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Den som har lovlig forfall, må snarest mulig melde dette i Politikerportalen, innen 24 timer før møtet.
Etter det må forfall meldes direkte til politisk sekretariat.
Varamedlem møter etter nærmere innkalling.
Orienteringer i starten av møtet fra kommunedirektør
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Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Høring - Endring i forskrift om produksjonstilskudd og
avløsertilskudd i jordbruket
Høring - Endringer i gravplassloven og gravplassforskriften
Høring - Endringer i pasientjournalloven mv. - Nasjonal digital
samhandling til beste for pasienter og brukere
Høring - EU-EØS- Forslag til revidert forordning (EU) 631/ 2019
Høring - Forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny
økonomiforskrift til barnehageloven
Høring - forslag til endringer i forurensningsforskriften kapittel 7
Høring - Forslag til endringer i regelverket for organisering av
klagenemndene som behandler helsesaker
Høring - Forslag til regulering av konverteringsterapi
Høring - Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager
mv.
Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte
opplysninger mv. i det tverrfaglige samarbeidet mot
arbeidslivskriminalitet
Høring om forslag til klimabaserte energikrav
Høringsbrev - EU-EØS - Forslag til revidert direktiv 2014/ 94/ EU
Prioriteringer – Gartnerplanen 2019-2023
TV-Aksjonen NRK PLAN
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Arne Christian Mohn
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Dato: 17.08.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 12386
JournalpostID: 21/ 52312
Saksbehandler: Eli Håland
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
064/21

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
25.08.2021

Samlesak for referatsaker

Underliggende saker:
065/21, Høring - Endring i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

066/21, Høring - Endringer i gravplassloven og gravplassforskriften

067/21, Høring - Endringer i pasientjournalloven mv. - Nasjonal digital samhandling til beste for
pasienter og brukere

068/21, Høring - EU-EØS - Forslag til revidert forordning (EU) 631/ 2019

069/21, Høring - Forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til
barnehageloven

070/21, Høring - forslag til endringer i forurensningsforskriften kapittel 7

071/21, Høring - Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler
helsesaker

072/21, Høring - Forslag til regulering av konverteringsterapi

073/21, Høring - Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv.
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074/21, Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger mv. i det
tverrfaglige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet

075/21, Høring om forslag til klimabaserte energikrav

076/21, Høringsbrev - EU-EØS - Forslag til revidert direktiv 2014/94/EU
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Dato: 02.07.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 10898
JournalpostID: 21/ 45044
Saksbehandler: Bjørnar Måleng
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
065/21

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
25.08.2021

Høring - Endring i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Vedlegg:
Høringsbrev - endring i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Høring miljøkrav utkast til forskriftstekst
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Dato: 02.07.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 10895
JournalpostID: 21/ 45038
Saksbehandler: Bjørnar Måleng
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
066/21

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
25.08.2021

Høring - Endringer i gravplassloven og gravplassforskriften

Vedlegg:
Høring av endringer i gravplassloven og gravplassforskriften
Høringsnotat gravplass 020721
Høringsinstanser
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Dato: 05.07.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 11088
JournalpostID: 21/ 45576
Saksbehandler: Leif Birkeland
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
067/21

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
25.08.2021

Høring - Endringer i pasientjournalloven mv. - Nasjonal digital samhandling til beste for
pasienter og brukere

Vedlegg:
E-post - Høring - Endringer i pasientjournalloven mv. - Nasjonal digital samhandling til beste for
pasienter og brukere
Høringsnotat - nasjonal digital samhandling
Høringsliste Høring om endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital samhandling til beste
for pasienter og brukere
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Dato: 20.07.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 11433
JournalpostID: 21/ 48347
Saksbehandler: Bjørnar Måleng
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
068/21

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
25.08.2021

Høring - EU-EØS - Forslag til revidert forordning (EU) 631/ 2019

Vedlegg:
211910 Høring - EU-EØS- Forslag til revidert forordning (EU) 6312019
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Dato: 05.07.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 11004
JournalpostID: 21/ 45327
Saksbehandler: Anne Gry Osnes Bråstein
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
069/21

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
25.08.2021

Høring - Forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til
barnehageloven

Side 9 av 23

Dato: 05.07.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 11086
JournalpostID: 21/ 45570
Saksbehandler: Lene Røkke Mathisen
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
070/21

