
400
Slamgebyr:
 Slamgebyr årsavgift kr.1.280,- (1.230,-)
 Slamgebyr årsavgift fritidsbolig kr.640,- (615,-)
 Slamgebyr årsavgift tett tank kr.2.560,- (2.460,-)
 Slamgebyr ekstra tømming kr.640,- pr m3 (615,-)
 Slamgebyr nødtømming (innen 24t) kr.1.600,- pr gang (1.552,-)
 Bomtur ekstra tømming kr.600,- pr gang (552)
Feieravgift:
Feieravgift kr.300,- pr år pr pipe (285,-)
c
d
e
f

Alle priser er oppgitt eksklusive mva.
Pris for leie av kommunale båtplasser økes med 10%, samt engangsgebyr for
venteliste kr.500,-.
Betalingssatser pr måned i Skolefritidsordningen, SFO, økes med 5% med virkning
fra 1.8.2021
Oppholdsbetaling i kommunale barnehager følger til enhver tid regjeringens makssatser. Satsen for 2021 er satt til kr.3.230,- pr mnd med virkning fra 1.1.2021.
Betaling for kost i kommunale barnehager holdes uendret på kr.350,- pr mnd.
Satser for tilskudd til private barnehager settes som følger:
Private barnehager
Driftstilskudd heltidsplass pr år.
0-2 år
229 096,52
3-6 år
109 120,63
Nasjonale satser kapitaltilskudd
Godkjenningsår tom 2012
8 000
Godkjenningsår 2013-2015
14 500
Godkjenningsår 2016-2018
17 300
Godkjenningsår 2019-2021
18 100
Åpen barnehage Driftstilskudd (0-6 år)
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6-15 timer sone 2
16 + timer sone 2
h

23 100
31 400

Øvrige kommunale gebyrer omtalt i gjeldende gebyrregulativ, økes generelt med
5%. De nye betalingssatsene gjøres gjeldende fra 1.1.2021 – gitt at de enkelte
gebyrregulativ ikke sier noe annet.

2 Bystyret godkjenner investeringsplan for 2021-2024 med brutto investeringsrammer
som vist i saksforarbeidet og tilhørende finansieringsplan som følger (beløp i hele
1 000)
Finansiering av investeringsplan
Sum investeringskostnad brutto
Sum fi nans i eri ng MVA-kompens as jon
Sum fi nans i eri ng ti l s kudd/s al g/fond
Sum finansierings låneopptak
Herav i nnenfor Sel vkos tområdet/Hus banken
Sum Lånebehov Ekskl.VAR og Husbank

Totalt
291 320
-36 394
-93 613
-161 313
98 992
-62 321

2 021
95 525
-12 575
-36 688
-46 262
27 332
-18 930

2 022
83 555
-11 081
-33 510
-38 964
26 660
-12 304

2 023
73 250
-10 816
-21 220
-41 214
17 400
-23 814

2 024
38 990
-1 922
-2 195
-34 873
27 600
-7 273

Lånefinansiering tas opp ihht vedtatt finansreglement med nedbetalingstid på 30 år.
3 Det fastsettes følgende netto driftsrammer for handlingsprogram og økonomiplan 20212023 hvor første året legges til grunn for budsjettrammer for 2021
Bevilgningsoversikt drift B
Sektor Rådmann og stab
Sektor samfunsutvikling
Sektor helse og omsorg
Sektor for oppvekst
Felles avsetninger
Felles inntekter og utgifter

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
31 678 000
30 278 000
30 278 000
30 278 000
68 420 000
66 698 000
65 737 000
65 437 000
194 296 000 195 144 000 195 144 000 195 144 000
128 693 000 125 543 000 124 643 000 124 643 000
8 656 000
3 106 000
2 856 000
4 206 000
-431 743 000 -420 769 000 -418 658 000 -419 708 000

4 Det fremlagte forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 med budsjett
2021 for Risør kommune vedtas med de investeringer og netto driftsrammer som
fremkommer i saksforarbeidet.

