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SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Vedtak:
1.
Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 godkjennes med de endringer fra
Høyre, Framskrittspartiet og Senterpartiet som framkommer under.
2.
Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som
Stortinget vedtar.
3.
Eiendomsskatt for 2015 utskrives med 7 promille for næring. Det utskrives ikke
eiendomsskatt for bolig og fritidseiendom.
4.
Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og
prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B),
investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
5.
Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
6.
Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
7.
Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A)
med 112,763 mill. kr. Etter delegeringsreglementet §2-9 er rådmannen gitt fullmakt til
å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
8.
Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr.
9.
Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i
budsjettet og gebyrvedlegg.
10.
Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra forslag til ny beregningsmodell
som tar utgangspunkt i regnskap for 2013. Dette gir en kommunal driftskostnad på
170.466 kr per heltidsplass for barn under 3 år og 80.143 for barn over 3 år. Randaberg
kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd på 9.500 kr/barn.
Randaberg kommune overfører 98 % av satsene i samsvar med statlige føringer.
Satsene kan endres dersom kommunene får medhold i å bruke barnehagespesifikk
pensjonspremie som grunnlag.
11.
Følgende endringer på investeringsbudsjettet i forhold til rådmannens forslag:
12.
Harestad skole utsettes ikke, men bygges som i vedtatt økonomiplan med de tillegg
som er vist i rådmannens budsjettforslag
13.
Sunnhetsgrenden utsettes ytterligere et år
14.
Det forutsettes inntekter fra salg av Randaberg kommunes eiendom som omfattes av
Sentrum Øst på 75 mill. kr i økonomiplanperioden
15.
Det etableres lekeplass/minipark på torget, 350.000 kr i 2015
16.
Følgende endringer på driftsbudsjettet i forhold til rådmannens forslag:
17.
Reduksjon på skolene gjennomføres ikke, + 2 mill. kr
18.
Gratis skoleskyss opprettholdes slik som dagens ordning, + 70.000 kr
19.
Søskenmoderasjon på SFO opprettholdes for 1-2. klasse, + 150.000 kr
20.
Gratis SFO for ATO opprettholdes, + 38.000 kr

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Generell økning på kulturskolen, + 100.000 kr
Økning frivillige lag og organisasjoner, + 100.000 kr
Tolketjeneste på stedet opprettholdes, + 70.000 kr
Salg av filmkraft og fjerning av støtte, minus 25.000 kr
Redusere felles lønnsutgifter, minus 0,5 mill. kr i 2015, minus 1 mill. kr fra 2016.
Redusert vikarinnleie, helse, minus 125.000 kr i 2015, 250.000 kr fra 2016
Økning av SFO-sats med 1% utover det som er lagt inn i rådmannens forslag, økt
inntekt 77.000 kr
Økning av foreldrebetaling i kulturskolen til 3.100 kr /år. Økt inntekt 90.000 kr
Redusert overforbruk 2014. Minus 2 mill. kr i 2016 og 0,5 mill. kr i 2017.
Det forutsettes økte skatteinntekter i slutten av økonomiplanperioden med netto økt
inntekt på 1,2 mill. kr i 2017 og 2,4 mill. kr i 2018
Budsjettforliket på Stortingent innarbeides med nettoeffekt på minus 857.000 kr.
Jamfør vedlagte Excelark for detaljer om endringen i forhold til rådmannens
budsjettforslag
Økt bevilgning til sykeheimen for økt fleksibilitet. 1 million
Følgende verbalforslag legges også til grunn for budsjett/økonomiplan:

A.

Nedlegging av Vistenesveien dagsenter skal gjennomføres på en skånsom måte, og en
myk overgang til nye lokaler/ aktiviteter skal så langt det lar seg gjøre skje på
brukernes premisser.

B.

