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Flere eldre, og stadig færre barn

Budsjet 2020 og økonomiplan 2020-2023

 Vi må forberede oss på et budsjet  hor mer ressurser må prioriteres  på  else og 
omsorgstjenestene, og mindre på skole og barne age. Årsaken er stor økning i 
antall eldre, og stadig færre barn. Handlingsrommet for å sikre oss for fremtden 
kreher prioritering, sier rådmann Nina Bordi Øhergaard. 

 
I rådmannens budsjetorslag foreslåes det å legge ned skolene i Jarford og på 
Jakobsnes. Kommunalsjef for opphekst, Arnulf Ingerøyen, peker på at ressursbruken i 
skolen må  reduseres i takt med synkende elehtall.
 

 Nedleggelsen ah  skolene hed Jarford og Jakobsnes opphekstsenter hil med 
rådmannens budsjetorslag  iherksetes fra og med neste skoleår, i august 2020. 
Vi blir færre barn i fremtden, og hi må  a en skolestruktur som fører tl at 
ressursene hi  ar i skolen  utnytes eeektht tl god underhisning. De 10 siste 
årene  ar elehtallet gåt ned med om lag 200 barn, sier kommunalsjef Arnulf 
Ingerøyen.

 
Innenfor  else, omsorg og helferd hil man i budsjet 2020 fortsat  a fokus på 
forsharlige tjenester tl befolkningen.
 

  Vi skal med dete budsjetet ta grep for å sikre en bærekrafig  else- og 
omsorgstjeneste. Det blir et stort fokus på  elsefremmende og forebyggende 
arbeid, og mestring ah eget lih. Vi skal gi forsharlige lohpålagte tjenester, men 
med færre ressurser i fremtden. Vår største utordring er mangel på sykepleiere 
og leger, dete er kritsk kompetanse for kommunen som påhirker kommunens 
ehne tl å oppfylle lohkrah, sier kommunalsjef for  else, omsorg og helferd 
Elisabet  Larsen.

 
Rådmannens forslag tl budsjet for 2020 og økonomiplan 2020-2023 bygger på 
eksisterende planherk, og planer under arbeid.
 

 Det skal hære samshar mellom de planene som kommunestyret hedtar og 
ressursbruken i kommunen. Mye ah forutsetningene i rådmannens 
budsjetorslag er forankret i kommuneplanen, samt i de strategisk planene for 
 else, omsorg og helferd og strategisk plan for opphekst som er under arbeid, sier
rådmann Nina Bordi Øhergaard.

 
Trygg økonomisk styring er grunnlaget for budsjetorslaget.
 

 Trygg et og forutsigbar et i økonomien er hiktg for å sikre gode tjenester. Det 
ahsetes midler tl fremtdige inhesteringer og uforutsete  endelser i dete 
budsjetorslaget. Det er nødhendig for å bygge et økonomisk  andlingsrom, sier 
økonomisjef Shan ild Apeland Lande.
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Fakta om budsjet  2 2 og økonomiplan  2 2- 2 3.

For  ele budsjetet og økonomiplanen se denne lenken: 

Diherse utrekk fra drif og inhesteringer:
 

 Det er 934 millioner i drifsutgifer.
 299 millioner går tl  else, omsorg og helferd.
 285,5 millioner skal brukes på kultur og opphekst.
 Lånegjeld per innbygger hil hære 77.716,- i 2020, og kommunen hil  a en neto 

lånegjeld på 146 %. Sammenlignbare kommuner  ar 95,6 % i neto lånegjeld.
 Det setes ah 3,3 millioner kroner for å rihe Malmklang.
 Det er sat ah 45 millioner kroner for å bygge nye Kirkenes barne age.
 Det er 10 millioner tl  berpakke i distriktene i 2020 og 2021.

For yterligere kommentarer kontakt økonomisjef Shan ild Apeland Lande på telefon 98640369 eller 

mail sap@shk.no