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
25.08.2021

Høring - forslag til endringer i forurensningsforskriften kapittel 7

Vedlegg:
Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet
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Dato: 01.07.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 10907
JournalpostID: 21/ 45071
Saksbehandler: Knut Arne Askeland
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
071/21

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
25.08.2021

Høring - Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som
behandler helsesaker

Vedlegg:
Høring Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behand
(L)(1964474)
Høringsnotat om klagenemnder - lovhjemmel innhenting - NPE og Helseklage - taushetsplik
(L)(1964481)
høringsinstanser - høringsnotat juli 2021om klagenemnder NPE Helseklage (L)(1964482)
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Dato: 02.07.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 10904
JournalpostID: 21/ 45062
Saksbehandler: Leif Birkeland
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
072/21

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
25.08.2021

Høring - Forslag til regulering av konverteringsterapi

Vedlegg:
Høringsbrev - Forslag til regulering av konverteringsterapi
Høringsinstanser(1949710)
Høringsnotat om regulering av konverteringsterapi(1949921)
Uttalelse fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling(1949922)
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Dato: 07.07.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 11159
JournalpostID: 21/ 45801
Saksbehandler: Anne Gry Osnes Bråstein
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
073/21

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
25.08.2021

Høring - Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv.

Vedlegg:
Høring fra Kunnskapsdepartementet
Høringsinstanser
Høringsnotat
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Dato: 14.07.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 11328
JournalpostID: 21/ 47676
Saksbehandler: Ole Bernt Thorbjørnsen
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
074/21

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
25.08.2021

Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger mv. i det
tverrfaglige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Vedlegg:
Høringsbrev - forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av
personopplysninger etc.
Arbeidsgrupperapport 15.06.2021
Adressatliste
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Dato: 01.07.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 10823
JournalpostID: 21/ 44732
Saksbehandler: Bjørnar Måleng
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
075/21

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
25.08.2021

Høring om forslag til klimabaserte energikrav
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Dato: 20.07.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 11435
JournalpostID: 21/ 48348
Saksbehandler: Bjørnar Måleng
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
076/21

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
25.08.2021

Høringsbrev - EU-EØS- Forslag til revidert direktiv 2014/ 94/ EU

Vedlegg:
211757 Høringsbrev EU-EØS
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Dato: 03.06.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 9202
JournalpostID: 21/ 36349
Saksbehandler: Lars Steinsvik
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
033/21
065/21

Utvalg
Utvalg for plan og miljø
Formannskapet

Møtedato
17.06.2021
25.08.2021

Prioriteringer – Gartnerplanen 2019-2023

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalg for plan og miljø tar forslagene til prioriterte investeringer for 2021 til orientering.
Utvalg for plan og miljø 17.06.2021:
Behandling:
Eidesen (SP) sitt alternative forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Saken videresendes til formannskapet til behandling, da vedtaket vil få økonomiske konsekvenser.
UFPM- 033/ 21 Vedtak:
Utvalg for plan og miljø synes framlagte sak gir en god oversikt over status for investeringer og
prioriteringer i henhold til Gartnerplanen. Den gir også status for andre prosjekter som har
kommet
inn i forbindelse med bystyrets budsjettbehandlinger.
Utvalget vil vise til at det i flertallskoalisjonens samarbeidsavtale er signalisert at bevilgningene til
frivillighet skal økes med 1 million kroner for hvert budsjettår i denne bystyreperioden. Det i den
forbindelse signalisert at noe av disse midlene også skal øremerkes frivillige tiltak i denne sektoren.
Det skal spesielt legges vekt på løsninger i områder som scorer dårlig i levekårsundersøkelsen.
Utvalget vil gi uttrykk for at det er positivt at det inngås samarbeid med velforeninger, men vil
peke
på at i områder der velforeningene ikke er aktive, eller i tilfeller der andre frivillige gjør en innsats
prioriteres ikke en innsats fra kommunens parkavdeling like høyt. Utvalget vil henstille
kommunedirektøren om å inngå samarbeid med frivillige og ildsjeler som ønsker å bidra i sine
nærområder på lik linje med velforeningene.
Gartnerplanen inkludert handlingsdel varer i 4 år. Utvalget mener det vil være behov for hyppigere
revideringer og ber om at handlingsdelen inkludert investeringer tas opp til årlig revisjon i
forbindelse med bystyrets budsjettbehandling.
Som et ledd i forberedelsene til politikernes prioriteringer ber utvalget om at det gjennomføres en
kartlegging av samtlige friområder og lekeplasser. Det bør også skissere kriterier for hvilke som bør
vedlikeholdes, saneres eller legges om til annen bruk. Det er viktig at slike områder kan fungere
som
områder for fritid og rekreasjon for mennesker i alle aldre.
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Utvalget ønsker også å vise til ressursgruppe som jobber med problemstillinger knyttet til
vedlikehold/tilrettelegging av Byheiene. Når det foreligger forslag til konkrete tiltak ønsker
utvalget
at disse også blir lagt fram for politisk behandling.
Utvalget vil også be om at det fremmes en sak i forbindelse med at det foreligger forslag fra
innbyggere og skole om mer aktiv bruk av Lotheparken.
Utvalget ønsker også å påpeke at flere aktuelle tiltak som turstier, belysning og lignende kan ha
konsekvenser i forhold til natur og dyreliv. Det er viktig at alle slike saker blir godt utredet og
forankret politisk.
Utvalget ber om at denne saken videresendes til formannskapet.