Bystyret har behandlet saken i møte 17.12.2020 sak 20/182
Eldrerådet v/ leder Kjell Skarheim (Ap) benyttet sin talerett.
Ungdomsrådet v/ leder Ketil Thorvaldsen benyttet sin talerett.
Habilitetsvurdering:
Per Kristian Lundens (Ap) svoger Jan Morten Homme er styremedlem i Risør akvarium. Kai
Strat (H) stilte derfor spørsmål om Per Kristian Lundens (Ap) habilitet. Habiliteten ble vurdert
etter forvaltningsloven § 6 første og andre ledd.
Varaordfører Viktor Hauge (Sp) overtok som møteleder i habilitetssaken.
Per Kristian Lunden (Ap) ble enstemmig vedtatt habil.
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Elen Lauvhjell (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Arbeiderparti, Rødt,
Senterpartiet og Kristelig Folkeparti:
Inndekning
Distriktstilskuddet på 9,3 mill. kr pr år. Legges inn i hele perioden 2021-24.
Forventet utbytte fra Agder Energi settes til 4,5 mill. kr i hele perioden 2021-24. Eventuell
underdekning tas fra egen fondsavsetning for Agder Energi (Gjelder særlig 2021)
Resterende inndekning tas fra disposisjonsfond (mest i 2021), mindre i 2022-24.
De enkelte postene:
Forslag med økonomiske budsjett-konsekvenser
Røysland-elevene
Dagens ordning med kjøp av skoleplasser fortsetter i hele Økonomiplan-perioden eller inntil
foreldre-grupper i området ønsker andre løsninger. Om mulig forhandles det fram en lavere
betaling med Tvedestrand kommune. Saken belyses grundig når Songe skole legges ned
høsten 2023.
Styrkes med 1,2 millioner kroner, jfr. Kommunedirektørens forslag til reduksjon.
Brannvesen, vaktordning og beredskap
Dagens brannberedskap i Risør beholdes. Styrkes med 500 000 – 1 000 000 kr, jfr.
Kommunedirektørens forslag til reduksjon.
Bemanning renhold
Nivået på kommunens renhold holdes på dagens nivå. Styrkes med 261 000-783 000 kr i
kommende år, jfr. Kommunedirektørens forslag til reduksjon.
Risør By AS
Kommunal støtte settes til 1 million kroner i 2021 og for 2022-24 til et beløp som tilsvarer den
private finansieringen. Støtten i 2022-24 settes til 750 000 kr.
Barnetrygden og sosialhjelp
Barnetrygden skal holdes utenfor sosialhjelp, jfr. vedtaket i bystyret fra 20. februar 2020
Styrkes med 800 000 kr årlig, jfr. Kommunedirektørens forslag til reduksjon.
Det kirkelige fellesrådet, inkludert brannsikring av Risør kirke
Det kirkelige fellesrådet, inkludert brannsikring av Risør kirke forsetter med økonomiske
rammer som på dagens nivå.
Styrkes med 300 000 – 500 000 kr reduksjon, jfr. Kommunedirektørens forslag til reduksjon.
Risør Akvarium
Risør Akvarium styrkes med 100 000 kr
Frelsesarmeen
Frelsesarmeens humanitære arbeid støttes med 50 000 kr.
Gatemusikanter
Ordningen med støtte til ungdom som gatemusikanter fortsetter, legges inn med 50 000 kr i
2021
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Fair Play Agder medlemskap
Fair Play Agder skal bidra til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et
seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder. Målet er å jobbe med
arbeidsgivere og arbeidstakere på tvers av ulike bransjer. Risør kommune blir medlem av
Fair Play Agder. Tilføres 7000 kr i medlemsavgift.
Kunststipend
Ligger innen med 230 000 kr i hele perioden 2021-24
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.

