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Saksprotokoll 

Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 - Årsbudsjett 2022 

 

Arkivsak-dok. 21/1562 
Saksbehandler Vidar Kyrdalen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Råd for eldre og menneske med funksjonsnedsettelse 22.11.2021 PS 21/31 
2 Ungdomsrådet 23.11.2021 PS 21/18 
3 Arbeidsmiljøutvalet 29.11.2021 PS 21/20 
4 Administrasjonsutvalet 29.11.2021 PS 21/13 
5 Formannskapet 29.11.2021 PS 21/64 
6 Kommunestyret 16.12.2021  

 
 

 
Kommunedirektøren sitt framlegg 

Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 vert vedteke slik det ligg 
føre. 
Åmli kommune sitt budsjett for 2022 vert vedteke med ei netto driftsramme for einingane på 
kr 158 790 189.  Beløpet fordeler seg med følgjande netto driftsresultat for einingane: 
 

 
 
Investeringsbudsjettet med forslag til finansiering vert vedteke i tråd med 
kommunedirektøren sitt framlegg og leggast fram i balanse mellom utgifter og inntekter.  
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Formannskapet har behandlet saken i møte 29.11.2021 sak PS 21/64 
 
Saksframleggar til kommunestyret: 

Bjørn Gunnar Baas 
 
Framlegg frå AP vAnja M. Mølmen: 

Åmli Arbeiderparti 
Budsjett for 2022 og planperioden 2022-2025 
 
Endringer i forhold til kommunedirektørens forslag 

Tiltak 2022 2023 2024 2025  

15 160 000 -160 000     Møbler åpos 

 18 -87 000 -87 000 -87 000 -87 000 Leasing bil 

19 300 000 20 000 20 000  20 000 Kjøp bil 

21 80 000 -40 000 -40 000  Spinningsykler treningsrom 

32 400 000 0 0 0 Økt vedlikehold kommunale veier 

39   500 000 -500 000   Lift personløfter 

53 300 000       Lynvernanlegg Gj. Tv. Kyrkjer 

55     300 000   Innvendig maling/rest. Gj. Kyrkje 

63 200 000 200 000 200 000 200 000 Nedjustere Bhg-sats 

64 800 000 800 000 800 000 800 000 Gjeninnføre bunnfradrag 

65 500 000 500 000 500 000 500 000 Generelt vedlikehold  

66 65 000       Asfalt bobilparkerin 

67 100 000       Oppgradere dusj fysio 

68 100 000       Etablere gangvei skule/hall 

69 400 000       Oppussing ÅPOS 

70 100 000 100 000 100 000 100 000 Tilskudd nydyrking 

71 100 000       Oppgradering uteområde Dølemo skule 

72 150 000       Julebelysning gata 

73 -1 474 000 -1 474 000 -1 474 000 -1 474 000 Økte frie inntekter 

74 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 Forventet økt skatteinngang 

Saldering -594 000 1 107 000 1 107 000 1 407 000  

SUM 0 0 0 0  

 
Netto mindreforbruk fond i perioden: 2 027 000 
 

15: Kjøp av møbler ÅPOS, Tiltaket iverksettes umiddelbart 
18:  Leasing av bil til vaktmester utgår 
19:  Kjøp av bil til vaktmester 
21: Spinningsykler treningsrom, Tiltaket iverksettes umiddelbart 
32:  Økt vedlikehold kommunale veier. Tiltaket starter opp allerede i 2022 
39:  Lift personløfter. Tiltaket fremskyndes til 2023 
53:  Lynvernanlegg Gjøvdal og Tovdal kurkjer. Tiltaket fremskyndes til 2022 
55:  Innvendig maling/rest. Gjøvdal kyrkje. Tiltaket iverksettes i 2023 
63:  Nedjustere barnehagesatsen, makspris barnehage 

Regjeringen lover reduksjon i makspris for fulltids barnehageplass. Det er et viktig grep 
for barnefamiliers økonomi, men også et viktig bidrag for at så mange som mulig kan 
nytte tilbudet, uten at det blir alt for dyrt. Åmli Arbeiderparti ønsker å styrke ordningen 
videre med å redusere stk. prisen med 250 kr/mnd, utover den til enhver tids gjeldende 
makspris. 
Dette vil være et positivt signal til barnefamilier Åmli og et godt bidrag for at flest mulig 
benytter tilbudet. 

