
 

 

Samla saksframstilling med formannskapet si innstilling 

Ål kommune   Arkivreferanse: 2022/2462-9 

Saksbehandler: Karsten Popp Dideriksen 

 

Saksgang 

Saksnummer Utval Møtedato 

66/22 Formannskapet 02.11.2022 

80/22 Formannskapet 07.11.2022 

 Kommunestyret     

 

Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023 - 2026 
 
 

Rådmannens innstilling 
Ingen 
 

 
Saka vert avgjort av: 
Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1 Økonomiplan og budsjett 2023-2026 - Framlegg frå administrasjonen 18.10.2022 
2 Vedlegg 1 - Budsjettskjema 1A og 1B - tekstdel 
3 Saksprotokoll Innspel frå SUKO til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 
4 Saksprotokoll Innspel frå SHO til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 
5 Saksprotokoll Innspel frå STNR til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 

   

Dokument i saka:    
Innstillingane frå sektorutvalsmøta 25.10.2021 blir ettersendt så snart dei er klar. 
 

Saksopplysningar:   
Rådmann presenterte økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023 på politisk arbeidsdag tysdag 
den 18. oktober. 
Formannskapet, som økonomiplanutval, held sin årlege budsjettkonferanse 2. og 7. november, der 
dei går gjennom rådmannen sitt framlegg. Økonomiplan og budsjett blir lagt ut til offentleg høyring 
etter handsaming i formannskapet. 
 

Økonomiske konsekvensar: 
Vurderingar omkring dei ymse postane i budsjettet, er gjort i økonomiplandokumentet 
 
Ål, 24.10.2022 
 
Karsten Dideriksen 
rådmann 



 

 
Formannskapet har behandla sak 66/2022 i møte den 02.11.2022 
 
Behandling  
Gjennomgang av justeringar sidan oktober - inkl. skjema 1A, 1B, 2A og 2B som ligg som vedlegg. 
Gjennomgang av innspel frå sektorutvala - ligg som vedlegg til saka. 
 
Innspel frå gruppeleiarane: 
 
Framlegg frå Tore Bøygard (Ap): 
Budsjett 2023  
Drift 
 
SHO. 
1.    Grunnbemanning Ål legekontor 0,8% stilling kr. 600.000 
Finansiert med auka inntekt eigedomsskatt 
2.    Grunnbemanning aktivitør kr. 650.000 
Finansiert med auka inntekt eigedomsskatt  
3.  Grunnbemanning, økonomiplan 2024 - 2026 kr. 1.200.000 i årlege løyvingar 
 
KYRKJA. 
IKT lisensar, eingongsinvestering kr. 80.000 
Finansiert frå disposisjonsfondet 
 
SUKO. 
1.    Bemanning for full barnehagedekning kr. 400.000 
Finansiert av integreringsmidlar 
2.    Språkressurs barnehage kr. 290.000 
Finansiert av integreringsmidlar 
3. Skulemat 2 dagar i 35 veker kr. 1.800.000 
Finansiering ...... 
 
LÆRLINGAR. 
       3 nye lærlingar kr. 600.000 
Finansiering ....... 
 
KULTUR: 
1. Prosjekt folkemusikk kr. 50.000 
2. SPRANG 40% stilling årleg kr. 290.000 
Finansiering ...... 
  
Investering: 
Uteområde Nedre-Ål skule kr. 8.500.000 
Økonomiplan 2024 – 2026, med oppstart 2024 
  
STRAUMSTØTTE. 
Stramstøtte til næringslivet. 
Dagens ordning 80% over 60 øre 
  



REKRUTTERING I ÅL KOMMUNE. 
Kommunestyret ber rådmann sette ned ei breitt samansatt arbeidsgruppe frå administrasjon og 
tillitsvalte for å fremme forslag til: 
•    Tiltak for å behalde tilsette i Ål kommune. 
•    Tiltak for å rekruttere nye tilsette til Ål kommune. 
Dette i tillegg til eksisterande tiltak. 
Forslag til tiltak skal leggjast fram til politisk behandling i kommunestyret april 2023. Tiltaka skal 
innehalde kostnader for kvart tiltak. 
Tiltak som eventuelt blir sett i gang i løpet av 2023 blir dekka frå disposisjonsfondet. 
Kostnader utover 2023 blir innarbeidd i budsjett frå 2024. 
  
