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Meld fra om ev. inhabilitet så snart som mulig og senest innen 24 timer før møtestart. 
 
Grunnet koronasituasjonen avholdes møtet som et fjernmøte via Teams med hjemmel i 
koml. § 11-7 og reglement for fjernmøter i Nannestad kommune 2020 - 2023. 
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Budsjett 2021/Handlingsprogram 2021-2024 - behandling etter offentlig 
ettersyn 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Handlingsprogram 2021-2024 vedtas med de mål og premisser for kommunens 
tjenesteproduksjon som framgår av handlingsprogramdokumentet.  
 
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.  

· Inntektsskatt og formuesskatt til kommunene utliknes etter de maksimalsatser 
som Stortinget fastsetter.  

· Nannestad kommunens 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 ifra 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.  
Nye 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, jf. kommunelovens § 14-15 
første ledd.  

· 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 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 sikre 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 overgang mellom barnehage/skole, 

barneskole/ungdomsskole og ungdomsskole/videregående skole? 

Hans Thue 
ordfører 

 
Vedlegg: 
Handlingsprogram 2021-2024 
Detaljert budsjett 2021 
Forslaget fremmet i Eldrerådet 25.11 
Skriftlig forslag fremmet i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 25.11.2020 PS sak 
20/11 



 

 

Skriftlig forslag fremmet i ungdomsrådet 25.11.2020 PS 20/16 
Høringsuttalelse fra Nannestad kulturråd til handlingsprogram 2021 - 2024 
Høringsuttalese budsjett 2021 - styret i Fagforbundet Nannestad 
Svar på Høringsuttalelse budsjett 2021 SU Åsgreina barnehage 
Høringsuttalelse fra Bjerke barnehage SU til handlingsplan Nannestad kommune 2021 - 
2024 
Høringsuttalelse fra Nannestadfestivalen 
Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Nannestad 

 
Sammendrag/saken gjelder: 
Kommunedirektøren legger med dette fram sitt forslag til handlingsprogram med 
økonomiplan for perioden 2021-2024. Forslaget til budsjett og økonomiplan er å betrakte 
som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med innstilling til 
kommunestyret.  
 
Årets budsjettprosess har vært langt mer utfordrende enn på lenge. Hovedårsaken er 
pandemien som har slått inn over oss og som mest sannsynlig vil påvirke utviklingen lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt i lang tid fremover. Det er stor usikkerhet i forhold til hvilke 
konsekvenser dette vil få videre framover.  
 
I handlingsprogrammet budsjetteres det i 2021 med et positivt netto driftsresultat på ca. 
4,7 mill. kroner. Dette vil gi et netto driftsresultat på 0,46 %. Kommunedirektøren 
registrerer at store deler av handlingsrommet spises opp av lønnsvekst, det er i tillegg lagt 
inn ekstra ressurser for å oppfylle lærenorm og pedagognorm i barnehagene. Det er i 
budsjettet for 2021 gjort kutt og omprioriteringer i tjenestene. Administrasjonen mener 
likevel at virksomhetenes budsjetter er ivaretatt i forhold til økte demografikostnader.  
 
Gjennom de siste årene har kommunen klart å oppnå tilfredsstillende økonomiske 
resultater. Høye skatteinntekter er noe av årsaken til det. I de foregående år er det lagt inn 
noe kapasitetsutvidelse. Denne kapasitetsutvidelsen er videreført i hele 
handlingsperioden, men kommunedirektøren ser ikke mulighet for økning de neste årene.  
 
Det foreliggende økonomiplanforslaget vitner om høy aktivitet, særlig innenfor 
investeringsområdet. I planperioden legges det opp til investeringer for i underkant av 700 
mill. kroner. Prosjektene kommunehus/bibliotek og svømmehall er nå ferdig prosjektert, 
og skal i skrivende stund ut på anbud. Med det høye investeringsnivået har 
administrasjonen sett at det er nødvendig å revidere handlingsregelen for netto finans og 
avdrag i prosent av driftsinntektene. Administrasjonen foreslår å øke denne 
handlingsregelen fra 6 % til 8 %.  
 
Innarbeidelse av nye tiltak i årene framover må skje ved omdisponeringer, effektivisering 
eller innsparing. Det er i 2021 innarbeidet et effektiviseringskrav på 0,5 % av netto ramme 
til virksomhetene, med noen individuelle tilpasninger.  

 
Dokumenter som ikke følger vedlagt/Aktuelle lenker: 
 
Saksutredning: 
Det er kommet inn 6 høringsuttalelser til Budsjett 2021/Handlingsprogram 2021-2024. I 
tillegg har Eldrerådet, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og Ungdomsrådet 



 

 

behandlet saken og kommet med sine innspill.  
 
Det redegjøres for innspillene nedenfor: 
 
Eldrerådet:  
Eldrerådet ser av utkast til budsjett/handlingsplan for 2021 at det er foreslått å nedlegge 
0,5 stilling som aktivitør ved sykehjemmet. Rådet finner dette meget beklagelig da 
aktivitet er et vesentlig bidrag til daglig trivsel og økt livskvalitet. Rådet håper derfor at 
forslaget kan revurderes og at stillingen som aktivitør kan opprettholdes.  
 
Kommunedirektøren vil peke på at ønskene og behovene er mange og vesentlig høyere enn 
de rammer kommunen har til rådighet. 2021 vil bli et svært krevende år. 
Kommunedirektøren kan informere om at kommunen har søkt om midler fra fylkesmannen 
for sårbare eldre. Det er meddelt at vi vil motta 350.000 kroner.   
 
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne: 
Rådet ønsker å formidle at handlingsprogram og budsjett fremstår balansert og 
gjennomtenkt. Videre fremheves virksomhetsledernes deltakelse i prosessen.  
 
Kommunedirektøren tar innspillet til etterretning. 
 
Ungdomsrådet: 
Rådet synes at presentasjonen fra kst. Stabsleder økonomi og styring var god. Likevel 
etterspør rådet mer politikeropplæring, spesielt når det gjelder grunnleggende kunnskap 
om budsjett og økonomistyring i kommunen. For ungdommer i alderen 15-19 år uten 
politisk erfaring eller nevnt kompetanse, er det vanskelig å komme med gode innspill til 
handlingsprogram og budsjett.  
 
Kommunedirektøren tar dette til etterretning, og vil forsøke å inkludere og gi bedre 
opplæring til medlemmene i ungdomsrådet.  
 
Rådet ytret i desember 2019 ønske om at det skulle fremmes politisk sak om at 
ungdomsrådet skulle gis møte- og talerett i kommunestyret. Ungdomsrådet etterlyser 
politisk behandling av saken, og mener at dette vil gi rådet bedre muligheter til å tale barn 
og unges sak eksempelvis når handlingsplan og budsjett skal behandles.  
 
Administrasjonen utarbeidet en sak til møterunden i mars, men har grunnet korona blitt 
utsatt inntil videre.   
 
Kulturrådet: 
Generelt 
2021 ligger an til å bli et unntaksår på samme måte som 2020. Nannestad kulturråd har 
forståelse for at dette gjør kommunens budsjettprosess vanskelig, med stor usikkerhet 
rundt 
både skatteinngang, ekstra utgifter og midler fra staten. Det vi derimot har liten forståelse 
for, er hvordan kommunedirektøren bruker den pågående pandemien for å rettferdiggjøre 
til dels store kutt i budsjettet i tillegg til effektiviseringskravet. Hvorfor budsjettere med 
overskudd i et år som 2021? Med så stor usikkerhet vil budsjettet i måtte revideres i enda 
større grad enn vanlig i løpet av året. Hvorfor ikke budsjettere for et normalt og forsvarlig 



 

 

tjenestenivå, og heller justere ned om det blir nødvendig? Kutt som gjøres 
nå, vil neppe reverseres ved justeringer i løpet av året. Vi oppfordrer derfor politikerne til 
stryke de foreslåtte kuttene i budsjettet, og bevilge midler selv om dette skulle bety et 
planlagt underskudd i 2021. Ikke stans investeringer, ikke gå på kompromiss i 
tjenesteytingen, ikke senk aktiviteten i kultur, idrett og annen frivillighet. Det vil 
være vanskelig å få forståelse hos innbyggerne for budsjettet som nå er foreslått, og et 
fortsattforsvarlig aktivitetsnivå vil være avgjørende for både lokal sysselsetting og lojalitet. 
 
Kommunikasjon og medvirkning  
Kommunedirektøren sier i sin innledning (s. 4): “Det er [...] viktig at kommunen er bevisst i 
sine prosesser, og legger til rette for medvirkning, informasjon og kommunikasjon med 
innbyggerne.“ Dette er vi helt enige i, men vi kan ikke se noe sted i budsjettet at dette 
målet følges opp med økte ressurser eller fagkompetanse på kommunikasjon. Nannestad 
kommune har dessverre vist, ved mange anledninger, at det enten ikke foreligger 
kommunikasjonsplaner eller at disse blir sett på som “pålagt pynt” i prosjektene, og 
dermed ikke følges opp. Dette gjelder alt fra utbyggingsprosjekter til årets 
handlingsprogram. 
Det er blant annet, etter vår mening, svært uheldig at budsjettet i år igjen lekkes til 
mediene 
lenge før og helt uten at dette følges opp med faktaorientert informasjon fra kommunen. I 
år var første artikkel om budsjettet i EUB 4.11.20. Først 12.11 kom informasjon på 
kommunens nettsider, og da med teksten “Handlingsprogrammet for 2021-2024 og 
detaljert budsjett for 2021 er nå klart”, og uten et eneste ord om at dette skulle behandles 
og vedtas politisk ( https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/handlingsprogram-og-
arsbudsjett/ ). 
Administrasjonen overlater i praksis formidlingen av budsjettforslaget til journalister. 
Denne 
strategien skaper unødig støy, fører til misforståelser og er på ingen måte med på å øke 
innbyggernes medvirkning i og engasjement og forståelse for lokaldemokratiske prosesser. 
 
Kapittel 7.3 Kommunens prioriteringer og tiltak i handlingsperioden 
Listene i dette kapittelet over krav til effektivisering og foreslåtte kutt burde vise 
prosentvise kutt pr avdeling, ikke bare kutt i kroner. Dette ville tydeliggjort den relative 
størrelsen på kuttene og vist bedre hvordan administrasjonen prioriterer. 
Kulturrådet er selvfølgelig svært uenige i at kulturseksjonen blir bedt om å kutte en såpass 
stor del av sitt budsjett. Nannestad kommune bruker allerede en langt mindre 
prosentandel av totalbudsjettet på kultur enn landsgjennomsnittet, og andelen har vært 
synkende de siste årene. En slik trend vil definitivt ikke bidra til å trekke flere nye 
innbyggere med høy utdannelse og/eller inntekt til kommunen. 
 
Kapittel 9 Investeringsbudsjettet 
Her savner vi en oppdatert status for Kulturtunet, selv om dette prosjektet er vedtatt og 
finansiert i tidligere år. Når det gjelder utbygging/rehabilitering av kommunehuset, mener 
Nannestad kulturråd, som tidligere meldt, at hele kjelleren i kommunehuset bør utnyttes 
til lager/arkiv for bl.a. frivilligheten. Behov for lager og arkiv er blant de tilbakemeldingene 
vi oftest får fra lag og foreninger. 
 
Kapittel 16 Kultur 
Kultur og frivillighet er kraftig rammet av koronapandemien. Regjereringen svarer på dette 



 

 

med å øke neste års kulturbudsjett med historiske 19 prosent. Det er derfor svært 
skuffende at Nannestad kommune ber kulturseksjonen kutte i sine budsjetter. Nannestad 
kulturråd støtter fullt ut kulturseksjonens innspill om at det er bekymringsverdig at støtten 
til lag og foreninger foreslås redusert. Ut fra lista i kapittel 7.3 ser det også ut til at kultur 
blir bedt om å kutte uforholdsmessig mye. De nasjonale støtteordningene treffer i liten 
grad lokale lag og foreninger, noe kulturrådet også meldte inn til budsjettarbeidet tidligere 
i høst, og det er derfor ekstra viktig at de kommunale budsjettene ikke reduseres, men 
heller økes. Vi risikerer at det lokale kulturlivet kommer ut av epidemien med brukket rygg 
når inntekter fra bl.a. arrangementer, kurs, markeder og lotterier uteblir i (sannsynligvis) 
over et år. 
Kulturrådets innspill til budsjettet er i det hele tatt i liten grad tatt synlige i årets 
budsjettforslag. Vi savner også en sterkere tilknytning til målene i Temaplan kultur i dette 
kapittelet. Vi er nå halvveis i kulturplanens virketid, og det er på høy tid å konkretisere en 
del av målene. Vi vet det er gjort mye bra arbeid her, og noe har det vært naturlig å 
utsette pga koronaepidemien, men det er også punkter i kulturplanens handlingsdel som 
godt kunne vært gjennomført i koronatiden. 
Vi registrerer også at kulturseksjonen har meldt inn behov for midler til Romerikes råeste, 
og at det er bevilget en del midler til arrangementet. Samtidig er det foreslått fra 
administrasjonen å ikke øremerke midler til Nannestadfestivalen. 2021 blir et usikkert år 
for begge disse arrangementene, med mulig avlysning og sannsynlige økte utgifter som 
følge av pandemien. Nannestad kulturråd mener derfor at det ville være naturlig å 
likebehandle disse 
arrangementene og øremerke tilskudd, eventuelt med forbehold om gjennomføring eller 
dokumentasjon på faktiske utgifter ved avlysning. 
Et annet område vi gjerne hadde sett nevnt, er Holter kulturhus / School of Rock. Holter 
kulturhus er en viktig arena for rock/metalmusikk i Nannestad, og har regionalt 
nedslagsfelt. Ved f.eks. å etablere et samarbeid mellom Kulturskolen og School of Rock vil 
flere barn og unge få muligheten til musikkundervisning. Dette vil også avhjelpe 
ventelistesituasjonen ved 
kulturskolen. Holter kulturhus har også lokaler som kan brukes i byggeperioden på 
kommunehuset, og vi oppfordrer administrasjonen til å se på mulighetene for et slikt 
samarbeid. 
 
Kapittel 20 Kommunal drift 
Kommunal drift har salg av Holter kulturhus øverst på sin liste over tiltak for å effektivisere 
avdelingen, med begrunnelse at “Holter kulturhus [...] er et kostnadskrevende bygg å 
drifte og vedlikeholde”. Vi mener det er viktig at både administrasjon og politikere ikke 
bare ser på 
kostnadene, men også de positive ringvirkningene lokalt og regionalt ved å opprettholde 
tilbudet ved Holter kulturhus. Nannestad kulturråd mener at Holter kulturhus må fjernes 
fra avhendingslista. Et planlagt fremtidig salg gjør at vedlikehold nedprioriteres fra Drift og 
eiendoms side, vedlikeholdsetterslepet blir stadig større og kommunen oppfyller ikke sin 
del av husleieavtalen. Dette gjør det også umulig for kulturhuset å planlegge langsiktig. 
Et levende og aktivt Holter kulturhus vil gi netto avkastning for kommunen sett helhetlig, 
og 
kommunen har her en unik mulighet til å videreutvikle et regionalt kraftsenter for 
rock/metal som også gir et viktig tilbud til barn og unge i Nannestad. 
 
Kommunedirektøren tar innspillet til orientering, men vil samtidig peke på at ønskene og 



 

 

behovene er mange og vesentlig høyere enn de rammer kommunen har til rådighet. 
Budsjettet er utarbeidet med hensikt å levere best mulig tjenester til innbyggerne også i 
2021.  
 
Kommentarer til behandlingen i Formannskapet 18.11.20 
Nannestad kulturråd har også gått gjennom forslagene som ble fremmet i 
Formannskapsmøtet under behandlingen av kommunedirektørens forslag til budsjett. 
Generelt er vi fornøyde med at mange av partiene ønsker å helt eller delvis skjerme 
kulturavdelingen for kutt, og også kommer med andre forslag vi mener vil være positive 
for kulturlivet i Nannestad. Vi hadde imidlertid gjerne sett at politikerne også så verdien av 
å beholde Holter kulturhus og av å øke tilskuddene til lag og foreninger i et vanskelig år. 
 
Tilleggsforslag og motforslag, foreslått av Christian Bendz, Høyre 
Nannestad kulturråd er enige i at effektiviseringskravene bør utgå i 2021. Ellers kan vi ikke 
se at Høyre har noen forslag som angår kulturlivet. 
 
Forslag fra V, KrF, MDG og SV, foreslått av Karl Henrik Laache,Venstre 
Kulturrådet registrerer at det, som vanlig, er stor vilje til å opprettholde og øke kultur 
budsjettene i denne delen av opposisjonen, og det er gledelig. Vi stiller oss bak samtlige 
kultur-relaterte forslag her, (punkt 4, 5, 6, 8, 11 og 22), og vil spesielt trekke fram punkt 8 
om å reversere foreslåtte kutt i kulturbudsjettet og punkt 11 om å øremerke tilskudd til 
Nannestadfestivalen. Punkt 22 om oppsummering av sakene til kommunestyremøtene er 
vi også svært enige i. 
 
Tilleggs- og endringsforslag, foreslått av Arild Hemstad, Fremskrittspartiet: 
FrP ønsker å reversere i hvert fall deler av de foreslåtte kuttene på kulturområdet, og det 
er 
gledelig. Vi ser også positivt på forslagets punkt 11 om å utvikle en informasjonsavis for 
innbyggerne og næringslivet, og blir gjerne med på å utrede mulighetene for et slikt organ. 
 
Forslag fra AP, SP og Nb, foreslått av Karl Arne Leivestad, Senterpartiet 
Posisjonen i kommunestyret foreslår å fjerne mesteparten av kuttene på kulturområdet, 
og det er vi glade for. Vi mener likevel at posisjonen med fordel kunne vært mer offensive 
og, som nevnt i innledningen, sikret en økning i tilskuddene til lag og foreninger som sliter 
under 
pandemien. 
 
Fagforbundet Nannestad: 
Styret i Fagforbundet Nannestad ser med en viss bekymring på de foreslåtte kutt for 2021. 
Vi forstår likevel de rammebetingelser som fremkaller behov for kutt. Det er gledelig at 
posisjonen i sitt forslag i stor grad skjermer kultur- og helsesektoren. Det er mange 
yrkesgrupper som har stått i tøffe arbeidssituasjoner i 2020. Oppsummert må vi kunne si 
at Nannestad kommune frem til nå, har kommet seg godt gjennom koronakrisen. 
Kommunen er etter vår oppfatning en god arbeidsgiver og en kommune som leverer gode 
tjenester til innbyggerne. Vi vil presisere at vi opplever samarbeidet både med politisk og 
administrativ ledelse som i det vesentligste meget bra. Håper derfor at våre innspill 
oppfattes i konstruktiv forstand, og ikke først og fremst som kritikk. Vi har følgende 
innspill: 

1. Heltid og fast arbeidssted. Kommunen må fortsette arbeidet for mer bruk av 



 

 

hele, faste stillinger, i alle virksomheter. En konkret tiltaksplan for dette arbeidet 
bør utarbeides og det bør rapporteres jevnlig på måloppnåelse. Koronakrisen har 
synliggjort betydningen av at flest mulig ansatte har ett fast arbeidssted.  

2. Renhold. Vi er tilfredse med at dagens nivå på renhold ser ut til å opprettholdes. 
Det er en stor styrke at kommunens renhold opprettholdes i egen regi.  Også her 
bør det jobbes for at flere ansatte får fulle stillinger. Renholdere bør etter vår 
oppfatning ha betalt spisepause. 

3. Seriøsitetskrav i forbindelse med anskaffelser. Kommunen bør fortsette å påse at 
alle som utfører oppdrag for kommunen oppfyller krav til norske lønns- og 
arbeidsvilkår og at antall lærlinger er tilfredsstillende. 

4. Utstyr og hjelpemidler til ansatte. Kommunen bør etter vår oppfatning 
gjennomføre en fullstendig kartlegging over behov for hjelpemidler og utstyr som 
kan lette arbeidsprosesser, senke sykefravær og skape en mer effektiv drift. 