64:  Gjeninnføre bunnfradrag eiendomsskatten – 200.000 pr boenhet 
65:  Generelt tillegg vedlikehold på kommunale bygg 
66:  Asfaltere bobilparkeringa på Engenes 
67:  Oppgradering av dusjene ved den kommunale fysioen 
68:  Etablering av gangvei mellom Åmli skule og hallen, jf trafikksikringsplanen 
69:  Oppussing av eldresenter 
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70:  Doble rammen for tilskudd til nydyrking 
71:  Oppgradering av uteområdet ved skolen på Dølemo 
72:  Innkjøp av nytt/ekstra julebelysning til Gata 
73:  Økte frie inntekter jf regjeringens forslag til statsbudsjett 
74:  Forventet økt skatteinngang, økte inntekter til kommunen 
 All økonomisk virkning salderes mot kto 25600700 disp fond diverse 
 
 
Separatforslag 1 fra Åmli Arbeiderparti: 
 
Ny barne/ungdomsskole 
 
Åmli Arbeiderparti ser at det er mange forskjellige prosjekter som pågår i skoleområdet, da 
medregnet videregående og grunnskole. Det meste av dette er svært gammel 
bygningsmasse. Som kommune bør vi vurdere økonomisk hvorvidt vi bør restaurere 
/ombygge eller sanere. Videre ser vi at den gamle delen av grunnskolen begynner å bli liten 
og at videre ombygging kan være krevende.  
Derfor ønsker Åmli Arbeiderparti å sette ned et utvalg som får i mandat å utrede behov for 
ny:  

 Grunnskole 

 Ungdomsskole 

 Presisering av mandatet må være en helhetlig bruk av området der oppe som 
primært skoleformål, før vi går i gang med masse annet der oppe. Videre bør 
komprimering av avstand til Åmlihallen vurderes. Driftskostnader nytt versus 
gammelt. Nye standarder i skolen knyttet til arbeidsplass for elever lærere, samt nye 
pedagogiske normer i fagfornyelsen. 

 Det kan naturligvis komme andre viktige momenter som kan/bør komme inn i 
mandatet. 

 
 
Separatforslag 2 fra Åmli Arbeiderparti: 
 
Bru til Engenes. 
 
Kommunestyret vil at det arbeides aktivt overfor fylket, vegvesenet og eventuelt andre 
aktører for å få til avtale om ny bru. Enhet for næring og utvikling gis ansvaret for fremdrift og 
rapportering for arbeidet. Dette er spesielt viktig for utvikling og den økende trafikken på 
næringsområdene på Engenes og Hegna. Det bør siktes på å realiseres i så snart som mulig 
og kan da delfinansieres fra Åmli kommune med bruk av ubundne kapitalfond, etter nærmere 
vedtak fra kommunestyret. 
 
 
Separatforslag 3 fra Åmli Arbeiderparti: 
 
Tak/handlingsregel på utbytte fra Agder Energi. 
 
Utbyttet fra Agder Energi varierer sterkt fra år til år. Da utbyttet nå går direkte inn i 
kommunens driftsbudsjett, innebærer det at administrasjonen umiddelbart må tilpasse 
budsjettet tilsvarende. En ønskelig situasjon vil være å ikke bruke overskuddet fra AE inn i 
kommunens driftsbudsjett. Det kan være tøft å få til i løpet av ett budsjettår, men bør være 
mulig å få til over flere år. Da vil vi få en mer forutsigbar økonomisk situasjon.  
Det foreslås de neste årene et maks tak på 3 millioner kroner fra Agder Energi sitt utbytte 
som kommunen kan bruke inn i sitt driftsbudsjett. Overskytende overskudd settes på frie 
fond. Etterhvert vil det være ønskelig å holde hele utbyttet fra Agder Energi utenfor 
kommunens driftsbudsjett. 
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Separatforslag 4 fra Åmli Arbeiderparti: 
 
Kommunestyret ser viktigheten av å tilby lærlingplasser. Der hvor det er mulig og 
hensiktsmessig bør kommunen strekke seg langt for å tilby dette, sett opp mot eventuell 
ulemper og problematisering som man lett kan hevde. 
Kommunedirektøren bes ta kontakt med Opplæringskontoret for å kartlegge hvilke fag og 
antall lærlinger vi kan og bør tilby. Kommunestyret vil få en sak en tilbake hvor dette er 
belyst, og hvor eventuelle merkostnader er foreslått finansiert. Frist for arbeidet må settes 
slik at dette kan tilbys allerede til høsten 2022. 
 