Frivilligsentralen
Frivilligsentral skal drives med høy aktivitet og en god organisering av oppgavene. Det
statlige tilskuddet til Frivilligsentral brukes i sin helhet til lønn til frivilligkoordinator og drift av
Frivilligsentralen.
Voksenopplæringen VIRK
Risør kommune reforhandler avtalen med Agder fylkeskommune når den utløper. Det
vurderes lokalisering, og det vurderes positive synergier ved samlokalisering med Risør
videregående skole.
Velferdsteknologi
Risør kommune utvikler velferdsteknologi og e-helse som et fortsatt satsingsområde i Risør.
Risør kommune tar en rolle som pådriver for utviklingen i Østre Agder og Agder.
Helse og omsorg
Korttidsavdelingene ved Frydenborgsenteret styrkes for å møte behovet. Risør kommune
arbeider videre med å opprette et lokal-tilbud for kommunal øyeblikkelig hjelp. Saken
vurderes i livsløpsutvalget.
Heltidskultur
Kommunens arbeid med heltidskultur og flere fulle stillinger fortsetter. Kommunedirektøren
forbereder en sak til bystyret når tilstrekkelig erfaring fra det pågående arbeidet på området
er høstet.
Ressurskrevende tjenester
Risør bystyre uttrykker stor bekymring og frustrasjon over at det statlige tilskuddet til særlig
ressurskrevende tjenester reduseres. Ordfører og kommunedirektør følger dette opp.
Handle lokalt
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Det opprettes et prosjekt som tilrettelegger for økt lokal handel ved kommunale innkjøp
innenfor de regler som gjelder for offentlige innkjøp.
Havbad og badstue
Risør kommunen arbeider videre i samspill med Risør Havbaderforening med mål om å
etablere et havbad og badstue i Risør sentrum.
Kommunestruktur
Risør kommune skal ikke bruke ressurser på utredning av kommunesammenslåing øst i
Agder (Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei)
Barnefattigdom
Dårlig økonomi svekker mulighetene for full deltakelse i samfunnet og barnefattigdommen i
Risør er høy. Bystyret ber kommunedirektøren forberede en sak om tiltak mot
barnefattigdom for behandling i livsløpsutvalg og bystyret.
Demensomsorg
Kommunedirektøren forbereder en sak til livsløpsutvalget der bemanningen og tjenestenivået
på demensavdelingen ved Frydenborgsenteret gjennomgås og vurderes. På bakgrunn av
utvalgets anbefalinger fremmes en sak til bystyret om økonomisk styrking av
demensomsorgen.
Forebyggende arbeid rettet mot ungdom, psykisk helse
Kommunedirektøren forbereder en sak til livsløpsutvalget der tiltak innen psykisk helse rettes
mot ungdom utredes. På bakgrunn av utvalgets anbefalinger fremmes en sak til bystyret om
økonomisk styrking av det forebyggende arbeid rettet mot ungdom og psykisk helse. Fokuset
er hverdagsmestering og hjelp til å komme seg ut i meningsfull aktivitet.
Svømmehall
Planleggingsarbeidet med ny svømmehall påbegynnes Januar/februar 2021.
Planleggingsfasen skal ha et særskilt fokus på energi- og miljøbesparende løsninger,
fremtidsrettede driftsøkonomiske rammer og muligheter for å stimulere til lokale anskaffelser
i byggeperioden innenfor gjeldende lovverk.
Kommunedirektøren legger frem en prosjektplan med framdriftsplan for bystyret i Februar
2021 der politisk involvering fra start av prosjektet er ivaretatt. Ved eventuelt behov for
tilføring av ekstra midler legges dette frem som en sak for formannskapet.
SFO satser
Punkt 1) d under «Avgifter og betalingssatser» erstattes med nye satser i SFO fra
Bystyremøtets behandling 26.11.20 gjeldende fra 01.08.21. Kommunedirektøren setter inn
satsene fra saken vedtatt i møte 26.11.20.
Eiendomsskatt
Bystyret ber kommunedirektøren i løpet av første kvartal 2021, om å legge fram en vurdering
av de mulighetene som finnes for å gi eiendomsskatten en mer sosial profil.
Styrke barneskolene på Hope og Søndeled
Bystyret ber kommunedirektøren utarbeide en strategi for å styrke barneskolene på Hope og
Søndeled.
Strategien bør inkludere tilrettelegging for boligbygging, infrastruktur, lokketiltak for å
motivere barnefamilier til å flytte til kommunen, etc.
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Strategien inkluderes i kommuneplan når denne revideres.
Kai Strat (H) fremmet følgende forslag:
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Stian Lund (V) fremmet følgende forslag:
1. Risør kommune viderefører ordningen med å la Røyslandelevene gå på skole i
Tvedestrand kommune. Kostnad 1 200 000kr fra 2022. Inndekning: Dette finansieres
med inndekning i kultursektoren. Kommunedirektøren må forberede inndekning med
virkning fra 2022.
2. Risør kommune går i forhandlinger med Tvedestrand kommune om betalingssatser
for Røyslandselevene.
3. Risør kommune bør invitere Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei til sonderinger om
kommunesammenslåing. Det bør etter vår mening skje allerede i 2021.
4. Risør kommune setter inntekter fra salg av Tollboden på fond til kyststien fra Flisvika
til Randvik.
5. Risør kommune leier inn parkeringsvakt sommeren 2021. Dette er viktig for å sikre
flyt i trafikken, økt trafikksikkerhet og sikrer inntjening til Risør kommune.
6. Risør kommune opprettholder to timer gratis parkering i sentrum i 1. og 3. tertial. Sum
500 000 kr. Inndekning: Koronamidler. Tidsrom: 2021
7. Risør kommune øker tilskuddet til idrettslag og foreninger. Sum 250 000 kroner.
Inndekning: Disposisjonsfond. Tidsrom: Hele perioden
8. Risør kommune skal bevilge midler til et mulighetsprosjekt eller et annet type prosjekt
for Risør videregående skole slik at skolen er best mulig rustet til å klare
utfordringene som kommer de nærmeste årene. Sum: 200 000 kr. Inndekning:
Disposisjonsfond
9. Risør kommune øker rammen til investering til skatepark og nærmiljøanlegg med
700 000 kr. (fra 5,8 mill til 6,5 mill). Inndekning/finansiering: Merverdiavgift 140 000 kr
og lån 560 000kr.
Votering
Formannskapets innstilling punkt 1a ble vedtatt med 17 mot 12 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
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Senterpartiet (2)
Venstre (3)