5. Personalsjef. Det bør vurderes om man i løpet av perioden skal reetablere en 
egen funksjon som personalsjef. Stillingen vil kunne avhjelpe virksomhetslederne 
i tyngre personalsaker. 

6. Kriseledelse. Det bør gjøres en vurdering om det i det videre, bør være 
tillitsvalgte representert i kriseledelsen. Hensikten må være å skape tidlig og god 
medvirkning og bedre forankring av tiltak blant de ansatte. Kommunen bør 
innhente erfaringer fra kommuner som praktiserer ordningen. 

7. Involvering. Kommunen bør fortsette å påse at tillitsvalgte involveres på et tidlig 
tidspunkt i prosesser som for eksempel stillingsutlysninger, ansettelser, 
byggeprosjekter, omorganiseringer m.m. 

8. Involvering. Alle virksomhets- og enhetsledere må fortsette å påse at tillitsvalgte 
og verneombud får avsatt tid til sitt arbeid, gis nødvendig kursing og at det legges 
til rette for medbestemmelses- og klubbmøter. 

9. Hovedverneombud. Frikjøp til hovedverneombud bør vurderes utvidet i løpet av 
perioden.    

10. Kartlegging av behov for kompetanseheving. Kommunen bør skaffe samlet 
oversikt over antall ufaglærte som eventuelt har mulighet til å ta fagbrev innen 
rimelig tid. Samarbeid med lokale videregående skoler og fagforeninger bør 
vurderes. 

11. Ved å nedbemanne merkantile stillinger på sykehjemmet fra 2 til 1,5 årsverk på 
vil det kunne føre til følgende konsekvenser: 

· Må stenge resepsjonen for besøk og telefoner deler av dagen. 

Dette vil gå utover servicen til befolkningen. 
· Det vil bli svært sårbart ved sykdom og ferier. 
· Flere arbeidsoppgaver må overføres til andre, eks. enhetsledere eller til 

virksomhetsleder. 
· Det vil kunne føre til stressituasjoner som igjen kan føre til dårligere kvalitet 

på tjenesten. 

Kommunedirektøren tar innspillet til orientering, men vil samtidig peke på at ønskene og 
behovene er mange og vesentlig høyere enn de rammer kommunen har til rådighet. 
 
Samarbeidsutvalget i Åsgreina barnehage: 
 



 

 

1. Øking av administrativ ressurs – assisterende styrer 

Det er sterkt beklagelig at man heller ikke dette året har funnet rom for å øke 
administrasjonsressursene i barnehagene. SU ser med bekymring på den økende mengden 
administrative oppgaver i barnehagen uten at disse utløser økte ressurser. Det stilles 
stadig større krav til dokumentasjon og internkontroll i tillegg til andre administrativ 
oppgaver som internrapportering og møtevirksomhet. Når det ikke økes i administrativ 
ressurs, vil det gå ut over lovpålagte oppgaver av pedagogisk ledelse og oppfølging av 
arbeid på avdeling og med barn. Ansatte på avdeling må til tider tas ut fra arbeid med barn 
for å få gjennomført nødvendige administrative oppgaver innenfor pålagte frister. Dette er 
svært uheldig og motstridene med barnehageeiers fokus og satsning på tidlig innsats eller 
til barns beste. Dette kan få store konsekvenser for hvilken start barna får på sitt 
utdanningsløp og videre i skolegangen. Uten økning av administrative ressurser blir 
barnehagene sårbare, og kvaliteten på barnehagetilbudet går betraktelig ned.  
SU mener at det å styrke barnehagene med 50% administrativ ressurs, er nødvendig og 
avgjørende for å sikre nødvendig og høy faglig kvalitet og kunne følge opp lovpålagte 
oppgaver.  
 
En administrativ ressurs, styrerassistent, vil kunne avlaste styrer, bidra til å kunne heve 
fellesfaglighet i barnehagen og sørge for progresjon i enkeltsaker. Rammeplanen for 
barnehager fra 01.08.17 er tydelig på ansvar og roller. Det skal være en forsvarlig 
pedagogisk og administrativ ledelse. Med dagens lederressurs er det ikke mulighet til å 
fylle alle kravene fra rammeplanen og stillingsinstruksen for enhetsleder.  
Assisterende styrer skal være styrers stedfortreder ved fravær og får et delegert 
lederansvar med alt det innebærer. Ved å fordele styrers kompetanse og ansvar, knyttet 
til personal, administrasjon og økonomi, på styrer og assisterende styrer vil det minske 
sårbarheten ved langtidsfravær. Barnehagene er sårbare ved langtidsfravær da kun 
enhetsleder har kunnskap og kompetanse om personalmessige og administrative og 
økonomiske arbeidsoppgaver. Flere kommuner og private barnehageeiere har i dag satt 
inn en formell assisterende styrer. Slik vi ser det er det å satse på en assisterende styrer, 
tidlig innsats for barna. Det vil kunne gi bedre oppfølging av det pedagogiske, mer 
veiledning og rom for å være med på de vanskelige samtalene som vi ser har økt de siste 
årene på grunn av mer sammensatt problematikk hos barn og foreldre, samt oppfølging av 
ulike hjelpeinstanser.  
Vi ser at det på flere områder er naturlig å sammenligne bemanningssituasjon med tanke 
på administrativ og merkantil i bemanning på skolene. De administrative 
arbeidsoppgavene går helt klart på bekostning av oppfølging av det pedagogiske arbeidet.  
Dette har en kostnad på kr. 400.000. 
 
Kommunedirektøren vil peke på at ønskene og behovene er mange og vesentlig høyere enn 
de rammer kommunen har til rådighet. 
 

2. Styrket bemanning – vikarmidler 

Det er sterkt bekymringsverdig at Nannestad kommune heller ikke i år øker midler til 
vikarer til barnehagene. Vikarer er helt nødvendig for å opprettholde bemanningsnormen. 
Dette er ikke en norm man kan velge vekk. Det har vært et utfordrende år i 2020 
bemanningsmessig sett, det er lav terskel for å holde seg hjemme hos ansatte og det skal 
det også være nå under pandemien. Dette medfører høyere lønnsutgifter og mer bruk av 



 

 

vikarer. Det bør være i kommunens og politikernes interesse at Nannestad kommune skal 
drive barnehagene på en forsvarlig måte, dette krever bemanning. Vikarbudsjettet har 
ikke økt på flere år, det har lønnsutgiftene, vikarbudsjettet bøk økes i takt med 
lønnsutgiftene.  
 
Kommunedirektøren vil peke på at ønskene og behovene er mange og vesentlig høyere enn 
de rammer kommunen har til rådighet. 
 
 

3. Tidlig innsats og fokus på forebyggende arbeid 

Tidlig innsats handler om å komme tidlig og raskt nok inn for å hjelpe innbyggere slik at 
man forebygger og behjelper problemutvikling, utenforskap og uønsket utvikling. Dette for 
at det skal bli færre som opplever en livssituasjon med varige og økende problemer, samt 
spare kommunen/samfunnet for store psykososiale og økonomiske kostnader. I 
barnehagenes perspektiv handler dette mye om Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). SU 
i Åsgreina barnehage finner det derfor beklagelig at det ikke er funnet rom for å styrke 
PPT. Det tar for lang tid fra utfordringer oppdages til tiltak og undersøkelser igangsettes. 
SU ønsker at kommunen må komme med mer konkrete tiltak og ressurser som skal brukes 
til dette. Prosjektet i seg selv burde også sørge for et mer effektivt samarbeid og en 
bredere forståelse hos alle involverte parter om hva som skal til og en kartlegging av det 
økonomiske aspektet med tanker på ressurser. Vi opplever at handlings-programmet sier 
lite konkret om Tidlig innsats knyttet til barnehage. Kommunedirektøren er blitt bedt om å 
fremme en helhetlig kvalitetsreform for oppvekst og læringsmiljø i Nannestad, i denne 
bestillingen ser vi igjen lite fokus på barnehagene. Dette er sterkt bekymringsverdig, da 
barnehagene er en del av utdanningsløpet og bør tillegges stor vekt i en slik reform. Denne 
reformen skal også knyttes opp mot Tidlig inn. Det bør sees en helhet mellom disse 
planene og bør ha en gjennomgående rød tråd. Barnehagen er en arena som bør styrkes 
slik at det tidligere kan settes inn hjelp for å forebygge problemutvikling, utenforskap og 
uønsket utvikling.    
 
Kommunedirektøren vil peke på at ønskene og behovene er mange og vesentlig høyere enn 
de rammer kommunen har til rådighet. 
 
 

4. Kompetansemidler 

Det er sterkt beklagelig at det heller ikke i år er satt av midler til kompetanseheving av 
barnehagepersonell. SU er opptatt av at personalet skal utvikle seg, derfor ser vi på 
kursing og kompetanseheving som viktig og nødvendig for at personalet skal kunne drive 
en god og oppdatert barnehage. Barnehage er, slik SU ser det, grunnmuren til 
skolegangen. Er ikke grunnmuren god og solid vil ikke skolegangen heller bli det. For å 
skape en god og solid grunnmur må det kompetent og faglig oppdatert personale til. Dette 
mener SU at kommunen burde ta ansvar for selv. Det er klart at man kan søke midler hos 
fylkesmannen, men det er ikke gitt at alle barnehagene i kommunen får dette og det er 
heller ikke gitt at man får det man trenger. Etter sammenslåingen til Viken fylkeskommune 
har det blitt betraktelig flere om benet når det kommer til slike midler. Derfor mener SU at 
Nannestad kommune burde kvalitetssikre med et minimum av kompetanseheving i sine 
barnehager. Det burde bli satt av midler til kursrekker for barnehagene.   



 

 

 
Kommunedirektøren vil peke på at ønskene og behovene er mange og vesentlig høyere enn 
de rammer kommunen har til rådighet. 
 

5. Vedlikehold av bygning 

SU er svært fornøyd med Åsgreina barnehage, og vi stiller oss spørrende til hvorfor det 
ikke er fremlagt noen fremdriftsplan for vedlikehold fra kommunens side. Et helt nytt bygg 
er slik SU ser det nødvendig å ta vare på fra dag en. Dette krever en strukturert plan fra 
kommunen. SU etterspør derfor denne. Vi ser allerede utfordringer ved bygget som krever 
tett oppfølging. Barnehagen er i bruk 10,5 timer fem dager i 52 uker av 100 personer. Det 
vil si at det er et bruksbygg som er utsatt for stor slitasje. Det ville være synd om 
kommunen har investert 28 millioner i et bygg for at det ikke skal tas vare på.  
 
Kommunen har mange formålsbygg som krever vedlikehold. Prioriteringer gjøres etter 
vurdering av tilstanden til byggene.  
 

6. Plan for vedlikehold og oppgradering av uteområdet 

SU etterspør plan for vedlikehold av uteområdet i Åsgreina barnehage. Selv om dette er en 
ny barnehage, forventes det at kommunen er forebyggende og i forkant av å ta vare på 
uteområdet og lekeapparatene.    
 
Det blir avsatt 100.000 kroner hvert år til utskiftning av lekeapparater i barnehagene. De 
siste årene har barnehagene fått betydelig mer. Uteområdene til barnehagene er noe som 
har blitt prioritert de seneste årene og har en tilfredsstillende standard.  
 

7. Reduserte inntekter 

Barnehagene har et nasjonalt inntektssystem, med mulighet for redusert foreldrebetaling, 
gratis kjernetid og søskenmoderasjon. Dette er positivt, solidarisk og sosialt utjevnende for 
de som trenger det. Dette er allikevel noe som fører til reduserte inntekter for 
barnehagene. Disse postene er vanskelig å forutse når man lager budsjett, dette fordi man 
kan søke om dette igjennom hele året.  Inntektstapet utgjør ca. kr 1.000.000,- for de 
kommunale barnehagene til sammen. Samarbeidsutvalget ber om en likeverdig 
behandling, slik at de kommunale barnehagene også får dekket dette tapet – som igjen 
kommer barna til gode.  
 
Kommunedirektøren vil peke på at barnehagene selv budsjetterer inntektene i forhold til 
det nasjonale inntektssystemet. Dette betyr at barnehagene er kompensert for nettopp 
dette.  
 
Samarbeidsutvalget i Bjerke barnehage 
Samarbeidsutvalget (SU) i Bjerke barnehage ønsker med dette å gi en høringsuttalelse på 
Rådmannens forslag til Handlingsplan for 2021 – 2024. 
 
1. Økning av administrativ ressurs – assisterende styrer 
Det er beklagelig at man heller ikke dette året har funnet rom for å øke 
administrasjonsressursen til barnehagene. Dette til tross for at man i høringsnotatet 



 

 

fremhever styrernes arbeidspress og mangelfull tid til pedagogisk ledelse. Høringsnotatet 
belyser styrernes arbeidspress, uten at det settes inn tiltak for å løse dette. Korona-
pandemien gjør også situasjonen svært krevende, noe som vil fortsette i 2021. 
SU mener at det å styrke barnehagene med 50% administrativ ressurs, er nødvendig og 
avgjørende for å sikre nødvendig kvalitet og kunne følge opp lovpålagte oppgaver. En 50 % 
administrativ stilling anslås å koste ca. Kr. 400.000,- (inkl. sosiale utg.) pr. barnehage. 
 
Barnehagene er en viktig del av utdanningsløpet, og på flere områder vil det være naturlig 
å 
sammenligne bemanningssituasjon i fht. administrativ og merkantil bemanning i skolen. 
Barnehagene har et stort behov for assisterende styrer som kan delegeres nødvendige 
faglige og administrative oppgaver, samt være stedfortreder for styrer ved fravær. 
Oppfølging av pedagogisk arbeid, veiledning og samarbeid med ulike instanser er økende, 
nødvendige og tidkrevende oppgaver. Nye endringer og stadig større krav i 
barnehageloven (jmf. endringer 01.01.21) øker behovet for nok ressurser til å kunne følge 
opp lovpålagte oppgaver. Det har også vært en økning i administrative oppgaver over flere 
år. Dette går på bekostning av lovpålagte oppgaver som pedagogisk ledelse og oppfølging 
av arbeid på avdelingene. Ansatte på avdeling må i perioder tas ut fra arbeid med barna 
for å få gjennomført nødvendige administrative oppgaver innenfor pålagte frister. Endring 
av rutiner ved for eksempel innkjøp, utføres av ansatte på avdeling, noe som tar mye tid 
vekk fra arbeid med barna. Dette er svært uheldig og er ikke forenlig med barnehageeiers 
fokus på tidlig innsats og barnas beste. Dette har betydning for hvilken start barna får på 
sitt utdanningsløp. Uten økning av administrativ ressurs blir barnehagene sårbare, og 
kvaliteten på barnehagetilbudet går ned. 
 
Kommunedirektøren vil peke på at ønskene og behovene er mange og vesentlig høyere enn 
de rammer kommunen har til rådighet. 
 
2. Tidlig innsats og fokus på forebyggende arbeid 
SU er positiv til at kommunen vektlegger strategier for «Tidlig innsats». 
Videre er SU også positiv til at betydningen av et nært samarbeid mellom barnevern, 
helsesøstertjenesten og PPT prioriteres med tanke på å ivareta barns beste på en god 
måte. SU er likevel bekymret for om det er satt av nok midler til oppfølging av sårbare 
barn med ekstra oppfølgingsbehov. Det er i barnehagen en økning av sårbare barn med 
ekstra oppfølgingsbehov. Ut fra dagens bemanningssituasjon i barnehagen der stadig mer 
tid går med til administrative oppgaver, vil disse barna være spesielt utsatt og ikke få 
tilstrekkelig oppfølging. SU reagerer sterkt på at det i protokoll fra Formannskapet blir 
fremmet forslag om en helhetlig kvalitetsreform for oppvekst og læringsmiljø i Nannestad, 
uten at barnehagene nevnes med ett ord. Det eneste stedet der man nevner barnehagene 
er hvordan man skal sikre bedre overganger mellom barnehage/skole. Nyere forskning 
viser betydningen av god oppfølging av barns utvikling i de første leveårene, og hvordan 
dette påvirker videre utvikling og sosialt samspill i skolealder. Å ikke inkludere 
barnehagebarn og barnehagene i denne kvalitetsreformen fremstår lite fremtidsrettet. SU 
er av den klare oppfatning at det bør foreligge særdeles gode grunner for at barnehagene 
ikke skulle være en del av en slik reform i Nannestad kommune. Det har de siste årene fra 
både kommunalt og statlig hold vært fokus på tidlig innsats for å forebygge skjevutvikling 
og psykiske lidelser hos barn og unge. Det vurderes derfor som svært viktig at det gis 
ekstra ressurser til barnehagene slik at disse sårbare barna kan prioriteres og få den 
tilretteleggingen og oppfølgingen de trenger i barnehagen av kompetent personell. 



 

 

Erfaringsmessig ser man at de ekstra ressursene disse barna trenger settes inn så sent at 
barna har fått en skjev-utvikling. Dersom de riktige tiltakene settes inn tidlig i barnehagen 
vil det hos en del barn 
ikke være behov for videre henvisning, utredning og oppfølging i PPT, kommunehelse-
tjenesten og spesialisthelsetjenesten. SU ønsker å påpeke at «Tidlig innsats» ikke bare 
handler om strategier, men også om nok menneskelige ressurser til å følge opp. 
Barnehagens bemanningsnorm har stor betydning for den kvaliteten barnehagen kan tilby. 
SU påpeker at dette også bør ses i sammenheng med punktet over, når det gjelder 
oppfølging av barn med særskilte behov. Det bemerkes at flere kommuner nå velger å 
sikre «Tidlig innsats» med bl.a. høyere grunnbemanning i barnehagene, samt å styrke hver 
barnehage med en spesialpedagog. (Jmf. Tønsberg, Drammen, Stavanger). 
 
Kommunedirektøren vil peke på at ønskene og behovene er mange og vesentlig høyere enn 
de rammer kommunen har til rådighet. 
 
3. Styrket bemanning – økning av vikarressurser 
Barnehagenes vikarbudsjett er på et minimumsnivå, og har vært det i flere år. Dagens 
vikarbudsjett tar ikke høyde for en personalgruppe med 25 ansatte som på lik linje med 
andre arbeidstagere har sine rettigheter når det gjelder ferie, velferdspermisjoner, 
utdanningspermisjoner, syke barn og egen sykdom. Man må kunne stille spørsmålstegn 
ved at man må belage seg på å ikke sette inn vikar ved fravær og at det fra kommunens 
side budsjetteres med denne forventningen. Tiden med korona viser også hvor sårbare 
barnehagene er, og hvor nødvendig det er med styrket bemanning for å kunne møte 
utfordringene med å holde barnehagene i forsvarlig drift i tiden fremover. Barnehagen ser 
med bekymring på utfordringen med midler til nok vikarer, og til å kunne 
beholde kjente og trygge vikarer over tid. SU deler denne bekymringen. 
 
Kommunedirektøren vil peke på at ønskene og behovene er mange og vesentlig høyere enn 
de rammer kommunen har til rådighet. 
 
4. Kompetansemidler 
SU er bekymret for ny ordning hvor kommunen ikke lenger er sikret statlige kompetanse-
midler, og hvor kommunen heller ikke synliggjør hvordan man ønsker å kompensere dette 
inntektstapet. Barnehagene er en pedagogisk virksomhet og utgjør en viktig 
samfunnsfunksjon slik det er beskrevet i formåls- og innholds paragrafen. Den er en 
nøkkelressurs for tidlig innsats og pedagogisk læringsutvikling. SU ønsker å understreke 
betydningen av inkludering av barnehagene i utforming og diskusjon av strategiplaner og 
andre satsninger i et helhetlig læringsløp. Et kompetent personale er nødvendig for at 
barnehagen kan følge opp og sikre en god implementering av nytt lovverk, videre 
implementering av ny Rammeplan, følge opp nyere forskning og ivareta nødvendig 
kompetanseutvikling av personalet. Etter mange år med sikring av sentrale 
kompetansemidler, som har kommet både kommunale og private barnehager i 
kommunen til gode, har ikke kommunen fått noen tilskudd for inneværende barnehageår. 
 
Kommunedirektøren vil peke på at ønskene og behovene er mange og vesentlig høyere enn 
de rammer kommunen har til rådighet. 
 