 
Separatforslag 5 fra Åmli Arbeiderparti: 
 

 
Aktivitetspark i Stasjonsparken  
 
Vi gleder oss til arbeidet med stasjonsparken kommer i gang som planlagt over nyttår. Når 
formannskapet skal i gang med «park/sentrumsgruppa» arbeidet, så ønsker vi å få med et 
forslag om aktivitetspark i Stasjonsparken som er hjemlet i kommunestyret 
En aktivitetspark laget i betong vil kunne benyttes av alle som liker å trikse og være sosial. 
Betongpark benyttes av rulleskøyter, triksesparkesykkel, skateboard og alt som har hjul men 
ikke motor.  
En aktivitetspark vil skape et samlingspunkt, et sosialt møtested, det vil være plass til alle 
aldre, uavhengig om man er gutt eller jente, kjempegod eller helt nybegynner, og det vil være 
en god arena for aktivitet, skape nye bekjente, lære av hverandre og mestring. 
Aktivitetsparker av denne typen «popper» opp på alle større steder hvor man ønsker at barn 
og unge skal få et sted og henge, og det eneste kommunen trenger å gjøre er å skape det. 
 

 
Bildet er hentet fra betongpark.no 
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Vi kan se til Evje, Arendal, Kristiansand og Jørpeland og mange mange flere steder. Vi har 
sett litt på prisoverslag og vi anser dette som å være en god investering i kommunen og for 
utviklingen i sentrum. 
Sitat fra tidligere kulturminister Abid Raja om betongpark/naboløkka: «Vi trenger anlegg for 
både organisert og egenorganisert trening. Anlegg som dette hvor barn bare kan komme å 
skate, sykle, sparkesykle eller henge med venner. Det gir utrolig mye mer til barndommen» 
 
I Åmli vil dette være det stoppestedet vi alltid har ønsket oss. Forbikjørende vil ha lyst til å 
stoppe her for å ta en pause og en strekk på bena. Men det viktigste er at det er et 
møtepunkt for Åmli sine barn og unge. Derfor er det viktig at dette ligger i Stasjonsparken. 
Formannskapsgruppa vil få anledning til å planlegge toaletter, parkering, ladeplasser ol.. så 
det er nok igjen for gruppa å jobbe med. 
 
Forslag:  
 
Åmli Arbeiderparti vil sette i gang planleggingen av en aktivitetspark i Stasjonsparken som 
inneholder betongpark, eventuelt kombinert med asfaltert triksepark, leke/klatrestativ, 
utendørs treningsapparater. Prosjektering, planlegging og anbudsrunder legges til enheten 
Næring og utvikling.  
 
 
Separatforslag 6 fra Åmli Arbeiderparti: 
 
Kommunestyret ser kontinuerlig videreutvikling av alle kommunens medarbeidere som 
særdeles viktig. Både når det gjelder kompetanseløft/etterutdanning som er påkrevd og 
frivillig, både når det gis støtte og tilskudd fra andre etater og ikke, både små og store 
kompetanseløft er viktige. Kommunens ansatte er kommunens desidert viktigste ressurs. 
Kommunedirektøren bes utrede hvordan et «fond» for kompetansehevende tiltak kan 
etableres, spesielt med tanke på at det skal være rettferdig, forutsigbart og tilgjengelig 
overfor alle ansatte i alle enheter å kunne søke og få innvilget midler til tiltak. Både gjennom 
at ledere søker på vegne av sine ansatte, og at ansatte selv kan fremme ønsker og behov for 
kompetanseløft opp til vurdering. Kommunestyret ber om sak til kommunestyret med forslag 
til reglement og forslag til finansiering. Frist for arbeidet må settes slik at dette kan tilbys 
allerede med mulighet for oppstart skoleåret 2022/2023. 
 
 
Separatforslag 7 fra Åmli Arbeiderparti: 
 
Utbygging av et moderne mobilnett i Åmli. 
 
Åmli kommune vil prioritere å få til en rask utbygging av 5G (alternativt 4G) mobilnett til alle 
husstander og langs alle riks- og fylkesveier i kommunen. 
I tråd med dette må den politiske og administrative ledelsen arbeide sammen med 
utbyggerne for å få en fortgang i utbyggingen av et moderne bredbånd i alle deler av 
kommunen. 
 
