
Time Arbeiderparti fremmer følgjande forslag til alternativ økonomiplan i Time kommune 

2020-2023: 

 

· Me vil bevara Bygdemuseumet:100000 kr. Under føresetnad av at det blir bevilga 50000 kr.  

  til Time historielag til drift av museum.  

· Me vil oppretthalda tilbodet Bryne opne barnehage500000 kr. Under føresetnad at tilbodet  

  blir redusert frå 4 til 3 dagar, og at det blir redusert frå 2 til 1 årsverk, frå og med hausten  

  2020.  

· Me vil behalda dagens legevaktordning:1000000 kr. Me kan ikkje sjå at det å flytta legevakt  

  vil være det beste for innbyggjara verken i Klepp Eller Time kommune. 

· Me vil behalda dagens tilskuddsordning for private anlegg og kulturhus. Dette vil skapa  

  både tryggleik og forutsigbarheit for dei aktørane det gjeld. Men også meir økonomisk   

  ansvar på politikarar. 

· Me vil innvilga søknaden frå Unge Spor, tildeles 3 mill. over 3 år. Dette medfører 500000 kr.  

  Ekstra i 2020 frå disposisjonsfond. Det er særdeles viktig at hele millionen går til Ungen spor.  

  (Er satt av 500000 kr. Fra før i Rådmannens sitt forslag). Me æ øvebeviste om at me treng  

  kulturbanken. 

· Me vil gje muligheit for å søkja 50% reduksjon på Kulturskulen etter same kriterier som  

  SFO, dette vil kosta ca. 20000 kr. 

· Me vil arbeida for å innføra søsken moderasjon på SFO i løpet av perioden 2020-2023. I  

  første omgang vil dette gjelde første og andre klassingar. Dette vil me dekka med inntekter  

  frå eigedomsskatt. 

· Me vi ta ut barnetrygd som berekningsgrunnlag frå utrekning av sosialstønad i løpet av  

  perioden 2020-2023. Dette finansieras med midlar frå eigedomskatt. 

· Me vil ikkje kutta i løyvingar til Kultur og fritidsaktivitetane med 250000 kr. Me vil  

  oppretthalda tilbodet på fritidsklubbane i kommunen som Planeten fritidsklubb og  

  Mekkeklubben på Lye. Den jobben som blir utfør her er utrolig viktig og må bevares. 

 

Me vil kutta i følgjande: 
· 1 stilling park og grønt anlegg                    350000 kr.  i 2020 og 700000 kr. i 2021.  

· Bysyklar     120000 kr. 

· Folkevalgtopplæring studietur                    100000 kr. 

· Utsetta kulturminneplan frå 2020/21 til 2021/22100000 kr. 

   Me anslår at skatteinntekter vil liggja på 1.5 mill. kr meir en anslag frå rådmann.  

  

 


