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Innbyggerinitiativ - anmodning om omgjøring av budsjettvedtak
Ordførers innstilling:

Kommunestyret tar ikke opp anmodning om omgjøring av budsjettvedtak for 2020 til behandling.

Vedlegg :
Sak med underskriftsliste fra MinSak.no

Referanser i saken
Kommuneloven § § 12 - 1 , 14 - 4

Bakgrunn
En innbygger har tatt initiativ til å opprette et innbyggerforslag i MinSak.no. Sakens innhold siteres:

Angående flytting av demente fra trygge omgivelse til sykeheimen

Angående flytting av demente fra trygge omgivelse til sykeheimen i Drangedal, Sier Drangedal
befolkning nei til flytting av demente. Viser til § 49 i Norges Grunnlov Innbyggerne har rett til å styre
lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det lokale
folkeva lgte nivå fastsettes ved lov. § 98 Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for
usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. PS: Kun dem som bor i Drangedal Kommune
kan skrive under!!

Saksfremstilling
Kommuneloven §12 - 1 siteres:

Innbygge rne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens eller
fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget
hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 unde rskrifter i kommunen eller
500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om det aktuelle
forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.

Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling t il forslaget senest seks måneder etter at det
er fremmet. Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse med
en pågående plansak etter plan - og bygningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om vedtak
som treffes, og om tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere
innbyggerforslag. Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en sak
som er behandlet av komm unestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. Kommunestyret eller
fylkestinget skal selv ta stilling til om et forslag kan fremmes.

Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragrafen, og som blir nedstemt i kommunestyret
eller fylkestinget , kan bare påklages dersom forvaltningsloven eller annen lov gir klagerett.
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Ordførers vurdering 
 
Innbyggerforslaget gjelder kommunens virksomhet, og har fått et antall underskrifter stort nok slik 
loven krever for at saken skal kunne tas opp til behandling. Kommunestyret plikter å ta stilling til 
om forslaget kan fremmes, men plikter ikke å behandle selve saken. 
 
Det vises til Kommuneloven §12-1, tredje ledd, andre og tredje punktum:  
 
Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en sak som er behandlet 
av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. Kommunestyret eller fylkestinget skal 
selv ta stilling til om et forslag kan fremmes. 
 
Ordfører vurderer at saken allerede er behandlet gjennom behandling av budsjett for 2020. 
 
Det vises videre til Kommuneloven §14-4, tredje ledd: 
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og 
oversiktlige. 
 
I anmodningen om omgjøringen av budsjettvedtaket er det ikke vist til alternativ saldering for 
budsjettet, og ordfører vurderer derfor at forslaget ikke kan behandles isolert. 
 
Konklusjon 
 
Anmodningen om omgjøring av budsjettvedtak tas ikke opp til behandling. 