Framlegg frå Ole Egil Trintrud (Sp): 
Budsjettframlegg for 2023-2026  frå Ål Senterparti. 
 
Drift: 
1. Sprang: (Vidareføring i 2023 med) 290 tusen finansiert ved mindre avsetning til disposisjonsfond. 
2. Tidleg innsats i skulen:  1050 tusen i 2023 finansiert ved  ………… 
3. IKT oppvekst: 1,2 millionar i 2023 finansiert ved ……….. 
4. Felles møtetid i barnehagen: 220 tusen i 2023 finansiert ved…………. 
5. Grunnbemanning ved Ål legekontor:  600 tusen i 2023 finansiert ved ……….. 
6. Reisestønad til personar med nedsett funksjonsevne: 100 tusen i 2023 ved mindre avsetningar til 
disposisjonsfondet. 
7. Ekstra økonomisk stønad, sosialhjelp "pårørandestøtte": 600 tusen for 2023  finansiert ved mindre 
avsetning til disposisjonsfond. 
8. Prosjektgruppe-folkemusikk og tradisjonsdans: 50 tusen i 2023, finansiert frå mindre avsetning til 
disp.fond. 
9. Storhelg i Hallingdal: 50 tusen i 2023 (og eventuelt vidare), finansiert ved……….. 
10. Nedbetaling av gjeld: 30 millionar teke frå disposisjonsfondet. 
11. Nydyrkingsfond 250 tusen i 2023, 400 tusen frå 2024, finansiert frå næringsfondet 
 
 
Investering; 
1. Uteområde Nedre-Ål: 3 millionar i 2023 - 5,5 millionar i 2024. 
Finansiert i 2023 med 1,6 millionar frå utskifting av stolar i Storesalen og 1,4. millionar frå mindre 
avsetning til disposisjonsfond. 
2. Stolar i Storesalen: 1,6 millionar i 2024. 
3. Sireåne bustadfelt: 1 million i 2024. 4 millionar i 2025. 
4. Skattebøl skule: 1 million i 2023. Finansiert ved mindre avsetningar til disposisjondfond. 2 millionar 
i 2024. 
  
Framlegg frå Jørund Li (H): 
Drift og innvestering. 
Høgre ynskjer ein fastpris på straum på kr 0,40 pr kWh. Ein vil at det skal lagast ein handlingsregel for 
bruk av inntekter frå kraftverket.  
Høgre foreslår at eigedomsskatten for hus og hytter senkast frå 3 til 0,5 promille. Kostnad 11,2 
millionar tatt frå disposisjonsfond. 
  
Framlegg frå Marit Sehl (SV): 
Auke teknisk stilling Ål kulturhus: kr. 280.000 
  
Framlegg frå Tore Arnegard (RMF): 

• Reisestønad bør prioriterast årleg med kr 100.000 tatt frå disposisjonsfondet. 



  
Votering: 
Det vart ikkje votert. 
Formannskapet fattar innnstilling i saka i møte 07.11.2022. 
 
Vedtak: 
Innstillinga frå formannskapet blir fatta i møtet 07.11.2022. 
  
 
 
 

Formannskapet har behandla sak 80/2022 i møte den 07.11.2022 
 
Behandling  
Framlegg frå Sosialistisk Venstreparti: 
SUKO: 
Investering: 
*  Uteområde Nedre-Ål skule:  3 mill. i 2023, 5,5 mill. i 2024 finansiert frå disposisjonsfond 
*  Skattebøl skule oppgradering:  1 mill. i 2023, 2 mill. i 2024 finansiert frå disposisjonsfond 
Drift: 
*  Bemanning full barnehagedekning:  Kr 400 000 finansiert frå disposisjonsfond 
*  Språkressurs i barnehage.  Kr 290 000 finansiering frå integreringsmidlar 
*  Felles møtetid barnehage:  Kr. 220 000 finansiert frå disposisjonsfond 
*  Lønsmidlar SPRANG:  Kr. 290 000 finansiert frå disposisjonsfond 
*  Teknisk stilling Ål kulturhus:  Kr. 280 000 finansiert frå disposisjonsfond 
 