Saksutredning
Bakgrunn for saken
Bystyret har bedt kommunedirektøren om å legge fram prioriterte tiltak i henhold til
gartnerplanen for 2021 til politisk behandling. Det er også ønske om at det innhentes innspill fra
velforeningene og andre berørte interesser før saken legges frem for PMU og Formannskapet for
endelig avgjørelse.

Saks- og faktaopplysninger
Teknisk enhet, avdeling park, drifter, vedlikeholder og driver skjøtsel over Haugesund kommunes
sine park og landskapsområder i henhold til Gartnerplanen 2019-2023, som ble vedtatt i Utvalg for
plan og miljø (PMU) 21. mars 2019. Alle drifts- og vedlikeholdsprioriteringer gjøres ut fra fastsatte
retningslinjer i denne planen.
Når det gjelder investeringer har den vedtatte Gartnerplanen 2019-2023 et vedlegg G som
beskriver forslag til investeringer 2019-2023. Denne ligger vedlagt. Vedlegget har også fått påført
tilleggsinformasjon over hva som så langt er utført av disse prosjektene, hva som er planlagt utført
i 2021, og videre hva som gjenstår for perioden 2022-2023.
I tillegg til Gartnerplanens forslag til investeringer blir det årlig bevilget midler til prosjekter ut over
denne handlingslisten. For 2021 vil følgende 3 prosjekter komme i tillegg:

·

Sansehage ved Haraldvang omsorgssenter.
Den eksisterende sansehagen er utdatert og lite innbydende for beboere på Haraldsvang.
Området er avsatt til riggplass for brannvesenet ved en eventuell brann. Dette gjør at store
deler av dette området må holdes fritt for planter og møbler.
Nå vil hele området i vest bli en del av den nye sansehagen. Her blir det anlagt en universell
adkomst mellom 1 og 2 etg. Dette gjør at alle som bor på Haraldsvang omsorgssenter kan
benytte uteområdet. Det vil også bli anlagt lys, sitteplasser og planter langs gangvegene.
Etter samtale med skole, vil vi anlegge et område som skal benyttes til skolehage. Dette
prosjektet vil føres frem av skole. Her planlegges 7 store plantekasser som også beboerne
kan få glede av. Uteområdene vil også bli møblerte.
Dette prosjektet er et samarbeid mellom Haraldsvang omsorgssenter, skoleenheten og
teknisk enhet. Bystyret har bevilget 3 millioner kroner til prosjektet som er ferdig prosjektert
og med antatt anleggsstart i august 2021.

·

Havåsen skole uteområde
Uteområdet på Håvåsen skole skal få en oppgradering i 2021. Dette prosjektet er et
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samarbeid mellom skolen, idrett, teknisk enhet og EBY. Det er opprettet en arbeidsgruppe
med involverte enheter. Bystyret har bevilget 3 millioner kroner til prosjektet og planlagt
oppstart er høsten 2021.
·

Uteområder Kyvikdalen
Dette er et samarbeidsprosjekt med Kyvikdalen barnehage om å oppgradere fotballbanen i
Kyvikdalen. Det er laget en plan hvor vi reduserer størrelsen på fotballbanen og anlegger et
lekeområde kombinert med en ny og mindre fotballbane med kunstgress. Prosjektet er
kalkulert til ca. 2 millioner kroner. Teknisk enhet kan forskuttere inntil 600.000 kroner i
spillemidler. Tiltakene er berettiget spillemidler.
Prosjektet avventer en avklaring fra barnehagen om de ønsker å stille med resten av
midlene. Bystyret har bevilget 0,5 millioner kroner til prosjektet.

