Forklaring til opposisjonens budsjettforslag.
Frigjorte midler/ Økte inntekter
(Excel ark, rad 6) Ullensaker kommune har kommet i en økonomisk situasjon der man enten
må velge mellom å kutte i driftsbudsjettene til skole, helse- og omsorg og andre kommunale
tjenester eller øke kommunens inntekter. Ullensaker Arbeiderparti er imot innføring av
eiendomsskatt på private boliger i kommunen, og mener at en innføring av næringsskatt vil
være tilstrekkelig for å sikre økonomisk bærekraft. Det første året har vi lagt til grunn at vi
bare kan ta inn en promille på næringsskatten, dvs. 8,7 millioner ifølge administrasjonens
anslag. I løpet av de neste årene vil vi øke dette til 5 promille. Det vil gi om lag 43,7 millioner
i inntekt. I budsjettforslaget har vi lagt inn overslaget på inntektspotensialet næringsskatt
kan gi oss som økonomienheten i kommunen kom frem til, men vi mener at dette er et
svært forsiktig anslag. Trømsø Lufthavn bidrar med 2 millioner i skatt til Tromsø kommune.
Størrelsen på OSL skulle tilsi at vi vil kan få mellom 10 og 20 ganger det beløpet, bare fra
OSL. Både i Tromsø og på Flesland skatter flyplassene til sine respektive kommuner på
arealer for servering, butikkdrift og parkering.
(7) Som følge av denne fremtidige inntekten har vi valgt å flytte på 20 millioner av det
rådmannen vil sette på fond i år, og benytte disse til å reversere kutt i kommunale tjenester.
(8) Vi har også funnet 1, 5 million kroner ved å redusere lønnen til ordfører, samt å redusere
varaordførers stilling til 80 %. Lønn til formannskapets medlemmer, gruppeledere og
hovedutvalgsledere er basert på ordførers lønn. Derfor blir den totale reduksjonen så stor.
Ordførerlønnen i Ullensaker er den aller høyeste i Norge. Det er ingen ting som tilsier at vi
bør fortsette å ta oss råd til det. Nå er det under et år til neste valg, så dette er et perfekt
tidspunkt å gjøre noe med denne lønnen, slik at vi sikrer at neste ordfører ikke arver et så
uforsvarlig lønnsnivå.
(9) Videre har vi valgt å fjerne ordførers reserve. I løpet av denne perioden har vi hatt en sak
til behandling i Formannskapet der opposisjonen fremmet forslag om å bevilge penger til et
arrangement for pensjonister på Kløfta. Dette forslaget ble nedstemt av posisjonen, men
foreningen fikk allikevel midler fra ordførers reserve. Slike hendelser er demokratisk
uheldige, så for å unngå lignende hendelsesforløp i fremtiden fjerner vi den potten. Særlig i
forbindelse med valg oppstår det også flere betenkeligheter ved en slik pott som ordfører
kan dele ut penger av på egen hånd.
HHS
(17) Ullensaker kommune mangler i dag 5 helsesøsterstillinger, eller helsesykepleiere som
stillingen går over til å hete. Rådmannen finner rom til å styrke denne tjenesten med en
stilling. Vi styrker den med ytterligere 4 stillinger, slik at vi når nasjonal norm. Samtidig
krever vi at minst en av disse må være mann, da det også er mange gutter som sliter som
kan ha lettere for å snakke med en mann.

(18) I dag mangler vi 7,92 stillinger for å nå landsgjennomsnittet på ansatte i barnevernet.
Opposisjonen legger derfor inn 7 ekstra stillinger i tillegg til den ene stillingen som
rådmannen forslår å styrke tjenesten med. Slik når vi landsgjennomsnittet.
(19) Det er trist at rådmannen som følge av kommunens økonomiske situasjon ser seg nødt
til å kutte i satsningen på demens. Med midlene vi har funnet reverserer vi dette kuttet.
Opposisjonen legger inn en satsing på 1,2 millioner på økt innsats til demensomsorg i sitt
forslag til budsjett.