SHO: 
Investering: 
*  Basseng helsetunet:  Kr 100 000 finansiert frå disposisjonsfond 
Drift: 
*  Grunnbemanning legekontor:  Kr. 600 000 finansiert frå disposisjonsfond 
*  Grunnbemanning aktivitør helsetunet:  Kr. 650 000 finansiert frå disposisjonsfond 
*  Reisestøtte til personar med nedsett funksjonsevne:  Kr. 100 000 finansiert frå disposisjonsfond 
*  Omsorgsstønad: 1,2 mill. finansiert frå disposisjonsfond 
 
Lærlingar:  3 nye lærlingar, kr. 600 000 finansiert frå disposisjonsfond 
 
Kyrkja: 
IKT-lisensar:  Kr. 80 000 finansiert frå disposisjonsfond 
 
Eiendomsskatt: 
Blir ståande på dagens nivå 
 
 
Framlegg frå Høgre: 
Eigedomsskatt blir redusert frå 3 til 0,5 promille 
  
Framlegg frå Senterpartiet: 
Investering: 

• Uteområde Nedre-Ål:  3 millionar i 2023- 5,5 millionar i 2024. Finansiert i 2023 med 1,6 
millionar frå utskifting av stolar i Storesalen og 1,4. mill. ved auka overføring frå Ål Kraftverk. 



• Stolar i Storesalen:  1,6 millionar i 2024. 

• Sireåne bustadfelt:  1 million i 2024. 4 millionar i 2025. 

• Skattebøl skule:  1 million i 2023. Finansiert ved 1 mill. frå avsetning til Enøk i eigne bygg. 2 
millionar i 2024. 

• Investeringsprosjekt nr. 145 Ål Helsetun:  Forprosjekt omsorgsbustader-basseng med 300 
tusen vert finansiert i 2023. Finansiering ved midlar frå Enøk i eigne bygg. 

Drift: 

• Sprang:  Vidareføring i 2023 med 290 tusen finansiert ved mindre avsetning til 
disposisjonsfond 

• Tiidleg innsats i skulen:   5/12 av 1050 tusen i 2023 finansiert frå disposisjonsfondet 

• IKT oppvekst:  5/12 av 1,2 millionar i 2023 finansiert frå disposisjonsfond 

• Felles møtetid i barnehagen:  5/12 av 220 tusen i 2023 finansiert frå disposisjonsfond 

• Grunnbemanning ved Ål legekontor:  600 tusen i 2023 finansiert  frå 
disposisjonsfond. Innarbeidast vidare framover. 

• Reisestønad til personar med nedsett funksjonsevne:  100 tusen i 2023 ved mindre 
avsetningar til disposisjonsfondet. Vert å innarbeide vidare 

• Ekstra økonomisk stønad, sosialhjep / omsorgsløn:  600 tusen for 2023 finansiert ved mindre 
avsetning til disposisjonsfond 

• Prosjektgruppe-folkemusikk og tradisjonsdans: 50 tusen i 2023, finansiert frå mindre 
avsetning til disposisjonsfond 

• Storhelg i Hallingdal:  50 tusen i 2023, finansiert ved mindre avsetning til disposisjonsfond. 
Vert sidan å innarbeide i budsjett. 

• Nydyrking:  250 tusen i 2023 og med 400 tusen frå 2024 med finansiering frå næringsfondet. 

• Straumrabattar:  Rabatt for næringsliv og hushaldningar. Viser til handsaming i 
Kraftverkstyret 07.11.22. 

• Reduksjon i eigedomsskatt for hushaldingar og fritidsbustadar:  Reduksjon frå 3 promille til 2 
promille i 2023. 

