Forslag til verbalpunkter budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025
Eiendom og samfunn:
1. Tomter i Nord-Odal. Kommunen har hatt god suksess med utvidelse av boligområder
i kommunal regi.
i. Kommunen må utvikle og regulere flere boligtomter – og ha en buffer på i
størrelsesorden 50 tomter
ii. Nord-Odal kommune må oppmuntre grunneiere til flere tomteprosjekter –
både bolig og hytter.
iii. Kommunen må markedsføre alle tomteområder bedre enn i dag
iv. Kommunen må synliggjøre våre områder for spredt boligbygging og inngå
forpliktende avtaler med grunneiere der dette er mulig.
2. Strategi for nærings- og handelsarealer.
i. Nord-Odal kommune må etablere en helhetlig strategi for utvikling av
nærings- og handelsarealer. Primært her er Granerud, Sand sentrum og Mosentrum.
ii. Man må også vurdere om det i planperioden er behov for utvidelser eller
finne nye og egnede arealer som er mulig å utvikle.
3. Nord-Odal kommunestyre ber kommunedirektøren følge opp interpellasjon knyttet
til konseptet «eie til leie»
i. Utnytte husbankens muligheter
ii. Øke innbyggeres muligheten for å komme inn på boligmarkedet
4. Nord-Odal kommunestyre ber kommunedirektøren utarbeide en strategi for
eierskap, næringsinntekter og utbytte (AE og Eidsiva), herunder se om det er
realistisk å bedre/videreutvikle kommuneavtalen med AE.

Oppvekst og kultur:
5. Nord-Odal kommunes frivilligløfte. I tillegg til den foreslåtte inkluderingsdugnad på
250.000 ønsker kommunestyret å gi 500.000 til frivilligløftet. Beløpet salderes når
man tydeligere får klargjort økte inntekter som resultat av vindkraftutbygginga.
Utvalg for oppvekst og kultur disponerer beløp og lager bestemmelser for tildeling i
samarbeid meg fagadministrasjon og kommunedirektøren..
6. Nord-Odal kommunestyre ønsker å signalisere etablering av BUA fra 2023 og ber
utvalg for oppvekst og kultur i samarbeid med fagadministrasjon og
kommunedirektør arbeide fram et beslutningsgrunnlag til budsjettbehandling høsten
2022. Kommunestyret ser dette i sammenheng med Frivilligløftet og kommunens
deltakelse i oppvekstprogrammet Absolutt.
7. Kommunestyret ber om en vurdering av effekter på 1.3 millioner kutt på upålagte
tjenester i sektoren.

Helse og omsorg:
8. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for en klasse for helseog omsorgsarbeidere (fagarbeider teori) som voksenopplæring, i samarbeid med
senter på voksnes læring på Kongsvinger og Sør-Odal kommune.
9. Kommunestyret må jobbe for å opprettholde stillingsressurser knyttet til forebygging
av rus og psykiatri.

Øvrige verbalpunkter:
10. Nord-Odal kommunestyre ber om en strategi for rekruttering, fravær/nærvær og
heltid/deltid
11. Nord-Odal kommunestyre vil innen 2.kvartal 2022 komme tilbake til en mer
langsiktig løsning på det finansielle rundt Frivilligsentralen. Det umiddelbare behovet
for 2022 på 215.000 tas gjennom mindre avsetning til ubudne fond.
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