Sak 20/73 ØP/HP/budsjett 2021

Da skal vi politikere nok en gang behandle ØP/HP 20-24 og budsjett for 2021. Siden vi fikk ut
underlagene sist uke, har Høyre som flere andre partier jobbet med budsjettet. Vi har fått oversendt
et stramt budsjett, med forholdsvis lite handlingsrom, både for administrasjonen og for oss
politikere. Kanskje ikke så stramt som vi hadde forventet, og det er positivt.
Høyre kommer i dag til å stemme for innstillingen til kommunedirektøren i saken, men Høyre
kommer til å fremme et alternativt budsjett under endelig behandling i bystyre 17 des. Om dette blir
et rent Høyre budsjett eller om vi legger det frem sammen med andre partier er ennå uavklart.
Noen få kommentarer til budsjettet/HP så langt
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Skole kretsen på Røysland er igjen kommet opp som en sak. Kommunedirektøren ønsker
å flytte denne kretsen til RK/Søndeled. En besparelse på kr 1,2 mill. Vi i Høyre ønsker at
denne skolekretsen får fortsette i Tvedestrand. Vi mener at foreldre og brukere må bli
hørt, og at det veier tyngre enn økonomi i denne saken. Vi politikere får finne inndekning
for denne posten i fremtidige budsjetter.
Så har vi prosjektet «Balanse 24» hvor vi har som en målsetning å spare inn kr 50 mill
over 4 år. Det er bra å se at kommunedirektøren har tatt tak og iverksatt tiltak for å nå
denne målsetningen. Likevel vil jeg utfordre kommunedirektøren i den pågående
nedbemanningsprosessen, at han ser kritisk over hele organisasjonen, og at det blir
vurdert kutt også i administrative og i lederstillinger.
Alt tyder på at vi går en ny «koronasommer» i møte. Høyre mener at RK må bli enda mer
på tilbudssiden når det gjelder besøkende og turister. Noen nøkkel ord er båtturisme,
parkering, el ladning og ikke minst bobilparkering. Høyre kommer derfor til å fremme
flere forsalg for å legge forholdene enda mer til rette for besøkende og turister. Bla vil vi
fremme et forslag om å bygge et service senter på Tjenna for bobiler, som vi håper vi kan
få bystyre med på.
Høyre registrer også at det er planlagt en Skatepark på Kjempesteinsmyra i 2021. Dette
er et etterlengtet tiltak som vi vet vil bli godt mottatt av kommunens innbyggere. Flott
møteplass for en voksende uorganisert aktivitet, og som vil treffe flere 100 av våre
innbyggere i alle aldre.
Høyre kommer også til å fremme et forslag om å sette ned en hurtigarbeidende
arbeidsgruppe for å fremskynde bygging av nytt svømmebasseng. Slik det ligger inne i
ØP/HP nå, er det planlagt i 2023. Dette var en av de store sakene under fjorårets
valgkamp, og da virket det som det var en tverrpolitisk enighet om å få dette til. Høyre
håper at vi får med et samlet bystyre på dette forslaget.
Vi registrerer også at Kommunedirektøren sier noe en mulig kommunesammenslåing. Jeg
skal ikke gå innpå alle argumenter for og imot her, men det er en diskusjon som Risør
Høyre vil ønske velkommen.

