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Valtuustoaloite: Merikanto-opiston rahoituksen nostaminen
Elämänlaatulautakunta 10.04.2018 § 115
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.3.2018 § 70
lähettää aloitteen valmisteltavaksi elämänlaatulautakunnalle.
Merikanto-opiston kuntaosuutta on talouden tasapainoituksen
vuoksi leikattu vuonna 2015 summasta 56.000€ alaspäin 50.000€.
Lisäksi budjetissa vähennettiin vuokrien osuus 26.000€ tasolle
16.000€, nämä summat on laskettu vuoden 2014 toteuman
mukaan (1-12/14 yht 66.027,56€ 80,5% budjetista ja 1-12/13 yht
73.558,38€ 89% budjetista). Huomioitavaa on että opetuksen
kuntaosuus on pysynyt toteumassa lähes samana 13-14
(55.453,44€ vs 54.000€) ja laskua on tapahtunut lähinnä vuokrien
määrissä, tästä johtuen säästöt ovat voimakkaasti vaikuttaneet
opetuksen kuntaosuuteen (yli 10%).
Valtuustoaloitteessa 12.2.2018 § 10 esitetään kuntaosuuden
rahoituksen nostamista 6.000€ takaisin summaan 56.000€, tämä
mahdollistaisi uusien oppilaiden paremman pääsyn koulutukseen.
Nykyisin uudet oppilaat ovat päässeet vain varasijoille (5-6 lasta ja
nuorta yli 30 hakijan joukosta).
Kaupunginhallitus on 12.3.2018 § 70 toimittanut aloitteen
elämänlaatupalveluille valmisteltavaksi. Vuoden 2015 talousarvion
yhteydessä on hyväksytty ponsiesitys rahoituksesta leikatun
6.000€ löytämiseksi muusta toiminnasta yhdessä
kaupunginhallituksen, lasten ja nuorten lautakunnan sekä
elämänlaatulautakunnan kesken. Rahoitusta ei kuitenkaan ole
osoitettu käyttösuunnitelmaan aiemman mukaan.
LIITTEET

Ote pöytäkirjasta § 70 Oriveden kaupunginhallitus 12.3.2018
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta pyytää lausuntoa lasten ja nuorten
lautakunnalta mahdollisuudesta osoittaa määrärahaa 3.000€
Merikanto-opistolle palvelujen oston palauttamiseen entiselle
tasolle, samalla elämänlaatulautakunta ottaa tarvittavan 3.000€
lisäyksen huomioon omassa budjetin suunnittelussa vuodelle
2019. Tarvittavan 6.000€ lisäyksen jakaminen kahden lautakunnan
kesken mahdollistaisi tarkan talouden aikana myös musiikin
opetuksen pysymisen tasolla joka luo tasapuolisemmat
mahdollisuudet harrastaa musiikkia omalla paikkakunnalla eikä
kohdistaisi säästötoimenpiteitä suoraan lapsiin ja nuoriin sekä
heidän hyvinvointiinsa.
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Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
-----------Lasten ja nuorten lautakunta 25.09.2018 § 62
Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus:
Lasten ja nuorten lautakunta pitää tärkeänä Merikanto-opiston
kuntaosuuden palauttamista 56 000 euroon, mutta rahoitus pitää
varata elämänlaatulautakunnan budjetista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
-------Elämänlaatulautakunta 23.10.2018 § 157

Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta merkitsee lasten ja nuorten lautakunnan
päätöksen (§62 25.9.2018) tiedokseen. Merikanto-opiston
kuntaosuuden palauttaminen 56 000 euroon on huomioitu
elämänlaatulautakunnan talousarviossa, elämänlaatulautakunta
päättää että palautus toteutetaan elämänlaatulautakunnan
budjetista.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
-----------Kaupunginhallitus 04.02.2019 § 23
Elämänlaatulautakunnan päätöksen mukaisesti Merikanto-opiston
kuntaosuudeksi on varattu Oriveden vuoden 2019 talousarviossa
56.000 euroa. Elämänlaatulautakunta päättää asiasta lopullisesti
käyttösuunnitelmassaan 6.2.2019.
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää
valtuustolle, että se päättää aloitteen johdosta seuraavaa:
1. toteaa, että Merikanto-opiston kuntaosuus Orivedellä on vuoden
2019 talous arvios sa 56.000 euroa.
2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

ORIVEDEN KAUPUNKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Elämänlaatulautakunta
Lasten ja nuorten lautakunta
Elämänlaatulautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 115
§ 62
§ 157
§ 23
§6

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
-------------Kaupunginvaltuusto 11.02.2019 § 6
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
-----------------

Orivedellä 5/2/2019
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