FrP sitt alternative budsjett 2019. Økonomi og
handlingsprogram 2020-2023

Bilde

Innledning
Fremskrittspartiet i Røyken legger med dette frem sitt alternative budsjett for
Røyken kommune i 2019, med tilhørende handlingsprogram for 2020-2023.
Budsjettet er det siste i Røyken kommunes historie, baserer seg i hovedsak på å
sikre nødvendig drift av kommunen frem mot nye Asker kommune i 2020.
Fremskrittspartiet i Røyken har ført en tydelig politikk siden 2015, der våre klare
prioriteringer har vært at kommunen i størst mulig grad skal prioritere sine
lovpålagte oppgaver. Røyken kommune skal være en stabil, trygg og
kvalitetsorientert leverandør av tjenester til sine innbyggere.
Regjeringen har siden 2013 styrket satsingen på kommuneøkonomien, og sikret at
rammeoverføringene til kommunene er høyere enn noen gang.
Kommuneøkonomien er den beste på flere tiår, og det har aldri vært færre
kommuner på ROBEK-listen. Dette er gode signaler, og gir et godt utgangspunkt
for kommunereformen Røyken kommune nå står inne i.
Dette alternativet viser prioriteringer der infrastruktur fremkommer som en klar
prioritering. Arbeidet med å sikre gode mulighetsstudier, og tilrettelegge for
infrastruktur er et arbeid som er både viktig og relevant inn i arbeidet med Nye
Asker kommune. Røyken kommune har pekt på at vi skal være en sykkelkommune.
Arbeidet så langt har vist at Røyken ikke i har greid å sette av nok midler, eller vise
gjennomføringsevne til å komme i gang med å løse utfordringene med et godt
utbygd gang – og sykkelveinett mellom de sentrale områdene i kommunen.
Røyken FrP har vært en pådriver for å sikre fremdrift i reguleringsarbeidet med
utvikling av de største områdene våre. Slemmestad og Spikkestad har vært
prioritert og det vil fremover være behov for store investeringer i infrastruktur
spesielt på vann og avløpssiden. Dette prioriterer rådmannen i sitt budsjett og
Røyken FrP støtter opp om dette. Det vil være avgjørende at dette arbeidet blir
gjennomført og kommunen må gjennom 2019 følge opp VIVA slik at de er istand til
å gjennomføre det som skal gjøres i 2019. Dersom ikke VIVA ikke er istand til dette
må kommunen vurdere om arbeidet skal bestilles etter oppdrag fra kommunen selv.
Høy kvalitet på helse og eldreomsorgen er viktig for Fremskrittspartiet og dette
budsjettet viser at vi ønsker å gjøre prioriteringer innenfor dette feltet. Røyken
kommune har en god legevaktordning, som vi ønsker å styrke ytterligere. Dette for
å sikre at legevakten har god kapasitet og kan hjelpe innbyggere som trenger dette
raskest mulig. Videre er det viktig for oss at vi fortsetter satsingen på Bråset bo –
og omsorgssenter som et omsorgssenter som leverer tjenester med høy kvalitet.
Derfor ønsker vi også å vise at satsingen på gode rekreasjonsområder for brukerne
er viktig.

Investeringsbudsjettet
Røyken eiendomsutvikling AS (REU)
Røyken eiendomsutvikling AS (REU) har per dags dato 84 millioner på konto. I tillegg til dette har
REU rundt 10 eiendomsprosjekter av ulik karakter. REU besitter og disponerer i tillegg vesentlig
verdier i form av eiendom i Røyken. Allmennheten og politikerne i Røyken har begrenset informasjon
om selskapets virksomhet og mulighet til å påvirke det som foregår i selskapet.
Når kommunesammenslåingen er et faktum flyttes eiendomsbesittelsene og aktiva inn i kommunens
basisorganisasjon. Budsjettet 2019 legger opp til å gjøre denne prosessen så sømløst som mulig. REU
instrueres derfor som følger:
-

Ingen nye økonomiske forpliktelser eller kontrakter inngås uten en aktiv aksept av
formannskapet over en beløpsgrense på kr 50 000.
Selskapets virksomhet begrenses til et minimum av drift i 2019 som blir selskapets siste
driftsår.
REU rapporterer selskapsstatus fire ganger i 2019 til kommunestyret.

FrP ønsker å bruke noen midler som selskapet besitter i form av utbytte for å kunne realisere ønskede
prosjekter.
Røykenveien - Sluttføring av gang- og sykkelvei FV 167
Røyken FrP foreslår å bevilge 10 millioner over det kommunale budsjettet til å få sluttført gang og
sykkeltrasé mellom Bøveien og prosjektets foreløpige planlagte stopp langs FV 167.
Gangvei langs Spikkestadveien

En ny gangvei mellom Aspelund og Teglverksveien bygges for å sikre en sikker veikryssing for
myke trafikanter. Tiltaket gjennomføres i 2019 som et frittstående tiltak hvis det ikke kan sees i
sammenheng med øvrige prosjekter på Spikkestad med en gjennomføringshorisont i 2019 eller
senest Q2 2020 som frist for ferdigstillelse. Tiltaket bevilges 1,5 millioner.
Gang og sykkelvei vei mellom Nærsnes og Morbergtoppen – Forprosjekt
Rådmannen bes initiere en prosess for å sikre gang- og sykkelvei mellom Nærsnes og
Morbergtoppen. FrP ønsker at det presenteres ulike alternativer for gjennomføring innen Q1 2019
med tilhørende kostnadsramme. Tiltaket bevilges 1 million som forprosjekt og en foreløpig
disponering på 10 millioner avsettes i handlingsprogrammet, da det naturlig er knyttet usikkerhet
til kostnader for gjennomføring.
Oppgradering av uteområdet på Bråset bo- og omsorgssenter
Atriumet og hovedinngangen er i dag ikke av en ønsket kvalitet med tanke på tilrettelegging, sikkerhet
eller estetikk. Prosjektet fremskyndes til 2019 og tilføres 500 000 kr i 2019.