2
2

1

Formannskapets innstilling punkt 1b ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling punkt 1c ble vedtatt med 28 mot 1 stemme.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
2
1
Formannskapets innstilling punkt 1e ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling punkt 1f ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling punkt 1h ble vedtatt med 28 mot 1 stemme.

Parti
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

For
9
2
8
1
3
2
3

Mot
1

Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet og Kristelig folkeparti ble vedtatt med 15
mot 14 stemmer
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Høyres forslag ble stemt over punkt for punkt:
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Punkt 1. – ble ikke stemt over, siden dette var et klargjøringspunkt vedrørende inndekning.
Punkt 2. – ble ikke stemt over, siden dette var et klargjøringspunkt vedrørende inndekning.
Punkt 3. falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Punkt 4. falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Punkt 5. ble enstemmig vedtatt.
Punkt 6. falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Punkt 7. falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Punkt 8. falt med 14 mot 15 stemmer.
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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

Punkt 9. ble ikke stemt over – siden det allerede var vedtatt som en del av posisjonens
«pakke».
Punkt 10. falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3

Punkt 11. falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Punkt 12. falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Punkt 13. ble vedtatt med 24 mot 5 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
5
4
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Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

2
9
1
3
2
3

Punkt 14. falt med 11 mot 18 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3

Punkt 15. falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Punkt 16. falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Punkt 17. ble enstemmig vedtatt.
Punkt 18. ble enstemmig vedtatt.
Punkt 19. falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
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Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

3
2
3

Punkt 20. falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Punkt 21. 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

Punkt 22. ble vedtatt med 16 mot 13 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
2
7
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Punkt 23. falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Punkt 24. – ble ikke stemt over, siden dette var et klargjøringspunkt vedrørende inndekning.
Venstres forslag ble stemt over punkt for punkt:
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Punkt 1. falt med 7 mot 22 stemmer.
Parti
For
Arbeiderpartiet (9)
Fremskrittspartiet (2)
Høyre (9)
Kristelig Folkeparti (1)
Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