  
Framlegg frå Arbeiderpartiet: 
Investering: 
*  Uteområde Nedre-Ål skule:  Kr. 8.500.000 i Økonomiplan 2024 – 2026 med oppstart 2024 
*  Straumstøtte:  Alt. 2, minus til hushaldning 
*  Lærlingar:  3 nye lærlingar kr. 600.000 finansiert frå disposisjonsfond 
*  Rekruttering i Ål kommune:  Sjå eige forslag. 
 
Kultur: 
*  Tilskot frivillige lag:  Kr. 50.000 
 *  Prosjekt folkemusikk:  Kr. 50.000 
*  SPRANG 40% stilling varig:  Kr. 290.000 
*  Læremiddel:  1,2 mill – disposisjonsfond 
*  Turstig  finansiering bru Breie – Kleivi – Investering 4 millionar økonomiplan frå 2024 
 
Rekruttering i Ål kommune: 
Kommunestyret ber rådmann sette ned ei breitt samansatt arbeidsgruppe frå administrasjon og 
tillitsvalte for fremme forslag til: 
•    Tiltak for å behalde tilsette i Ål kommune 
•    Tiltak for å rekruttere nye tilsett til Ål kommune 
Dette i tillegg til eksisterende tiltak. 
Forslag til tiltak skal leggjast fram til politisk behandling i kommunestyret 19. april 2023. Tiltaka skal 
innehalde kostnader for kvart tiltak.    



 
Tiltak som eventuelt blir sett i gang i løpet av 2023 blir dekka frå disposisjonsfondet. 
Kostnader utover 2023 blir innarbeidd i budsjett frå 2024. 
 
 
  
Drift 
SHO: 
*  Grunnbemanning Ål legekontor 0,8 stilling:  Kr. 600.000 finansiert med auka inntekt 
eiendomsskatt  
*  Grunnbemanning Aktivitør:  Kr. 650.000 Finansiert med auka inntekt eiendomskatt    
*  Grunnbemanning økonomiplan 2024-2026:  Kr. 1.600.000 årleg 
  
KYRKJA: 
IKT lisensar:  Eingongsinvestering kr. 80.000 finansiert frå disposisjonsfond 
  
SUKO. 
Bemanning for full barnehagedekning:  Kr. 400.000 finansiert av integreringsmidlar 
Språkressurs barnehage:  Kr. 290.000 finansiert av integreringsmidlar 
Skulemat 2 dagar i 35 veker:  Kr. 1.200.000 finansiering frå disposisjonsfond 
  
 
Votering: 
Investering: 

• Uteområde Nedre-Ål skule: 3 millionar i 2023- 5,5 millionar i 2024. 
Start i 2023.  3Sp, 1H, 1SV 
Finansiert i 2023 med 1,6 millionar frå utskifting av stolar i Storesalen og 1,4 millionar ved 
auka overføring frå Ål Kraftverk.  3Sp, 1H, 1SV 

• Stolar i Storesalen: 1,6 millionar i 2024.  3Sp, 1H, 1SV 

• Sireåne bustadfelt: 1 million i 2024. 4 millionar i 2025.  Mot 1 Ap (Vestenfor) 1SV 

• Skattebøl skule: 1 million i 2023. Finansiert ved 1 mill. frå avsetning til Enøk i eigne bygg. 2 
millionar i 2024. 3Sp, 1H, 1SV 

• Investeringsprosjekt nr. 145 Ål Helsetun: Forprosjekt omsorgsbustader-basseng med 100 
tusen vert finansiert i 2023. Finansiering ved midlar frå Enøk i eigne bygg.  3Sp, 1H 

• Turstig - Breie - Kleivi. 4 mill i 2024.  Samrøystes 

• Torpo - Wangen - næringsområde.3 mill i 2023 og 4 mill i 2024.  Samrøystes 

• Gangveg - Torpo næringsveg    -1 800 000 i 2023   Samrøystes 

• Gangveg - bru - Lya - Torpo kyrkje       -4 800 000 i 2024.  Samrøystes 

• ENØK-reduksjon    -1 000 000 i 2023.  Mot 1 SV og 2 Ap 
  

Drift: 

• Sprang: Vidareføring i 2023 med 290 tusen finansiert ved mindre avsetning til 
disposisjonsfond. Samrøystes. 