5. Vedlikehold av bygning 
SU venter fortsatt på fremdriftsplan og igangsetting av vedtatte utbyggingsplaner av 



 

 

administrasjonsdelen i barnehagen. Man er videre gjort kjent med at det er gjennomført 
en 
utredning av behovet for vedlikehold. Med en barnehage som er over 20 år, med over 100 
mennesker til stede hver dag 52 uker i året, blir det stor slitasje på bygget. 
SU forventer at behov for vedlikehold følges opp jmf. vedlikeholdsplan med tilhørende 
budsjettmidler. 
Kommunedirektøren kan informere om at administrasjonsdelen i barnehagen er pr. dags 
dato tatt i bruk. Det er gitt midlertidig brukstillatelse. Kommunen har mange formålsbygg 
som krever vedlikehold. Prioriteringer gjøres etter vurdering av tilstanden til byggene.  
 
6. Plan for vedlikehold og oppgradering av uteområdet 
Barnehagen har et flott uteområde, med variert terreng både innenfor og utenfor gjerdet. 
Barnehagen er imidlertid over 20 år, og både terreng og lekeapparater slites. 
I forbindelse med utbygging av administrasjonsdelen har det blitt gjort noen endringer på 
tomta. For å kunne gi gode lekemuligheter for alle barna i barnehagen nå under 
pandemien der barna blir delt med begrenset tilgang på deler av uteområdet, har det blitt 
montert et nytt stort lekeapparat på vestsida av barnehagen. Barnehagen mangler 
imidlertid fortsatt en plan for den delen av tomta som er endret som følge av utbygging. 
Området er fortsatt sperret med byggegjerder. Manglende ferdigstillelse av dette området 
forringer barnehagens uteområder, og er ikke en akseptabel løsning slik SU ser det. SU 
etterspør en plan for vedlikehold og oppgradering av barnehagens uteområder med 
tilhørende 
budsjettmidler, på lik linje med det som gjennomføres for skolene. 
 
Kommunedirektøren avsetter 100.000 kroner hvert år til utskiftning av lekeapparater i 
barnehagene. De siste årene har barnehagene fått betydelig mer. Uteområdene til 
barnehagene er noe som har blitt prioritert de seneste årene og har en tilfredsstillende 
standard.  
 
7. Reduserte inntekter 
Barnehagene har et nasjonalt inntektssystem, med mulighet for reduksjon av 
foreldrebetaling, kjernetid og søskenmoderasjon. Dette er positivt og solidarisk for de som 
har behov for det. Inntektsgrunnlaget for neste budsjettår beregnes for de kommunale 
barnehagene pr. september. Søknader om redusert foreldrebetaling kommer inn gjennom 
hele året. De kommunale barnehagene får ikke dekket tapet med reduserte inntekter, slik 
som de private barnehagene. Inntektstapet utgjør over kr. 1.000.000 for de kommunale 
barnehagene tilsammen. SU ber om en likeverdig behandling, slik at de kommunale 
barnehagene også får dekket dette tapet – noe som kommer barna til gode. 
 
Kommunedirektøren vil peke på at barnehagene selv budsjetterer inntektene i forhold til 
det nasjonale inntektssystemet. Dette betyr at barnehagene er kompensert for nettopp 
dette.  
 
Nannestadfestivalen: 
Vi ser av Handlingsprogram 2021-2024 og Budsjett for 2021 at den tidligere vedtatte årlige 
støtten til Nannestadfestivalen er strøket. Dette reagere både styret i Nannestadfestivalen 
og administrasjonsgruppen på. Denne tilbaketrekkingen er i strid med det som er uttalt 
både nasjonalt og her lokalt om at samlede kulturarrangement er særdeles viktig både nå 
under coronatiden og i etterkant. 



 

 

  
Vi som arbeider med Nannestadfestivalen er vår ansvar bevisst og derfor ble årets festival 
avlyst tidlig. Det ble også prøvd med en «Trøstefestival» i oktober, samtidig som vi ved 
samarbeid med Kulturrådet og Kulturseksjonen i kommunen hadde et fulldags 
arrangement i kommunehuset. Trøstefesten ble avlyst 5 dager før arrangementsdatoen, vi 
har forpliktet oss til å bli en mer robust og bærekraftig festival i forbindelse med den 
bevilgningen som vi fikk fra kommunen i 2020. Av den grunn ser vi det som lite gunstig 
dersom vi må gå tilbake til drift på kreditors regning. 
  
Det synes allerede nå klart at dersom vi skal arrangere Nannestadfestival i 2021, vil det bli 
mer kostbart enn tidligere. 

· Kommunehuset skal ombygges og en del av arealet i sentrum vil bli benyttet som 
arbeidsplass for de ansatte i byggeperiode. Det medfører at vi sannsynligvis må 
fordele vårt arrangement på flere scener og samlingspunkt. Da får vi større 
utgifter til scene, lys, telt, bord og benker. 

· Alle signaler vi får nå antyder at en del smitteverns hensyn må videreføres i 2021. 
· Det er sannsynlig at vi må betale depositum til alle våre leverandører og artister. 

Vi kan ikke forvente at de gjør avtaler med oss uten forpliktelser for tredje gang. 
· Størsteparten av våre inntekter har vi tidligere fått fra lokale sponsorer. Veldig 

mange av disse har nå vanskelige økonomiske tider. Det er ikke sannsynlig at alle 
disse har muligheter til å støtte oss med penger i 2021. 

  
Nannestadfestivalen skal være hele bygdas samlingspunkt og vi arbeider hele tiden med 
og bli enda bedre på dette. Festivalen har vel aldri før vært viktigere enn den vil bli i 2021. 
Hele bygda trenger en positiv opplevelse etter denne vanskelig tiden vi har nå. 
Nannestadfestivalen vil få en universal utforming og vårt motto er at alle skal med. Vi 
håper med dette Nannestad kommune ser seg i stand til å øremerke kr. 100.000 til 
Nannestadfestivalen i 2021. 
 
Kommunedirektøren vil peke på at ønskene og behovene er mange og vesentlig høyere enn 
de rammer kommunen har til rådighet. 
 
Utdanningsforbundet 
Barnehagene:  
Styrerressurs: Trenger økning i adm. ressurser og avlastning av styrernes arbeidspress.  
Økt vikarbudsjett: Åpningstider henger ikke sammen med bemanningsressursene, vikarer 
må settes inn i større grad.  
Økt grunnbemanning: Det må settes av flere midler til tidlig innsats i barnehagene.  
 
Skole:  
Kompetansemidler bør prioriteres feks linsenser til digitale hjelpemidler.  
Bygg: Vedlikehold bør også prioriteres.  
Ekstra vikarutgifter til skole og barnehage må føres på koronaposten i budsjettet.   
 
Virksomhet skole ligger i pluss i budsjettet, men vi vil peke disse 
utfordringene: Overforbruk på lønn på flere av skolene. Ekstrautgifter til elever med 
autisme og funksjonshemninger på Eltonåsen.  
 



 

 

Kommunedirektøren vil peke på at ønskene og behovene er mange og vesentlig høyere enn 
de rammer kommunen har til rådighet. 
 
Vurdering: 
Høringsuttalelsene vil også være tema og nyttig innspill for administrasjonen i det videre 
arbeidet til beste for kommunens innbyggere.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Flere av høringsuttalelsene peker på ønsker og behov som er betinget av at det tilføres 
friske midler eller omdisponeres midler innenfor foreslåtte rammer. Kommunens 
økonomiske situasjon betinger imidlertid en streng prioritering av ressursene.  
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
Ingen merknad 
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Midtbygda barnehage - Kapasitetsutvidelse 

 
Innstilling fra Formannskapet: 

1. Administrasjonen fremmer forslag til ett eller flere konsepter, og en administrativ 
anbefaling til et konsept med prosjektbeskrivelse, skisse og en kostnadskalkyle. 
Saken fremmes til politisk behandling sammen med evt. andre 
anbefalinger/forslag til vedtak som naturlig hører til i denne fasen. 

2. Administrasjonen bes om å starte regulering av tomten 27/672 med formål å 
avsette grøntarealet øst for barnehagen til område for fremtidig 
barnehageutbygging og uteareal (offentlig formål). 

Hans Thue 
Ordfører 
 
Vedlegg: 
Mandat for konsepfasen - Kapasitetsutvidelse Midtbygda barnehage 2020 11 12 

 
Sammendrag/saken gjelder: 
Midtbygda barnehage har for liten kapasitet til å møte behovet når den eldre barnehagen, 
«lille Midtbygda», i Mikkel Revs veg skal legges ned.  
 
En tidligere utredning har vist at det er mulig å bygge ut Midtbygda barnehage med 2 
ekstra avdelinger på eksisterende tomt. Dette synes å være litt for lite for å møte 
fremtidens behov. Det er derfor ønskelig å se på et alternativ der det skal legges til rette 
for en utvidelse til minst 4 nye avdelinger. En utbygging av totalt 4 nye avdelinger, vil 
kreve at tomten 27/672 (avsatt til grøntareal) må omreguleres for å tilfredsstille krav til 
utearealer. 
 
Adkomsten til Midtbygda barnehage er ikke tilfredsstillende i dag. Det er trangt når 



 

 

foreldre skal levere og hente barn i barnehagen. Det er også for få parkeringsplasser 
tilknyttet barnehagen. Det tas derfor sikte på å gjøre endringer her. I skrivende stund har 
administrasjonen sett på en mulighet for å bedre adkomsten, men løsningen vil betinge av 
at tomten 27/672 (avsatt til grøntareal) må omreguleres.   
 
Det er viktig å tenke langsiktig, og av denne grunn ønsker administrasjonen å legge til rette 
for senere utbygginger / kommende kapasitetsøkninger som ivaretar kommunens 
nåværende og fremtidige behov.  
 
Budsjett 
Forslag til budsjett «Kapasitetsutvidelse barnehage» er i «Handlingsprogram for 2021-
2024» s. 65 på 45 mill. kroner. I tillegg var det budsjettert med 15 mill. kroner i 2020. 
Totalt 60 mill. kroner.  

 
Dokumenter som ikke følger vedlagt/Aktuelle lenker: 
 
Saksutredning: 
«Lille Midtbygda» er en frittstående barnehage med kun 2 avdelinger. Det er ikke 
økonomisk lønnsomt å drifte en så liten barnehage over tid, da kommunen ikke kan dra 
nytte av stordriftsfordeler. I dag drives «lille Midtbygda som en underavdeling av 
Midtbygda barnehage (etablert 1981, oppgradert i 2004).  
 
«Lille Midtbygda» er en barnehage av eldre dato (åpnet i 1999), og der barnehagen har et 
stort vedlikeholdsbehov på forholdsvis kort sikt. Barnehagen vurderes å ha begrenset 
gjenværende levetid. Helhetsvurderingen er at administrasjonen ikke kan forsvare å bruke 
store summer på å forlenge levetiden til bygget. Det anbefales derfor å bygge ut 
Midtbygda barnehage med minimum 2+2 nye avdelinger fordelt over 1-2 byggetrinn. 
Midtbygda barnehage har i dag 4 avdelinger. 
 
Det gjøres oppmerksom på at Midtbygda barnehage har et generelt behov for 
overflateoppussing. I selve utbyggingsprosjektet synes det bare nødvendig å utbedre flater 
som berøres som en del av kommende utbygging, eller bygningsdeler som det er naturlig å 
gjøre noe med. Etter ferdigstillelse av 1. byggetrinn (2 avdelinger), vil det være naturlig at 
man vurderer å pusse opp hele eller deler av den eldste delen av barnehagen. Det vil være 
nødvendig å gjøre en helhetlig og fremtidsrettet vurdering av dagens 
ventilasjonsaggregater.  
 
Ved å se på kommunens forventede økning av skoleelever, kan vi danne oss et inntrykk 
over forventet økning av søkere til plasser i barnehagen. Det er politisk vedtatt å bygge ut 
noen av kommunens grunnskoler. 
 
I «Strategi for skolekapasitet og skolestruktur mot 2030» fremgår det under «Forventet 
utvikling av elevgrunnlaget for grunnskolen i Nannestad» at elevtallet (1. til 7. klasse) 
forventes å øke med 168 elever på barnetrinnet fra 2018 til 2030. Frem mot 2035 er det 
forventet en økning på 303 sett i forhold til tallene for 2018. Administrasjonens vurdering 
(s.19), og konsekvensen av dette, er at vi også får et forholdsmessig større press på 
barnehagekapasiteten i kommunen.  
 
«Plan for barnehagekapasitet mot 2030» vedtatt 16. februar 2017, estimerer at 



 

 

Midtbygda barnehage(r) får behov for 25 ekstra plasser sett i forhold til 2016. Det tas 
videre høyde for et samlet behov på totalt 110 plasser fordelt på Midtbygda og «lille 
Midtbygda».  
 
Det er viktig å rådføre seg med relevante interessenter og utarbeide en gjennomtenkt 
planløsning slik at barnehagen og det pedagogiske opplegget ikke blir skadelidende. Det 
må også avsettes midler til å opparbeide uteområdet med flere lekeapparater og 
muligheter for varierte aktiviteter. 
 
Administrasjonens foreløpige vurderinger 
Det er tidligere utarbeidet skisser, men disse må vurderes på nytt. Det må gjøres endringer 
slik at barnehagen kan oppleves som mer helhetlig med tanke på ansattes muligheter til å 
bevege seg fra avdeling til avdeling. Administrasjonen ser derfor for seg at det utarbeides 
et helt nytt skisseprosjekt når de overordnede føringene med tanke på budsjett og 
pedagogikk er bestemt. 
 
Forholdet til Arbeidstilsynet  
Ved å legge Arbeidstilsynets forvaltningspraksis til grunn, skal det i utgangspunktet 
avsettes 6m2 gulvareal til hver av de ansatte som påregnelig vil ha sin arbeidsplass i 
barnehagen. Arbeidstilsynets forvaltningspraksis vil, som hovedregel, vurdere 6m2 
gulvplass per arbeidsplass som tilstrekkelig. Kravet gjelder både enkeltkontor, felleskontor 
og åpent kontorlandskap. Administrasjonen anser situasjonen slik at muligheten for 
sambruk av arbeidsplasser er begrenset, og uansett ville en avviksvurdering måtte bli 
faglig begrunnet. Antallet arbeidsplasser må følgelig basere seg på tiltenkt behov når 
barnehagen er ferdig utbygd. 
( https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-
soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/arealkrav-til-kontorarbeidsplasser/ ) 
 
Forholdet til offentlige myndigheter 
Tomten (27/672) som grenser til Midtbygda barnehage, er eiet av Nannestad kommune. 
Tomten er regulert til grønnstruktur i «Kommuneplan 2018-2035». Her er det påregnelig 
at kommunen må omregulere tomten før denne kan bebygges eller gjøres særlige inngrep 
i. Administrasjonens vurdering, som det beste alternativet, vil være å lage en helhetlig 
detaljreguleringsplan som dekker nabotomten (27/672) og eksisterende barnehage 
inkludert adkomst. Dette er estimert å ta minimum 9 måneder. Administrasjonen vil også 
påpeke at en omregulering av tomten (27/672) kan medføre krav til erstatningsareal for 
grønnstrukturen, med de konsekvenser dette får for tidsbruken. 
 
Tomten (27/671) der Midtbygda barnehage er lokalisert i dag, er eiet av Nannestad 
kommune. Tomten er regulert til offentlig formål i «Kommuneplan 2018-2035». Her er det 
mulig å iverksette en utbygging uten å gjennomføre en omregulering. 
 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/arealkrav-til-kontorarbeidsplasser/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/arealkrav-til-kontorarbeidsplasser/


 

 

 
Kartutsnittet viser Midtbygda barnehage (27/671) og areal avsatt til grønnstruktur (27/672). 

 
Grunnforhold 
Det er behov for en geoteknisk vurdering. Dette for å kartlegge eksisterende grunnforhold 
og for å gi oss en pekepinn på hvor mye masse som vil bli berørt. Grunnforholdene er per i 
dag avklart visuelt så langt dette har vært mulig. Prøvegraving har ikke blitt utført. Det 
forventes ikke å støte på arkeologiske funn som krever en større utgravning 
 
 
Tillegg/usikkerhet 
Endelig arealbehov vil først bli avklart i en senere fase. Arealet i forslaget som evt. blir 
besluttet bygget, vil være førende for kostnadene. Det er ikke utarbeidet en utomhusplan 
med lekeapparater, men administrasjonen vil påpeke at kostnadene vil gjenspeile valgt 
løsning. Avklaringer av grunnforholdene og påkrevd drenering av området kan være med 
på å gi føringer i byggeprosessen. 
 
En brannkonsulent vil vurdere tiltak for å ivareta krav til brannsikkerhet for 
bygningsmassen som helhet. Dette kan gi føringer for byggets utforming. 
 
Allerede nå er det viktig å tenke langsiktig, slik at kommunen legger til rette for senere 
tiltak på tomten. Administrasjonen ser for seg at det vil påløpe noen mindre kostnader i 
form av ekstra arealer og grunnarbeider til dette. 
 
Det er ikke undersøkt om det er ledig kapasitet i nærliggende trafo, men administrasjonen 
antar at denne må oppgraderes. De store kostnadene vil først komme dersom det må  
bygges et helt nytt bygg til trafoen. 
 
Det må tas hensyn til vannledninger som ligger på tomten. Den foreløpige vurderingen er 
at disse må flyttes for å gi plass til ny bygningsmasse. Det er ukjent hvor avløpsledningene 
ligger lokalt. 
 



 

 

 
 
Det er naturlig at det utredes om fjernvarme / bergvarme eller andre tiltak som gir lave 
energikostnader på sikt skal være en del av prosjektet. 
 
Det må undersøkes hvilke krav som gjelder til forberedelse for elbillading og tilgjengelige 
ladestasjoner når det skal opparbeides flere parkeringsplasser.  
 
Vurdering: 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Administrasjonen mener at prosjektet bør utredes uten bruk av ekstern arkitekt i 
innledende fase for å holde kostnadene nede. Her ser man for seg at barnehagens ønsker, 
forholdet til dagens valg av pedagogiske føringer og interne strategiske valg må kartlegges 
og overordnede avgjørelser må tas før det kan forsvares å kontrahere arkitekt / 
konsulenter. 
 
Administrasjonen vil jobbe for å holde kostnadene i prosjektet nede, og vil benytte seg av 
interne ressurser så langt dette er mulig. Det er i skrivende stund for tidlig å si noe om 
kostnadene i prosjektet, da arealbehovet og prosjektets kvaliteter p.t. er ukjent. 
 
Administrasjonen vil på generelt grunnlag fraråde kortsiktige løsninger, men heller tenke 
langsiktig og fremtidsrettet.  
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
Det foreslås fra administrasjonens side at en utomhusplan, på generelt grunnlag, skal 



 

 

legge til rette for variert beplantning som tar hensyn til pollinerende insekter. Det må tas 
hensyn til allergikere og barn som har behov for særskilte tiltak, da ansatte og 
barnehagebarn har et mindre areal å bevege seg på. 
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Sluttbehandling - Detaljregulering for N7b Moreppen - gnr 32/128 - planid 19-
10 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalget - 30.11.2020 - sak 20/89 
 
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for N7b Moreppen, med plankart og 
bestemmelser datert 09.06.2020, revidert 23.10.2020, vedtas i medhold av plan- og 
bygningsloven § 12-12. 
 
Kirsti Mæland 
Utvalgets leder 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for N7b Moreppen, med plankart og 
bestemmelser datert 09.06.2020, revidert 23.10.2020, vedtas i medhold av plan- og 
bygningsloven § 12-12. 
 