2
2

Mot
9
7
1
3
2

3

Punkt 2. ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3. 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

Punkt 4. ble vedtatt med 15 mot 14 stemmer
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
1
8
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Punkt 5. ble vedtatt med 15 mot 14 stemmer
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
1
8
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Punkt 6. falt med 10 mot 19 stemmer
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
5
4
Kristelig Folkeparti (1)
1
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Rødt (3)
Senterpartiet (2)
Venstre (3)

3
2
3

Punkt 7. falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Punkt 8. falt med 14 mot 15 stemmer.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
9
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Punkt 9. ble enstemmig vedtatt.
Vedtak fra «pakka» til AP, R, Sp, og KrF som gjelder SFO, erstatter formannskapets
innstilling punkt 1 d.
Formannskapets innstilling punkt 2. med de endringene som er gjort i vedtakene ble vedtatt
med 28 mot 1 stemme.
Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet (9)
9
Fremskrittspartiet (2)
2
Høyre (9)
8
1
Kristelig Folkeparti (1)
1
Rødt (3)
3
Senterpartiet (2)
2
Venstre (3)
3
Formannskapets innstilling punkt 3. med de endringene som er gjort i vedtakene ble
enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling punkt 4. ble enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak
Med hjemmel i ny kommunelov §§ 14-2 til 14-5 og Plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4
vedtas handlingsplan og økonomiplan for 2021-2024 med budsjett for 2021
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1 Avgifter og betalingssatser
a Eiendomsskatt
 I medhold av eigeskattelovas (esktl) §§ 2 og 3 skrives eiendomsskatten for
2021 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 skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk
redusert med 3/7-deler i 2021. 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 vedtatte skattevedtekter
 Kommunen foretar en ny alminnelig taksering i 2021-22 ihht esktl § 8 A 3
b Kommunale avgifter
Kommunale avgiftssatser (VAR) vedtas med virkning fra 1.1.2021:
Vann og avløp
Husholdninger:
 Abonnementsavgift pr år, vann kr.1.500,- (uendret)
 Abonnementsavgift pr år, avløp kr.1.900,- (1.964,-)
Næring:
 Abonnementsavgift pr år, vann kr.1.500,- (uendret)
 Abonnementsavgift pr år, avløp kr.1.900,- (1.964,-)
Forbruksgebyr:
 Vann kr.7,35 pr m3 (7,71)
 Avløp kr.13,64 pr m3 (13,64)
Engangsgebyr (tilkobling):
 Vann kr.7.350,- (uendret)
 Avløp kr.7.350,- (uendret)
Leie vannmåler:
Vannmålerleie kr.300,- pr år (358,90).
Kontrollgebyr for manglende avlesning av vannmåler settes til kr.500,-. (uendret)
Renovasjon (gebyr fastsettes av RTA AS):
Renovasjon – helårsabonnement kr.3 215,- pr år (tidligere 3.054,-)
Hytterenovasjon differensieres i kategorier ihht vedlagt brev fra RTA AS.
Kategori
Fast del
Volum del
Sum årsgebyr
D- Std hytteabo
808
960
1.768
E- Innlandshytte
808
560
1.368
F- Innlandshytte NLF
808
200
1.008
Leie sorteringsbu
400
Slamgebyr:
 Slamgebyr årsavgift kr.1.280,- (1.230,-)
 Slamgebyr årsavgift fritidsbolig kr.640,- (615,-)
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Slamgebyr årsavgift tett tank kr.2.560,- (2.460,-)
Slamgebyr ekstra tømming kr.640,- pr m3 (615,-)
Slamgebyr nødtømming (innen 24t) kr.1.600,- pr gang (1.552,-)
Bomtur ekstra tømming kr.600,- pr gang (552)
Feieravgift:
Feieravgift kr.300,- pr år pr pipe (285,-)

c
d

e

f

h

Alle priser er oppgitt eksklusive mva.
Pris for leie av kommunale båtplasser økes med 10%, samt engangsgebyr for
venteliste kr.500,-.
Betalingssatser for Skolefritidsordningen SFO endres fra 1/8-2021 til følgende
satser.