• Tidleg innsats i skulen:  5/12 av 1050 tusen i 2023 finansiert frå disposisjonsfond.  3Sp, 1H, 
1SV 

• IKT oppvekst: 5/12 av 1,2 millionar i 2023 finansiert frå disposisjonsfond.  3Sp, 1H, 1SV 

• Felles møtetid i barnehagen:  5/12 av 220 tusen i 2023 finansiert ved disposisjonsfond.  3Sp, 
1H, 1SV 

• Skulemat 2 dagar i veka Ål ungdomsskule.  800.000 i 2023.  3Sp, 1H 

• Bemanning for full barnehagedekning:  Finansiert av integreringsmidlar kr. 400 
000.  Samrøystes 



• Språkressurs barnehage:  Finansiert av integreringsmidlar kr. 290.000.  Samrøystes 

• Nytt læreverk. 1,2 millionar.  Samrøystes 

• Grunnbemanning ved Ål legekontor:  600 tusen i 2023 finansiert frå disposisjonsfond. 
Innarbeidast vidare framover.  Samrøystes 

• Reisestønad til personar med nedsett funksjonsevne: 100 tusen i 2023 ved mindre 
avsetningar til disposisjonsfondet. Vert å innarbeide vidare.  Samrøystes 

• Grunnbemanning Aktivitør:  Varig finansiert med auka inntekt eiendomskatt kr. 650 000. 
Samrøystes  

• Ekstra økonomisk stønad, sosialhjelp / omsorgsløn:  600 tusen for 2023 finansiert ved mindre 
avsetning til disposisjonsfond.  3Sp, 1H, 1SV 

• Prosjektgruppe folkemusikk og tradisjonsdans: 50 tusen i 2023, finansiert frå mindre 
avsetning til disposisjonsfond.  2Ap, 3Sp, 1H 

• Storhelg i Hallingdal:  50 tusen i 2023 finansiert ved mindre avsetning til disposisjonsfond. 
Vert sidan å innarbeide i budsjett.  Samrøystes 

•  3 nye lærlingar  kr. 600.000.  2Ap, 1H, 1SV 

• Nydyrking:  250 tusen i 2023 og med 400 tusen frå 2024 med finansiering frå 
næringsfondet.  3Sp, 1H, 1SV 

• Straumrabattar:  Rabatt for næringsliv og hushaldningar. Viser til handsaming i 
Kraftverksstyret 07.11.22 

• Reduksjon i eigedomsskatt for hushaldningar og fritidsbustadar:  Reduksjon frå 3 promille til 
2 promille i 2023. 3Sp, 1H 

• IKT-lisensar kyrkja:   80 000 frå disposisjonsfond 2023.  Samrøystes 
  

Rekruttering i Ål kommune: 
Kommunestyret ber rådmann sette ned ei breitt sammensatt arbeidsgruppe frå administrasjon og 
tillitsvalte for å fremme forslag til: 
•    Tiltak for å behalde tilsette i Ål kommune. 
•    Tiltak for å rekruttere nye tilsette til Ål kommune. 
Dette i tillegg til eksisterande tiltak. 
Forslag til tiltak skal leggjast fram til politisk behandling i kommunestyret 19. april 2023. Tiltaka skal 
innehalde kostnader for kvart tiltak. 
Tiltak som eventuelt blir sett i gang i løpet av 2023 blir dekka frå disposisjonsfondet. 
Kostnader utover 2023 blir innarbeidd i budsjett frå 2024. Samrøystes 
  
I tabellform: 
  



 
          

 
                         

 
  
  
  

 
  
 
 



 
Økonomiplanutvalet / formannskapet si innstilling: 
  
Investering: 

• Uteområde Nedre-Ål skule:  3 millionar i 2023 - 5,5 millionar i 2024. 
Start i 2023. Finansiert i 2023 med 1,6 millionar frå utskifting av stolar i Storesalen og 1,4 
millionar ved auka overføring frå Ål Kraftverk. 