Runar Nilsen Ingebjørg Lajord 
Kst. kommunedirektør Kst. virksomhetsleder Kommunal 

forvaltning 
 



 

 

Vedlegg: 
N7b Plankart 
Reguleringsbestemmelser N7b 
Planbeskrivelse N7b 
Forslagstillers svar på merknader 
Arkeologisk rapport 11-12-2014 
Geoteknisk rapport 30-05-2019 
Naturmangfoldsrapport 28-05-2018 
ROS-analyse N7b 
Sjekkliste naturmangfold N7b 
Støyutredning N7b og N5b 20-05-2020 
Trafikkanalyse N7b og N5b 08-06-2020 
VA-notat N7b 01-10-2019 

 
Sammendrag/saken gjelder: 
Plankonsulent Arconsult Ove Bøe AS har på vegne av Nordby Eiendomsselskap AS, som er 
grunneier og forslagstiller, fremmet forslag til detaljregulering for område N7b i 
Moreppen. 
Planområdet er en del av Gardermoen Vest næringspark og er på ca. 30 daa. Formålet 
med 
planen er å legge til rette til næringsvirksomhet på området, i henhold til 
kommuneplanen. 
 

 
Dokumenter som ikke følger vedlagt/Aktuelle lenker: 
https://www.nannestad.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:1470/utvalgid:12 – 
førstegangsbehandling 
 
Saksutredning: 
Planområdets beliggenhet og avgrensning 
Planområdet omfatter eiendommen gbnr. 32/128 (tidligere søndre del av teig 32/1) og er 
på ca. 30 daa. Det ligger i Moreppen, øst for Møllerstadkrysset – fv. 176 Gardermovegen, 
og rett øst for regulert næringsområdet N7 - Moreppen næringspark. Planområdet ligger 
ca.  
4 km øst for Nannestad Sentrum. 
 
Planområdet avgrenses mot de regulerte næringsområdene N7 i vest og N6 i nord, i øst 
mot Oslo lufthavn (Avinor) og i sør mot landbruksarealer (LNF) 
 

https://www.nannestad.kommune.no/sru/


 

 

 
 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet er forholdsvis flatt. Det har tidligere vært skogbevokst, men skogen ble 
avvirket for noen år tilbake, og området er i dag opparbeidet og tatt i bruk for 
anleggsvirksomhet/ lager, etter at det ble gitt midlertidig dispensasjon for dette i 2018. 

 
 
Planstatus 
Området er avsatt til framtidig næringsformål i kommuneplanens arealdel 2019 -2035. 
Området er uregulert, men grenser til følgende reguleringsplaner: 
I vest: Detaljregulering N7 Moreppen Næringspark, vedtatt 27.10.2015. 
I nord: Detaljregulering for Næringsområde N6 Granvoll, Moreppen, vedtatt 21.03.2017. 
I øst: Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen, vedtatt 24.04.2013. 
 



 

 

 
 
Parallelt med plan- og utredningsarbeidet for N7B har det pågått og pågår tilsvarende for 
område N5b, nord for Aurvegen. Det ble foretatt felles varsling og lagt ut planprogram på 
høring for begge områdene samtidig. Planforslagene har imidlertid blitt behandlet videre 
som to uavhengige planer, både fordi de ikke har felles eiendomsgrense og fordi det er 
ulike problemstillinger tilknyttet områdene. 
 
 
Planforslaget – planlagt utbygging 
Av planbeskrivelsen framgår det at formålet med planen er å regulere gnr./bnr. 32/128 
(tidligere 32/1), felt N7b på Moreppen, til byggeområde for næringsvirksomhet med 
tilhørende grøntstruktur. Planen vil bidra til en hensiktsmessig utvikling av dagens 
næringsområde på Moreppen, og møte det økende behovet for næringsarealer i nærhet 
til hovedflyplassen og viktige hovedveger. En videre utvikling av området vil bidra til å 
styrke lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv, samt bidra til økt sysselsetting i Nannestad 
kommune og flyplassens nærområde. 
 
Planforslaget legger til rette for små og mellomstore bedrifter innenfor bransjer som 
produksjonsbedrifter, entreprenør- og anleggsbedrifter, engros og lager eller verksteds- og 
håndverksbedrifter. Det foreslås tilrettelagt for overnatting/hvile for skiftarbeidere i 
tilknytning til egen virksomhet. Det vil ikke tillates detaljhandel, kommersiell parkerings-
virksomhet, næringsvirksomhet som er sjenerende ved lukt, støy el. annet, aktiviteter/ 
anlegg for drift av hovedflyplassen, eller arbeidsplassintensiv næring. 
Bebyggelsen vil kunne oppføres i 1-3 etasjer avhengig av bruksområde, og bebyggelses-
mønsteret vil avhenge av hvor store tomter planområdet deles inn i. Det foreslås en 
utnyttelsesgrad på BYA = 60%. 
 



 

 

Planforslaget 
 
Det foreslås regulert to grøntarealer/vegetasjonsbelter, ett i sør og ett i nord, og det er i 
bestemmelsene satt krav om at disse skal opparbeides/beplantes. Vegetasjonsbeltet i sør 
vil 
fungere som en buffer mellom næringsområdet og landbruksvirksomheten på sørsiden, 
samtidig som det vil bidra til at framtidig bebyggelse på området få en redusert 
eksponering, sett fra fv. 176 - Gardermovegen.  
Vegetasjonsbeltet i nord vil bidra til noe mer avstand mellom bebyggelsen i de to 
næringsområdene og til å dempe fasader/høyder. Det går en gammel veg gjennom det 
nordre vegetasjonsbeltet og det er satt krav om at denne skal opprettholdes, og vil da 
fungere både som turvegforbindelse og for gående og syklende til/fra næringsområdene, 
med forbindelse til eksisterende gangveg langs fv.176. 
 
Det er i planbestemmelsene også satt krav om at minimum 10% av næringsarealet skal 
være 
beplantet. Planområdet grenser ikke til boligbebyggelse og skjerming mot dette formålet 
er 
derfor ikke relevant. 
 
Hensynssonene som inngår i planen omfatter rød støysone og sikringssone rundt flyplass. 
Det er også et bestemmelsesområde i planen, knyttet til ett registrert kulturminne. Dette 
er en kokegrop, som er frigitt, slik at området kan bebygges iht. reguleringsplanen. Dette 
er ivaretatt i planbestemmelsene pkt. 3.12. 
 
Atkomst 



 

 

Adkomst til området skal skje fra fv. 176, via nytt, opparbeidet kryss inn til eksisterende 
næringsområde N7, og videre østover gjennom dette, inn til N7b. Det er vurdert 
alternative muligheter for atkomst til nordre del av planområdet; via eksisterende veg ved 
Moreppen grendehus, og via atkomstveg til N6 fra Aurvegen i nord, men disse er frafalt 
bl.a. på bakgrunn av innspill ved varslingen og høringen av planprogrammet. 
 
Utnyttelsesgrad 
Det foreslås en utnyttelse av planområdet i tråd med omkringliggende næringstomter. 
Området påvirkes av hovedflyplassen i forhold til både byggehøyder, støy etc., som fører 
til begrensninger i forhold til anvendeligheten området har for annen bruk. Det er dermed 
få andre hensyn som tilsier en begrensning i utnyttelsen av området. Det foreslås derfor 
en utnyttelse BYA=60%. 
 
For å vise en mulig utnyttelse og plassering av bebyggelse er det utarbeidet to 
illustrasjoner som viser henholdsvis maksimal utnyttelse og sannsynlig utnyttelse. Se 
illustrasjoner under. 
Disse er ikke bindende, men er utarbeidet for å visualisere mulig utnyttelse på 
planområdet. 
 

 
 
I illustrasjonen for maksimal utnyttelse utgjør bebyggelsen et fotavtrykk på ca. 14 500 m2. 
Forutsatt at kontorer utgjør 20 % av bebyggelsen og kan anlegges i 2 etasjer, vil 
bebyggelse 
kunne utgjøre et bruksareal på opptil ca. 16 000 m2. Dette tilsier opparbeidelse av 80-160 
parkeringsplasser. Det er illustrert 140 parkeringsplasser for personbiler. Den illustrerte 
utnyttelsen av området utgjør en BYA på 57 %, inklusive den viste parkeringsdekningen. 
 



 

 

 
I illustrasjonen for sannsynlig utnyttelse utgjør bebyggelsen et fotavtrykk på ca. 8 400 m2. 
Denne illustrasjonen er basert på foreløpige skisser på ønsket bebyggelse på eiendommen 
for potensiell kjøper. Forutsatt at all bebyggelse anlegges i 1 etasje, vil bebyggelsen kunne 
utgjøre et bruksareal på opptil ca. 7 500 m2. Dette tilsier 40-75 parkeringsplasser. 
Det er illustrert 55 parkeringsplasser for personbiler. Den illustrerte sannsynlige 
utnyttelsen av området utgjør en BYA på 34 %, inklusive den viste parkeringsdekningen. 
Byggehøyder 
Forslag til planbestemmelser legger føringer for virkningen av bebyggelsen for 
omgivelsene og nødvendige avbøtende tiltak. Det presiseres at det på planstadiet ikke er 
planlagt konkrete anlegg i planområdet, men intensjonen er å tilrettelegge for tilsvarende 
bygninger og næring som finnes i nærliggende, regulerte næringsområder. Potensiell 
utbygging av planområdet vil forholde seg til de retningslinjer og bestemmelser som blir 
vedtatt i planen. 
 
Området ligger innenfor hensynssone H130 (byggeforbud – flyplass) og det er foreslått 
byggehøyder basert på begrensninger i forhold til flyplassdriften som er klarlagt av Avinor, 
og som er angitt i restriksjonsplanen (BRA) for Oslo Lufthavn. OSL/Avinor skal varsles i alle 
søknadspliktige plan- og byggesaker innenfor området, og de skal gjennomføres 
nødvendige 
radiotekniske analyser før ev. tiltak godkjennes. Dette framgår av planbestemmelsene. 
Uavhengig av Avinors høyderestriksjoner legges det for N7b opp til en maksimal tillatt 
gesims-/mønehøyde på 18m, tilsvarende næringsarealene på tilgrensende områder. Dette 
tilsier ca. kote +223m. Det er i bestemmelsene satt krav i forhold til kvalitet og estetikk for 
bebyggelse og omgivelser. 
 
Øst for planområdet, mot flyplassen, er det skogsområder med høye trær som vil danne 
en 
bakvegg som bidrar til at ny bebyggelse ikke vil bryte horisonten. Opparbeidelse av 
vegetasjonsbelter i sør og nord vil også dempe virkningen av høye bygg for omgivelsene. 
Da området tidligere har vært skogsareal bestående av fullvokste trær, vil ikke bebyggelse 



 

 

på 
18 meters høyde bryte landskapsbildet nevneverdig. 
 
Konsekvensutredning – temaer/problemstilling 
Det er gjennomført konsekvensutredning på grunnlag av det fastsatte planprogrammet. 
Konsekvensutredningen er gjennomført etter en metode som har tatt for seg: 
- Temaets betydning i dagens situasjon (0-alternativet). 
- Det planlagte tiltakets betydning/virkning på dagens situasjon (konsekvens). 
- Vurdering av behovet for eventuelle avbøtende tiltak. 
 
Planbeskrivelsen omtaler i kap. 6 de aktuelle temaene/problemstillingene, med 
beskrivelse og vurdering av hvert enkelt tema, hvordan de er ivaretatt, samt vurdering av 
eventuelle behov for avbøtende tiltak. Temaene i konsekvensutredningen ble 
gjennomgått og kommentert ved førstegangsbehandlingen, de er også svart ut i 
planbeskrivelsen. Disse gjengis derfor ikke her.  
 
Planprosessen 
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av 
planprogrammene for N5b og N7b, ble berørte naboer og offentlige instanser varslet 
19.12.2019. Det ble også annonsert i Eidsvoll Ullensaker Blad og Romerikes Blad. 
Merknader og uttalelser til høringen av planprogrammet og varslingen, ble gjennomgått 
og vurdert ifm. fastsettingen av planprogrammet og omtalt ved førstegangsbehandlingen.  
  
 
 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet i plan- og utviklingsutvalget den 17.08.2020 og lagt 
ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 06.10.2020. I den forbindelse ble det mottatt 7 
uttalelser/merknader: 
 

1. Viken fylkeskommune                                                                      25.09.2020 

2. Fylkesmannen i Oslo og Viken                                                  06.10.2020 

3. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE                                        26.08.2020 

4. Direktoratet for mineralforvaltning, DMF                                        09.09.2020 

5. Ruter AS                                                                                02.10.2020 

6. Avinor AS                                                                                22.09.2020 

7. Elvia AS                                                                                02.10.2020 

8. Nannestad historielag                                                                      07.10.2020 

 
Høringsuttalelsene er gjennomgått, vurdert og kommentert i planbeskrivelsen kap. 8.  
Disse gjengis derfor ikke her. 
 
På grunnlag av de innkomne uttalelsene/merknadene, er det gjort noen endringer/ 
presiseringer i plankart og bestemmelser. 
 
Plankartet er korrigert ift. bestemmelsesområde i tilknytning til kulturminne – kokegrop. 
 
I planbestemmelsene er det gjort følgende endringer/tilføyelser:  
 



 

 

Pkt. 2.3 er etter innspill fra OSL/Avinor, omformulert;   
«Forhold til restriksjonsplan og BRA-kart (Building Restriction Areas) for Oslo Lufthavn – 
krav om radioteknisk analyse og turbulensvurderinger.  
Oslo lufthavn / Avinor skal varsles i alle søknadspliktige plan- og byggesaker innenfor 
området og gjennomføre nødvendige radiotekniske analyser før tiltaket eventuelt kan 
gjennomføres. Jf. også punkt 4.3.» 
 
I pkt. 4.1 er det etter merknad fra Fylkesmannen lagt til en presisering (i kursiv); 
«Det tillates oppført bebyggelse til bruk for overnatting for arbeidere tilknyttet 
virksomheter etablert innenfor planområdet. Overnattingstilbud tillates kun for 
sesongarbeidere, pendlere, og kortvarig overnatting for ansatte. Bebyggelse som 
anvendes til overnatting skal ikke benyttes som fast bosted, og skal tilfredsstille krav til 
innendørs støynivå for soverom i henhold til byggteknisk forskrift og T-1442.» 
 

I pkt. 4.3 er det etter merknad fra OSL/Avinor lagt inn følgende tillegg (i kursiv);  
«Maksimal gesims-/mønehøyde skal ikke overstige 18 meter over gjennomsnittlig planert 
terreng, og uansett ikke overstige kote 223. 
Planområdet berøres av restriksjonsplan og BRA-kart for Oslo lufthavn og må forholde seg 
til angitte høyde- og byggerestriksjoner. Det tillates ikke bygg, anlegg eller konstruksjoner, 
herunder kraner som trenger gjennom flyplassens hinderflater rundt rullebanen.  
For alle midlertidige konstruksjoner eller utstyr som bryter horisontalflaten, sideflaten og 
byggerestriksjonshøyder iht. lufthavnens BRA-kart, (Building Restricted Areas), skal Avinor 
varsles på forhånd for å godkjenne bruken. 
  

Avinors vurderinger og analyser gjøres på grunnlag av oversendt målsatt situasjonsplan, 
oppriss/fasadetegninger og materialbeskrivelse. Avinors vurderinger/analyser og 
godkjenning, skal vedlegges søknad om tiltak jf. punkt 2.3. 
 
Krav om strømningsanalyser kan inntreffe dersom bygg eller konstruksjoner har en høyde 
som er høyere enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje eller dennes 
forlengelse med 2 km (basert på terskelhøyde) mot nord. Tiltakshaver er ansvarlig for å 
gjennomføre eventuelle strømningsanalyser dersom dette er påkrevet før bygget eventuelt 
kan godkjennes av Avinor.» 
 

Planbeskrivelsen er også oppdatert ift. disse endringene i plankart og bestemmelser.  
 
Vurdering: 
Administrasjonen mener planen er godt gjennomarbeidet, og at aktuelle uttalelser som 
berører relevante forhold er innarbeidet og ivaretatt i planforslaget. Det anbefales derfor 
at forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for N7b Moreppen, med plankart 
og bestemmelser datert 09.06.2020, revidert 23.10.2020, vedtas i medhold av plan- og 
bygningsloven §12-12. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
Forholdende anses som vurdert og avklart i planprosessen. 
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Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalget - 30.11.2020 - sak 20/90 
 
Forslag til detaljregulering for Furuset, del av S03 i Maura sentrum, med plankart datert 
27.07.2020, revidert 05.11.2020 og bestemmelser datert 28.07.2020, revidert 06.11.2020, 
vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Kirsti Mæland 
Utvalgets leder 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljregulering for Furuset, del av S03 i Maura sentrum, med plankart datert 
27.07.2020, revidert 05.11.2020 og bestemmelser datert 28.07.2020, revidert 06.11.2020, 
vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Runar Nilsen Ingebjørg Lajord 
Kst. kommunedirektør Kst. virksomhetsleder Kommunal 

forvaltning 
 



 

 

Vedlegg: 
01 Planbeskrivelse_09.11.20 
02 Reguleringsplankart 05112020 
03 Reguleringsbestemmelser_06.11.20 
04 Illustrasjonsplan 
05 Illustrasjonsplan takterrasser 
06 Beregning av arealer 
07 3D Illustrasjon rekkehus 
08 Planløsning illustrasjon 
09 Støyutredning_09.11.2020 
10 Sol- og skyggediagram midtsommer 
11 Sol- og skyggediagram sommer 
12 Sol- og skyggediagram vinter 
13 Sol- og skyggediagram vår 
14 VA-rammeplan_03.11.2020 
15 Notat for vann og avløp_061120 
16 Høringsuttalelser, samlet 
17 Geotekniske vurderinger_21.10.2019 
18 Støyrapport_14.11.2019 

 
Sammendrag/saken gjelder: 
Planforslaget fremmes av siv.ing. Halvor Tangen på vegne av tiltakshaver, Bjerketunet II 
AS.  
PLAN1 har utarbeidet plankart og illustrasjoner. 
  
Planområdet ligger innenfor felt S03 i gjeldende områdeplan for Maura sentrum, og 
omfatter eiendommen Furuset, gnr.147 bnr. 45.  Planforslaget var oppe til ny 
førstegangsbehandling i Plan- og utviklingsutvalget 07.09.2020, og ble vedtatt sendt på 
høring med følgende vedtak: 
 
«Forslag til detaljregulering for Furuset, del av S03 i Maura sentrum, med plankart datert 
27.07.2020 og bestemmelser datert 28.07.2020, sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn, i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.» 

 
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse, i 
stedet for tidligere foreslåtte blokkbebyggelse.  
 

 
Dokumenter som ikke følger vedlagt/Aktuelle lenker: 
 

Reguleringsplan for Maura sentrum: 
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3036/gl_planarkiv.aspx?planid=99-11 
 
Reguleringsplan for Bjerketunet: 
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3036/gl_planarkiv.aspx?planid=14-07 
 
Saksframlegg til Plan- og utviklingsutvalget 09.03.2020 
https://www.nannestad.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:1467/utvalgid:12 
 

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3036/gl_planarkiv.aspx?planid=99-11
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3036/gl_planarkiv.aspx?planid=14-07
https://www.nannestad.kommune.no/sru/


 

 

Saksframlegg til Plan- og utviklingsutvalget 07.09.2020 
https://www.nannestad.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:1471/utvalgid:12 
 
 

Saksutredning: 
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for bygging av konsentrert 
småhusbebyggelse i form av rekkehus. 

Forholdet til gjeldene plandokumenter 
 
Kommuneplan 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2018-2039 avsatt til nåværende 
sentrumsformål.  
 
Reguleringsplan for Maura sentrum 
Planområdet utgjør en del av området kalt S03 i reguleringsplanen for Maura sentrum, 
vedtatt 16.10.2006. Området er regulert til kombinert formål – sentrumsfunksjoner; 
forretning, kontor og bolig m.m. (S03), turveg (f_turveg) og noe vegareal.  
Reguleringsplanforslaget er stort sett i samsvar med de formål og bestemmelser som 
ligger i sentrumsplanen for Maura. Avvik fra overordnede planer er som følger: 
 

· I bestemmelsenes pkt. 4.02 «Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrensen 
som er vist på plankartet.» Byggegrensen i reguleringsplan for Maura sentrum er 
20 m fra senterlinje av Nannestadvegen. Denne er i planforslaget endret til 12m 
fra senterlinje av Nannestadvegen (fv.120), etter avklaring med Statens vegvesen 
gjennom tilbakemeldingen til varsel av oppstart. Eksisterende tomannsbolig 
ligger utenfor denne byggegrensen. Dersom tomannsboligen fremtidig fjernes, vil 
byggegrensen for eventuell ny bebyggelse være 12 meter.  

