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Innstilling vedtatt
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20/666
SAKSPROTOKOLL - TILTAKSPAKKE FOR KULTUR, NÆRINGSLIV OG
FRIVILLIGHET

Behandling:
Kjell Erik Stabekk stilte spørsmål om egen habilitet. Formannskapet vedtok at Stabekk er habil.
Rådmannen og kultursjef Sander Willassen orienterte og svarte på spørsmål til saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar den fremlagte tiltakslisten:
a. Økt bidrag til regionalt næringsprogram kr 0,2 mill - drift
b. Vedlikehold og oppussing av kommunale bygg og eiendom kr 1,25 mill – drift
c. Tiltak og vedlikehold av kommunale vannverk og renseanlegg kr 0,9 mill - drift
d. Digitalisering og tilrettelegging for bedrifter og næringsdrivende i kommunen kr
0,36 mill - investering
e. Utbygging av bredbånd, mobiltelefoni og nødnett uten bruk av NKOM kr 3 mill drift
f. Informasjons- og opplysningsskilt med enhetlig profilering av kommunens
tilbud kr 0,25 mill - investering
g. Tiltak for å hindre utenforskap og frafall kr 0,5 mill - drift
h. Ekstraordinær støtte til lag og foreninger kr 0,3 mill - drift
2. Rammebeløp og finansiering av tiltakene:
a. Totalrammen er på kr 6.760.000. 6,15 mill av dette er drift og 0,61 mill er
investeringer.
b. 6,15 millioner til drift og vedlikehold, herunder 3 millioner fra omdisponerte
midler fra allerede vedtatte bredbåndsmidler, slik at disse kan benyttes til
utbygging uten bruk av NKOM-midler finansieres gjennom bruk av inflasjonsfond.
c. Investeringer på 0,61 mill er økte og nye investeringer knyttet til
næringsutvikling og stedsutvikling, som finansieres gjennom bruk av lånemidler
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3. Kommunestyret godkjenner rammen der intensjonen om å avhjelpe og eventuelt
styrke berørte områder legges til grunn. Nødvendige avklaringer og rutiner for å sikre at
tiltakene er målrettet og reelle delegeres til rådmannen.
4. Ordningen evalueres innen utgangen av september 2020.
5. Det blir fullt innsyn i ordningen gjennom kommunens postlister og regnskapstall.
6. Komitéen for Lokalsamfunn er styringsgruppe frem til evaluering fremlegges
formannskapet.
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige budsjettendringer i tråd med vedtak i
saken.
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