Oppholdsbetaling i kommunale barnehager følger til enhver tid regjeringens makssatser. Satsen for 2021 er satt til kr.3.230,- pr mnd med virkning fra 1.1.2021.
Betaling for kost i kommunale barnehager holdes uendret på kr.350,- pr mnd.
Satser for tilskudd til private barnehager settes som følger:
Private barneha ger
Driftstilskudd heltidsplass pr år.
0-2 år
229 096,52
3-6 år
109 120,63
Nasjonale satser kapitaltilskudd
Godkjenningsår tom 2012
8 000
Godkjenningsår 2013-2015
14 500
Godkjenningsår 2016-2018
17 300
Godkjenningsår 2019-2021
18 100
Åpen barnehage Driftstilskudd (0-6 år)
6-15 timer sone 2
23 100
16 + timer sone 2
31 400

Øvrige kommunale gebyrer omtalt i gjeldende gebyrregulativ, økes generelt med
5%. De nye betalingssatsene gjøres gjeldende fra 1.1.2021 – gitt at de enkelte
gebyrregulativ ikke sier noe annet.

2 Bystyret godkjenner investeringsplan for 2021-2024 med brutto investeringsrammer
som vist i saksforarbeidet og tilhørende finansieringsplan som følger (beløp i hele
1 000)

Lånefinansiering tas opp ihht vedtatt finansreglement med nedbetalingstid på 30 år.

side 19 av 24

3 Det fastsettes følgende netto driftsrammer for handlingsprogram og økonomiplan 2021 2024 hvor første året legges til grunn for budsjettrammer for 2021

