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Behandling: 
Tilleggsforslag og motforslag, foreslått av Christian Bendz, Høyre 
Kommunedirektørens forslag til vedtak til budsjett 2021 / Handlingsprogram 2021 – 2024, pkt. 3 med 
underpunkter 3.1, 3.2 og 3.4 (1. kulepunkt) avvises og det utarbeides nytt forslag til budsjett og 
handlingsprogram innenfor følgende rammer og føringer: 
 
1. Handlingsregel for finansutgifter videreføres med et nivå på inntil 6 % for handlingsperioden 2021 
- 2024. 
 
2. Det foretas nødvendig kutt i planlagte investeringer frem mot 2030, ref. vedlegg 7, med unntak av 
følgende korrigering: 
a. Planlagte investeringer knyttet til svømmehall opprettholdes 
b. Skolekapasitet Maura skole oppjusteres til en total ramme på kr. 50 millioner. 
 
3. Foreslåtte overføringer på kr.7 millioner kr. pr. år fra driftsbudsjettet til investering, totalt kr. 28 
millioner i handlingsperioden, tilbakeføres driftsbudsjettet i det enkelte år. 
 
4. Sykerefusjoner på kr. 4 millioner kr. trekkes inn. 
 
5. Effektiviseringskrav på kr. 3,5 millioner kr. utgår, da 2021 i likhet med 2020 etter all sannsynlighet 
blir et unntaksår. 
 
6. Konsulenttjenester og vakanser i staber kuttes. Vakant ingeniør stilling i virksomhet kommunal 
drift kuttes. Kommunedirektøren må foreta ytterligere kutt / effektivisering av stillinger uten at dette 
går utover innbyggernes tjenester innenfor barn og unge og eldre. Skolepsykolog stilling ved 
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Nannestad ungdomsskole kommer på plass. 
 
7. Kantinen på kommunehuset legges ned. 
 
8. Det settes av tilstrekkelige midler for å dekke fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier. 
 
9. 2020 har vist viktigheten av den dugnadsånd som vises fra løypekjørelagene, da de dag og natt 
tilrettelegger for helsebringende aktivitet. Kommunedirektøren kutter ingen overføringer, men ser 
på hvordan denne aktiviteten kan styrkes. 
 
10. Kostnader knyttet til covid-19 må søkes inndekket på annen måte, slik at tjenester og tilbud til 
innbyggere ikke bortfaller som følge av innsparing. 
 
 
Verbalforslag: 
 
1. Eiendomsskatt skal ikke innføres. 
 
2. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak i 2021 for kommunestyret på hvordan pedagogtetthet i 
barnehagene og lærertettheten i skolene skal styrkes og være konkurransedyktig i forhold til øvrige 
barnehager og skoler på Romerike. 
 
3. Kommunedirektøren bes vurdere mulighet for å tilby sommerskole, enten i kommunal eller 
interkommunal regi eller i samarbeid med private aktører og fremlegge dette som en sak til 
kommunestyret 1. halvår 2021. 
 
4. Kommunedirektøren bes inngå en dialog med Viken fylke for: 
a. Ny / oppgradering av tverrforbindelse mellom Åsgreina og Rv. 120. 
b. Raskere utbygging av gang- og sykkelveier langs kommunale, fylkeskommunale og statlige veier. 
 
5. Kommunedirektøren bes legge frem en sak i 2021 for hvordan Nannestad sentrum skal bli et 
attraktivt sentrumsalternativ for næringsaktører, samt hvordan kommunen jobber aktivt med 
næringsaktører i de vedtatte næringsarealer i kommunen. 
 
 
Forslag fra V, KrF, MDG og SV, foreslått av Karl Henrik Laache, Venstre 
Tillegg til kommunedirektørens forslag: 
 
1. Rammetilskudd fra staten økes med 12 mill. i henhold til statsbudsjettet. Beløpet tilføres det 
planlagte overskuddet. 
 
Driftsbudsjettet 
2. Det settes av 500 000 kr til tiltak i naturmangfoldsplanen. Inndekning tas av planlagt overskudd. 
 
