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Budsjett 2021 og handlingsprogram/økonomiplan 2021-24 
 
Innspill fra Risør Arbeiderparti 
 
Generelt 
 
Budsjettforslaget er stramt og krevende i forhold til kommunens ambisjoner om et best 
mulig tjenestetilbud og befolkningens forventninger. Det er gjort en god jobb fra 
kommunedirektørens side for å balansere budsjettet og åpenbart også strammet inn i 
forhold til enhetenes ønsker og ambisjoner. Dette er spesielt krevende når de fleste deler av 
kommunes virksomhet preges sterk av korona-situasjonen og smittevern. 
 
Det er ikke helt enkelt å vurdere inntektsrammene for budsjettet. Kommunens inntekter 
rommer noen kjente, men også relativt mange ukjente faktorer. Usikkerheten forsterker seg 
utover i fireårsperioden. Et mulig regjeringsskifte neste år kan også gi nye rammebetingelser 
for kommuneøkonomien. Samtidig er vi usikre på langtidseffektene av korona på 
næringslivet vårt, og dermed forventa skatteinngang. 
 
Det er prisverdig at kommunedirektøren heller mot det kjente og realistiske når 
inntektsrammene settes, men vår vurdering er at kommunedirektøren også heller mer mot 
det pessimistiske enn optimistiske. Blant annet mener vi at distriktstilskuddet kan ligge inne 
hele økonomiplan-perioden (ikke bare i 2022 og 2023, men også i 2024). Hva som skjer med 
distriktstilskuddet er for usikkert til at vi tar det ut i 2024 slik også kommunedirektøren 
skriver.  
 
Agder Energi har nettopp gjennomført et eiermøte som også tyder på langt bedre tider enn i 
2019, et år der det tidlig var varslet lavt utbytte på grunn av store investeringer både i nett 
og kraftutbygginger. Nå er mange av investeringene unnagjort i selskapet. Vi har ikke 
kontroll over værforhold og kraftpriser (som nå er og en stund har vært ekstremt lave), men 
selskapets utvikling er positiv. Vi vil derfor allerede nå antyde at ordinært utbytte til Risør 
kommune øker i det vi forventer at resultatet bedres på grunn av salg av virksomhet/eide 
selskaper. I tillegg mener vi at vi i 2021 kan hente et tilskudd fra Agder Energi-fondet som 
kommunen nettopp har lagt til side for å jevne ut varierende (lave) utbytter i Agder Energi. 
For årene etter, 2022, 2023 og 2024, kan vi kanskje legge utbyttet på 4,5 millioner kroner 
som en forventning.  
 
Vi foreslår foreløpig ingen direkte inndekning av våre nye tiltak i budsjettet og 
økonomiplanen, men mener at vi kan hente noe mer fra disposisjonsfondet gitt de noe 
pessimistiske inntektsrammene. 
 
Vi vil i tillegg gi følgende innspill til budsjettet. Innspill vi vil diskutere med andre partier og 
foredle fram mot budsjettbehandlingen i bystyret. 
 
 
 



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. 
 
Skole og oppvekst 
Drift legges opp etter elevtall. Men det viktigste er uansett å sikre at elevene får den 
undervisningen de har krav på og at de har et godt og trygt læringsmiljø. 
 
Kunststipendet 
Risør kommunes kunststipend gjenopprettes med en budsjettpost på 230 000 kr. 
 
Gatemusikanter 
Ordningen med støtte til ungdom som gatemusikanter fortsetter, legges inn med 50 000 kr 
 
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. 
 
Frivilligsentralen 
Viktig å opprettholde en Frivilligsentral med høy aktivitet, og bruke de øremerkede midlene 
til en god organisering av oppgavene. Må tilføres mere ressurser enn 20 prosent av en full 
stilling. 
 
Voksenopplæringen VIRK 
Reforhandle avtalen med Agder fylkeskommune når den utløper. Vurdere plassering, 
inkludert synergier ved samlokalisering med Risør videregående skole. 
 
Velferdsteknologi 
Utvikle dette videre som et satsingsområde i Risør og med Risør som en pådriver for 
utviklingen i Østre Agder og Agder. 
 
Barnetrygden og sosialhjelp 
Vi står på vedtaket i bystyret fra 20. februar 2020 som sier at barnetrygden skal holdes 
utenfor sosialhjelp. 
 
Helse og omsorg 
Korttidsavdelingene bør styrkes for å møte behovet. 
 
 