(20) I statsbudsjettet ligger det an til øremerkede midler til kommunepsykologer. Vi mener
at kommunen i løpet av 2019 bør ansette 2 psykologer, og innløse tilskudd.
(21) Agenda Kaupang kom frem til i sin rapport at en dreining til mer hjemmetjeneste vil
være heldig for kommunens økonomi. Siden de fleste ønsker å kunne bli boende hjemme så
lenge som mulig, så ser vi på dette som en win win situasjon. Vi legger derfor til en
ytterligere styrkning av hjemmetjenesten på 4 årsverk.
(22) De som trenger sykehjemsplass skal allikevel med partiene på venstresiden i posisjon få
et hyggelig sykehjems-tilbud i egen kommune. Vi legger inn 400 000 kroner i vårt budsjett
for å effektuere sertifiseringen av livsgledehjem.
(23) Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er en viktig gruppe som jobber for de
som har utfordringer med det vi andre gjerne tar som en selvfølge. En plastslange over et
fortau kan være en uoverstigelig barriere for en som sitter i en elektrisk rullestol. Vi bevilger
rådet 100 000 kroner til kompetanseheving og mindre tiltak.
(24) Behov for heldøgns omsorg reduseres med 7 mill. kr i rådmannens budsjettgrunnlag. Vi
reverserer kuttet på 7 millioner til pleie og omsorg, men binder ikke midlene til en konkret
post. Pengene bør fordeles der det er mest behov for dem, og bør blant annet kunne dekke
ønskene om midler til nytt sengetøy.
(25) De med psykisk sykdom har i alt for lang tid stått uten et lavterskeltilbud i Ullensaker.
Derfor legger vi inn midler til å etablere Fontenehus på Jessheim.
HSB.
(28) Vi har lagt inn 400.000 kroner til kompetanseheving for et helthetlig læringsløp fra
barnehage til og med ungdomstid.
(29) For oss i opposisjon er det ikke aktuelt å kutte i tilbudet til de som trenger det mest.
Derfor reverserer vi det foreslåtte kuttet til tiltak for barn med særskilte behov, og styrker i
stedet dette arbeidet med ytterligere 350 000 kroner.
(30) Vi går med på å redusere stillingene til LOS og leseveiledere i skolen, men styrker PPtjenesten med tilsvarende antall stillinger, slik at disse kan videreføre og forbedre tilbudet til
de samme barna og ungdommene.

(31) Opposisjonen vil også videreføre muligheten for hospitering for elever med samisk
språk, og reverserer derfor kuttet på 100 000 kroner til dette.
(32) Tilstandsrapporten vi fikk lese for litt siden viste at tallene på mobbing i
Ullensakerskolen er alt for høye. Som et tiltak mot dette vil vi fra høsten av ansette 2 nye
miljøarbeidere i skolen.
(33) Det er viktig at barna våre lærer respekt for mat og matjord fra en tidlig alder. Derfor
legger vi inn en satsing på 50.000 kroner til skolehager.
HTIK
(38) Kommunen vår, og særlig Jessheim preges av et høyt utbyggingstempo. For at vi skal få
en god og levende by, må vi øke fokuset på arkitektoniske kvaliteter og byutvikling som
bidrar til byliv. Vi ønsker å premiere de utbyggerne som er villige til å gjøre det lille ekstra for
at vi skal få en fin by med gode urbane byrom, og hyggelige tettsteder. Derfor setter vi også i
år av en pott på 50.000 kroner til en byutvikling- og arkitekturspris. Dette bør kunne dekke
en fin premie i form av et kunstverk av en lokal kunstner og et diplom.
(39) Vi setter også i år av penger til å få ryddet opp herreløst avfall, uten at det skal gå på
bekostning uskyldige grunneiere.
(40) En hver kommune som bryr seg om norsk kultur bør ha minst en lysløype i drift. Derfor
setter vi av en halv million til lysløypa i Nordkisa.