Driftsbudsjettet
Legevaktsordningen
FrP ser behovet for å styrke den akutte legevaktstjenesten. FrP ønsker å bedre tilbudet til innbyggerne
og redusere ventetid samt sikre redundans og finansiering. Arbeidet må sees i sammenheng med den
nært forestående sammenslåingen. Tiltaket bevilges 1 million.
Slemmestad Ungdomsskole
Ungdommene etterlyser bedre fasiliteter i fellesareal i form av sitteplasser. Tiltaket bevilges 50 000
kroner.
Ingen avgiftsøkning for Plan, Bygg og oppmålings tjenester
De siste 3 årene har avgifts- og gebyrøkingen innenfor byggesaksgebyrer vært vesentlig. FrP ønsker å
bremse denne utviklingen og vil fryse avgiftene for og gebyrene på 2018 nivå. Økningen av avgifter
på kroner 400 000 kuttes.

Røykenbadet KF
Røykenbadet KF sin budsjettering opp mot rådmannens budsjett har en annen innrettning enn tidligere
år. Dette for å kunne identifisere de faktiske kostnadene for drift av Røykenbadet.
Effektiviseringstiltakene og de endringene Røykenbadet har gjort innenfor økonomiområdet mener
FrP er riktige. Den planlagte ytterligere effektiviseringen rådmannen legger opp til med en redusert
overføring på 1,7 millioner for 2019 anser FrP som uforholdsmessig stor, all den tid Røykenbadet
fortsatt må anses som i en tidlig fase. Reduksjonen kuttes med 0,7 million.

Redusert tilskudd Røyken Kirkelige fellesråd
Røyken kommune har ved gjentatte anledninger måtte finansiere både drift og investeringer Røyken
kirkelige fellesråd har foretatt. Skillet mellom de lovpålagte og selvpålagte oppgavene Røyken
kirkelige fellesråd utfører er ikke redegjort for eller klarlagte. All den tid fellesrådet ikke viser evne til
å styre økonomien eller klarlegge sine oppgaver bevilger ikke FrP mer penger til driften av
kulturkirken på Spikkestad. Rådmannens budsjettforslag til bevilgning støttes. Ingen endringer
foreslås

To politiske utvalg nedlegges: Utvalg for klima-, miljø og samferdsel, og utvalg for
næringspolitikk
Utvalgene foreslås avviklet i løpet av juni rådmannen forslag til budsjett. Da utvalgene produserer
produkter av meget begrenset verdi og oppholder bemanning i administrasjonen som kan frigjøres for
å kunne rette fokuset mot sammenslåingen. Kostnadene for å drifte disse utvalgene i 5 mnd i 2019
beløper seg til kroner 250 000 i administrasjon, møtegodtgjørelser osv. FrP mener at utvalgene bør
nedlegges fra 31.12.2018 slik at administrativ kapasitet frigjøres og 250 000 kroner frigjøres.
Konkurranseutsetting av oppmålingstjenester
Rådmannen bes iverksette konkurranseutsetting av oppmålingstjenestene. FrP ønsker at
rådmannen simultant skisserer en modell der kommune kun fungerer som bestillerorgan på vegne
av innbyggerne og bestiller tjenestene av private aktører etter behov. Dette må ses i sammenheng
med sammenslåingen. Det vil være en stor usikkerhet rundt effekten økonomiske av tiltaket men
en besparelse på 200 000 kroner er en forsiktig effektivitetsgevinst.

Skiforeningen / Bidrag til løypemaskin
Skiforeningen gjør et meget positivt bidrag til Røyken samfunnet ved å kjøre opp løypenettet.
Tiltaket støttes med kroner 150 000.

Bidrag til utredningsarbeid «Ørretfiske» SOT / NÅIF
Mulighetstudien for basishall i Åros støttes med kroner 300 000.

Verbalforslag
SFO ordningen. I dag må en SFO plass sies opp med 3 mnd varsel, med den siste dato i mnd som
virkning. I realiteten kan dette da bli nesten 4 mnd. Dette anser FrP for lang tid da barnets utvikling
og familienes behov kan endre seg vesentlig i løpet av nesten 4 måneder. FrP anser ikke dette som
et tiltak som gir økt kostnader for kommunen her handler det om endrede rutiner og endret
organisering.

Forslag 1:
Oppsigelse av plass settes til 2 mnd og med virkning den dato plassen sies opp.

Det er ikke mulig å kjøpe kun å kjøpe plass på ettermiddagen men på morgenen. FrP mener dette
begrenser den individuelle friheten til familiene. FrP anser ikke dette som et tiltak som gir økt
kostnader for kommunen her handler det om endrede rutiner og endret organisering.
Forslag2:

Det skal være mulig å kjøpe SFO plass kun på ettermiddagen.
Søknad om valgfritt sidemål i grunnskolen
Rådmannen igangsetter prosessen med å søke Kunnskapsdepartementet om å bli en
forsøkskommune med valgfritt sidemål

Saldering
Limes inn her
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