 
· Detaljreguleringsforslagets parkeringskrav er reduserte i forhold til gjeldende 

reguleringsplan for Maura sentrum. I sentrumsplanen legges det opp til 1,5-2 p-
plasser pr. boenhet, mens det i reguleringsplanforslaget for Furuset legges opp til 
1,3. 

 
· Detaljreguleringsforslaget har ikke forretninger/kontorbygg i første etasje slik det 

er avsatt som i sentrumsplanen for Maura. Administrasjonen har akseptert dette, 
slik som med detaljreguleringen av Bjerketunet (2016), og planområdet er derfor 
foreslått regulert til boligbebyggelse. 

 
· Iht. reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.01 skal det «foreligge vedtatt 

bebyggelsesplan for delområdet/kvartalet før utbyggingen kan skje». Ved 
detaljreguleringen av Bjerketunet ble det akseptert at ikke hele SO3 skulle inngå i 
planen. Naboeiendommen Betel sitt areal grenser til planområdet, og er ikke 
krevd tatt med i denne reguleringen. 

 

https://www.nannestad.kommune.no/sru/


 

 

· %BYA er tallmessig økt. Gjeldende plan er fra 2006 og med det følger at 
beregningsmåten er noe endret (2009). For delområdet SO3 gjelder en samlet %-
BYA = 35 %, mens den for Furuset er satt til maks. 45 %.  

· Den regulerte turvegen som markerer at det ikke skal være noen bilvegforbindelse til 
fv. 120, er erstattet av en gangveg (f_G1) knyttet til fortauet (o_F1) langs 
fylkesvegen. Med dette opprettholdes forutsetningen om at det ikke skal være noen 
form for kjøring med bil inn/ut på fv. 120.  

 
 
Størrelse, beliggenhet og avgrensning  
Planområdet ligger i Maura sentrum, og omfatter eiendommen gnr. 147 bnr. 45 som 
består av to seksjoner. Den avgrenses av Bjerketunet i øst, privat avkjørsel og bestående 
bebyggelse i nord, senterlinja til fv. 120 (Nannestadvegen) i vest og bedehuset «Betel» i 
sør. Samlet areal utgjør 2.806 m2.  
 

 
Planområdets plassering i forhold til matbutikker, barnehager, apotek og barneskole. 

 



 

 

 
Forslag til reguleringsplan - plankart. 

Planlagt utbygging – illustrasjon 
De vedlagte illustrasjonene datert 09.07.2020 skal være veiledende. Dette vil si at de skal 
legges til grunn for utbyggingen som skal skje innenfor planområdet, og at bebyggelsens 
orientering i planområdet skal være i samsvar med prinsippene vist i illustrasjonene.  
Bebyggelsen skal bestå av 7 nye boliger, og eksisterende tomannsbolig bevares og 
oppgraderes.  
 



 

 

 
Illustrasjonsplan– som viser nivå med takterrasser og felles takhage over carport (8 p-plasser inkl. 1 HC-plass) 
. 

 



 

 

 
3D-skisse av aktuell bebyggelse.  

 
Uteoppholdsareal og lek 
I reguleringsplanen for Maura sentrum er minstekravet satt til 25 m2 uteareal pr. bolig.  
I planforslaget blir dette ivaretatt i form av private hager og terrasser, samt felles lekeplass 
og takterrasse.  
 
Kravet om nærlekeplass bortfaller, da planforslaget legger opp til at det innenfor 
planområdet skal være totalt 9 boenheter. 
 

 
Hentet fra planbeskrivelsen s.15. 

 
Innenfor BK legges det til rette for konsentrert småhusbebyggelse. Grad av utnytting er 
foreslått satt til 45% BYA. Bebyggelsen foreslås oppført med inntil 3 etasjer med maksimalt 
tillatte byggehøyde satt til kote +216,5 noe som tilsvarer 13 meter byggehøyde.  
 
Dette er i tråd med delområde S03 i gjeldende reguleringsplan for Maura sentrum der det 
er angitt at bebyggelsen kan ha 13 meter mønehøyde og være på 4 etasjer. 
 
 



 

 

Atkomst til planområdet 
Planområdet har atkomst fra Ringduevegen via atkomstveg til Bjerketunet. Dette er i 
samsvar med hva som ligger til grunn i vedtatt reguleringsplan for Maura sentrum, og 
detaljreguleringen for Bjerketunet. 
 
Parkering  
Innenfor planområdet foreslås det etablert minimum 1,3 parkeringsplasser pr. boenhet, 
og 1,5 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. I sentrumsplanen for Maura er det ingen 
angivelse for sykkelparkering, mens det for parkeringsplasser innenfor S03 legges opp til 
1,5-2 p-plasser pr. boenhet. Forutsetningen for dette er da at det bygges blokker og at det 
er kombinert formål med forretninger/kontorbygg i 1.etg, noe som i sin helhet frafaller i 
dette planforslaget.  
 
Grunnforhold 
Planområdet ligger i et område med tykke marine avsetninger. Det er utført geotekniske 
grunnundersøkelser for planområdet og resultater foreligger. I rapport (dokumentnr.: 
040.19B-RIG002 versjon: 02) datert 21.10.2019, har Norconsult konkludert som følger:  
«Det ble ikke funnet sensitiv eller kvikkleire på tomten. En eventuell utgliding av faresonen 
vurderes for ikke å kunne berøre tomten, og områdestabilitet er derfor ikke en utfordring 
ved bygging på tomten». 
 
Vann, avløp og overvann. 
Det er utarbeidet et VA-notat av AREALTEK, datert 26.11.2019, revidert 06.11.2020, med 
en tilhørende VA-plan, datert 02.11.2020. 
Vannforsyningen forutsettes løst ved føring av vannledning VL 225PE mot øst til bestående 
kommunalt nett ved Bjerketunet. For sikring av slukkevann til området, etableres en ny 
overføringsledning, VL 225 PE, fra eksisterende offentlig vannledning beliggende i 
nordvest. Det etableres en brannkum i krysset Nannestadvegen/Holmgutua, samt i 
eiendommens nordøstre hjørne. Overføringsledningen skal delvis bores og delvis graves. 
 
Spillvann ledes med fall i en 160 mm PVC-ledning til bestående kum i Ringduevegen. 
 
For overvann blir det etablert et lokalt fordrøyningsmagasin innenfor eiendommen, som 
plasseres nord på tomten. Det vil i tillegg bli etablert 3 regnbed. I forbindelse med 
byggesaken skal det utarbeides en detaljert plan for vann-, avløp- og overvannsanlegg.  
 
Støy 
AREALTEK har utarbeidet en støyfaglig rapport – beregning av støy fra veg, datert 
14.11.2019. 
Planområdet nærmest fv.120 ligger innenfor gul støysone, og rapporten viser at det er 
behov for avbøtende tiltak for å tilfredsstille kravene i T-1442/2016. Det nye forslaget til 
utbygging gir et bedre utgangspunkt støymessig, ettersom boligene er trukket lengst mulig 
bort fra fv. 120, samt at tomannsboligen bevares og en ny carport bygges. Beregningene i 
ny støyutredning, datert 09.11.2020, har gitt følgende resultater: 

· Eiendommen ligger i delvis i gul støysone. 
· Uten støyskjermingstiltak har deler av uteoppholdsarealet støynivå over 

grenseverdien Lden = 55 dB 
· Uten støyskjermingstiltak har noen fasader mot vest et støynivå 1-2 dB over 

grenseverdien Lden 55 dB. 



 

 

· Med støyskjermingstiltak har hele uteoppholdsarealet på bakkeplan, private 
takterrasser og felles takhage et støynivå Lden ≤ 55 dB og tilfredsstiller 
grenseverdien. 

· Med støyskjermingstiltak er det kun fasader mot vest på det sørligste bygget som har 
et beregnet støynivå 1-2 dB over grenseverdien. 

 
Det vil være mulig å etablere nye boliger på eiendommen, og tilfredsstille grenseverdiene 
for støy på uteoppholdsareal og utenfor vindu for rom med støyfølsomt bruksformål. 
 
Planprosessen 
Oppstartsmøte ble avholdt 27.03.2019. Oppstart ble varslet ved brev til berørte, naboer, 
private og offentlige instanser, datert 25.04.2019, samt ved annonsering i Eidsvoll 
Ullensaker Blad den 02.05.2019.  
 
Frist for merknader ble satt til 31.05.2019, og det kom i den forbindelse inn 17 uttalelser/ 
merknader. Disse ble gjennomgått og vurdert ifm. førstegangsbehandling av planforslaget. 
 
Planforslaget ble første gang behandlet i Plan- og utviklingsutvalget 09.03.2020 (sak 
20/18), hvor følgende vedtak ble fattet: 
«Forslag til detaljregulering for Furuset, del av S03 i Maura sentrum, med plankart og 
bestemmelser datert 18.02.2020 sendes ikke på høring. Planutvalget vil at BYA skal være 
max 45% og at universell utforming kommer tydeligere frem i planforslag. Nærlekeplasser 
skal løses innenfor planområdet.» 
 
Planforslaget ble omarbeidet, og ny førstegangsbehandling ble gjort i Plan- og 
utviklingsutvalget 07.09.2020 (sak 20/66), hvor følgende vedtak ble fattet:  
«Forslag til detaljregulering for Furuset, del av S03 i Maura sentrum, med plankart datert 
27.07.2020 og bestemmelser datert 28.07.2020, sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn, i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.» 
 
Plandokumentene ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 05.11.2020. Etter endt 
høringsfrist hadde det kommet inn 9 uttalelser/merknader: 

1. NVE                                                                14.09.2020 
2. Direktoratet for mineralforvaltning         29.09.2020 
3. Bane Nor                                                       01.10.2020 
4. Avinor                                                            08.10.2020 
5. Styret i Sameiet Bjerketunet                     11.10.2020 
6. Viken Fylkeskommune                               19.10.2020 
7. Forsvarsbygg                                                19.10.2020 
8. Mattilsynet                                                   03.11.2020 
9. Fylkesmannen i Viken                                 03.11.2020 

 
 
Vurdering: 
For kommentarer til uttalelsene fra plankonsulent, vises det til planbeskrivelsen. Nedenfor 
gis en oppsummering av endringene gjort i plandokumentene, med administrasjonens 
kommentarer der det anses aktuelt.  



 

 

 
 
 
Administrasjonens samlede vurdering 
Planforslaget som legges frem er tilpasset PUs vedtak i møte 09.03.2020. Det er laget nye 
dokumenter i henhold til høringsuttalelsene som er kommet inn i høringsperioden, som 
svarer ut de innkomne merknadene til planforslaget.  
 
Endringene som er gjort i de ulike dokumentene er minimale, plandokumentene er i 
samsvar med hverandre, og imøtekommer de krav som stilles. Følgende 
endringer/suppleringer er gjort i plandokumentene: 

1. Plankartet viser at eksisterende inn/utkjøring til fv. 120 skal stenges. 
2. Ny/oppdatert VAO-rammeplan og notat. 
3. Ny/oppdatert støyvurdering. 
4.    Fjernet en setning i reguleringsbestemmelsene, under 2.1 Veg- og 

trafikkanlegg. 
5.    Oppdatert ROS-analyse. 

1 – Administrasjonens kommentar: 
Plankart er oppdatert, viser stenging av dagens direkte avkjørsel og fylkeskommunens 
merknad er dermed etterkommet. 
 
2 – Administrasjonens kommentar: 

1. VAO-plan er oppdatert i november 2020 og godkjent av kommunen – og 
fylkeskommunens og mattilsynets merknad er dermed etterkommet.  

 
3 – Administrasjonens kommentar: 
Oppdatert støyvurdering er vedlagt, og konkluderer med at «Det vil være mulig å etablere 
nye boliger på eiendommen, og tilfredsstille grenseverdiene for støy på uteoppholdsareal 
og utenfor vindu for rom med støyfølsomt bruksformål.» Fylkesmannens merknad anses 
som etterkommet.  
 
4 – Administrasjonens kommentar: 
Følende setning er fjernet fra reguleringsbestemmelsene: «Veg- og trafikkanlegg skal være 
godkjent som driftsklart, og ha midlertidig brukstillatelse, før det gis igangsettingstillatelse 
for bebyggelse». Administrasjonen støtter dette, da det vil være vanskelig å gjennomføre 
så lenge eksisterende tomannsbolig innenfor planområdet er bebodd.  
 
5 – Administrasjonen har ingen kommentar. 
 
Klima, miljø og naturmangfold 
Disse temaene er vurdert gjennom planprosessen og anses ivaretatt.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen spesielle. 
 
Konklusjon 
Administrasjonen mener planen er godt gjennomarbeidet, og anbefaler at forslag til 



 

 

detaljregulering for Furuset, del av S03 i Maura med plankart datert 27.07.2020, revidert 
05.11.2020 og bestemmelser datert 28.07.2020, revidert 06.11.2020, kan vedtas i 
medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.  
 

 
 
  



 

 

 

  

Arkiv: FA-A20 

Arkivsak: 20/41355- 1 

Saksbehandler: Anne Bergem 

  Dato: 12.11.2020 

 
Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/58 
 

Oppvekst- og kulturutvalget 30.11.2020 

PS 20/106 
 

Kommunestyret 08.12.2020 

 
 

Midler til alternative opplæringsarenaer 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalget - 30.11.2020 - sak 20/58 
 

1. Kommunedirektørens tilbakemelding tas til orientering. 
2. Det fremmes ikke egen sak om midler til alternative opplæringsarenaer 

Tor Øyvind Hansen 
Utvalgets leder 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunedirektørens tilbakemelding tas til orientering. 
2. Det fremmes ikke egen sak om midler til alternative opplæringsarenaer. 

 
Runar Nilsen Eva H. Jonskås 
Kst. kommunedirektør Virksomhetsleder Skole 

 
Sammendrag/saken gjelder: 
Saken gjelder oppfølging av følgende vedtak i Kommunestyret 10.12.19 i pkt 16, sak PS 
149/19: 
«Rådmannen bes utrede om det innenfor rammen kan tildeles midler øremerket til bruk 
av alternative læringsarenaer fordelt etter elevtall på skolene. Det bes også om at man ser 
på en utvidelse av rammen for 2021 til lignende formål. Rådmannen orienterer Oppvekst 
og kulturutvalget om saken senest i juni 2020.» 
Vedtaket er delvis belyst i flere saker behandlet i Oppvekst- og kulturutvalget i 2020, og 
må vurderes i sammenheng med kommende behandling  av Handlingsprogram for 2021 – 
2024. 



 

 

Forarbeidene til handlingsprogrammet indikerer at det pr i dag ikke er udisponerte midler 
tilgjengelig. 
På denne bakgrunn fremmer kommunedirektøren ikke egen sak om midler til alternative 
opplæringsarenaer på nåværende tidspunkt.  

 
Dokumenter som ikke følger vedlagt/Aktuelle lenker: 
Sak PS 39/20: Bruk av alternative opplæringstilbud til spesialundervisning.  
Sak PS 50/20: Prosjektskisse ressursteam 
 
Saksutredning: 
Kommunestyrevedtaket oppfattes som et signal om at det på alle skoler kan være elever 
som har behov for tiltak som i tid, sted, omfang og organisering skiller seg tydelig fra det vi 
forbinder med ordinær undervisning eller spesialundervisning.  
Dagens virkelighet på skolene i Nannestad bekrefter dette og er belyst gjennom to ulike 
saker som er behandlet av Oppvekst- og kulturutvalget, høsten 2020. 
 
Sak PS  39/20 : Bruk av alternative opplæringstilbud til spesialundervisning.  
Saken ble behandlet i Oppvekst- og kulturutvalget 07.09.2020 og viser at 6 elever pr. 
august 2020 har et undervisningstilbud organisert utenfor sin nærskole. 
Saken belyser at ut fra skolens overordnede mål om inkludering og fellesskap og ut fra 
kostnadsnivået på disse tiltakene, er det ønskelig at opplæring i regi av andre enn 
nærskolen benyttes i minst mulig grad. 
 
Vedtak i saken: 

1. Oversikten over bruk av alternative opplæringstilbud til spesialundervisning tatt til 
orientering. 

2. Utvalget ser behovet for å sette av ressurser til denne typen spesialundervisning, men 
ber om at administrasjonen legger opp til mest mulig bruk av lokale tilbud. 

3. Lignende orientering legges inn som fast post på årshjulet til Oppvekst- og 
kulturutvalget i septembermøtet. 

 
Sak PS 50/20: Prosjektskisse ressursteam 
Saken omhandlet politisk bestilling fra kommunestyret i PS 18/120 om å «utrede 
etablering av spesialteam som gjør kommunen i stand til selv å følge opp elever med 
spesielle behov. Tiltakene skal ved behov settes inn på skolen elevene tilhører». Dette ble 
behandlet i PS 56/19 og fulgt opp med saken PS 50/20 «Prosjektskisse Ressursteam» i 
Oppvekst- og kulturutvalget 26.10.2020. 
 
Saken belyser at et team som kan styrke skolenes generelle læringsmiljø parallelt med å 
bistå i utvikling av særskilt tilrettelagte undervisningstilbud/alternative opplæringstiltak i 
skolens egen regi, kan minske behovet for eksterne tiltak. Dette vil både styrke skolenes 
samlede kompetanse og tiltaksrepertoire, være kostnadseffektivt og bidra til at enda flere 
elever kan inkluderes på sin nærskole. 
 
Opprettelse av teamet vil kreve ressurser i størrelsesorden to hele stillinger, noe som 
tilsvarer gjennomsnittlig årskostnad til to elever på eksterne tiltak. Kostnader til teamet 
satt opp mot innsparing av utgifter til eksterne tiltak, vil være et måleparameter sammen 
med effekten for skolenes generelle læringsmiljø og skolenes evne til å utvikle egne, mer 



 

 

varierte læringsarenaer for enkelte elever. 
 
Behovet for utvikling av egne alternative opplæringsarenaer varierer svært mellom 
skolene fra år til år, og et felles team vil kunne tilpasse sin innsats fleksibelt i forhold til 
dette. 
 
 
 
Vedtak 

1. Vedlagt dokument «Prosjektbeskrivelse ressursteam for skole tas til orientering. 
2. Eventuell oppstart av tiltaket avklares som del av arbeidet med budsjett og 

handlingsprogram 
3. Prosjektskissen oversendes ungdomsrådet for innspill. 
4. Det innarbeides tydelige rutiner for medvirkning fra elever og foresatte. 

 
Kommende behandling av Handlingsprogram for 2021 – 2024: 
Forarbeidene til handlingsprogram for 2021 – 2024 tyder på at det pr. i dag ikke finnes 
udisponerte midler som kan øremerkes til hver enkelt skole for opprettelse av alternative 
opplæringsarenaer. 
 
Vurdering: 
Kommunestyrets vedtak fra desember 2019 er delvis utredet ved de to sakene det vises til 
ovenfor. 
 
Analyser og forarbeid til politisk behandling av handlingsprogram 2021 – 2024 indikerer at 
det ikke finnes ledige midler som kan tildeles hver enkelt skole til alternative 
opplæringsarenaer i 2021. 
 
Det er kommunedirektørens vurdering at opprettelse av et felles ressursteam ved 
omdisponering av virksomhet skoles interne ressurser, i stor grad vil kunne ivareta 
intensjonene i kommunestyrets vedtak. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Denne saken gir i seg selv ingen økonomiske konsekvenser, men peker fram mot 
drøftinger tilknyttet politisk behandling av handlingsprogram for 2021 – 2024. 
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
Ingen merknad 
 
 

 
 
  



 

 

 

  

Arkiv: FE-011 

Arkivsak: 20/42435- 1 

Saksbehandler: Maren Langlo 

  Dato: 16.11.2020 

 
Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/121 
 

Formannskapet 02.12.2020 

PS 20/107 
 

Kommunestyret 08.12.2020 

 
 

Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - Fastsetting av valgdag 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 02.12.2020 - sak 20/121 
Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 avholdes søndag 12. september og mandag 13. 
september.  
 
Hans Thue 
ordfører 
 
Ordførerens forslag til vedtak: 
Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 avholdes søndag 12. september og mandag 13. 
september.  
  
