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Høringsuttalelse fra Landbruksnemnda - Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022 2025.
Landbruksnemnda har behandlet saken i møte 17.11.2021 sak 22/21
Møtebehandling
Landbruksnemnda satte frem følgende forslag:
Hemnes kommune har et meget aktivt landbruk, som utgjør en av de største
næringene i kommunen. For at landbruket i kommunen skal fortsette å skape viktige
arbeidsplasser og dermed store skatteinntekter for Hemnes kommune, ser
landbruksnemda at de foreslåtte 200 000 kronene til robust landbruk vil gi svært
begrensede og få muligheter for at kommunen skulle kunne bidra til videre utvikling i
næringa. Vi ser også at en del landbruksrelaterte søknader går utenom robust
landbruk og må behandles av formannskapet for å få finansiert prosjektene.
Denne potten som i 2021 har vært 207 000 kroner ser vi ikke på noen måte strekker
til når man sammenligner det med pågangen på søknader. Av den grunn har
landbruksnemnda i 2021 sett seg nødt til å prioritere nydyrking svært høyt, og det har
derfor ikke vært noen andre av søknadene til robust landbruk som har blitt innvilget.
Da det i september kom en ekstrabevilgning til robust landbruk på drøye 176 000
kroner, ble også dette brukt til å dekke opp søknadene til nydyrking.
I den siste tiden har vi sett en negativ utvikling i kommunen i form av at bruk i alle
størrelser legges ned/kommer til å legges ned. Dette må snus, da dette har svært
mye og si for bosetting, sysselsetting i kommunen og rekruttering til næringa.
Landbruksnemda ønsker derfor at denne posten blir økt til 400 000 kroner. Forøvrig
tar nemnda økonomiplan og budsjett 2021 til etterretning.
Votering
Landbruksnemnda sitt forslag ble enstemmig vedtatt (4 – 0)
Vedtak
Rådmannens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 tas til etterretning
med følgende tillegg:
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Hemnes kommune har et meget aktivt landbruk, som utgjør en av de største
næringene i kommunen. For at landbruket i kommunen skal fortsette å skape viktige
arbeidsplasser og dermed store skatteinntekter for Hemnes kommune, ser
landbruksnemda at de foreslåtte 200 000 kronene til robust landbruk vil gi svært
begrensede og få muligheter for at kommunen skulle kunne bidra til videre utvikling i
næringa. Vi ser også at en del landbruksrelaterte søknader går utenom robust
landbruk og må behandles av formannskapet for å få finansiert prosjektene.
Denne potten som i 2021 har vært 207 000 kroner ser vi ikke på noen måte strekker
til når man sammenligner det med pågangen på søknader. Av den grunn har
landbruksnemnda i 2021 sett seg nødt til å prioritere nydyrking svært høyt, og det har
derfor ikke vært noen andre av søknadene til robust landbruk som har blitt innvilget.
Da det i september kom en ekstrabevilgning til robust landbruk på drøye 176 000
kroner, ble også dette brukt til å dekke opp søknadene til nydyrking.
I den siste tiden har vi sett en negativ utvikling i kommunen i form av at bruk i alle
størrelser legges ned/kommer til å legges ned. Dette må snus, da dette har svært
mye og si for bosetting, sysselsetting i kommunen og rekruttering til næringa.
Landbruksnemda ønsker derfor at denne posten blir økt til 400 000 kroner.
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