Bakgrunn: 
Flere områder i kommunen har ingen eller dårlig dekning av mobilt bredbånd. I tillegg er det 
blitt varslet at kobbernettet til Telenor vil bli nedlagt. Dette vil gjøre det vanskeligere for 
mange av kommunens innbyggere å ta i bruk moderne teknologi. 
Flere og flere oppgaver i samfunnet er avhengig av et raskt og stabilt bredbånd. Utstyr og 
bruksområder som er avhengig av gode forbindelser er i veldig rask utvikling: 
Her kan nevnes:  

 Alle former for datakommunikasjon i en husstand som internett, deling av ymse 
former for informasjon og data mm. 

 Næringslivet utveksler og gjør bruk av store mengder data som deles skal med andre 
aktører. 



 

  side 6 av 9 

 Muligheter for hjemmekontor  

 Etter hvert er det mulig å koble mange ulike enheter samtidig på nettet. 

 Innen helsesektoren er velferdsteknologi på vei inn og med gode dataforbindelser vil 
det være mulig ta i bruk digitalt utstyr som gjør situasjonen tryggere og bedre for 
brukere å være hjemme. 

 Nødetatene er etter hvert avhengig av gode forbindelser over alt. 
 
Dette og mange andre tjenenester og utstyr som kommer vil stille større krav til et raskt og 
stabilt bredbånd i alle deler av kommunen. 
 
Skal man ha et desentralisert næringsliv og bosetningsmønster er man avhengig av et godt 
moderne nett for datakommunikasjon. 
 
 
 
 
Framlegg frå SP, KrF, H og uavhengig v/Bjørn Gunnar Baas: 

Endring av Kommunedirektørens forslag til handlingsplan og økonomiplan 2022 – 2025 
 

Tiltak  2022 2023 2024 2025 Fond 

10 Kontor og konferansemøbler 
    

60.000,- 

18 Leasing av bil til vaktmester - 87.000,- - 87.000,- - 87.000,- - 87.000,-  

19 Kjøp av bil til vaktmester 20.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 280.000,- 

61 Realvekst rammetilskudd -1.474.000,- -1.474.000,- -1.474.000,- -1.474.000,-  

63 Uteområde ungdomsskolen      2.500.000,- 

64 Kiosk i badeparken 60.000,- 60.000,- 60.000,- 60.000,-  

65 Tredeling av Åmlihallen     250.000,- 

66 Dagsturhytta 
    

200.000,- 

67 Opprusting ÅPOS / eldresenteret 
    

400.000,- 

68 Fritidskort 1 – 10 klasse 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 
 

69 Økt ramme Startlån 0,- 
   

 

70 Akebakke / skianlegg 
 

   50.000,- 

71 Skoletur 0,- 0,- 0,- 0,-  

 Sum –Avsetning til fond/ bruk av 
fond 

-1.281.000,- -1.281.000,- -1.281.000,- -1.281.000,- 3.740.000,- 

 
Kommentarer budsjett 2022 Åmli Senterparti, med støtte fra KRF, Høyre og uavhengig 
representant. 
 
Kommentarer til tiltak: 
 
Tiltak 10: Oppgradering av kontorstoler og arbeidspulter til ansatte og en enkel 

oppgradering av konferanserom i enheten for oppvekst.   
 
Tiltak 18: Åmli kommune leaser ikke bil til ambulerende vaktmester.  
 
Tiltak 19: Det er behov for en varebil for å kunne levere ut hjelpemidler og frakte 

snøfreser / gressklipper når ambulerende vaktmester skal ut på oppdrag. Åmli 
kommune kjøper inn en elbil til formålet. Det tas kr. 280.000,- av 
disposisjonsfond til innkjøp av bil. Forsikring og andre utgifter stipulert til kr. 
20.000,- i året dekkes gjennom ekstra bevilgning til enheten.  

 
Tiltak 61: AP/SP sitt budsjettforslag gir ekstra rammetilskudd til Åmli kommune på kr. 

1.474.000,- i planperioden 2022 – 2025. 
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Nye tiltak: 
 
Tiltak 63: Uteområdet rundt ungdomsskolen oppgraderes. Det har lenge vært tanker, 

ønsker og «planer» om å oppgradere uteområdet til ungdomsskolen. 
Foreldregruppene har vist stort engasjement og det svarer vi ut med å sette av 
kr. 2.500.000,- til oppgradering av uteområdet. 

 
Tiltak 64: Kiosk i badeparken er et godt til tilbud til Åmli kommunes innbyggere og 

turister. Åmli kommune setter av en årlig sum på kr. 60.000,- til drift av kiosk i 
badeparken om sommeren. Tiltaket følges opp administrativt iht. tidligere 
vedtak.  