Prosjektering av Sunnhetsgrenden skal ferdigstilles i 2015 slik at en evt kan
fremskynde bygging hvis dersom kommunestyre finner dette økonomisk forsvarlig.
Rådmannen skal videreføre oppstart av kommuneplanrullering, og prinsipper for slik
kommuneplanrullering skal foreligge innen juni 2015.
Kommunens tomt på Grødem ved Smaragdbakken og Rubinveien prioriteres solgt
snarest etter regulert adkomst..
Prøveprosjekt for SeeN integrering skal stimuleres, og samarbeid med NAV Rennesøy
skal opprettholdes.
Reglement for tildeling av treningstider i Randaberg hallen skal revideres og politisk
behandles innen sommeren 2015.
Mulighetsstudie av en fremtidig flere etg på ressurssenter og barnehage i
Tarzanskogen skal fremlegges for politisk vurdering innen mars 2015.
Frivillige lag og organisasjoner inviteres inne for drift av Kafe på Vardheim.
Statusrapport for en frivillig drift legges frem til politisk orientering innen sommeren
2015.
Randaberg kommune skal sammen med partene Jærmuseet, Blue Planet, Maritimt
Forum, Fylkeskommunen og Kystverket arbeide aktivt med å finne sponsorer til
prosjektering, utvikling og bygging av Maritimt Vitensenter, samt bistå med søknad
om visningskonsesjon.
Opprettholde og stimulere til at flere deltar ved «Gladtrim».
Re-asfaltering av kommunale veier skal inkluderes i det årlige vedlikeholdsprogram.
Rådmannen viderfører arbeidet med og sikre Randabergfjellet som frivluftsområdet.
I forbindelse med stenging av 1 avdeling på sykehjemmet, må rådmannen legge til
rette for oppretteholdelse av kompetanse. Ved behov må antall senger kunne utvides i
kortere tidsrom.
Det legges fram en sak til hovedutvalg for oppvekst og levekår (HOL) om tidlig
innsats i skolen.

C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

J.
K.
L.
M.
N.

O.

P.
Q.
R.
S.

Randaberg Kommune skal jobbe for at barn skal få informasjon om sine rettigheter
gjennom FNs barnekonvensjon, som at barn skal få uttale seg på de områder som
berører dem. Barna må også få vite hvor de skal henvende seg for å få oppfylt sine
rettigheter.
Kommunen utarbeider et estimat på vedlikeholdskostnader for kommunale bygg i et
tiårsperspektiv som grunnlag for en ny vedlikeholdsplan.
Kommunen skal jobbe aktivt for å utvide antallet lærlingeplasser. Det er ønskelig med
to lærlinger per 1000 innbyggere. Ambisjonen er at lærlingene skal få tilbud om
stillinger i kommunen i 100 prosent når de har avlagt fagbrev.
Det legges fram en sak til hovedutvalg for oppvekst og levekår (HOL) om de
kommunale retningslinjene for utleieboliger.
Det presenteres en analyse av kostratall innen helse og omsorg hvor faktiske kostnader
i institusjon kontra hjemmebaserte tjenester vurderes. Analysen skal også inneholde en
vurdering av Randaberg kommunes kostnadsnivå for tjenesteområdene opp mot
kommunegruppe 8 sine nivå.

Behandling:
Her følger partienes tekstforslag, partienes excelark ligger under vedlegg etter godkjenning av
protokoll side 21.

Forslag fra representanten Thor Geir Harestad (V):
Venstre sitt forslag til kommunebudsjett og økonomiplan.
Investeringer og drift
1 Nye Harestad skole: fullfinansieres 2015/2016, innvielse høsten 2016.
2 Nye Vardheim: fullfinansieres 2016/2017, innvielse julen 2017.
3 Skoledrift: + 3,5 mill.
4 Barnehagedekning: + 0,858.
5 Skoleskyss: + 0,070.
6 Vardheim kantine/kafé: + 0,419.
7 Kulturskolen: + 0,200.
8 Søskenmoderasjon på SFO: + 0,290.
9 Minoritetsbarn og tolketjenesten: + 0,150.
10 Vistnesvegen Dagsenter: + 0,292.
Tekstforslag
1 Delegasjonsreglementet. Ved revisjon legges det ekstra vekt på åpenhet overfor innbyggerne
og nært samarbeid med berørte parter.
Votering: Fikk stemmene til V og Ap og falt