Planlagte prosjekter for 2021 som er basert på Gartnerplanens handlingsliste for investeringer
er:
· Eivindsvatnet – turveg rundt vannet.
Det foreslås å bygge en enklere versjon av den planlagte turvegen sør for
Eivindsvatnet. Turvegen starter ved parkeringsplassen på Eivindstad, og går ca. 20 m
fra vannkanten. Den avsluttes der hvor turstien begynner å stige opp i skogen. Dette
blir en turveg som får mellom 1,5-2,0 meters bredde. Alle stedlige masser vil bli
benyttet. Det blir anlagt sitteplasser langs turvegen.
Tiltaket med redusert standard tilfredsstiller krav fra SR-bank stiftelsen og utløser
gaven på 1 million, men betinger at 1. etappe (ca. 500 m) er ferdig opparbeidet innen
1/12-2021.
Forventet oppstart i august 2021. Teknisk enhet forskutterer opparbeidelsen.
·

Hollenderhaugen – rehabilitering og etablering av lekeplass

Det skal opparbeides et nærmiljøanlegg øst for Hollenderhaugen. Dette er et samarbeidsprosjekt med privat utbygger som har innbetalt 500.000 kroner som frikjøpsmidler for
boligprosjektet, øst for stadion. Grunnarbeider ble utført i 2020. Det vil bli sett på mulighet
for å anlegge lys opp til toppen med tilhørende sitteområder. Forventet oppstart høst 2021.
·

Planlegging av uteområdene ved Rossabø og Austrheim skole.

Det er utarbeidet en utomhusplan for Rossabø skole på bakgrunn av en kartlegging av
skolens uteområder. Planen har blitt vurdert av skolens ledelse og elevråd. Det planlegges å
anlegge en stor kunstgressbane med lys i år. Resten av uteområdene vil bli utbygd etappevis
og spilt inn i budsjett for hele økonomiperioden 2022-2025.
På Austrheim skole er det også gjennomført en kartlegging av uteområdene. Her vil det
utarbeides en helhetlig plan for uteområdet. Dette planarbeidet starter opp høsten 2021.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom skolen, teknisk enhet og EBY.
·

Sentrumsplass «Gutten med båten»

Det er utført planarbeid for dette prosjektet, hvor landskapsarkitekt har laget et skisseforslag
for hvordan dette området (Brummenæs og Torgersens gate) skal utformes. Prosjektet
planlegges utført i 2022/2023.
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Innkomne merknader/uttale fra parter
Teknisk enhet har tett samarbeid med VFU (Velforeningenes fellesutvalg) og avholder månedlige
møter hvor det tildeles dugnadsmidler til aktive velforeninger som søker om dette. Innspill fra
velforeningene blir også tatt opp i disse møtene.
Ellers samarbeider Teknisk enhet løpende med aktive velforeninger om å anlegge nye lekeplasser
/ballbaner. Kravet er at andelen til kommunen er på maks 50% av anleggskostnadene. Dette har
vist seg å være en vellykket måte å anlegge nye lekeområder på.
Konsekvenser
Gartnerplanens handlingsplan viser forslag til investeringer for perioden 2019-2023 (vedlegg G i
Gartnerplanen). Teknisk enhet har gjennomført årlige vurderinger og prioriteringer ut fra denne.
Som det vises på vedlagt liste er en del av de planlagte investeringer gjennomført i perioden 20192021. Det gjenstår noen prosjekter for perioden 2022-2023. Videre så har det blitt vedtatt å
gjennomføre enkelt prosjekter som ikke har vært listet opp på Gartnerplanens handlingsliste. Disse
blir også gjennomført, men her følger det med egne øremerkede budsjettmidler.

FNs bærekraftsmål
11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Delmål 11.7 -Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt
funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom.