• Stolar i Storesalen:  1,6 millionar i 2024.  

• Sireåne bustadfelt:  1 million i 2024. 4 millionar i 2025.  

• Skattebøl skule:  1 million i 2023. Finansiert ved 1 million frå avsetning til Enøk i eigne bygg. 2 
millionar i 2024.  

• Investeringsprosjekt nr. 145 Ål Helsetun:  Forprosjekt omsorgsbustader-basseng med 300 
tusen vert finansiert i 2023. Finansiering ved midlar frå Enøk i eigne bygg.  

• Turstig - Breie - Kleivi:  4 millionar i 2024.  

• Torpo - Wangen - næringsområde:  3 millionar i 2023 og 4 millionar i 2024.  

• Gangveg - Torpo næringsveg:  -1 800 000 i 2023. 

• Gangveg - bru - Lya - Torpo kyrkje:   -4 800 000 i 2024.  

• ENØK-reduksjon:   -1 000 000 i 2023. 
 

 
  
Drift: 

• Sprang:  Vidareføring i 2023 med 290 tusen finansiert ved mindre avsetning til 
disposisjonsfond. 

• Tiidleg innsats i skulen:  5/12 av 1050 tusen i 2023 finansiert ved disposisjonsfond. 

• IKT oppvekst:  5/12av 1,2 millionar i 2023 finansiert ved disposisjonsfond. 

• Felles møtetid i barnehagen:  5/12 av 220 tusen i 2023 finansiert ved disposisjonsfond. 

• Skulemat 2 dagar i veka Ål ungdomsskule:   Kr. 800.000 i 2023.  

• Bemanning for full barnehagedekning:  Kr. 400.000 finansiert av integreringsmidlar. 

• Nye læreverk:  1,2 millionar. 

• Grunnbemanning ved Ål legekontor:   Kr. 600 tusen i 2023 finansiert ved 
disposisjonsfond. Innarbeidast vidare framover. 

• Reisestønad til personar med nedsett funksjonsevne: 100 tusen i 2023 ved mindre 
avsetningar til disposisjonsfondet. Vert å innarbeide vidare.  

• Grunnbemanning Aktivitør:  Varig finansiert med auka inntekt eiendomskatt kr. 650.000. 

• Ekstra økonomisk stønad, sosialhjep/ omsorgsløn:  600 tusen for 2023 finansiert ved mindre 
avsetning til disposisjonsfond.  

• Prosjektgruppe folkemusikk og tradisjonsdans: 50 tusen i 2023, finansiert frå mindre 
avsetning til disposisjonsfond. 

• Storhelg i Hallingdal:  50 tusen i 2023, finansiert ved mindre avsetning til disposisjonsfond. 
Vert sidan å innarbeide i budsjett. 

• 3 nye lærlingar:  Kr. 600.000. 

• Nydyrking:  250 tusen i 2023 og med 400 tusen frå 2024 med finansiering frå næringsfondet.  

• Straumrabattar:  Rabatt for næringsliv og hushaldningar. Viser til handsaming i 
Kraftverksstyret 07.11.22. 

• Reduksjon i eigedomsskatt for hushaldningar og fritidsbustader: Reduksjon frå 3 promille til 2 
promille i 2023. 

• IKT-lissensar kyrkja:  Kr. 80 000 frå disposisjonsfond 2023. 
  



Rekruttering i kommunen: 
Kommunestyret ber rådmann sette ned ei breitt samansatt arbeidsgruppe frå administrasjon og 
tillitsvalte for fremme forslag til: 
•    Tiltak for å behalde tilsette i Ål kommune 
•    Tiltak for å rekruttere nye tilsett til Ål kommune 
Dette i tillegg til eksisterende tiltak. 
Forslag til tiltak skal leggjast fram til politisk behandling i kommunestyret 19. april 2023. Tiltaka skal 
innehalde kostnader for kvart tiltak. 
Tiltak som eventuelt blir sett i gang i løpet av 2023 blir dekka frå disposisjonsfondet. 
Kostnader utover 2023 blir innarbeidd i budsjett frå 2024. 
  
  
 
 
 
 