 
Hans Thue                                                   
ordfører 
 

 
 
 
 
Sammendrag/saken gjelder: 
Hvert fjerde år avholdes det stortingsvalg og sametingsvalg. Valgdagen for stortingsvalget 
og sametingsvalget er satt til 13. september 2021. Det er opp til det enkelte 
kommunestyre å vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 12. september 
2021.  
 

 
Dokumenter som ikke følger vedlagt/Aktuelle lenker: 



 

 

 
Saksutredning: 
Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget er i statsråd 06. mars 2018 fastsatt til 
mandag 13. september 2021. 
 
Valgloven § 9-2, 2. ledd sier: 
«Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på 
ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle 
valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal 
holdes.»    
 
I Nannestad kommune har det vært vanlig å ha valg både søndag og mandag. Kostnadene 
ved å ha valg over to dager blir naturlig nok noe høyere enn ved èn dag, blant annet 
utgifter til stemmestyre og administrasjonen som må arbeide på søndag samt mat til de 
som sitter ved valglokalene.  
 
Vurdering: 
Ut fra en samlet vurdering innstilles det på å videreføre praksisen med å ha valgdag også 
på søndagen. Kommunen må i planleggingen av gjennomføring av stortingsvalget og 
sametingsvalget ta høyde for den koronasituasjonen vi nå er inn i. Det er knyttet 
usikkerhet hvordan dette vil påvirke valggjennomføringen. En vurdering er at det er 
hensiktsmessig å avholde to valgdager.   
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det kan gi en liten besparelse dersom man velger å ha kun èn valgdag.  
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
Ingen merknad.  
 

 
 
  



 

 

 

  

Arkiv: 
FE-250, HIST-
2019/4013 

Arkivsak: 20/40911- 1 

Saksbehandler: 
Cecilie Bjerkli 
Stokstad 

  Dato: 12.11.2020 

 
Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/122 
 

Formannskapet 02.12.2020 

PS 20/108 
 

Kommunestyret 08.12.2020 

 
 

Finansreglement Nannestad kommune 

 
  

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 02.12.2020 - sak 20/122 
Det etableres rammer for finansiell risiko på porteføljebasis, slik at likviditeten ikke 
utfordres (jmf. kommuneloven §14-13 1.ledd). 
Det gjøres forøvrig ingen endringer i finansreglementet. Finansreglementets pkt 7.1 
tillegges nytt kulepunkt 
 
Hans Thue 
ordfører 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Det gjøres ingen endringer i finansreglementet. 
 
Runar Nilsen Cecilie Bjerkli Stokstad 
Kst. kommunedirektør Kst. stabsleder økonomi og styring 

 
Vedlegg: 
Finansreglement 

 
Sammendrag/saken gjelder: 
Finansreglementet ligger til grunn for Kommunedirektørens håndtering av kommunens 
gjeld og likvide midler. Hensikten med reglementet er blant annet å minimalisere i hvilken 
grad risiko påvirker kommunens finansielle stilling. Målet er å spre risiko ved fordeling av 
finansielle aktiva (likvide midler) og passiva (gjeldsporteføljen) på ulike typer 
plasseringer/lån/lånevilkår og utstedere/långivere. Det er i reglementet definert 
avkastnings- og risikonivåer for plassering og forvaltning av likvide midler, samt opptak av 



 

 

lån og gjeldsforvaltning knyttet til dette.  
 
Generelt gjelder at kommunens finansreglement skal behandles og vedtas av 
kommunestyret minst en gang hver kommunestyreperiode. Av finansreglementets punkt 
2.2 fremgår det at reglementet årlig legges frem til behandling for kommunestyret i 
forbindelse med budsjettbehandlingen.  
 

 
Dokumenter som ikke følger vedlagt/Aktuelle lenker: 
 
Saksutredning: 
Nannestad kommune skal forvalte sine finansielle aktiva (likvide midler) slik at 
tilfredsstillende avkastning kan oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko. 
Kommunen skal videre forvalte sine finansielle passiva (gjeldsporteføljen) slik at 
lånekostnadene blir lavest mulig.  
 
Vurdering: 
Det er administrasjonens vurdering av lavest mulig finanskostnader og forutsigbarhet over 
tid er viktige elementer i en god og forsvarlig finansforvaltning forankret i et 
finansreglement som er innrettet for å være i henhold til kommuneloven og forskrift om 
kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning.  
 
Det fremmes ikke forslag til justeringer i finansreglementet i denne omgang.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen merknad 
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
Ingen merknad 
 
 

 
 
  



 

 

 

  

Arkiv: FE-200 

Arkivsak: 20/41680- 1 

Saksbehandler: 
Cecilie Bjerkli 
Stokstad 

  Dato: 13.11.2020 

 
Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/123 
 

Formannskapet 02.12.2020 

PS 20/109 
 

Kommunestyret 08.12.2020 

 
 

Forskriftsrapporter 

 
  

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 02.12.2020 - sak 20/123 
Forskriftsrapportene vedtas i samsvar med vedlegg.  
 
Hans Thue 
ordfører 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forskriftsrapportene vedtas i samsvar med vedlegg. 
 
Runar Nilsen Cecilie Bjerkli Stokstad 
Kst. kommunedirektør Kst. stabsleder økonomi og styring 

 
Vedlegg: 
Forskriftsrapporter 2020 

 
Sammendrag/saken gjelder: 
Ny budsjett- og regnskapsforskrift har definerte obligatoriske oppstillinger og opplysninger 
for økonomiplan, årsbudsjett og regnskap. Endringer i forskriftsrapportene skal vedtas av 
kommunestyret.  
 
For at budsjettene til kommunen skal være et godt styringsverktøy for både ledere og 
politikere, ser administrasjonen det som nødvendig å gjøre endringer i budsjettet 
underveis i løpet av året. Endringene påvirker ikke virksomhetene rammer, men påvirker 
forskriftsrapportene som ble vedtatt ved behandling av Handlingsprogram. Oppdaterte 
forskriftsrapporter ligger som vedlegg til saken.  
 



 

 

 
Dokumenter som ikke følger vedlagt/Aktuelle lenker: 
 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Ny budsjett- og regnskapsforskrift (forskrift av 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv) har 
definert obligatoriske oppstillinger og opplysninger for økonomiplan, årsbudsjettet og 
regnskapet.  
Forskriften regulerer følgende budsjett- og regnskapsoppstillinger:  
1) Bevilgningsoversikter – drift - § 5-4  

2) Bevilgningsoversikter – investering - § 5-8  

3) Økonomisk oversikt etter art – drift - § 5-6  

4) Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplan og 
årsbudsjettet - § 5-7  

5) Balanseregnskapet - § 5-8  

6) Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner - § 5-9  
 
Ved rapportering pr 2. tertial ble det vedtatt nye rammer i Kommunestyret. Det er 
nødvendig å gjøre justeringer i budsjettet underveis i løpet av året, men alle endringer 
som får virkning på forskriftsrapportene skal vedtas av kommunestyret.  
 
I denne saken presenterer vi derfor endringene som har skjedd etter forskriftsrapportene 
ble behandlet til 2. tertial. Det er gjort noen justeringer og det er kommentert under hver 
rapport i vedlagt dokument. Dette blir siste justering på budsjettet for 2020, og tallene 
som fremkommer i kolonnen «Regulert budsjett 2020» blir endelige frem til avlegging av 
regnskap og årsrapport. 
 
Vurdering: 
For at budsjettene til kommunen skal være et godt styringsverktøy for både ledere og 
politikere, ser administrasjonen det som nødvendig å gjøre endringer i budsjettet 
underveis i løpet av året. Endringene påvirker ikke virksomhetene rammer, men påvirker 
forskriftsrapportene som ble vedtatt ved behandling av Handlingsprogram. Oppdaterte 
forskriftsrapporter ligger som vedlegg til saken.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen merknad 
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
Ingen merknad 
 

 
 
  



 

 

 

  

Arkiv: FE-150 

Arkivsak: 20/40907- 1 

Saksbehandler: 
Cecilie Bjerkli 
Stokstad 

  Dato: 10.11.2020 

 
Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/124 
 

Formannskapet 02.12.2020 

PS 20/110 
 

Kommunestyret 08.12.2020 

 
 

Rebudsjettering og budsjettjustering av investeringer i 2020 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 02.12.2020 - sak 20/124 
Rebudsjettering og budsjettjustering av investeringsprosjekter foretas på de prosjekter og 
med de beløp som framkommer av tabellen i saksfremlegget. 
 
Hans Thue 
ordfører 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Rebudsjettering og budsjettjustering av investeringsprosjekter foretas på de prosjekter og 
med de beløp som framkommer av tabellen i saksfremlegget. 
 
Runar Nilsen Cecilie Bjerkli Stokstad 
Kst. kommunedirektør Kst. stabsleder økonomi og styring 

 
Sammendrag/saken gjelder: 
Regler for budsjettendring og regnskapsføring av investeringer er gitt i kommuneloven og 
forskrifter om årsbudsjett og årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner. I tillegg har 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en veileder som forteller 
hvordan investeringer skal budsjetteres og følges opp. I henhold til disse reglene skal 
investeringsbudsjetter være ettårige. Dette innebærer at et investeringsprosjekt som går 
over flere budsjettår, budsjetteres kun med den delen av utgiftene til prosjektet som 
forventes i det spesifikke budsjettåret. På bakgrunn av dette må vedtak om totale 
kostnadsrammer for flerårige enkeltprosjekter gis som tillegg til den obligatoriske 
oppstillingen av investeringsbudsjettet, og utgiftene må fordeles på de enkelt år i 
handlingsprogrammet.  

 



 

 

Dokumenter som ikke følger vedlagt/Aktuelle lenker: 
 
Saksutredning: 
Nannestad kommune budsjetterer investeringer etter fastsatt plan i 
handlingsprogrammet. Alle investeringsprosjektene vurderes årlig og får tildelt ramme per 
år. Finansiering av investeringsprosjektene fremkommer også i handlingsprogrammet. Det 
tas opp lån i henhold til budsjetterte investeringer på slutten av året. Det kan være behov 
for å justere budsjettet, i forhold til total kostnad, justering mellom prosjekter eller ved 
forsinkelser.  
 
I denne saken er det forslag om budsjettjustering på enkelt prosjekter og 
rebudsjetteringer. Tabellen nedenfor viser alle endringer, og viser kun de prosjektene hvor 
det er foreslått endringer. Det er to kolonner til høyre i tabellen som viser endringene. 
Rebudsjettering er en overføring av midler til neste år budsjett. Disse vil trekkes ut av 
budsjettet i 2020, men kommer inn i budsjettet for 2021 etter nytt vedtak i 2021. Dette er 
i henhold til retningslinjene.  
 

 
 
Vurdering: 
Saken om rebudsjetteringen fordrer ingen konsekvenser. 
 
Økonomiske konsekvenser: 



 

 

Ingen merknad. 
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
Ingen merknad.  
 

 
 
  



 

 

 

  

Arkiv: FE-033 

Arkivsak: 20/41083- 1 

Saksbehandler: Hallgeir Garmo 

  Dato: 12.11.2020 

 
Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/111 
 

Kommunestyret 08.12.2020 

 
 

Valg av medlemmer til ungdomsrådet 2021 

 
Valgkomiteens forslag til vedtak 

Fast medlem Navn Alder Valgt inn for 

Fast medlem Sigurd Andreassen 17/18 1 år 

Fast medlem Odd-Jørgen Nyhuus 
Lauritsen 

18/19 1 år 

Fast medlem Felix Boye Moseidjord-Holen 17/18 1 år 

Fast medlem Abir Abdalla 16/17 1 år 

Fast medlem Fardeen Malik 16/17 1 år 

Fast medlem Tilde Bjørntvedt Mowinckel 15/16 1 år 

Fast medlem Salma Abdalla 14/15 2 år 

Fast medlem Alexander Sundt Granberg 17/18 2 år 

Vara Noah Tanggard 13/14 1 år 

Vara Revo Tamm 16/17 1 år 
 

 
Tor Øyvind Hansen 
Valgkomiteens leder 
 
Sammendrag/saken gjelder: 
Valg av medlemmer og varamedlemmer til ungdomsrådet 2021 

 
Dokumenter som ikke følger vedlagt/Aktuelle lenker: 
Reglement for Ungdomsrådet 2019-2023 
 
 
Saksutredning: 

Ungdomsrådet i Nannestad ble etablert høsten 2018. Kommunestyret vedtok 19.06.18 
opprettelse av komité for utvelgelse av medlemmer til ungdomsrådet. Leder for Oppvekst- 
og kulturutvalget leder komitéen, som i tillegg består av nestleder for oppvekst og 
kulturutvalget, én opposisjonspolitiker fra oppvekst og kulturutvalget, samt 



 

 

virksomhetsleder skole, virksomhetsleder kultur, og fagleder barn og unge i 
kulturvirksomheten. I tråd med reglementet for ungdomsrådet har også leder og nestleder 
fra ungdomsrådet trådt inn som medlemmer av komitéen.  

 
Følgende stilte på møte i valgkomitéen 11.11.2020: Tor Øyvind Hansen – leder Oppvekst- 
og kulturutvalget, Eva Marie Jonskås – enhetsleder skole, Ronny Nilsen – enhetsleder 
kultur, Kristin Snortheim – leder ungdomsrådet, Caroline Westad – nestleder 
ungdomsrådet, Håkon Snortheim – representant for opposisjonspartiene (H), Hallgeir 
Garmo – fagleder barn og unge. 
 
Status for sittende ungdomsråd etter at søknadsfristen gikk ut 1. november 
 
Faste medlemmer som ble valgt inn for ett år i 2019: 

· Sigurd Andreassen – stiller til gjenvalg 
· Kristin Snortheim – ønsker ikke gjenvalg 
· Hannah Ørtoft Karlsmoen – ønsker ikke gjenvalg 
· Odd Jørgen Nyhuus Lauritsen – stiller til gjenvalg 
· Caroline Westad – ønsker ikke gjenvalg 
· Felix Boye Moseidjord-Holen – stiller til gjenvalg 

 
Faste medlemmer valgt inn for to år i 2019: 

· Abir H. Abdalla – er ikke på valg i år 
· Fardeen Malik - er ikke på valg i år 
· Tilde Bjørntvedt Mowinckel - er ikke på valg i år 

 
Varamedlemmer valgt inn for ett år i 2019 

· Aurora Moe - ønsker ikke gjenvalg 
· Elise Fuglén - ønsker ikke gjenvalg 
· Rikke Låveg - ønsker ikke gjenvalg 

 
Nominasjoner 

Nominasjonsfristen til ungdomsrådet ble satt til 1. november og ble utlyst på kommunens 
hjemmesider, sosiale medier og i mailutsending til lag og foreninger i kommunen. 
Elevrådene på Nannestad ungdomsskole og Nannestad videregående utnevner kandidater 
til hver sin faste plass i tillegg vara. Det samme gjelder fritidsklubben. Andre kandidater 
kan også søke om plass i ungdomsrådet og kan da velges inn av valgkomiteen. I år er det 
kun elevrådene som har nominert nye kandidater. Felix Boye Moseidjord-Holen har søkt 
gjenvalg som representant for Fritidsklubben. 

 
Nominasjoner fra elevrådet Nannestad ungdomsskole: 

· Salma Abdalla  
· Noah Tanggard  



 

 

  
Fra elevrådet Nannestad videregående skole: 

· Fast medlem: Alexander Sundt Granberg 
· Varamedlem: Revo Tamm 

 
 
 
 
Valgkomitéens forslag til rådssammensetning for valgåret 2021 
 

Fast medlem Navn Alder Valgt inn for 

Fast medlem Sigurd Andreassen 17/18 1 år 

Fast medlem Odd-Jørgen Nyhuus 
Lauritsen 

18/19 1 år 

Fast medlem Felix Boye Moseidjord-Holen 17/18 1 år 

Fast medlem Abir Abdalla 16/17 1 år 

Fast medlem Fardeen Malik 16/17 1 år 

Fast medlem Tilde B. Mowinckel 15/16 1 år 

Fast medlem Salma Abdalla 14/15 2 år 

Fast medlem Alexander S. Granberg 17/18 2 år 

Vara Noah Tanggard 13/14 1 år 

Vara Revo Tamm 16/17 1 år 

 
Elevrådet på ungdomsskolen har ikke tatt stilling til hvilke av deres kandidater som skal 
være fast medlem og varamedlem. For å få jevnest mulig kjønnsfordeling i rådet, foreslår 
valgkomiteen at Salma Abdalla går inn som fast medlem. Ungdomsrådet velger selv leder 
og nestleder på konstituerende møte. 
 
Vurdering: 
Ingen merknad 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen konsekvenser utover vedtatt budsjett 
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
Ingen merknad 
 
 

 
 
  



 

 

 

  

Arkiv: 
FE-144, HIST-
2019/3671 

Arkivsak: 20/40873- 1 

Saksbehandler: Hallgeir Garmo 

  Dato: 12.11.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/57 
 

Oppvekst- og kulturutvalget 30.11.2020 

PS 20/119 
 

Formannskapet 02.12.2020 

PS 20/112 
 

Kommunestyret 08.12.2020 

 
 

Rullering av handlingsprogram til Kommunedelplan for idrett- og fysisk 
aktivitet, samt tildeling av kommunale tilskudd fra idretts- og 
kulturanleggsfondet 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 02.12.2020 - sak 20/119 
1. Handlingsprogram til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vedtas. 
 Handlingsprogrammet vil være førende for tiltak på området for 2021. 
2. Nannestad kommune prioriterer innkomne spillemiddelsøknader for 2021 som følger: 
 

Ordinære anlegg 
1. Bjerke IL Ski – Garasje til løypemaskin på Nordåsen Skistadion 
2. Holter IF – Holter Stadion kunstgress 
3. Bjerke IL Fotball – Bjerke stadion lager- og garasjebygg 
4. Åsen IL - Åsen Stadion snøkanon trinn 2 
5. Bjerke IL Fotball - Lysanlegg gressbane 1 
6. Bjerke IL Fotball – Gressbane 4 
7. Bjerke IL Fotball – Gressbane 5 
8. Bjerke IL Fotball – Gressbane 3 
9. Gjerdrum orienteringslag - Turkart Romeriksåsen nord (søker kun om 

kommunalt 
tilskudd) 
10. Gjerdrum orienteringslag – Turkart Nordåsen 
11. Nannestad kommune – Svømmehall 

 
Nærmiljøanlegg 
1. Nannestad kommune – Klatrekube Preståsen skole 
2. Nannestad kommune – Uteområde Preståsen skole 
3. Nannestad kommune – volleyballbane 



 

 

 
3. Det avsettes ikke midler utover 250 000 kr fra driftsbudsjettet til idretts- og 
 kulturanleggsfondet. 
4.Fra idretts- og kulturanleggsfondet tildeles kommunalt tilskudd til følgende søkere: 

Bjerke IL Fotball – Bjerke stadion lager- og garasjebygg 
5. Det avsettes kr. 100 000.- til mindre anlegg som ikke er tilskuddsberettiget spillemidler, 
jf. 
vedtatte retningslinjer i Veiledning og prosedyre for søknad om spillemidler. 
6. Kommunedirektøren bes fortløpende vurdere muligheten for å tilføre idrettsfondet 
midler i forbindelse med tertialrapportering for 2021. 
 
Ordfører anmodes om å innlede samtaler med Holter Idrettsforening med sikte på å 
forberede etablering av nytt idrettsanlegg i Holter, lokalisert til området ved Eltonåsen 
skole. 