3. Det settes av 500 000 kr til tiltak i energi- og klimaplanen. Inndekning tas av planlagt overskudd. 
 
4. Kulturskolen er en viktig bidragsyter for å skape bredde i tilbudet til alle som vokser opp i 
Nannestad, særlig i denne tiden med ekstra utfordring i forhold til færre og mer begrensede sosiale 
arenaer. Det er i dag fortsatt 200 elever på venteliste og opptil fire års ventetid, For å redusere 
ventelisten og gi kulturskolen muligheter til å konsolidere driften foreslår KrF derfor at kutt i stilling 
på 50 % ikke gjennomføres, samt at enhet kultur i budsjett for Kulturskolen tilføres kr. 500000 som 
tilsvarer i overkant av 20 nye plasser. Dette finansieres med reduksjon i det planlagte overskuddet. 
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5. Beholde rektorstilling på kulturskolen, ramma økes med kr 200000. Dette videreføres i perioden. 
Dette finansieres med reduksjon i det planlagte overskuddet. 
 
6. Øke bibliotekets budsjett for formidling av kultur med kr 50000. Tiltaket videreføres i perioden. 
Finansieres ved reduksjon av det planlagte overskuddet. 
 
7. Kutt i tilskuddet til løypekjørerne reverseres. Kostnaden dekkes ved å redusere det planlagte 
overskuddet. 
 
8. Øvrige reduksjoner i kulturbudsjettet, støtte til HIF-hallen, tilskudd til arrangementer og tilskudd til 
frivilligheten (kultur), tilskudd til frivilligheten (idrett) og ferietiltak i offentlig regi foretas ikke. Økt 
utgift finansieres ved å redusere det planlagte overskuddet. 
 
9. Mange kommuner har gode erfaringer med demenskoordinator. Familiene som opplever at et 
familiemedlem blir dement kan få store utfordringer med dette i hverdagen. Det opprettes stilling 
som demenskoordinator. Stillingen finansieres gjennom reduksjon i det planlagte overskuddet. 
 
10. Det legges fremdeles til rette for vekst i Nannestad med behov for økt barnehagekapasitet. Da er 
det også nødvendig med større ressurser for styrer av barnehagene, som selv har meldt inn det som 
behov. Det tilføres stillingsressurs for styrer på 40 % i de tre barnehagene Bjerke, Midtbygda og 
Åsgreina, hvilket tilsier kr. 900.000. Stillingene finansieres gjennom reduksjon i det planlagte 
overskuddet. 
 
11. Nannestadfestivalen trenger forutsigbar støtte for bl.a. å kunne arbeide målrettet med 
bærekraftige løsninger til beste for både festivalen og andre arrangementer i Nannestad sentrum. 
Festivalen innvilges et årlig tilskudd på kr 100000. Dette finansieres ved å redusere det planlagte 
overskuddet. 
 
Investering 
12. Idretts- og kulturanleggsfondet styrkes med kr. 3 mill. som belastes disposisjonsfondet. 
 
13. Aktivitetsparken på Kløvberget rehabiliteres og viltgjerdet flyttes på utsiden av parken i en lengde 
på ca 1 km. Kostnaden kr. 900000 dekkes fra disposisjonsfondet. 
 
14. Det installeres hjelpemidler for hørselshemmede (teleslynge) på sykehjemmet. Kostnaden 
belastes disposisjonsfondet. 
 
15. Det installeres teleslynge i auditoriet på NUS. Kostnaden belastes disposisjonsfondet. 
 
16. Oppfølging miljø i landbruket. Det etableres et toårig prosjekt på landbrukskontoret for å sikre 
god oppfølging av blant annet tilskuddsordningene og miljørådgiving i landbruket. Prosjektet sikres 
20% stillingsressurs, og tilføres kr 400000,- i prosjektperioden. Tiltaket belastes disposisjonsfondet. 
 
Selvkost 
17. Feiegebyr pr pipeløp innkreves kun de år hvor feiing faktisk foretas. 
 
18. Det foretas en gjennomgang av alle gebyrer for saksbehandling av arealplaner med sikte på 
reduksjon av gebyrene. Gebyrene holdes uendret på 2020-nivå. 
 
Verbalforslag 
19. Naturmangfoldsplanen. Det legges fram en sak første kvartal om hvilke av tiltakene i tiltakslista 
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som er igangsatt og hvilke som er planlagt igangsatt i 2020. En tilsvarende sak legges fram årlig i 
økonomiplanperioden. 
 
20. Det legges fram en sak til politisk behandling om hvordan livsgledearbeidet kan videreføres og 
styrkes selv om livsgledekonsulentstillingen kuttes. Saken skal også gjøre rede for potensialet for å 
utvide arbeidet til flere virksomheter. Regjeringen gir ekstra midler til aktivitetskortet for barn og 
unge i statsbudsjettet for 2021. Kommunestyret ønsker at Nannestad kommunen søker på nytt om å 
bli pilotkommune for aktivitetskortet for barn og unge. 
 
