BUDSJETTFRAMLEGG FRA FORSLAGSSTILLER: MELHUSLISTA
Melhuslista legger fram et budsjett med følgende endringer og presisieringer i forhold
til rådmannens budsjettframlegg:

Investeringer
Vi tar ut rådmannens opprinnelige beløp vedrørende spillerflate nr en og erstatter denne med
en fra rådmannen prisjustert spillerflate nr 1 samt parkering for 100 biler i parkeringskjeller.
Barnehagene på Eid og Flå bygges i tråd med rådmannens forslag og pågående planer.
Gimse skole dimensjoneres for 450 elever i tråd med rådmannens forslag.
Reforhandling av legeavtale. Rådmannen har gitt signaler på at det innen denne rammen vil
være mulig å få på plass turnuslege ved reforhandling av legeavtalen. Det legges til grunn at
to turnusleger kan fortsette sin praksis i Melhus.
Det bevilges kr 100.000,- til utstyr/ startblokker i Gimse svømmehall.
Kregnesbakkene tas ut av investeringsplanen med unntak av 500.000,- som settes av til
forprosjekt.

Driftstiltak
Med virkning fra 2020 reduseres antall politiske komiteer fra tre til to. Dette vil medføre en
kostnadsreduksjon for politisk arbeid på kr 850.000,Ekstra inntekt på 1,7 millioner i anledning bortfall av egenandel ressurskrevende brukere
pløyes tilbake til drift.

Melhus kommune sier opp avtalen med Gaula natursenter. Midlene som frigis brukes
til å markedsføre og profilere kommunen i andre former.
Eiendomsskatten foreslås i tråd med rådmannens forslag, men med en endring fra rådmannens
forslag fra 3promille til 2,5 promille fra 2022.
Fra disposisjonsfondet:
Lokal medfinansiering NKOM søknad bredbåndsutbygging. Område prioriteres av
rådmannen. Engangsbeløp 1.300.000,Årlig beløp til bredbåndsutbygging på kr 500.000,- videreføres.
Det bevilges kr 75000,- til oppgradering av kjøkken i Melhushallen

Begrunnelse:
Spillerflate: Vi ser behovet for at idretten ønsker en ekstra spillerflate i Melhus. Imidlertid
vil økonomien i denne omgang begrense mulighetene til å kun bygge en spillerflate i denne
omgang. For å ivareta skolens behov for bruk, uteareal, estetikk og allrom/
samfunnshusfunksjon ser vi nødvendigheten av at denne spillerflaten er lokalisert ved Gimse
skole. Vi har også lagt inn parkering under bakken som er et absolutt krav vi stiller til nye
byggeprosjekter i Melhus og som det dermed er naturlig å følge opp. Dette vil i andre rekke
frigjøre verdifullt uteareal for skoleområdet.
Når det gjelder behovet for en ekstra spillerflate ved Melhushallen vurderer vi dette som en
svært god prosjektskisse, menn vi mener at her må også Trøndelag fylkeskommune komme
på banen, mulighens i tillegg til private aktører. Dette bør kjøres som et separat prosjekt på et
senere tidspunkt.
Når det gjelder elevantall sier prognoser fra rådmannen at elevtallet ikke vil overstige 450
elever før tidligst i 2040.
Barnehager.
Vi ønsker at opprinnelige planlegging og framdrift for barnehager på Eid og
Flå opprettholdes. Det handler om forutsigbarhet, samt et tydelig standpunkt for at vi
nå legger godt til rette for videreutvikling av tettstedene fra Kvål og sørover. Om få år er en
ny del av E6-traseen ferdig og Melhus sør vil dermed bli mer attraktiv å bosette seg i. Vi i
Melhuslista ønsker at Melhus kommune skal være en attraktiv kommune for unge familier og
dermed må vi legge til rette for at de kan bo og etablere seg her.
Bredbånd
Melhus kommune skal arbeide aktivt og positivt med å legge tilrette for etablering av
bredbånd. Det er at mål for Melhus kommune at alle innbyggere skal ha et godt
bredbåndstilbud uavhengig av hvor de bor. Vi i Melhuslista ønsker å legge ytterligere til rette
for videre utbygging med å bevilge nevnte beløp til bredbåndsutbygging.