2 Lærertetthet. Egen politisk sak legges fram for HOL om klassedeling for å øke
læringsutbytte i skolen.
Votering: Fikk stemmene til V og Ap og falt.
3 Skolekretsgrensene og prinsippet nærskole beholdes, jfr. nasjonal bestemmelse.
Votering: Fikk stemmene til V og falt
4 Plassmangel på Harestad skole skal ikke ha konsekvenser for ATO.
Votering: Fikk stemmene til Ap og V og falt.
Inntekter, årlig 10 mill.
Kommunale kjøp og salg av eiendommer viser til svært uklare tall.
Randaberg kommune disponerer fond på 50 mill.
1 Politikerlønn: + 0,5 mill.
2 Konsulentkjøp: + 1,0 mill.
3 Advokatkjøp: + 0,5 mill.
4 Eiendomsskatt: + 6,0 mill.
5 Greater Stavanger: + 0,25 mill.
6 Innkjøp, anskaffelser: + 1,0 mill.
7 Rådgiverressurs, skole: + 0,65 mill.
8 Budsjettforliket: + 0,85 mill.
9 Amatea: + 0,005.
10 Pårørendesenter: + 0,005.
Votering: Hele V sitt forslag: Fikk stemmen til Venstre og fallt.

Forslag fra representanten Kristine Enger (Ap):
1. Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2015 – 2018 vedtas med de endringer som
fremkommer under.
2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget
vedtar.
3. Eiendomsskatt for 2015 utskrives med 2,35 promille for boligeiendommer og 6,04 promille
for næring. Bunnfradrag på 733 000 kr.
4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene
slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram
og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med
54,363 mill. kr. Etter delegeringsreglementet §2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne
lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr.

9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet
og gebyrvedlegg.
10. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra forslag til ny beregningsmodell
som tar utgangspunkt i regnskap for 2013. Dette gir en kommunal driftskostnad på 170.466 kr
per heltidsplass for barn under 3 år og 80.143 for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker
den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd på 9.500 kr/barn. Randaberg kommune
overfører 98 % av satsene i samsvar med statlige føringer. Satsene kan endres dersom
kommunene får medhold i å bruke barnehagespesifikk pensjonspremie som grunnlag.
Votering: Fikk stemmene til Ap og V og fallt.

Felles tekstforslag KrF, V og AP – budsjettet 2015

1) Kutt i helse og omsorg forutsettes tatt av administrasjon og ikke på tjenesteyting.
Votering: Fikk stemmene til Ap og KrF og V og fallt
2) Barnehagen skal være et positivt og trygt tilbud. Det innføres minimum to årlige
opptak.
Votering: Fikk stemmene til Ap, Krf og V og fallt.
3) Det legges fram en sak til hovedutvalg for oppvekst og levekår (HOL) om tidlig
innsats i skolen.
Votering: Fikk stemmene til Ap, V og Krf og Janne Gro Kleivan (Sp) og ble vedtatt
4) Planlagt vakanse i kommunale stillinger skal ikke berøre førstelinjetjenestene.
Votering: Fikk stemmene til Ap, V og Krf og fallt.
5) Randaberg Kommune skal jobbe for at barn skal få informasjon om sine rettigheter
gjennom FNs barnekonvensjon, som at barn skal få uttale seg på de områder som
berører dem. Barna må også få vite hvor de skal henvende seg for å få oppfylt sine
rettigheter.
Votering: Enstemmig vedatt
6) Kommunen utarbeider et estimat på vedlikeholdskostnader for kommunale bygg i et
tiårsperspektiv som grunnlag for en ny vedlikeholdsplan.
Votering: Enstemmig vedtatt
7) Rådmannen utreder behovet for areal til offentlige formål fram mot 2030. Det vurderes
hvor stort areal som kan avsettes på tomter som kommunen eier.
Votering: Fikk stemmene til Ap, og Krf og V og fallt
8) Kommunen skal jobbe aktivt for å utvide antallet lærlingeplasser. Det er ønskelig med
to lærlinger per 1000 innbyggere. Ambisjonen er at lærlingene skal få tilbud om
stillinger i kommunen i 100 prosent når de har avlagt fagbrev.
Votering: Vedtatt mot stemmen til Svein Livar Haga (H)
9) Det legges fram en sak til politisk behandling som belyser årsakene til at 144 ansatte i
kommunen har en stillingsbrøk på under 50 prosent. Saken må gi informasjon om
hvordan en skal kunne tilby ansatte som ønsker det større stillingsprosent.