21. Nannestad kommune skal som utgangspunkt ta imot det antall flyktninger vi blir bedt om av 
IMDi. Anmodningen er forsinka, men de antyder at de ikke kommer til å gå under 10, altså en 
videreføring av tidligere vedtak. Det legges fram en sak for politisk behandling i 1.kvartal 2021 om 
status for arbeidet med bosetting av flyktninger og hvordan dette har blitt påvirket av pandemien. 
Saken skal også klargjøre hvordan kommunen skal sikre tilstrekkelig kapasitet til bosettings- og 
integreringsarbeidet når det kommer tilbake på normalt nivå, når det nå kuttes i tjenesten. 
 
22. Til hvert kommunestyremøte lages en kort og lettfattelig oppsummering av hver enkelt sak som 
behandles. Oppsummeringen kan legges ut på kommunens nettsider og facebooksider som et ledd i 
arbeidet med å informere innbyggerne. Oppsummeringen kan med fordel også legges inn i starten av 
hvert enkelt saksframlegg. 
 
23. Hogst i hekke- og yngletid. Det legges fram en sak for politisk behandling om hva kommunen kan 
gjøre for å unngå hogst og andre relevante tiltak i hekke- og yngletida, både i kommunens egen skog 
og i andre skoger i kommunen. 
 
24. Snøryddig/strøing/bortkjøring av snø. Det legges fram en sak til politisk behandling om hvordan 
nye avtaler med prioritert servicenivå vil se ut. Det forutsettes at trafikksikkerhet og 
framkommelighet, både for gående, syklende, bilister og busser ikke skal reduseres. 
 
25. Sykkelpark. Det igangsettes et arbeid for å utrede mulighetene for å etablere en sykkelpark i 
kommunen. Det bør også utredes muligheter for bedre sykkelopplæring ved skolene, f.eks ved hjelp 
av fylkeskommunale tilskuddsordninger. 
 
26. Mange motorinteresserte ungdommer faller utenfor både skole og fritidstilbud i kommunen. Det 
igangsettes et arbeid for å utrede mulighetene for å etablere en motorpark for ungdom i kommunen. 
 
27. Da ungdomsskolen ble rehabilitert ble himlinger bare skiftet i endel av klasserommene. Det har 
ført til at det er betydelig forskjell både i lys og akustikk i klasserommene. Kommunestyret ber om å 
få en sak med kostnadsoverslag for utbedring av himlinger til 1. tertialrapport 2021. 
 
28. Kommunestyret ber om en utredning av muligheten for finansiering av en næringssjefstilling over 
prosjektmidler. Saken bes fremlagt senest til 1. tertialrapport 2021. 
 
29. Nannestad kommune eier en av de mest sentrale tomtene i sentrum. Utvikling av denne tomta vil 
være viktig for å skape aktivitet og næringsutvikling i sentrum av bygda. Kommunestyret ønsker å 
igangsette en prosess for å utvikle denne tomta. Kommunestyret ser for seg at den bør utvikles med 
næringslokaler i første etasje, kontorer med mulig kontorhotell for oppstartbedrifter i annen etasje, 
og leiligheter i de resterende etasjer. Formannskapet er styringsgruppe for denne prosessen. 
 
30. Det er viktig å ta kommunale arbeidstakeres arbeidsmiljø/ inneklima på det største alvor, enten 
det gjelder renhold eller løpende vedlikehold. 
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31. Det er store utbyggingsprosjekter i gang i området Holter/Åsgreina/Rustadmoen der det 
tilsammen vil bli bygget omkring 800 boliger de nærmeste årene. Barnehagenes kapasitet i Holter og 
Åsgreina er fullt utnyttet, og det vil trolig bli behov for mange nye barnehageplasser i området. Dette 
er ikke berørt i økonomiplanen. Kommunestyret ber om å få seg forelagt en sak om hvordan dette 
behovet best kan dekkes i løpet av første halvår 2021. 
 