Hans Thue 
ordfører 

 
 
 

 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalget - 30.11.2020 - sak 20/57 
1. Handlingsprogram til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vedtas. 
 Handlingsprogrammet vil være førende for tiltak på området for 2021. 
2. Nannestad kommune prioriterer innkomne spillemiddelsøknader for 2021 som følger: 
 

Ordinære anlegg 
1. Bjerke IL Ski – Garasje til løypemaskin på Nordåsen Skistadion 
2. Holter IF – Holter Stadion kunstgress 
3. Bjerke IL Fotball – Bjerke stadion lager- og garasjebygg 
4. Åsen IL - Åsen Stadion snøkanon trinn 2 
5. Bjerke IL Fotball - Lysanlegg gressbane 1 
6. Bjerke IL Fotball – Gressbane 4 
7. Bjerke IL Fotball – Gressbane 5 
8. Bjerke IL Fotball – Gressbane 3 
9. Gjerdrum orienteringslag - Turkart Romeriksåsen nord (søker kun om 

kommunalt 
tilskudd) 
10. Gjerdrum orienteringslag – Turkart Nordåsen 
11. Nannestad kommune – Svømmehall 

 
Nærmiljøanlegg 
1. Nannestad kommune – Klatrekube Preståsen skole 
2. Nannestad kommune – Uteområde Preståsen skole 
3. Nannestad kommune – volleyballbane 

 
3. Det avsettes ikke midler utover 250 000 kr fra driftsbudsjettet til idretts- og 



 

 

 kulturanleggsfondet. 
4.Fra idretts- og kulturanleggsfondet tildeles kommunalt tilskudd til følgende søkere: 

Bjerke IL Fotball – Bjerke stadion lager- og garasjebygg 
5. Det avsettes kr. 100 000.- til mindre anlegg som ikke er tilskuddsberettiget spillemidler, 
jf. 
vedtatte retningslinjer i Veiledning og prosedyre for søknad om spillemidler. 
6. Kommunedirektøren bes fortløpende vurdere muligheten for å tilføre idrettsfondet 
midler i forbindelse med tertialrapportering for 2021. 
 
Tor Øyvind Hansen 
Utvalgets leder 
 
 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Handlingsprogram til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vedtas. 
     Handlingsprogrammet vil være førende for tiltak på området for 2021. 
2. Nannestad kommune prioriterer innkomne spillemiddelsøknader for 2021 som 
følger: 

 
Ordinære anlegg 

1. Bjerke IL Ski – Garasje til løypemaskin på Nordåsen Skistadion 
2. Holter IF – Holter Stadion kunstgress 
3. Åsen IL - Åsen Stadion snøkanon trinn 2 
4. Bjerke IL Fotball – Bjerke stadion lager- og garasjebygg 
5. Bjerke IL Fotball - Lysanlegg gressbane 1 
6. Bjerke IL Fotball – Gressbane 4 
7. Bjerke IL Fotball – Gressbane 5 
8. Bjerke IL Fotball – Gressbane 3 
9. Gjerdrum orienteringslag - Turkart Romeriksåsen nord (søker kun om 

kommunalt tilskudd) 
10. Gjerdrum orienteringslag – Turkart Nordåsen 
11. Nannestad kommune – Svømmehall 

 
Nærmiljøanlegg 

1. Nannestad kommune – Klatrekube Preståsen skole 
2. Nannestad kommune – Uteområde Preståsen skole 
3. Nannestad kommune – volleyballbane 

 
3. Det avsettes ikke midler utover 250 000 kr fra driftsbudsjettet til idretts- og 
     kulturanleggsfondet. 
4. Fra idretts- og kulturanleggsfondet tildeles kommunalt tilskudd til følgende søkere:  
5. Det avsettes kr. 100 000.- til mindre anlegg som ikke er tilskuddsberettiget 
spillemidler, jf. vedtatte retningslinjer i Veiledning og prosedyre for søknad om 
spillemidler. 
 
Runar Nilsen                                                             Ronny Nilsen 

 



 

 

Kst. kommunedirektør Virksomhetsleder Kultur 
 

Vedlegg: 
Rullering av handlingsprogram 2021 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
Søknad om kommunalt tilskudd Bjerke IL Fotball - lager/garasjebygg, lysanlegg og 
gressbaner 
Søknad kommunalt tilskudd Åsen IL - snøkanon trinn 2 
Søknad om kommunalt tilskudd Gjerdrum orienteringslag 
Veiledning og prosedyre for søknad om spillemidler 

 
Sammendrag/saken gjelder: 

· Kommunestyret behandler, prioriterer og fatter årlig vedtak om rullering av 
handlingsprogram til kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet. Dette 
innebærer at det skal vedtas en prioritering av spillemiddelsøknader som legges 
til grunn når fylkeskommunen behandler søknadene. 

· Kommunestyret skal i samme sak vedta en eventuell avsetning til og tildeling av 
kommunalt tilskudd fra Nannestad kommunes idretts- og kulturanleggsfond.  

 
Dokumenter som ikke følger vedlagt/Aktuelle lenker: 
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-
idrett-og-fysisk-aktivitet---2020-v-0732-b/id2706527/ 
 
Saksutredning: 
Alle organisasjoner i Nannestad som ønsker å søke om spillemidler til anlegg, må søke via 
Nannestad kommune. Kommunen saksbehandler søknadene før de oversendes Viken 
fylkeskommune for videre behandling. Aktuelle søkere er informert via kommunens nettsider 
om søknadsfrist som var 15. oktober, i tråd med veiledning og prosedyre for søknad om 
spillemidler vedtatt i kommunestyret 16.06.2020. Aktuelle søkere har vært i dialog med 
kulturkontoret for nærmere informasjon. Søknader med kommunestyrets prioriteringer skal 
etter kommunestyrets behandling oversendes Viken fylkeskommune som innstiller til vedtak 
etter føringer gitt av Kulturdepartementet (KD). Fylkeskommunen vektlegger kommunens 
prioritering når pengene tildeles.  

 
Det har tidligere år vært vanlig å innvilge kommunal støtte på 1/3 av totalkostnad på nye 
anlegg, slik at anleggets kostnader tredeles mellom spillemidler, kommunen og anleggseier. 
Iht. veiledning og prosedyre for søknad om spillemidler kan kommunestyret gi tilskudd til 
idrettsanlegg og anlegg for kultur eller friluftsliv fra Nannestad kommunes idretts- og 
kulturanleggsfond, som avsettes av kommunestyret hvert år i forbindelse med behandlingen 
av handlingsprogrammet for kommende år. Det settes av et fast årlig beløp til fondet som 
forutsettes å dekke behovet for kommende år. Tilskuddsbeløp skal normalt ikke overstige 
spillemiddelandelen (1/3), men tilskudd fra fondet avhenger av tilgang på avsatte midler. 
Dersom det ikke er nok midler til å dekke årets søknader blir resterende overført til neste års 
behandling der eldre søknader har prioritet foran nyere. Ubrukte midler overføres til neste år. 
Av fondet avsettes årlig inntil kr 100 000,- som disponeres av kultursjefen som tilskudd inntil 
50 000,- pr søknad etter innstilling fra Nannestad idrettsråd eller i saker som omhandler 
anlegg for kultur, Nannestad kulturråd. Tilskuddsberettiget er mindre anlegg som ikke er 
tilskuddsberettiget fra spillemidlene og der det er nødvendig med rask avgjørelse.  

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2020-v-0732-b/id2706527/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2020-v-0732-b/id2706527/


 

 

Den faste årlige rulleringen av prioritert handlingsprogram (kap. 5 i Kommunedelplan for 
idrett- og fysisk aktivitet) har den hensikt at en hvert år kan justere prioriteringsrekkefølgen 
etter hvert som prosjekter avsluttes og nye kommer til. Prosjekter tildelt spillemidler i 2020 er 
fjernet fra listen. Grunnet rekordmange søknader i 2019 og blant annet svømmehall i 2020, er 
det stort etterslep på tildeling av spillemidler i Nannestad kommune. Med store 
søknadssummer og lavere forventet tildelt beløp vil flere av søknadene først få tildeling om 3-
5 år. 

 
Nannestad Idrettsråd har sendt inn sine innspill til prioriteringsliste. Denne listen er lagt til 
grunn for rådmannens forslag til vedtak, men en del av anleggsplanene er flyttet fra prioritert 
til uprioritert liste. Kulturdepartementet krever at anlegg som oppgis i prioritert 
handlingsprogram skal være kostnadsberegnet, og en foreløpig finansiering skal foreligge. 
Anlegg som ikke oppfyller disse kravene skal flyttes ned til uprioritert liste. Anlegg og søknader 
som ikke tilfredsstiller disse kravene er derfor flyttet ned på uprioritert liste. Dette gjelder 
også kommunens søknad om rehabilitering av kunstgressbanen ved Nannestadhallen, 
ettersom det foreløpig ikke foreligger noe kostnadsoverslag for prosjektet. Anlegg som 
tidligere har fått avslag fra fylkeskommunen på grunn av manglende dokumentasjon, og som 
fortsatt ikke har fremskaffet nødvendig dokumentasjon, er flyttet tilbake til uprioritert liste. 

 
Det benyttes tre ulike søknadsbegreper, med følgende prioritering:  

1. Gjentatt søknad – søknad der det er gitt deltilskudd ved foregående års behandling og 
der fylkeskommunen har gitt tilbakemelding om at det kan søkes om resterende  

2. Fornyet søknad – søknad som har vært fremmet tidligere uten at det er tildelt midler  
3. Ny søknad – søknad som ikke har vært fremmet tidligere  

 
Vurdering av årets søknader gjøres på grunnlag av føringer fra Akershus fylkeskommunes plan 
og retningslinjer gitt av departementet. Innmeldte anlegg er vurdert og prioritert ut fra om 
anlegget tidligere er blitt behandlet av Akershus Fylkeskommune og i tillegg tildelt 
spillemidler. Fornyede søknader prioriteres som hovedregel før nye anlegg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinære anlegg – prioritert liste 
Pri
. 
nr 

Anlegg Anleggseie
r 

Type 
søknad 

Total 
anleggspris  
(ink mva) 

Andel 
spillemidle
r 

Tidligere 
kommun
al støtte  

Søker 
kommun
al støtte 
2021 

1 Nordåsen 
Skistadion 

Bjerke IL 
Ski 

Ny 2019. 
Fornyet 

807 175,- 269 000,- 256 000,- 
Innvilget 

- 



 

 

Garasje til 
løypemaskin 

2021 

 
2019 

2 Holter 
stadion 
Kunstgress 

Holter IF Ny 2018. 
Fornyet 
2021 

8 544 544,- 2 500 000,- 2 
200 000,- 
Innvilget 
2017 

- 

3 Åsen Stadion 
snøkanon 
trinn 2 

Åsen IL Ny 2020. 
Fornyet 
2021 

990 000,- 330 000,-  330 000,- 

4 Bjerke 
stadion 
lager- og 
garasjebygg  

Bjerke IL 
Fotball 

Ny 2017. 
Fornyet 
2021 

1 085 000,- 362 000,- 237 500,- 
Tildelt i 
2017 

128 500,- 

 

5 Lysanlegg 
Gressbane 1 

Bjerke IL 
Fotball 

Ny 2020. 
Fornyet 
2021 

993 000,- 331 000,-  331 000,- 

6 Gressbane 4 Bjerke IL 
Fotball 

Ny 2020. 
Fornyet 
2021 

990 055,- 330 000,-  330 000,- 

7 Gressbane 5 Bjerke IL 
Fotball 

Ny 2020. 
Fornyet 
2021 

1 021 243,- 340 000,-  340 000,- 

8 Gressbane 3 Bjerke IL 
fotball  

Ny 2020. 
Fornyet 
2021 

740 555,- 247 000,-  247 000,- 

9* Turkart 
Romeriksåse
n nord 

Gjerdrum 
o-lag 

Ny 2020 
Innvilget 
spillemidle
r 2020 

533 662,- Innvilget 
178 000,- 

 

 178 000,- 

 

10 Turkart 
Nordåsen 

Gjerdrum 
o-lag 

Ny 2021 533 650,- 177 000,-  177 000.- 

11 Svømmehall Nannestad 
kommune 

Ny 2021 192 100 000
,- 

29 000 
000,- 

  

 Totalt   208 039 878
,- 

 

33 886 000 
(Eks. 
søknad nr 
9) 

 2 
061 500,- 

 

*Gjerdrum orienteringslag var ikke kjent med kommunens tilskuddsordning gjennom 
kultur- og idrettsanleggsfondet før søknad om turkart for Romeriksåsen ble sendt inn og 
fikk innvilget spillemidler i 2020. Gjerdrum orienteringslag har derfor søkt om kommunalt 
tilskudd til dette prosjektet nå i år. 
 

Nærmiljøanlegg – prioritert liste 
Prio 
nr  

Anlegg Anleggseier Antatt 
oppstart 

Budsjetterte 
totalkostnader 

Forventede 
spillemidler 

Type 
søknad 

1 Klatrekube  Preståsen 
skole 

Ferdigstilt 
2019 

470’ 234’ Fornyet 
2021 
(Ny 2019) 

2 Øvrig 
uteområde 

 

Preståsen 
skole 

Ferdigstilt 
2019 

310’ 154’ Fornyet 
2021 
(Ny 2019) 

 
3 Volleyballbane Preståsen 

skole 
Ferdigstilt 

2019 
138’ 68’ Fornyet 

2021 
(Ny 2019)  



 

 

Vurdering: 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen konsekvenser utover allerede vedtatte rammer 
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
Ingen merknad 
 
 

 
 
  



 

 

 

  

Arkiv: FA-L70 

Arkivsak: 20/40717- 1 

Saksbehandler: Kjetil Ersland 

  Dato: 12.11.2020 

 
Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/48 
 

Helse- og omsorgsutvalget 30.11.2020 

PS 20/130 
 

Formannskapet 02.12.2020 

PS 20/113 
 

Kommunestyret 08.12.2020 

 
 

Etablering av småhus i Nannestad sentrum 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 02.12.2020 - sak 20/130 
 

1. Administrasjonen bes om å starte en regulering av tomten 27/36 med formål å 
bygge småhus på tomten. 

 
2. Administrasjonen kommer med forslag til ett eller flere konsepter, og en 

administrativ anbefaling til et konsept med prosjektbeskrivelse, skisse og en 
kostnadskalkyle. Saken fremmes til politisk behandling sammen med eventuelt 
andre anbefalinger/forslag til vedtak som naturlig hører til i denne fasen. 

Hans Thue 
ordfører 

 
 
 

 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalget - 30.11.2020 - sak 20/48 
 

1. Administrasjonen bes om å starte en regulering av tomten 27/36 med formål å 
bygge småhus på tomten. 

 
2. Administrasjonen kommer med forslag til ett eller flere konsepter, og en 



 

 

administrativ anbefaling til et konsept med prosjektbeskrivelse, skisse og en 
kostnadskalkyle. Saken fremmes til politisk behandling sammen med eventuelt 
andre anbefalinger/forslag til vedtak som naturlig hører til i denne fasen. 

Bente R. Granerud 
fung. utvalgsleder 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Administrasjonen bes om å starte en regulering av tomten 27/36 med formål 
å bygge småhus på tomten. 
 

2. Administrasjonen kommer med forslag til ett eller flere konsepter, og en 
administrativ anbefaling til et konsept med prosjektbeskrivelse, skisse og en 
kostnadskalkyle. Saken fremmes til politisk behandling sammen med 
eventuelt andre anbefalinger/forslag til vedtak som naturlig hører til i denne 
fasen. 

 
Runar Nilsen                            Bente Yvonne Moe Huseby 

 

Kst. kommunedirektør          Virksomhetsleder Kommunal drift 
 

 

Vedlegg: 
Mandat for konsepfasen - Etablering av småhus i Nannestad sentrum 

 
Sammendrag/saken gjelder: 
Nannestad kommune har p.t. et akutt behov for flere egnede boliger. Kommunen ser det 
ikke som hensiktsmessig å kjøpe boliger på det åpne markedet, men ønsker derimot å 
spesifisere boligene selv, slik at boligene tilpasses kommunens behov. Kommunen har 
vurdert det slik at tomten i Mikkel Revs veg er best egnet for dagens og fremtidens behov. 
I nær tilknytning til tomten har kommunen allerede etablert en base for oppfølgning av 
leietakere i de boligene som kommunen disponerer. Boligene vil fremstå som robuste, og 
bygges for å tåle leietakere med liten eller manglende boevne. Administrasjonen ser for 
seg at det bare skal bo 1 person/leietaker i hver bolig. 

 
Dokumenter som ikke følger vedlagt/Aktuelle lenker: 
https://www.husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/utleieboliger/ 
https://www.husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/tilskudd-utleieboliger/ 
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3036/gl_planarkiv.aspx?planid=99-19 
 
Saksutredning: 
Gnr 27 bnr 36 har et areal på ca. 2.800 m2 som kan bebygges. Det er regulert en gangsti i 
sørlig del. Tomten har en utfordrende utforming, men det er likevel funnet plass til inntil 9 
frittliggende mindre boliger. Det legges opp til å skape et «tun», der boligene plasseres 
nært hverandre. Det tas sikte på å opparbeide infrastruktur for hele området i tilknytning 
til 1. byggetrinn. 
 
Kommunene har hovedansvaret for å skaffe boliger til vanskeligstilte, jf. lov 18. desember 
2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven). 

https://www.husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/utleieboliger/
https://www.husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/tilskudd-utleieboliger/
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3036/gl_planarkiv.aspx?planid=99-19


 

 

 
Sosialtjenesteloven § 15 sier at: 

«Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 
vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.» 

 
Det er nødvendig å bygge flere boliger for å oppfylle dagens lovkrav. Iht. «Boligsosial 
handlingsplan» har Nannestad kommune som ambisjon å kunne disponere 12 boliger pr. 
1.000 innbyggere. Kommunen hadde 137 boliger ved inngangen til 2020. Flere av 
kommunens boliger er p.t. i svært dårlig stand, og vurderes som kondemnable. 
Kommunen har redusert antall utleieboliger med 5 i løpet av 2020 grunnet planlagt 
utbygging av nytt kommunehus (3) og andre behov som krever blant annet 2-1 bemanning 
og BPA (2). Det er flere innbyggere i Nannestad kommune som har behov for tilpassede 
boliger i forhold til det antallet som kommunen rår over i dag. Flere av boligene 
kommunen disponerer i dag er lite egnet til videre utleie. 
 
Plankrav i kommuneplanens arealdel 
Den omsøkte tomten er i reguleringsplanen for Nannestad sykehjem (1999) regulert til 
offentlig friområde. I «Kommuneplan 2018-2035» er både friområder og andre offentlige 
områder avsatt til tjenesteyting. 

 
 
Om boligene  
Det planlagte tiltaket gjelder mindre boliger med estimert P-rom på maksimalt 35-45m2. 
Administrasjonen ser for seg å bygge mindre boliger som dekker behovet til en enslig 
person på tomten. Administrasjonen ser videre for seg at boligene bygges slik at 
avstanden mellom hver bolig muliggjør kompakt bebyggelse med overbygget 
inngangsparti mellom boligene. 



 

 

 
Administrasjonen mener at boligenes planlagte beliggenhet på tomtens sørvestre del tar 
hensyn til å ivareta et skille mot eksisterende eneboligbebyggelse. Det legges opp til at 
nærmiljøet skal bli minst mulig påvirket av tiltaket, og legge til rette for et godt naboskap. 
 
Adkomst til boligene 
Boligene vil få adkomst fra Mikkel Revs veg. Det vil anlegges en mindre vei på tomten. Det 
vil bli foretatt en vurdering av behovet for flere P-plasser underveis i prosjektet.  
 
Geoteknisk vurdering 
Det vil bli innhentet geoteknisk vurdering av området. Det vil være opp til geotekniker å 
vurdere om det vil være behov for grunnundersøkelser. Administrasjonen regner på sin 
side med noe utskiftning av masse. 
 
Fortidsminner 
I tilfelle det gjøres funn av automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og 
Fylkeskonservatoren varsles, jf. lov 9. juni 1978 om kulturminner (Kulturminneloven) Kap. 
2. 
 
Vann / avløp 
Det er vann og avløp i nærområdet. Administrasjonen ser for seg å koble seg på dette. Det 
tas høyde for etablering av brannkum/hydrant i samråd med brannvesenet. Dersom 
avløpsledningen i området ligger grunnere enn antatt, forbeholder administrasjonen seg 
retten til å heve boligene slik at kommunens VA-norm kan oppfylles uten større 
påkostninger. 
 
Renovasjon 
Det planlegges et anlegg med nedsenkbare søppelcontainere på tomten. 
 
Vurdering: 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Nannestad kommune har avsatt 6,5 mill. kroner i 2020 og det er foreslått 6 mill. kroner 
hvert år i årene 2021-2023 til boligformål i inneværende handlingsprogram. 
 
