Spenstig budsjett
27. oktober la rådmannen i Flå fram sitt forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-20.
I budsjett forslaget blir det foreslått store investeringer. Ja, man må vel kunne si at maken til
investeringer i kommunal regi har aldri blitt foreslått i Flå. I løpet av to år foreslår rådmannen at det
skal bygges ny barnehage til 30 millioner, ny skole til 40 millioner, nytt renseanlegg til 7 millioner og
ny Flå stadion til 12 millioner (her er kommunens andel ca 4 millioner). Dette er en vanvittig satsing,
på grensen til det jeg vil karakterisere som harakiri.
De siste 8 åra har vi i Flå hatt en folketallsvekst på i overkant av 10%, det er skapt mange nye
arbeidsplasser, Sokna – Ørgenvika har ført til at vi har kommet nærmere og blitt mer attraktive for
sentrale deler av Østlandet.
Gjennom målrettet samfunns- og arealplanlegging og tilrettelegging for næringsutvikling er det
skapt vekst i Flå. Kommunen og private aktører har brukt store beløp på utvikling av boligfelt og
bygging av boliger.
Vi har i dag en skole som er fra 1957, og en barnehage fra tidlig på 1980-tallet. Disse byggene er
oppbrukt. Flå stadion trenger også en skikkelig renovering. Alt dette må til for å skape bolyst og
blilyst i Flå.
Kommunesammenslåingsspøkelset er litt borte, men det kommer igjen. Det er flertall for en
kommunereform i de fleste partier på Stortinget, men reformen kom denne gangen litt skjevt ut fra
hoppkanten. Det kommer snart en ny omgang. Da blir spørsmålet hvor mange kroner Hallingdal
kommune kommer til å bruke i Flå? I en kommune med det befolkningsmessige tyngdepunktet på
Torpomoen, er jeg ganske sikker på at det ikke blir mange kroner som blir brukt på nedsida av
Svenkerudbrua. Vi må ruste oss for ny E16 Hønefoss – Sandvika og Ringeriksbane. Disse prosjektene
gir oss en mulighet som ingen andre Hallingdalskommuner får.
Rådmannen foreslår at vi dekker investeringene gjennom innføring av eiendomsskatt. Det kommer til
å gjøre vondt både i politikersjela og i pengepungen, men vi har nå en gyllen mulighet til å sikre vekst
og utvikling i lokalsamfunnet vårt i lang tid framover. Ønsker vi utvikling er innføring av
eiendomsskatt det middelet vi kan bruke.
Spørsmålet blir: Våger vi å satse? Mitt svar er: For de av oss som ønsker et fortsatt aktivt og
attraktivt lokalsamfunn først i Hallingdal er valget enkelt.
Jeg vil til slutt få ønske alle en God Jul og et Godt Nytt år
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