 
 
Tilleggs- og endringsforslag, foreslått av Arild Hemstad, Fremskrittspartiet 

Nr Endringsforslag/tillegg 

1 Driftsbudsjettet for 2021 er foreslått til kr 764 190 mill., en økning fra 2019 regnskapet på 70 
mill. Økningen skyldes koronapandemi, lønnsvekst/prisvekst, finansutgifter og innarbeidede 
tiltak. Investeringsbudsjettet i kommende 4 års periode utgjør kr 692,5 mill., hvor kr 304,8 mill. 
vil være egne midler. Det kan ikke forventes økte driftsrammer i årene som kommer, snarere 
en reduksjon ut i fra nasjonale utfordringer med færre yrkesaktive som andel av befolkningen 
og reduserte oljeinntekter. Betydelige investeringer de nærmeste årene vil bety økte 
finanskostnader samt økte FDV utgifter som følge av disse investeringene. Anbefalingen fra 
fylkesmannen er et driftsresultat på 1,75 %, men i Nannestad legges det i 2021 opp til et netto 
driftsresultat på 0,46 %, og det forespeiles negative driftsresultater i årene som ligger foran 
oss. Kommunedirektøren uttaler i handlingsprogrammet at det blir krevende å oppnå 
akseptable netto driftsresultater de nærmeste årene. 
Nannestad Fremskrittsparti tar dette på største alvor, og fremmer en alternativ handlingsplan 
som setter innbyggerne i sentrum gjennom å bryte ned den sosialistiske tankegang at alle 
tjenester skal leveres av det offentlige, uten valgfrihet. Vi savner et større fokus på 
samhandling med frivilligheten og næringsliv for å skape gode fellesløsninger som alle gleder 
seg over. Det handler om nysgjerrighet, se muligheter, gripe dem, skape gjennomføringskraft 
og realisere uten å være bundet av tradisjonelle rammer. 
 
Vedtak : 
Kommunedirektøren gjennomgår våren 2021 den kommunale tjenesteproduksjonen med 
målsetning om å redusere den kommunale andelen, slik at frivillighet og næringsliv bidrar i 
tjenesteproduksjonen til innbyggerne, etter kvalitet, kostnad og robusthet. 
 

 

Nr Endringsforslag/tillegg 

2 Kommunens lånegjeld er i dag på 1,177 milliarder kroner. I tillegg er det vedtatt planlagte 
investeringer for 692,5 millioner i den kommende 4 års perioden, hvor 387,7 millioner må 
lånefinansieres. De største investeringene vil være utbygging av kommunehuset (med 
bibliotek, nav og fylkestannlege) med 273 millioner, svømmehall med 182,1 mill., 
demensboliger 55 mill. og barnehagekapasitet med 45 mill. Vi har gjennom flere år ønsket en 
annen, rimeligere og sentrumsnær løsning for publikumstjenester som bibliotek, nav m.m, 
men det politiske flertallet med AP, SP og Bygdelista har trumfet gjennom kommunehuset som 
et politisk monument. Vi erkjenner at saken er tapt, og vil bidra til videreutvikling av flertallets 
valg. Allikevel, vil investeringsomfanget være over evne, noe vi ser av kommunedirektørens 
forslag om å endre handlingsregelen fra 6 % til 8 % for netto finans og avdrag i prosent av 
driftsinntektene. Dette er å angripe problemet i feil ende, og setter driftsbudsjettet under 
press. 
 
Vedtak : 
Handlingsregelen videreføres på 6 %. 
Det etterstrebes en reduksjon av investeringsomfanget innenfor barnehage- og skoleområdet 
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ved økt kapasitetsutnyttelse i private barnehager, og invitasjon til etablering av profilskoler.  
 

  

Nr Endringsforslag/tillegg 

3 ALARM : Ytterligere nedbygging av sykehjemsplasser er varslet, med fjerning av 19 plasser. Vi 
er sterkt i mot denne økonomisk motiverte nedprioriteringen av de svakeste og eldste 
innbyggerne i kommunen som AP, SP og Bygdelista i det stille gjennomfører. Vi er bekymret 
over de rødgrønnes iver etter å rive ned det øverste trinnet i omsorgstrappa. Vi støtter opp 
om fokuset på at alle ønsker å bo hjemme lengst mulig og at de skal få omsorgsbehov på det 
nivå de befinner seg i. Vår oppfatning er at omsorgstrappa gir oss muligheter til å etablere 
flere tilpassede trinn for brukerne, og dette gjennomføres ved å dreie fokuset mer mot 
hjemmebaserte tjenester fremover uten å være motivert av økonomiske besparelser på 
institusjonsplasser. 
 