Votering: Fikk stemmene til Ap, Krf og V og fallt.
10) Det legges fram en sak til hovedutvalg for oppvekst og levekår (HOL) om de
kommunale retningslinjene for utleieboliger.
Votering: Enstemmig vedtatt.
11) Før eventuelle endringer i eksisterende dagtilbud ved Vistnesveien Dagsenter skal ny
sak behandles politisk. Berørte brukere, pårørende og ansatte skal være deltakere i
planprosessen for å utarbeide et nytt dagtilbud.
Votering: Fikk stemmene til Ap, Krf og V og fallt.
12) Det presenteres en analyse av kostratall innen helse og omsorg hvor faktiske kostnader
i institusjon kontra hjemmebaserte tjenester vurderes. Analysen skal også inneholde en
vurdering av Randaberg kommunes kostnadsnivå for tjenesteområdene opp mot
kommunegruppe 8 sine nivå.
Votering: Enstemmig vedtatt

Forslag fra representanten Tone Tvedt Nybø (Krf):
1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 godkjennes med de endringer som
fremgår av budsjettforslaget til KrF.
2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget
vedtar.
3. Eiendomsskatt for 2015 utskrives med 7 promille for næring og 2,06 promille for
boligeiendommer. Bunnfradraget for boligeiendommer settes til 733 000,- som i 2014.
4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene
slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram
og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med
87.588 mill. kr. Etter delegeringsreglementet §2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne
lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr.
9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet
og gebyrvedlegg.
10. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra forslag til ny beregningsmodell
som tar utgangspunkt i regnskap for 2013. Dette gir en kommunal driftskostnad på 170.466 kr
per heltidsplass for barn under 3 år og 80.143 for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker
den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd på 9.500 kr/barn. Randaberg kommune

overfører 98 % av satsene i samsvar med statlige føringer. Satsene kan endres dersom
kommunene får medhold i å bruke barnehagespesifikk pensjonspremie som grunnlag.
11. Bebyggelsen i Tarzanskogen oppføres med 2 eller 3 etasjer for best mulig utnyttelse av
tomtene i sentrum

Votering: Fikk stemmene til KrF og fallt.

Fellesforslag fra Høyre, Frp og Sp lagt frem av representanten Jarle Bø
(Sp):
1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 godkjennes med de endringer fra
Høyre, Framskrittspartiet og Senterpartiet som framkommer under.
2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som
Stortinget vedtar.
3. Eiendomsskatt for 2015 utskrives med 7 promille for næring. Det utskrives ikke
eiendomsskatt for bolig og fritidseiendom.
4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og
prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B),
investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A)
med 112,763 mill. kr. Etter delegeringsreglementet §2-9 er rådmannen gitt fullmakt
til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr.
9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i
budsjettet og gebyrvedlegg.
10. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra forslag til ny beregningsmodell
som tar utgangspunkt i regnskap for 2013. Dette gir en kommunal driftskostnad på
170.466 kr per heltidsplass for barn under 3 år og 80.143 for barn over 3 år.
Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd på
9.500 kr/barn. Randaberg kommune overfører 98 % av satsene i samsvar med
statlige føringer. Satsene kan endres dersom kommunene får medhold i å bruke
barnehagespesifikk pensjonspremie som grunnlag.
11. Følgende endringer på investeringsbudsjettet i forhold til rådmannens forslag:
12. Harestad skole utsettes ikke, men bygges som i vedtatt økonomiplan med de tillegg
som er vist i rådmannens budsjettforslag
13. Sunnhetsgrenden utsettes ytterligere et år
14. Det forutsettes inntekter fra salg av Randaberg kommunes eiendom som omfattes av
Sentrum Øst på 75 mill. kr i økonomiplanperioden
15. Det etableres lekeplass/minipark på torget, 350.000 kr i 2015
16. Følgende endringer på driftsbudsjettet i forhold til rådmannens forslag:
17. Reduksjon på skolene gjennomføres ikke, + 2 mill. kr
18. Gratis skoleskyss opprettholdes slik som dagens ordning, + 70.000 kr
19. Søskenmoderasjon på SFO opprettholdes for 1-2. klasse, + 150.000 kr
20. Gratis SFO for ATO opprettholdes, + 38.000 kr
21. Generell økning på kulturskolen, + 100.000 kr

