
Ordfører 

Først og fremst, takk til vår rådmann og administrasjon, som på tross av, la meg 

kalle det et vanskelig utgangspunkt, har sammen med de ansatte, prøvd å kutte 

der det smerter minst. 

For det er som rådmannen selv advare mot, dette er en økonomiplan som vil føre 

til ytterligere kutt i årene som kommer. Og med siste oppdatering ser det ut til at 

kommunene vil gå fra vondt til verre. 

  

Og Ordfører, 

dette er noe som har gjentatt seg nå i flere år. Rådmannen advarer og foreslår 

hvilke tiltak som må til for å opprettholde den tjenesten som innbyggerne har 

rett på, mens posisjonen med varaordføreren i spissen, på grunn av FRPs 

ideologi til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, nekter 

posisjonen konsekvent å se virkeligheten i øye. Posisjonen med FRP i spiss bare 

gjentar det samme hvert år, dette går så bra så, vi bare bretter opp armene, dette 

er ikke så ille, jeg er så stolt over de ansatte. Vi må bare være en ja kommune, 

Hvis vi bare hadde fått bygget det nye Equianor på Forus, hvis og hvis og hvis.--

- og oljeinntektene kommer til å vare langt inn i framtiden,.. 

Ordfører 

  

Nå må det vel sies at dette ikke har slått til og til og med oljeselskapene ser nå 

etter alternative energiløsninger.. 

Sandnes kommune har mistet mye av sin inntekt og på bakgrunn av det har 

måttet kuttet millioner på millioner som rammer ansatte hardt. Og følgen av det 

er igjen dårligere tjenester og velferd til kommunens innbyggere 

Forskjellige forklaringer er gitt fra posisjonen på hvorfor, skatteinngang som 

svikter, ung befolkning, store investeringer også videre, og nå denne gang, 

pandemien. 

  

Ordfører. 

Sandnes SV mener og tror at tiden er inne for å prøve noe nytt. Vi mener det er 

uholdbart for de ansatte som skal levere tjenester til kommunens innbyggere, 

hvert år å ha hengende over seg, hvor skal det kuttes neste gang. 



Derfor foreslår Sandnes SV, på grunn av den økonomiske situasjon i kommunen 

å innføre, med et sosialt bunnfradrag, eiendomsskatt på 1 promille i kommende 

økonomiplan. Det vil innebære et beløp på i underkant av 4000 kroner pr. 

husstand. Det vil for eksempel bidra med at vi får Giskehallen opp og stå senest 

i 2022, det vil gjøre at barnefamiliene ikke får økning i betaling til barnehagene 

og SFOene, Det vil bidra med at Lærerene og elevene får tilbake sine 

fagarbeider. Det vil bidra med at hjemmehjelpen får de arbeidsvilkår som våre 

eldre fortjener. Og slik kunne jeg fortsatt og dette med hjelp av en eiendomsskatt 

på i underkant av 4000 kroner.  Samlet vil det utgjøre en stor forskjell på 

kommunens nåværende økonomi. 

 