Vedtak : 
Eksisterende sykehjemsplasser videreføres, og styrkes i takt med den demografiske 
utviklingen med flere eldre innbyggere i tråd med BEON prinsippet. 
 

 

Nr Endringsforslag/tillegg 

4 En nedsettelse av formueskatten vil presentere Nannestad kommune som en attraktiv 
næringskommune og tiltrekke oss investorer og formues bemidlede eiere som ønsker å 
skape næringsaktiviteter.  
 
Vedtak : 
Den kommunale formueskatten reduseres med 0,5 % poeng, slik at den videreføres med 0,2 
% 

 

Nr Endringsforslag/tillegg 

5 Det etableres tilbud om sommerskole for grunnskoleelever i kommunen for sommeren 2021. 
Kommunedirektøren utreder modeller med utgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner. 
Utgangspunktet er at sommerskole skal være selvfinansierende, men støtte vurderes i 
ordninger som søker å løfte elever i mestringsgruppe 1. 

6 Kommunedirektøren utreder etablering av et velfungerende og attraktivt seniorsenter for den 
voksende andelen eldre i kommunen i samarbeid med eldrerådet og frivilligheten. 

7 Kreftkoordinator stillingen videreføres og økes med 20% til en 100 % stilling innen rammen for 
hjemmebaserte tjenester. 

8 Rådmannen starter arbeidet med å organisere Nannestad sykehjem etter driftsstyremodellen 
for å tydeliggjøre målsetningen med inkludering av brukere (pårørende), ansatte og eiere i et 
besluttende organ. 

9 Det etableres et rammeverk for transparens og vedtaksforutsigbarhet i koordinerende enhet 
innen omsorg. Det er naturlig at enheten gis eierrepresentasjon med en politiker fra posisjon 
og en fra opposisjon. Det søkes kunnskap fra Senter for et aldersvennlig Norge og det 
nasjonale eldreombudet. 
 

10 Nannestad kommune søker om deltakelse i regjeringens utprøving av likebehandling i 
eldreomsorgen i form av statlig finansiering av eldreomsorgen. 

11 Kommunedirektøren nedsetter en arbeidsgruppe sammen med Nannestad næringsråd, 
idrettsråd og kulturråd for å utvikle en informasjonsavis for innbyggere og næringsliv. Et slikt 
prosjekt vil bidra til å skape en identitetskultur for innbyggerne i vår kommune. Innspill hentes 
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fra Hurdalmagasinet, Trysilposten, Bygdespeilet og øvrige suksesshistorier fra kommune 
Norge. Det utarbeides en politisk sak innen sommeren 2021 som synliggjør kostnader, 
engasjement og omfang. 

12 Det skal ikke innføres eiendomsskatt i planperioden 2021 – 2024. 

13 Nannestad kommune etablerer en årlig vurdering på utdeling av miljøpris. Miljøprisen kan 
deles ut til foreninger, enkeltpersoner, grupper eller bedrifter som har gjort en spesielt 
verdifull innsats for natur- og miljøvernet i kommunen. Plan- og utviklingsutvalget utarbeider 
statuetter og utdeler prisen. 

14 Den økonomiske støtten til Holter IF og Holterhallen økes med kr 200.000,-  

15 Oppstart av arbeidet med etablering av gressbaner 3,4 og 5 til Bjerke IL fotball støttes med kr 
450.000,- 

16 Bjerke IL Fotball støttes med kr 128.500 for bygginga av lager/garasjeanlegg. 

17 Den økonomiske støtten til løypekjørerlagene økes med kr 200.000,- 

18 Godkjente søknadsprosjekter innenfor kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet tilbys 
inntil 2/3 kommunal støtte ved inkludering av andre typer lag og foreningers behov i 
prosjektet. 

19 Nannestad kommunes idretts- og kulturanleggfond tilføres 3.000.000,- for å imøtekomme 
eksisterende søknader samt kunne ivareta nye søknader. Disposisjonsfondet reduseres 
tilsvarende. 

20 Vedlegg 10 – prislister 
 
Det sendes en tydelig forventning om at ABE reformen skal innfases innenfor 
selvkostområdene, hvor digitalisering og robotisering er en av de viktigste driverne for 
omdanning av brukerrettede offentlige tjenester, og sammen med endrede innbyggerbehov 
vil det i 2021 være naturlig å forvente en reduksjon av kostnadene. Samtlige gebyrer innenfor 
selvkost som er justert med deflator nedjusteres med 0,5 prosentpoeng, til 2,2 % prisøkning 
med en forventning om effektivisering av tjenestene i forhold til teknologi, logistikk, 
prioritering og optimalisering av tjenestetilbudet. 
 