4 Det fremlagte forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 med budsjett
2021 for Risør kommune vedtas med de investeringer og netto driftsrammer som
fremkommer i saksforarbeidet.
Inndekning
Distriktstilskuddet på 9,3 mill. kr pr år. Legges inn i hele perioden 2021-24.
Forventet utbytte fra Agder Energi settes til 4,5 mill. kr i hele perioden 2021-24. Eventuell
underdekning tas fra egen fondsavsetning for Agder Energi (Gjelder særlig 2021)
Resterende inndekning tas fra disposisjonsfond (mest i 2021), mindre i 2022-24.
De enkelte postene:
5. Forslag med økonomiske budsjett-konsekvenser
a) Røysland-elevene
Dagens ordning med kjøp av skoleplasser fortsetter i hele Økonomiplan-perioden eller
inntil foreldre-grupper i området ønsker andre løsninger. Om mulig forhandles det fram
en lavere betaling med Tvedestrand kommune. Saken belyses grundig når Songe skole
legges ned høsten 2023.
Styrkes med 1,2 millioner kroner, jfr. Kommunedirektørens forslag til reduksjon.
b) Brannvesen, vaktordning og beredskap
Dagens brannberedskap i Risør beholdes. Styrkes med 500 000 – 1 000 000 kr, jfr.
Kommunedirektørens forslag til reduksjon.
c) Bemanning renhold
Nivået på kommunens renhold holdes på dagens nivå. Styrkes med 261 000-783 000 kr
i kommende år, jfr. Kommunedirektørens forslag til reduksjon.
d) Risør By AS
Kommunal støtte settes til 1 million kroner i 2021 og for 2022-24 til et beløp som tilsvarer
den private finansieringen. Støtten i 2022-24 settes til 750 000 kr.
e) Barnetrygden og sosialhjelp
Barnetrygden skal holdes utenfor sosialhjelp, jfr. vedtaket i bystyret fra 20. februar 2020
Styrkes med 800 000 kr årlig, jfr. Kommunedirektørens forslag til reduksjon.
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f) Det kirkelige fellesrådet, inkludert brannsikring av Risør kirke
Det kirkelige fellesrådet, inkludert brannsikring av Risør kirke forsetter med økonomiske
rammer som på dagens nivå.
Styrkes med 300 000 – 500 000 kr reduksjon, jfr. Kommunedirektørens forslag til
reduksjon.
g) Risør Akvarium
Risør Akvarium styrkes med 100 000 kr
h) Frelsesarmeen
Frelsesarmeens humanitære arbeid støttes med 50 000 kr.
i) Gatemusikanter
Ordningen med støtte til ungdom som gatemusikanter fortsetter, legges inn med 50 000
kr i 2021
j) Fair Play Agder medlemskap
Fair Play Agder skal bidra til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et
seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder. Målet er å jobbe med
arbeidsgivere og arbeidstakere på tvers av ulike bransjer. Risør kommune blir medlem
av Fair Play Agder. Tilføres 7000 kr i medlemsavgift.
k) Kunststipend
Ligger innen med 230 000 kr i hele perioden 2021-24
6. Tekstforslag:
a) 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.
b) Frivilligsentralen
Frivilligsentral skal drives med høy aktivitet og en god organisering av oppgavene. Det
statlige tilskuddet til Frivilligsentral brukes i sin helhet til lønn til frivilligkoordinator og drift
av Frivilligsentralen.
c) Voksenopplæringen VIRK
Risør kommune reforhandler avtalen med Agder fylkeskommune når den utløper. Det
vurderes lokalisering, og det vurderes positive synergier ved samlokalisering med Risør
videregående skole.
d) Velferdsteknologi
Risør kommune utvikler velferdsteknologi og e-helse som et fortsatt satsingsområde i
Risør. Risør kommune tar en rolle som pådriver for utviklingen i Østre Agder og Agder.
e) Helse og omsorg
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Korttidsavdelingene ved Frydenborgsenteret styrkes for å møte behovet. Risør
kommune arbeider videre med å opprette et lokal-tilbud for kommunal øyeblikkelig hjelp.
Saken vurderes i livsløpsutvalget.
f) Heltidskultur
Kommunens arbeid med heltidskultur og flere fulle stillinger fortsetter.
Kommunedirektøren forbereder en sak til bystyret når tilstrekkelig erfaring fra det
pågående arbeidet på området er høstet.
g) Ressurskrevende tjenester
Risør bystyre uttrykker stor bekymring og frustrasjon over at det statlige tilskuddet til
særlig ressurskrevende tjenester reduseres. Ordfører og kommunedirektør følger dette
opp.
h) Handle lokalt
Det opprettes et prosjekt som tilrettelegger for økt lokal handel ved kommunale innkjøp
innenfor de regler som gjelder for offentlige innkjøp.
i) Havbad og badstue
Risør kommunen arbeider videre i samspill med Risør Havbaderforening med mål om å
etablere et havbad og badstue i Risør sentrum.
j) Kommunestruktur
Risør kommune skal ikke bruke ressurser på utredning av kommunesammenslåing øst i
Agder (Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei)