 
Tiltak 65: Det tas kr. 250.000,- av fond til «rullgardin vegg» for å kunne dele Åmlihallen 

inn i tre mindre haller ved behov.  
 
Tiltak 66: Dagsturhytta. Oppfølging av vedtak 
 
Tiltak 67: ÅPOS har mottatt gave på ca kr. 900.000,-, og de ønsker å pusse opp og gjør 

eldresenteret mer tilrettelagt for den summen. For å kunne gjennomføre 
tiltakene de ønsker, mangler de kr. 400.000,-. Det tas kr. 400.000,- av fond til 
prosjektet.  

 
Tiltak 68: Fritidskort. «Åmli kort» - en gratis fritidsaktivitet til barn og unge i en 

aldersgruppe.  Vi syns det er viktig at barn og unge har mulighet til å delta på 
en fritidsaktivitet, og ønsker å utvide ordningen til å gjelde fra og med 1. klasse 
til og med 10. klasse. Det er lagt inn en økning på kr. 200.000,- slik at barn og 
unge fortsatt kan benytte seg av tilbudet om en gratis fritidsaktivitet i 2022. 
1. Gratis fritidsaktivitet dekker ikke aktivitet i andre kommuner og private 

aktører. (Dette for at tilbudet skal være likt som det er i dag). 

2. Ordningen evalueres i sin helhet i løpet av høsten 2022, og det det blir lagt 

frem en sak til budsjettmøtet i 2022.  

Tiltak 69: Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021 – 2024), Alle trenger et 
trygt hjem, har som satsningsområde at flere skal kunne eie egen bolig, og at 
det å leie bolig skal være et trygt alternativ. Det har det siste året blitt lånt ut 
det meste av startlånmidler. Åmli kommune ønsker å følge den nasjonale 
strategien for boligpolitikk, og lånerammen for startlån økes fra kr. 4.000.000,- 
til kr. 6.000.000,-.  

 
Tiltak 70: Det er ønskelig med en akebakke/skileikanlegg hvor man ser på muligheten 

for skitrekk/tautrekk, oppe ved Åmli skole / Åmli hallen.  Åmli kommune sjekker 
med lag og organisasjoner om muligheten for samarbeid for å kunne realisere 
prosjektet akebakke / skileikanlegg. Det tas kr. 50.000,- av fond til 
prosjektering 

 
Tiltak 71: Tiltak 71 i budsjettvedtak for 2019, endres til å gjelde valgfri skoletur i skolens 

regi for 10. klasse. Det settes av kr. 1.000,- pr. elev til tiltaket, i tillegg til 
summen som allerede ligger i oppvekstenhetens budsjett til dette formålet.   

 
 
Avrøysting: 

Ved alternativ votering over framlegget frå AP og framlegget frå SP, KrF, H og uavhengig, 
blei SP, KrF, H og uavhengig sitt framlegg vedtatt med 5 mot 2 stemmer (A.M. Mølmen og H.F. 

Tangen). 
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Tilråding i Formannskapet  

Endring av Kommunedirektørens forslag til handlingsplan og økonomiplan 2022 – 2025 
 

Tiltak  2022 2023 2024 2025 Fond 

10 Kontor og konferansemøbler 
    

60.000,- 

18 Leasing av bil til vaktmester - 87.000,- - 87.000,- - 87.000,- - 87.000,-  

19 Kjøp av bil til vaktmester 20.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 280.000,- 

61 Realvekst rammetilskudd -1.474.000,- -1.474.000,- -1.474.000,- -1.474.000,-  

63 Uteområde ungdomsskolen      2.500.000,- 

64 Kiosk i badeparken 60.000,- 60.000,- 60.000,- 60.000,-  

65 Tredeling av Åmlihallen     250.000,- 

66 Dagsturhytta 
    

200.000,- 

67 Opprusting ÅPOS / eldresenteret 
    

400.000,- 

68 Fritidskort 1 – 10 klasse 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 
 

69 Økt ramme Startlån 0,- 
   

 

70 Akebakke / skianlegg 
 

   50.000,- 

71 Skoletur 0,- 0,- 0,- 0,-  

 Sum –Avsetning til fond/ bruk av 
fond 

-1.281.000,- -1.281.000,- -1.281.000,- -1.281.000,- 3.740.000,- 

 
Kommentarer budsjett 2022 Åmli Senterparti, med støtte fra KRF, Høyre og uavhengig 
representant. 
 