15 Livet på land
Delmål 15.8 -Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter for å
redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer i betydelig grad, og
dessuten kontrollere eller utrydde prioriterte fremmede arter.
Gjennomføring av gartnerplanen vil bidra positivt i forhold til FNs bærekraftsmål som vist over. En
god plan for opparbeiding og skjøtsel av grønne lunger i bybildet, i form av park og turområder vil
bidra positivt i forhold til folkehelse, livskvalitet og bærekraftige byer.

Økonomiske konsekvenser
Gjennomføring av drift og investeringer er begrenset i henhold til tildelte budsjettmidler. Noen
prosjekter kan ha så store kostnader at de ikke lar seg gjennomføre innenfor de tildelte
budsjettrammene. Det har i enkelte tilfeller blitt gitt ekstrabevilgninger for spesifikke prosjekter
som er ønsket gjennomført. Dette er gjerne prosjekter som ikke er satt opp på gartnerplanens
handlingsplan. Eksempel på dette er sansehage i Haraldsvang omsorgssenter.
Beredskap
Arbeidet med gartnerplanen følger Haugesund kommunes HMS og kvalitetssystem, samt øvrige
retningslinjer som er beskrevet i Gartnerplanen.
Vurdering
Gartnerplan 2019-2023 beskriver hvordan drift og vedlikehold blir prioritert innenfor
planperioden.
Når det gjelder forslag til handlingsplan for investeringer 2019-2023 (vedlegg G i Gartnerplanen)
blir det årlig foretatt prioriteringer etter følgende:
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·
·
·

øremerkede prosjekter i budsjett
samarbeidsprosjekter med private utbyggere eller velforeninger
prosjekter som utløser tilskudd (stiftelser, spillemidler etc.)

Parkavdelingen har de siste årene hatt fokus på samordning mot andre kommunale enheter og
velforeninger. Dette er kostnadseffektivt og gir flere positive ringvirkninger både innen drift,
vedlikehold og investeringer. Denne praksisen vil videreføres og utvikles slik at alle får mest mulig
igjen for hver krone.

Kommunedirektøren sin konklusjon
Utvalg for plan og miljø tar forslag til prioriterte investeringer for 2021 til orientering.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.
· Lov om skogbruk (skogbrukslova)
· Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
· Lov om rettshøve mellom grannar (naboloven)
· Lov om sikkerhet med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
· Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
· Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
· Forskrift om plantevernmidler
· Forskrift om fremmede organismer
· Forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
· Kommuneplan
· Reguleringsplaner
· Kommunedelplan for energi og klima 2012 – 2020
· Kommunalteknisk VA norm
· Sentrumsplan
Grøntstruktur i Haugesund (temaplan)

Vedlegg:
Gartnerplan 2019-2023
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Dato: 17.08.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 7597
JournalpostID: 21/ 52260
Saksbehandler: Eli Håland
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
066/21

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
25.08.2021

TV-Aksjonen NRK PLAN
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Formannskapet bevilger kr. 60.000,- til TV-aksjonen NRK Plan 2021.
Kr. 60.000,- belastes konto 1490.12130.100.1112 tilleggs bevillinger.

Saksutredning
Sammendrag
Saks- og faktaopplysninger
TV- aksjonen NRK 2021 går i år av stabelen 24.oktober og går til Plans arbeid for bekjempe
barneekteskap. Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Barneekteskap
bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Årets TV-aksjon har som mål å nå ut til tre millioner
mennesker for å få slutt på barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Årets tema
er «Barn, ikke brud».
Pandemiens utvikling avgjør hvordan årets TV-aksjon blir, men TV-aksjon blir det. TV-aksjonen
2021 kan være en unik mulighet til å åpne opp for fysiske møter igjen. Det planlegges for, at alle
igjen skal få besøk av en bøssebærer fra sitt nabolag på aksjonsdagen. Den digitale bøssen vil
uansett bli et ekstra supplement til å engasjere flere.

Økonomiske konsekvenser
Det har de siste årene blitt bevilget kr. 60.000,- til TV-aksjonen, dette utgjør kr. 1,6 pr. per
innbygger.

Kommunedirektøren sin konklusjon
Kommunedirektøren foreslår en utbetaling til TV-aksjonen NRK Plan 2021 på kr. 60.000,-
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