 
 

21 ·Innkjøpsbesparelse med forventing om vesentlig                kr 1,37 mill 
økt e-handel (0,5 % besparelse av 274,67 mill) 
·Reduksjon av SFO rammen                                                                  kr 0,60 mill 
·Redusere med 1 årsverk innenfor skoleadm                               kr 1,00 mill 
·Reduksjon av sentralt plasserte midler                                             kr 1,00 mill 
·Reduksjon av disposisjonsfondet med                                kr 3,39 mill 

 
SUM:                     kr 7,36 mill 

 
 Midlene disponeres på følgende prioriterte områder: 
·Kreftkoordinator øke fra 80 % til 100 % stilling                kr 0,27 mill 
·Sykehjemmet, sykepleiere og helsefagarbeidere  kr 2,40 mill 
·Vedlikehold av kommunale bygg                 kr 1,00 mill 
·Lag og foreninger                   kr 0,60 mill 
·Bibliotek - arrangementer                  kr 0,05 mill 
·Videreføre 50 % stilling ved kulturskolen                kr 0,30 mill 
·Videreføre aktivitørstilling, 0,5 årsverk                 kr 0,30 mill 
·Løypekjørerlag (styrkes med 100.000)                 kr 0,20 mill 
·Holter IF og Holterhallen (styrkes med 100 000)               kr 0,20 mill 
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·Bjerke IL Fotball - gressbaner    kr 0,45 mill 
·Bjerke IL Fotball – lager og garasjebygg                kr 0,1285 mill 
·Lærerstillinger                   kr 1,00 mill 
·Læremidler i skolene                  kr 0,45 mill 
- digitale læremidler til elever med spesielle behov 
- innkjøp av lærebøker 
- nye digitale læringsplattformer 
·Miljøpris                    kr 0,01 mill 

 
SUM:                    kr 7,36 mill 

 
 

 
Forslag fra AP, SP og Nb, foreslått av Karl Arne Leivestad, Senterpartiet 
Handlingsprogrammet vedtas i sin helhet i samsvar med kommunedirektørens innstilling, med 
følgende endringer og tillegg: 
1.Følgende punkter blir fjernet fra lista over kutt og videreføres: 

Kultur:  

Redusere støtten til løypekjørerne  kr         100 000  

Redusere støtten til Holter IF og Holterhallen  kr         100 000  

Reduksjon i arrangement og tilskudd til frivilligheten (kultur)  kr           75 000  

Reduksjon i tilskudd til frivilligheten (idrett)  kr           95 000  

Reduksjon i ferietiltak i offentlig regi  kr           50 000  

Sum kultur:  kr         420 000  

  

Helse:  

Avvikle aktivitørstilling 0,5 årsverk  kr         300 000  

Utmelding av livsgledeordningen (kontingent)  kr           30 000  

Avvikle stilling som livsgledekonsulent 0,2 årsverk  kr         100 000  

Sum Helse:  kr         430 000  

  

Totalt:  kr         850 000  

 
De økte kostnadene finansieres ved tilsvarende reduksjon av posten sentralt avsatte midler. 
 

2. I PS 152/19 «Søknad om driftsstøtte og avtale om drift av Holterhallen» ble følgende 
vedtatt 10.12.19 i strekpunkt 2: 
·Rådmannen bes utarbeide en langtidsavtale gjeldende fra 2021. 
Denne avtalen er ikke blitt forevist politisk og kommunedirektøren bes ta initiativ til en 
slik avtale så fort som mulig, helst innen utgangen av 2020. 

3. Med en stadig sterkere presset kommuneøkonomi, er det riktig å se på hvilke 
områder i kommunen som har potensiale for å utvikles i en retning av mer effektiv drift, 
kvalitetsendringer og/eller bedre økonomiske resultater. Ett av områdene som bør vurderes 
er boligforvaltningen. I dag er det for eksempel flere virksomheter som har ansvar for og 
interesser knyttet til boligforvaltning. 

Kommunedirektøren bes derfor gjennomgå dagens struktur og vurdere om man er 
tjent med en annen organisering av boligforvaltningen. 
Saken legges frem for politisk behandling i løpet av 2021. 
 