(43 - 46) Opposisjonen reverserer kuttene til bibliotek, kutt til lag og foreninger, kutt til
ungdomsarrangementer og kutt til nærmiljøtiltak/grendepotten.
(47) Idrettsrådet gjør en fantastisk jobb for inkludering og integrering i kommunen. Det er få
steder vi får mer igjen for hver krone enn gjennom deres tiltak mot utenforskap.
Opposisjonen vil styrke deres arbeid med 200 000 kroner.
(48) Også i år går vi inn for å styrke kulturskolen. Vi setter av 2 000 000 til dette. En sum som
bør kunne bidra til å holde kontingentene nede, legge til rette for mer individuell
undervisning, samt å etablere et kunstskoletilbud der.
(49) Vi legger inn 500 000 kroner til grendehusene. Disse har en viktig funksjon for kulturlivet
i grendene våre.
(50) Opposisjonen vil jobbe for et langsiktig mål om å gjøre Storgata om til en gågate. I en
forsøksfase kan dette gjøres med elektriske bommer som stenges i helgene, men som
fortsatt tillater busstrafikken å passere. Vi setter av 100 000 kroner til dette prøveprosjektet.
(51) I en kommune som endrer seg så raskt er det viktig at også noen tar vare på det gamle.
Vi reetablerer kulturvernprisen og setter av en pot på 25 000 til dette.

Investeringer.
(53) Det er på høy tid at fasilitetene på og rundt Mogreina skole bygges ut. Her legger vi
derfor inn en halv million på forprosjekt i 2019, for oppgradering og utbygging av skolen,
samt bygging av flerbrukshall og syver kunstgressbane. Et prosjekt som altså på sikt skal
finansieres i sin helhet av Oslo Lufthavn gjennom næringsskatt. OSL er en stor og støyende
næringsaktør i kommunen vår som tjente fire milliarder i fjor kun på salg av vin, sprit og
kosmetikk. Det er åpenbart at denne virksomheten burde bidra mer til sine nærmeste
omgivelser. Sand og Mogreinas befolkning må leve med flystøy og lukten av fly-eksos. Nye
støykart viser at dersom en tredje rullebane bygges, så vil store deler av Mogreina havne
innenfor gul støysone. Med denne trusselen er det rett og rimelig at flyplassen samtidig
bidrar til positive tiltak i området, som vil heve livskvaliteten til innbyggerne.
Vi vil øremerke inntekten fra næringsskatten til OSL, til tiltak i de mest støyutsatte
områdene.
(54) Opposisjonen mener fortsatt at alle som trenger sykehjemsplass eller en annen form for
heldøgns omsorgsplass skal få det i egen kommune, innen et halvt år etter at de er tilkjent
behov for det. Derfor legger vi inn en halv million kroner til prosjektering for å komme i gang
med bygging av heldøgns omsorgsplasser på Gjestad området. Bygging av sykehjemsplasser
bør komme i gang i 2020, og må i første omgang lånefinansieres. Lånene en tenkt betjent
med inntekt fra næringsskatten.
(55) Det er fortsatt et stort behov for trygge møteplasser for ungdom i Jessheim sentrum,
etter at det ikke var flertall for å finne plass til ungdommen i Frivillighetshusene på
Dampsagtomten. Vi legger derfor inn 200 000 kroner til å finne et sentrumsnært lokale til
ungdommen.
(56) Også Borgen skole har stort behov for oppussing og utvidelse. Vi legger derfor inn
midler til forprosjekt for dette også. Bygging bør komme i gang i 2020, og må i første omgang
lånefinansieres. Lånene betjenes med inntekt fra næringsskatten.
Annet
(60) Det settes av en million kroner til å koordinere innføringen av næringsskatt.
(61) I salderingsforslaget fra rådmannen ligger det inne forslag om at områdene ikke skal gis
kompensasjon for prisvekst på varekjøp for 2019. Dette vil medføre ytterligere kutt i midler til
tjenesteleveranse. Opposisjonen reverserer også dette kuttet i sitt forslag.