k) Barnefattigdom
Dårlig økonomi svekker mulighetene for full deltakelse i samfunnet og
barnefattigdommen i Risør er høy. Bystyret ber kommunedirektøren forberede en sak
om tiltak mot barnefattigdom for behandling i livsløpsutvalg og bystyret.
l) Demensomsorg
Kommunedirektøren forbereder en sak til livsløpsutvalget der bemanningen og
tjenestenivået på demensavdelingen ved Frydenborgsenteret gjennomgås og vurderes.
På bakgrunn av utvalgets anbefalinger fremmes en sak til bystyret om økonomisk
styrking av demensomsorgen.
m) Forebyggende arbeid rettet mot ungdom, psykisk helse
Kommunedirektøren forbereder en sak til livsløpsutvalget der tiltak innen psykisk helse
rettes mot ungdom utredes. På bakgrunn av utvalgets anbefalinger fremmes en sak til
bystyret om økonomisk styrking av det forebyggende arbeid rettet mot ungdom og
psykisk helse. Fokuset er hverdagsmestering og hjelp til å komme seg ut i meningsfull
aktivitet.
n) Svømmehall
Planleggingsarbeidet med ny svømmehall påbegynnes Januar/februar 2021.
Planleggingsfasen skal ha et særskilt fokus på energi- og miljøbesparende løsninger,
fremtidsrettede driftsøkonomiske rammer og muligheter for å stimulere til lokale
anskaffelser i byggeperioden innenfor gjeldende lovverk.
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Kommunedirektøren legger frem en prosjektplan med framdriftsplan for bystyret i
Februar 2021 der politisk involvering fra start av prosjektet er ivaretatt. Ved eventuelt
behov for tilføring av ekstra midler legges dette frem som en sak for formannskapet.
o) Eiendomsskatt
Bystyret ber kommunedirektøren i løpet av første kvartal 2021, om å legge fram en
vurdering av de mulighetene som finnes for å gi eiendomsskatten en mer sosial profil.
p) Styrke barneskolene på Hope og Søndeled
Bystyret ber kommunedirektøren utarbeide en strategi for å styrke barneskolene på
Hope og Søndeled.
Strategien bør inkludere tilrettelegging for boligbygging, infrastruktur, lokketiltak for å
motivere barnefamilier til å flytte til kommunen, etc.
Strategien inkluderes i kommuneplan når denne revideres.
q) Pris for leie av kommunale båtplasser
Risør bystyret mener at våre brygger da må ha samme standard som sammenlignbare
brygger. Det er behov for visse "nødarbeider" på flere av de eldre bryggene for å unngå
personskader.
Miljø og teknisk utvalg foretar befaring for eventuell omprioriteringer av investeringer
(Vedlegg 7) eller for iverksetting av øyeblikkelige driftstiltak.
r) Landstrøm Dampskipsbrygga
Risør kommune har de siste årene hatt besøk av båter med betydelig størrelse som har
behov for å knytte seg til et landstrøms-anlegg på Dampskipsbrygga. Dette er alt fra
fiskebåter, Christian Radich, kystverket, båter fra forsvaret, forskningsbåter etc. Risør
kommune har tydelige målsetninger rundt klima og miljø i kommuneplanen. Nå er det
viktig å gå fra ord til handling også i miljøsaker.
Bystyret ber kommunedirektøren utrede mulighet for et landstrøms-anlegg i tilknytning til
Dampskipsbrygga. Kommunedirektøren kommer tilbake med et konkret forslag til
bystyremøte i april 2021.
s) El-ladning kjøretøyer
De siste årene har salg av el biler hatt en betydelig vekst. Det er forventet at nybilsalget
av el biler vil være over 50% i 2021 og noen bil importører varsler opp mot 90% av.
Dagens regjering har som målsetning at det ikke skal selges fossilbiler etter 2025.
Risør kommune har i dag begrenset med lademuligheter, og ingen hurtigladere. Gode
tilbud for å lade kjøretøyer for fastboende eller for de som kommer og besøker oss vil
øke attraktiviteten til Risør kommune.
Kommunedirektøren utreder mulighet for el-ladning av kjøretøyer inkl. etablering av
hurtigaldere. Kommunedirektøren kommer tilbake med et konkret forslag til bystyremøte
i april 2021.
t) Service/tømmeanlegg for bobiler
Bystyret vedtar at det bygges et service/tømmeanlegg tilknyttet bobil-partkeringen på
Tjenna. Kommunedirektøren får i oppgave å presentere alternativer til et anlegg i
bystyrets marsmøte.
u) Kyststi
Risør kommune setter inntekter fra salg av Tollboden på fond til kyststien fra Flisvika til
Randvik.
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v) Røysland-elevene
Risør kommune går i forhandlinger med Tvedestrand kommune om betalingssatser for
Røyslandselevene.
w) Parkeringsvakt
Risør kommune leier inn parkeringsvakt sommeren 2021. Dette er viktig for å sikre flyt i
trafikken, økt trafikksikkerhet og sikrer inntjening til Risør kommune.
x) Skatepark/nærmiljøanlegg
Risør kommune øker rammen til investering til skatepark og nærmiljøanlegg med
700 000 kr. (fra 5,8 mill til 6,5 mill). Inndekning/finansiering: Merverdiavgift 140 000 kr og
lån 560 000kr.
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