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Talousarviomuutokset vuoden 2021 talousarvioon
KH § 105
Selostus:

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeistuksen mukaan määrärahaa ei
saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun
tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen
loppumista selvitettävä mahdollisuudet toiminnan supistamiseen
ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Ellei tämä
ole mahdollista, on ryhdyttävä toimenpiteisiin lisärahoituksen
järjestämiseksi.
Pöytäkirjaliitteenä A on yhteenveto eri hallintokuntien esittämistä
talousarviomuutoksista vuodelle 2021, joiden katteeksi on osoittaa
vastaavan suuruinen valtionosuustulon lisäys.
Teknisen toimen organisaatiossa on tulosalueelta 420
Maankäyttöpalvelut siirretty tulosyksikkö 1; 444 Satamapalvelu
tulosalueelle 410 Kunnallistekniset palvelut vuoden alusta lukien.
(valmistelu talousjohtaja Petriläinen puh 044 417 4096)
Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee
maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille
(OVL 17 § 1 mom). Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori
täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen
tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).
Opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja
-aineet ovat opiskelijalle maksuttomia.
Edellä mainituilla perusteilla Savonlinnan kaupungille tulee
hankittavaksi kannettavia tietokoneita lukiolaisten käyttöön.
Jotta laitteiden saatavuus turvataan syksylle 2021 tulee
kilpailuttaminen aloittaa välittömästi 16.3.2021.
Hallintosäännön 41 §:n perusteella kaupunginhallitus voi antaa luvan
hankintamenettelyyn ryhtymiseen, kun määräraha esitys on
valtuusolle tehty.
Laitteiden hankinnan vuoksi tulee ATK-palveluihin kustannuspaikka
1300 tehdä 150 000 euron määrärahan lisäys. Kateeksi
määrärahalle on osoittaa vastaavan suuruinen valtionosuustulon
lisäys.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle
hyväksyttäväksi pöytäkirjaliitteen A mukaiset talousarviomuutokset
vuodelle 2021.
Kaupunginhallitus päättää antaa keskushallinnon hallintopalveluille
ja hankintayksikölle luvan aloittaa hankintamenettely sekä tehdä
hankintapäätökset lukiolaisten käyttöön tulevien kannettavien
tietokoneiden osalta.
Käsittely:

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Pekka Turunen ja Anja Backman
(HallL 28 § 1 m. 5 k).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet
KV § 18

Kaupunginvaltuusto

Selostus:

Pöytäkirjaliite A: talousarviomuutokset vuodelle 2021.

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy pöytäkirjaliitteen A mukaiset
talousarviomuutokset vuodelle 2021.
Käsittely:

Olli Sironen teki kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavan
Karoliina Helanderin kannattaman esityksen:
"Asia: Tarkastamonkatu 3 tontilla sijaitsevan tyhjillään olevan
rakennuksen purkaminen ja alueen tasoittaminen pysäköintipaikoiksi.
Esitän, että kohtaan Investoinnit, kustannuspaikka 8500
Liikenneväylät, perustettava hanke 8547 Tarkastamonkatu 3,
kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 150.000 euron määrärahan.
Kate: Talousarvion hankeinvestointikohdasta 8804 Toimitilapalvelun
rakennukset hankkeelta 8680 Teoll. puurak./tek.test.labora."
Puheenjohtaja tiedusteli kaupunginvaltuustolta, voidaanko Olli
Sirosen esitys hyväksyä yksimielisesti.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto hyväksyi Olli Sirosen
esityksen yksimielisesti.