4. Kommunedirektøren bes fremme forslag til en helhetlig kvalitetsreform for oppvekst- 
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og læringsmiljø i Nannestad. Kommunestyret ønsker et dokument som inkluderer tidligere 
«Strategiplan for mer og bedre læring», ressursteam for skole/arbeid med elever med 
særlige utfordringer og med en kobling til arbeidet med «Tidlig inn». Det skal sikres bred 
involvering i arbeidet med reformen. Aktuelle samarbeidspartnere bør bl.a.  være 
tverrfaglige ressurspersoner, ansatte, elever/ungdomsråd og foresatte. Arbeidet bør også 
koordineres mot prosjektstilling for temabaserte foreldremøter. Kommunestyret ber om at 
forslaget fremmes til endelig behandling innen utgangen av 2021. Oppvekst og kulturutvalget 
holdes orientert underveis. Blant annet følgende problemstillinger bør belyses i reformen: 

a. Hvilke sterke sider er fremtredende i skolen i Nannestad, og hvordan sikrer vi disse? 
b. Hvilke utfordringer, faglig og sosialt, er typiske for Nannestadskolen og hvordan kan 

disse løses? 
c. Hvordan sikre mer og bedre læring for alle elever? 
d. Hvordan sikre mer og bedre bruk av lokal kompetanse for barn med særskilte behov? 
e. Hvordan utnyttes tilgjengelige økonomiske ressurser per i dag, og hvilket handlingsrom 

har man fremover? 
f. Hvordan skape bedre samhandling mellom skole og andre fagmiljøer, som PPT, 

Barnevern, BUP, helsesykepleiere m.m.? 
g. På hvilke(t) ledelsesnivå er det mest behov for kompetanseheving og hvordan ser man 

for seg å gjennomføre dette? 
h. Hvordan forhindre ulike former for utenforskap blant barn og unge? 
i. Hvordan sikre bedre samhandling mellom skole og frivilligheten i Nannestad?      
j. Hvordan sikre bedre overganger mellom barnehage/skole, barneskole/ungdomsskole 

og ungdomsskole/videregående skole? 
 
 
 
 
Avstemning: 
Tilleggs- og motforslaget fremmet av Christian Bendz (H) fikk 1 stemme (H 1) og falt.  
Forslaget fremmet av Karl Henrik Laache (V) på vegne av V, KrF, MDG og SV fikk 1 stemme (V 1) og 
falt.  
Tilleggs- og endringsforslaget fremmet av Arild Hemstad (FrP) fikk 1 stemme (FrP 1) og falt. 
Forslaget fremmet av Karl Arne Leivestad (SP) på vegne av AP, SP og Nb vedtatt med 4 stemmer (AP 2 
+ SP 1 + Nb 1).  
 
 
FS - 20/113 Vedtak: 

Formannskapet legger kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2021-
2024/Budsjett 2021, med de endringer som blir vedtatt i møtet, ut til alminnelig ettersyn i 14 
dager.  
 
Årsbudsjett 2021 
Handlingsprogram 2021-2024 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon 
som framgår av handlingsprogramdokumentet.  
·Driftsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift og drift til fordeling (Vedlegg 2 og 3).  
·Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering og investering til fordeling 
(vedlegg 4 og 5). 
·Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene.  
·Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom prosjekter innenfor 
hovedplan for vann og avløp.  



Side 10 av 11 

 

·Inntektsskatt og formuesskatt til kommunene utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget 
fastsetter.  
·Nannestad kommunenes veiledende norm for økonomisk sosialhjelp følger av statens veiledende 
norm pr. 1. januar 2021.  
·Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette endelig satser for kommunalt tilskudd til drift og 
investering for private barnehager.  
·Et eventuelt positivt premieavvik avsettes til premieavviksfond.  

Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter 
Alle brukerbetalinger, gebyrer og avgifter fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, 
forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyrer og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i 
hovedsak i henhold til kommunal deflator.  
Ny brukerbetalinger, gebyrer og avgifter i henhold til vedlegg 10, gjøres gjeldende fra 1. januar 2021 
dersom ikke annet er fastsatt. Selvkostområdene vann, avløp, septik, plan, byggesak, feiing og 
oppmåling vedtas å være selvfinansierende.  
 
Låneopptak 
·Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på 161 mill. kroner for å finansiere nye netto 
bevilgninger til investeringer.  
·Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp inntil 30 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av 
startlån.  
·For 2021 vedtas opplåning av selvfinansierende VAR med inntil 48,93 mill. kroner.  