Kommentarer til tiltak: 
 
Tiltak 10: Oppgradering av kontorstoler og arbeidspulter til ansatte og en enkel 

oppgradering av konferanserom i enheten for oppvekst.   
 
Tiltak 18: Åmli kommune leaser ikke bil til ambulerende vaktmester.  
 
Tiltak 19: Det er behov for en varebil for å kunne levere ut hjelpemidler og frakte 

snøfreser / gressklipper når ambulerende vaktmester skal ut på oppdrag. Åmli 
kommune kjøper inn en elbil til formålet. Det tas kr. 280.000,- av 
disposisjonsfond til innkjøp av bil. Forsikring og andre utgifter stipulert til kr. 
20.000,- i året dekkes gjennom ekstra bevilgning til enheten.  

 
Tiltak 61: AP/SP sitt budsjettforslag gir ekstra rammetilskudd til Åmli kommune på kr. 

1.474.000,- i planperioden 2022 – 2025. 
  
Nye tiltak: 
 
Tiltak 63: Uteområdet rundt ungdomsskolen oppgraderes. Det har lenge vært tanker, 

ønsker og «planer» om å oppgradere uteområdet til ungdomsskolen. 
Foreldregruppene har vist stort engasjement og det svarer vi ut med å sette av 
kr. 2.500.000,- til oppgradering av uteområdet. 

 
Tiltak 64: Kiosk i badeparken er et godt til tilbud til Åmli kommunes innbyggere og 

turister. Åmli kommune setter av en årlig sum på kr. 60.000,- til drift av kiosk i 
badeparken om sommeren. Tiltaket følges opp administrativt iht. tidligere 
vedtak.  

 
Tiltak 65: Det tas kr. 250.000,- av fond til «rullgardin vegg» for å kunne dele Åmlihallen 

inn i tre mindre haller ved behov.  
 
Tiltak 66: Dagsturhytta. Oppfølging av vedtak 
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Tiltak 67: ÅPOS har mottatt gave på ca kr. 900.000,-, og de ønsker å pusse opp og gjør 
eldresenteret mer tilrettelagt for den summen. For å kunne gjennomføre 
tiltakene de ønsker, mangler de kr. 400.000,-. Det tas kr. 400.000,- av fond til 
prosjektet.  

 
Tiltak 68: Fritidskort. «Åmli kort» - en gratis fritidsaktivitet til barn og unge i en 

aldersgruppe.  Vi syns det er viktig at barn og unge har mulighet til å delta på 
en fritidsaktivitet, og ønsker å utvide ordningen til å gjelde fra og med 1. klasse 
til og med 10. klasse. Det er lagt inn en økning på kr. 200.000,- slik at barn og 
unge fortsatt kan benytte seg av tilbudet om en gratis fritidsaktivitet i 2022. 
1. Gratis fritidsaktivitet dekker ikke aktivitet i andre kommuner og private 

aktører. (Dette for at tilbudet skal være likt som det er i dag). 

2. Ordningen evalueres i sin helhet i løpet av høsten 2022, og det det blir lagt 

frem en sak til budsjettmøtet i 2022.  

Tiltak 69: Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021 – 2024), Alle trenger et 
trygt hjem, har som satsningsområde at flere skal kunne eie egen bolig, og at 
det å leie bolig skal være et trygt alternativ. Det har det siste året blitt lånt ut 
det meste av startlånmidler. Åmli kommune ønsker å følge den nasjonale 
strategien for boligpolitikk, og lånerammen for startlån økes fra kr. 4.000.000,- 
til kr. 6.000.000,-.  

 
Tiltak 70: Det er ønskelig med en akebakke/skileikanlegg hvor man ser på muligheten 

for skitrekk/tautrekk, oppe ved Åmli skole / Åmli hallen.  Åmli kommune sjekker 
med lag og organisasjoner om muligheten for samarbeid for å kunne realisere 
prosjektet akebakke / skileikanlegg. Det tas kr. 50.000,- av fond til 
prosjektering 

 
Tiltak 71: Tiltak 71 i budsjettvedtak for 2019, endres til å gjelde valgfri skoletur i skolens 

regi for 10. klasse. Det settes av kr. 1.000,- pr. elev til tiltaket, i tillegg til 
summen som allerede ligger i oppvekstenhetens budsjett til dette formålet.   

 
 
 
 
 
  