22. Økning frivillige lag og organisasjoner, + 100.000 kr
23. Tolketjeneste på stedet opprettholdes, + 70.000 kr
24. Salg av filmkraft og fjerning av støtte, minus 25.000 kr
25. Redusere felles lønnsutgifter, minus 0,5 mill. kr i 2015, minus 1 mill. kr fra 2016.
26. Redusert vikarinnleie, helse, minus 125.000 kr i 2015, 250.000 kr fra 2016
27. Økning av SFO-sats med 1% utover det som er lagt inn i rådmannens forslag, økt
inntekt 77.000 kr
28. Økning av foreldrebetaling i kulturskolen til 3.100 kr /år. Økt inntekt 90.000 kr
29. Redusert overforbruk 2014. Minus 2 mill. kr i 2016 og 0,5 mill. kr i 2017.
30. Det forutsettes økte skatteinntekter i slutten av økonomiplanperioden med netto økt
inntekt på 1,2 mill. kr i 2017 og 2,4 mill. kr i 2018
31. Budsjettforliket på Stortingent innarbeides med nettoeffekt på minus 857.000 kr.
32. Jamfør vedlagte Excelark for detaljer om endringen i forhold til rådmannens
budsjettforslag
33. Økt bevilgning til sykeheimen for økt fleksibilitet. 1 million
34. Følgende verbalforslag legges også til grunn for budsjett/økonomiplan:
A. Nedlegging av Vistenesveien dagsenter skal gjennomføres på en skånsom måte, og en
myk overgang til nye lokaler/ aktiviteter skal så langt det lar seg gjøre skje på
brukernes premisser. Votering: Vedtatt Mot Ap og Krf
B. Prosjektering av Sunnhetsgrenden skal ferdigstilles i 2015 slik at en evt kan
fremskynde bygging hvis dersom kommunestyre finner dette økonomisk forsvarlig.
Votering: Vedtatt mot Ap, Krf sine stemmer.
C. Rådmannen skal videreføre oppstart av kommuneplanrullering, og prinsipper for slik
kommuneplanrullering skal foreligge innen juni 2015. Votering: Enstemmig vedtatt
D. Kommunens tomt på Grødem ved Smaragdbakken og Rubinveien prioriteres solgt
snarest etter regulert adkomst.Votering: Vedtatt mot Ap og V sine stemmer.
E. Prøveprosjekt for SeeN integrering skal stimuleres, og samarbeid med NAV Rennesøy
skal opprettholdes. Votering: Enstemmig vedatt.
F. Reglement for tildeling av treningstider i Randaberg hallen skal revideres og politisk
behandles innen sommeren 2015. Votering: Vedtatt mot Krf sine stemmer.
G. Mulighetsstudie av en fremtidig flere etg på ressurssenter og barnehage i
Tarzanskogen skal fremlegges for politisk vurdering innen mars 2015. Votering:
Vedtatt mot Ap og V sine stemmer.
H. Frivillige lag og organisasjoner inviteres inne for drift av Kafe på Vardheim.
Statusrapport for en frivillig drift legges frem til politisk orientering innen sommeren
2015. Votering: Vedtatt mot Ap og V sine stemmer.
I. Randaberg kommune skal sammen med partene Jærmuseet, Blue Planet, Maritimt
Forum, Fylkeskommunen og Kystverket arbeide aktivt med å finne sponsorer til
prosjektering, utvikling og bygging av Maritimt Vitensenter, samt bistå med søknad
om visningskonsesjon. Votering: Vedtatt mot Ap, Krf og Vsine stemmer.
J. Opprettholde og stimulere til at flere deltar ved «Gladtrim». Votering: Enstemmig
vedtatt.
K. Re-asfaltering av kommunale veier skal inkluderes i det årlige vedlikeholdsprogram.
Votering: Enstemmig vedtatt.
L. Rådmannen viderfører arbeidet med og sikre Randabergfjellet som frivluftsområdet.
Votering: Enstemmig vedtatt.

M. I forbindelse med stenging av 1 avdeling på sykehjemmet, må rådmannen legge til
rette for oppretteholdelse av kompetanse. Ved behov må antall senger kunne utvides i
kortere tidsrom. Votering: Vedtatt mot Ap og V sine stemmer
Forslaget til Høyre, Frp og Sp i sin helhet: Votering: Vedtatt mot stemmene til Ap, KrF og V.