 
Handlingsprogrammet vedtas i sin helhet i samsvar med kommunedirektørens innstilling, med 
følgende endringer og tillegg: 

1. Følgende punkter blir fjernet fra lista over kutt og videreføres: 

Kultur:  

Redusere støtten til løypekjørerne  kr         100 000  

Redusere støtten til Holter IF og Holterhallen  kr         100 000  

Reduksjon i arrangement og tilskudd til frivilligheten (kultur)  kr           75 000  

Reduksjon i tilskudd til frivilligheten (idrett)  kr           95 000  

Reduksjon i ferietiltak i offentlig regi  kr           50 000  

Sum kultur:  kr         420 000  

  

Helse:  

Avvikle aktivitørstilling 0,5 årsverk  kr         300 000  

Utmelding av livsgledeordningen (kontingent)  kr           30 000  

Avvikle stilling som livsgledekonsulent 0,2 årsverk  kr         100 000  

Sum Helse:  kr         430 000  

  

Totalt:  kr         850 000  

 
De økte kostnadene finansieres ved tilsvarende reduksjon av posten sentralt avsatte midler. 
 

2. I PS 152/19 «Søknad om driftsstøtte og avtale om drift av Holterhallen» ble følgende 
vedtatt 10.12.19 i strekpunkt 2: 
·Rådmannen bes utarbeide en langtidsavtale gjeldende fra 2021. 
Denne avtalen er ikke blitt forevist politisk og kommunedirektøren bes ta initiativ til en 
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slik avtale så fort som mulig, helst innen utgangen av 2020. 
 

3. Med en stadig sterkere presset kommuneøkonomi, er det riktig å se på hvilke 
områder i kommunen som har potensiale for å utvikles i en retning av mer effektiv drift, 
kvalitetsendringer og/eller bedre økonomiske resultater. Ett av områdene som bør vurderes 
er boligforvaltningen. I dag er det for eksempel flere virksomheter som har ansvar for og 
interesser knyttet til boligforvaltning. 
Kommunedirektøren bes derfor gjennomgå dagens struktur og vurdere om man er tjent med 
en annen organisering av boligforvaltningen. 
Saken legges frem for politisk behandling i løpet av 2021. 

 
4. Kommunedirektøren bes fremme forslag til en helhetlig kvalitetsreform for oppvekst- 
og læringsmiljø i Nannestad. Kommunestyret ønsker et dokument som inkluderer tidligere 
«Strategiplan for mer og bedre læring», ressursteam for skole/arbeid med elever med 
særlige utfordringer og med en kobling til arbeidet med «Tidlig inn». Det skal sikres bred 
involvering i arbeidet med reformen. Aktuelle samarbeidspartnere bør bl.a.  være 
tverrfaglige ressurspersoner, ansatte, elever/ungdomsråd og foresatte. Arbeidet bør også 
koordineres mot prosjektstilling for temabaserte foreldremøter. Kommunestyret ber om at 
forslaget fremmes til endelig behandling innen utgangen av 2021. Oppvekst og kulturutvalget 
holdes orientert underveis. Blant annet følgende problemstillinger bør belyses i reformen: 

a. Hvilke sterke sider er fremtredende i skolen i Nannestad, og hvordan sikrer vi disse? 
b. Hvilke utfordringer, faglig og sosialt, er typiske for Nannestadskolen og hvordan kan 

disse løses? 
c. Hvordan sikre mer og bedre læring for alle elever? 
d. Hvordan sikre mer og bedre bruk av lokal kompetanse for barn med særskilte behov? 
e. Hvordan utnyttes tilgjengelige økonomiske ressurser per i dag, og hvilket handlingsrom 

har man fremover? 
f. Hvordan skape bedre samhandling mellom skole og andre fagmiljøer, som PPT, 

Barnevern, BUP, helsesykepleiere m.m.? 
g. På hvilke(t) ledelsesnivå er det mest behov for kompetanseheving og hvordan ser man 

for seg å gjennomføre dette? 
h. Hvordan forhindre ulike former for utenforskap blant barn og unge? 
i. Hvordan sikre bedre samhandling mellom skole og frivilligheten i Nannestad?      
j. Hvordan sikre bedre overganger mellom barnehage/skole, barneskole/ungdomsskole 

og ungdomsskole/videregående skole? 
 
 
Hans Thue 
ordfører 
 
 
 
Vedlegg 
Handlingsprogram 2021-2024 
Detaljert budsjett 2021 
 
 
 