Husbanken gir lån og tilskudd til utleieboliger, og har følgende kriterier: 

· Lån og tilskudd skal bidra til flere utleieboliger enn de kommunen selv har fra 
før. 

· Boligene skal benyttes til å hjelpe vanskeligstilte over en periode på minst 30 
år. 

· Boligene må tilfredsstille kravene i TEK 17. 
 

Nedskrivningstiden er 30 år, og tilskuddet blir avskrevet med 3,3 % per fullført år fra 
utbetalingsdatoen. Utleieboliger i Nannestad kommune gis et tilskudd på 8.500 kroner per 
m2 P-rom, begrenset oppad til 680.000 kroner (sats for 2020). 
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
Boligene bygges for å ha en dimensjonerende levetid på 50 år. Faktisk brukstid avhenger 
av vedlikeholdet og den belastningen leietakerne påfører boligen. Husbanken beregner en 



 

 

nedskrivingstid på 30 år for utleieboliger. Nye boliger er mer energieffektive enn eldre 
boliger. I dette prosjektet vil administrasjonen legge til rette for at leietakerne kan få et 
godt og lunt hjem med lave oppvarmingskostnader. 
 
Administrasjonen vurderer det slik at naturmangfoldet ikke påvirkes i større grad enn 
nødvendig. Det vil derfor ikke være nødvendig med konsekvensutredning, jf. 
Naturmangfoldloven §§ 8-12.  
 
Variert beplantning kan bidra til økt trivsel for beboerne i nærområdet. På denne måten 
kan vi legge til rette for å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende 
insekter som spiller en viktig rolle i de forskjellige økosystemene. 

 
 
  



 

 

 

  

Arkiv: FE-400 

Arkivsak: 20/40745- 2 

Saksbehandler: Marit Walle 

  Dato: 26.11.2020 

 
Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/133 
 

Formannskapet 02.12.2020 

PS 20/114 
 

Kommunestyret 08.12.2020 

 
 

Etiske retningslinjer for Nannestad kommune 2020-2024 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 02.12.2020 - sak 20/133 
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nannestad kommune gjeldende 2020-2024 
vedtas. 
 
Hans Thue 
ordfører 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Utvalgene vedtar kommunedirektørens forslag til etiske retningslinjer for ansatte og 
folkevalgte i Nannestad kommune gjeldende 2020 – 2024.  
 
Runar Nilsen Marit Walle 
Kst. kommunedirektør Ass. rådmann 

 
Vedlegg: 
Etiske retningslinjer for Nannestad kommune 

 
Sammendrag/saken gjelder: 
Kommunens etiske retningslinjer skal sikre at kommunen har god etisk kvalitet på 
tjenesteyting og i myndighetsutøvelsen. Dette er en forutsetning for at innbyggerne skal 
ha tillit til kommunens tjenester.  
 
Å arbeide med etiske problemstillinger i kommunen handler om å tydeliggjøre hva som er 
rett og galt i gitte situasjoner. Etikk handler også om å bli enige om et sett verdier, 
hvordan verdiene skal komme til syne i praktisk handling og om å forstå konsekvenser av 
egen handling. Det er de faktiske handlingene som danner grunnlaget for kommunens 
omdømme i befolkningen.  



 

 

 
De etiske retningslinjene skal gjelde fram tom. 2024, men kan revideres årlig dersom 
partene mener det er behov for det.   

 
Dokumenter som ikke følger vedlagt/Aktuelle lenker: 
 
Saksutredning: 
Kommunens etiske retningslinjer bygger på etiske retningslinjer for 2019, men har spesielt  
tydeliggjort forholdet mellom habilitet og nære relasjoner på arbeidsplassen. De etiske 
retningslinjene foreslås å gjelde fram tom. 2024 for å sikre forutsigbarhet for både ansatte 
og folkevalgte. 
 
De etiske retningslinjene skal sikre at kommunen har god etisk kvalitet på tjenesteyting og 
i myndighetsutøvelsen. Brudd på etiske retningslinjer kan få konsekvenser for den ansatte 
eller den folkevalgte. Alle folkevalgte og ansatte i kommuneorganisasjonen skal bidra til at 
kommunen etterlever de etiske retningslinjene.  
 
Vurdering: 
Arbeidet med etiske retningslinjer har pågått over tid og har  involvert utvalgte ansatte, 
ledere, øvrige arbeidstakerrepresentanter og verneombud før behandling i AMU og 
administrasjonsutvalg. Partene mener nå at vi har et godt omforent dokument.    

 
Økonomiske konsekvenser: 
 
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
 
 

 
 
  



 

 

 

  

Arkiv: FE-031 

Arkivsak: 20/40746- 1 

Saksbehandler: Marit Walle 

  Dato: 06.11.2020 

 
Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/26 
 

Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2020 

PS 20/24 
 

Administrasjonsutvalget 19.11.2020 

PS 20/132 
 

Formannskapet 02.12.2020 

PS 20/115 
 

Kommunestyret 08.12.2020 

 
 

Prosessplan for reorganisering av Forebyggende Helsevern 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 02.12.2020 - sak 20/132 

1. Utvalget slutter seg til kommunedirektørens forslag til å overføre 
tjenesten rus- og psykisk helse til Forebyggende helsevern fra 1.1.21. 
Ansvaret for drift og organisering av kriseteamet vil være organisert som 
tidligere og følger med over.  

2. Utvalget slutter seg til kommunedirektørens forslag til endring i 
organisering av stabsfunksjoner i virksomheten Forebyggende helse 
med virkning 1.1.21. Med dette blir folkehelsekoordinator og enn så 
lenge kommunepsykolog en del av virksomhetsleders stab.    

3. Utvalget slutter seg til å avvente overføring av ambulerende 
ressursteam til Forebyggende Helsevern inntil ledelse i Støttetjenesten 
og Forebyggende helsevern har utredet ressursbehovet og 
kostnadsfølgene av overføringen.   

4. Utvalget slutter seg til at reorganisering av ansvarsområdene Miljørettet 
helsevern, kommunepsykolog og vannområdet 
Hurdalvassdrager/Vorma gis en ny vurdering på et senere tidspunkt 
med tanke på en mer hensiktsmessig plassering av disse 
ansvarsområdene. 

 
Hans Thue 
ordfører 
 
 



 

 

 
Vedlegg: 
PROSESSPLAN - Reorganisering av virksomhet forebyggende helsevern v1.0 

 
Administrasjonsutvalget 19.11.2020: 
 
Behandling: 
Forslag, foreslått av ,  

1. Utvalget slutter seg til kommunedirektørens forslag til å overføre tjenesten 
rus- og psykisk helse til Forebyggende helsevern fra 1.1.21. Ansvaret for drift 
og organisering av kriseteamet vil være organisert som tidligere og følger 
med over.  

2. Utvalget slutter seg til kommunedirektørens forslag til endring i organisering 
av stabsfunksjoner i virksomheten Forebyggende helse med virkning 1.1.21. 
Med dette blir folkehelsekoordinator og enn så lenge kommunepsykolog en 
del av virksomhetsleders stab.    

3. Utvalget slutter seg til å avvente overføring av ambulerende ressursteam til 
Forebyggende Helsevern inntil ledelse i Støttetjenesten og Forebyggende 
helsevern har utredet ressursbehovet og kostnadsfølgene av overføringen.   

4. Utvalget slutter seg til at reorganisering av ansvarsområdene Miljørettet 
helsevern, kommunepsykolog og vannområdet Hurdalvassdrager/Vorma gis 
en ny vurdering på et senere tidspunkt med tanke på en mer hensiktsmessig 
plassering av disse ansvarsområdene. 

 
 
Forslaget fremmet i møte enstemmig vedtatt. 
 
ADM- 20/24 Vedtak: 

1. Utvalget slutter seg til kommunedirektørens forslag til å overføre tjenesten 
rus- og psykisk helse til Forebyggende helsevern fra 1.1.21. Ansvaret for drift 
og organisering av kriseteamet vil være organisert som tidligere og følger 
med over.  

2. Utvalget slutter seg til kommunedirektørens forslag til endring i organisering 
av stabsfunksjoner i virksomheten Forebyggende helse med virkning 1.1.21. 
Med dette blir folkehelsekoordinator og enn så lenge kommunepsykolog en 
del av virksomhetsleders stab.    

3. Utvalget slutter seg til å avvente overføring av ambulerende ressursteam til 
Forebyggende Helsevern inntil ledelse i Støttetjenesten og Forebyggende 
helsevern har utredet ressursbehovet og kostnadsfølgene av overføringen.   

4. Utvalget slutter seg til at reorganisering av ansvarsområdene Miljørettet 
helsevern, kommunepsykolog og vannområdet Hurdalvassdrager/Vorma gis 
en ny vurdering på et senere tidspunkt med tanke på en mer hensiktsmessig 
plassering av disse ansvarsområdene. 

 
Hans Thue 
ordfører 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Utvalgene vedtar kommunedirektørens forslag til prosessplan for reorganisering av 



 

 

virksomheten Forebyggende Helsevern. 
 

Runar Nilsen 

Kst. Kommunedirektør 

 
Sammendrag/saken gjelder: 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i PS 16/89 Budsjett 2017/Handlingsprogram 2017 – 2020 
samt saksprotokoll fra kommunestyret 13.02. 2018 – PS 16/89 Budsjett 2017/Handlingsprogram 
2017 – 2020 vedtok ADM-utvalget 04.06.20 å overføre enheten Rus- og psykisk helsetjeneste til 
virksomhet Forebyggende helsevern.  

 
Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av oktober slik at virksomhet Forebyggende 
helsevern er operativ i ny struktur fra 1.1.2021. Gruppens arbeid skal behandles i 
Administrasjonsutvalget og kommunestyret før iverksettelse. 
 

 
Saksutredning: 
[Arbeidsgruppa fikk sitt endelig mandat av kommunens administrasjon 01.09.20. 
Reorganiseringen medfører flytting av enheten rus og psykisk helsetjeneste og 
ambulerende ressursteam fra virksomhet Støttetjenesten til virksomhet Forebyggende 
Helsevern Frist for levering ble satt til 31.10.20. 8 uker er svært kort tid til et så 
omfattende arbeid, og det er kort tid til ny virksomhet skal være operativ 01.01.21. 
 Arbeidsgruppa møtte på utfordringer underveis i arbeidet som gjør at gruppa vil fortsette å møtes 
etter at prosjektrapporten er levert. Den største utfordringen dreier seg om ambulerende 
ressursteam som per i dag er organisert i miljøtjenesten under Virksomhet Støttetjenesten. 
Ambulerende ressursteam har derfor fått en relativt større plass i denne planen enn andre 
tjenesteområdene. Arbeidsgruppa har ønsket å belyse hvordan teamet er driftet i dag og 
utfordringer knyttet til tilbudet og påfølgende kostnader, men det har vært noe utfordrende å få 
full oversikt over reelle kostnader knyttet til ambulerende ressursteam i løpet av prosjektperioden. 
Arbeidsgruppa er derfor usikker på om det kan anbefales at teamet overflyttes til ny virksomhet 
før kostnadsfølgene er klare, og ber om at dette blir drøftet videre.  

 
Arbeidsgruppa vil også peke på at de fire tjenesteområdene som fra 01.01.21 vil ligge i stab til 
virksomhetsleder med fordel kan plasseres utenfor virksomheten. Det dreier seg om 
kommunepsykolog, folkehelsekoordinator, miljørettet helsevern og vannområdet 
Hurdalvassdrager/Vorma. Dette fordi disse tjenestene enten er interkommunale eller er 
sektorovergripende. Dette arbeidet går utover arbeidsgruppas mandat, og bør ses på av ny 
virksomhetsleder.  

 
På grunn av svært kort prosjektperiode har det ikke vært mulig å involvere aktivt alle berørte 
parter i reorganiseringen. Prosjektdeltakerne har prioritert å informere personalet på 
personalmøter ol. Det har kommet tilbakemelding til gruppa om at enkelte hadde ønsket større 
grad av medvirkning. Dette bør være fokusområde i det videre arbeidet.  

 
Arbeidsgruppa vil på eget initiativ fortsette arbeidet med å tilpasse tjenestene til ny 
organisering slik at tilbudene fungerer best mulig pr. 01.01.21. Det presiseres imidlertid at 
noen av tiltakene skissert i planen vil kreve implementering over lenger tid.  
 
Vurdering: 
Basert på tiden arbeidsgruppa har hatt til rådighet, vurderer kommunedirektøren at 
arbeidsgruppas forslag er tilstrekkelig godt slik at man kan starte opp med ny organisering 



 

 

01.01.21. Samtidig påpeker kommunedirektøren at  arbeidet med optimal organisering av 
tjenestene i Forebyggede Helsevern må fortsette. Både arbeidsgruppa, ny 
virksomhetsleder for Forebyggende Helsevern, ny virksomhetsleder for Støttetjenesten og 
ulike nøkkelroller i Forebyggende Helsevern må samarbeide for å sikre god kvalitet på 
tjenestene og god styringsdialog mellom nøkkelroller og enheter i Forebyggende 
Helsevern samt mellom virksomhetene Forebyggende Helsevern og Støttetjenesten.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Overføring av ambulerende ressursteam kan få økonomiske konsekvenser for 
Forebyggende Helsevern i det rapporten viser at det i dag benyttes flere årsverk i 
tjenesten enn hva som tidligere har framkommet.  Dersom tjenesten skal fortsette på 
samme nivå som i dag kan det medføre ekstra kostnader eksempelvis i form av flere 
årsverk og flere disponible biler. 
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
[] 
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Utbygging av bokollektiv 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 02.12.2020 - sak 20/131 
Kommunedirektøren anbefaler at tiltaket videreføres med forprosjekt og utarbeiding av 
anbudsdokumentasjon. 

1. Utbyggingstiltaket gjennomføres som totalentreprise. 
2. Økonomisk ramme for prosjektet godkjennes med 80,3 millioner kroner. 
3. Det forutsettes at prosjektet finansieres med tilskudd fra Husbanken. 

Hans Thue 
ordfører 

 
 
 

 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalget - 30.11.2020 - sak 20/58 
Kommunedirektøren anbefaler at tiltaket videreføres med forprosjekt og utarbeiding av 
anbudsdokumentasjon. 

1. Utbyggingstiltaket gjennomføres som totalentreprise. 
2. Økonomisk ramme for prosjektet godkjennes med 80,3 millioner kroner. 
3. Det forutsettes at prosjektet finansieres med tilskudd fra Husbanken. 

Bente R. Granerud 
fung. utvalgsleder 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:  



 

 

Kommunedirektøren anbefaler at tiltaket videreføres med forprosjekt og 
utarbeiding av anbudsdokumentasjon. 

1. Utbyggingstiltaket gjennomføres som totalentreprise. 
2. Økonomisk ramme for prosjektet godkjennes med 80,3 millioner 

kroner. 
3. Det forutsettes at prosjektet finansieres med tilskudd fra 

Husbanken. 

 
 
Runar Nilsen                                           Rune Storstein 
Kst. Kommunedirektør                         Stabsleder Plan og strategi 
 

 

Vedlegg: 
Bokollektiv skisser 
Utomhusplan - utkast 
Notat til kalkyle 
Kalkyle 

 
Sammendrag/saken gjelder: 
Saken gjelder videre prosess knyttet til utbygging av bokollektiv for personer med demens. 
I eget seminar med formannskapet og helse- og omsorgsutvalget 7. oktober ble det 
orientert om status for utbyggingsplanene. I seminaret ble det lagt vekt på tiltakets rolle i 
virksomheten helse sine strategier for å sikre gode bærekraftige tjenester og framtidige 
behov i brukergruppa. I tillegg til å presentere de fysiske rammene i tiltaket og arkitektens 
konsept knyttet til brukergruppa ble det også lagt vekt på lokalisering i forhold til 
eksisterende bygningsmasse. Representant fra NAV orienterte om økonomiske forhold 
knyttet til framtidige leietakere og Svendby Bygg Consult AS v/Vidar Svendby presenterte 
foreløpig kalkyle.  

 
Dokumenter som ikke følger vedlagt/Aktuelle lenker: 
PS 15/19 KOM – Framdriftsplan – utbygging av bokollektiv for personer med demens 
 
Saksutredning: 
Utbygging av omsorgsboliger har stått på agendaen i flere år. Første konsept var knyttet til 
kommunens eiendom i Gråbeinstigen, hvor utbygging av ordinære omsorgsboliger, 
dagsenter og et bemannet bokollektiv for personer med demens var utgangspunktet. 
Erfaringer fra dette konseptet var utfordringer knyttet til blanding av brukergrupper og 
samhandling med sjukehjemmet. Videre planlegging ble stoppet her og det ble bestemt at 
konseptet i større grad måtte sette søkelys på synergier og utvikling i tilknytning til 
sjukehjemmet.  

· I første fase skulle det etableres et bokollektiv for demente med 8 plasser 
plassert på vestsiden av sjukehjemmet, men konseptet skulle ta høyde for 
ytterligere utvidelse med 8 plasser.  

· Eksisterende bo- og servicesenter betjenes i dag av hjemmetjenesten og det ble 
foreslått at disse skulle overføres til sjukehjemmet og endre status til bemannede 
omsorgsboliger.  

· Avdelingen i 1. etasje midtfløya på den eldste delen av sjukehjemmet tas ut som 
institusjonsplasser.  



 

 

· Arealene ses i sammenheng med behov for dagsenter, behov for administrative 
arealer for virksomhetene helse og støttetjenesten og muligheter for etablering 
av kommunalt fastlegesenter.  

· Eventuelle investeringer i denne forbindelse må ses i sammenheng med 
restlevetid for eksisterende bygg. 

 
Virksomheten helse meldte relativt tidlig i programmeringsfasen, at 8 plasser i første trinn, 
med stor sannsynlighet ville føre til at deler av institusjonsplassene i eksisterende 
sjukehjem, på grunn av antall brukere ikke kunne tas ut av produksjon.  
Signalene fra prosjektgruppa var at oppdeling i to utbyggingstrinn med relativt kort tid 
mellom realisering, ville være en kostnadsdriver i forhold til totalkostnadene.  
Tiltaket er avhengig av tilskudd fra Husbanken for å kunne realiseres. I starten var det 
usikkerhet om Husbanken ville gi tilsagn for etablering av så vidt mange plasser. Dette ble 
sjekket ut og Husbanken aksepterer etablering av 16 omsorgsboliger i et byggetrinn. 
 
Prosjektgruppa har i tillegg til administrative ressurser bestått av: 
Prosjektleder:                    Svendby Bygg Consult AS v/Martin Berger og Simen Gjelsvik 
Arkitekt:                    Vindveggen Arkitekter AS 
Rådgiver elektro:          Norconsult AS 
Rådgiver geoteknikk:          VSO Consulting 
Landskapsarkitekt:          Berg Landskap og design AS 
 
Programmering av konseptet startet våren 2019 i tett samarbeid med virksomheten helse. 
Ambisjonen i prosjektet var at kostnadsnivået ikke skulle overstige Husbankens 
tilskuddssatser og behovet for kommunal finansiering i utgangspunktet skulle dekkes av 
husleieinntekter. Husbanken gir 45 % tilskudd til bygging av omsorgsboliger begrenset 
oppad til 1,54 millioner kroner per boenhet. 
 
Erfaringer fra tilsvarende prosjekter i våre nabokommuner er at kostnadsnivået ligger over 
Husbankens tilskuddssatser. Første programmering ga et arealbehov på ca. 1 700 kvm i 
selve bokollektivet, eksklusiv boder. Første tilbakemelding fra Husbanken var at konseptet 
lå noe høyt i forhold til areal, både med tanke på brukergruppa, men også i forhold til 
sammenlignbare prosjekter i andre kommuner. Skissene ble sendt tilbake til arkitekt og 
sammen med representanter fra virksomheten helse ble de kvalitetssikret med tanke på 
sambruk av servicearealer, størrelse på felles areal og funksjoner i de enkelte boenhetene. 
 
Konseptet ble redusert med ca. 400 kvm til ca. 1 300 kvm i selve bokollektivet, 60 kvm 
bygges om på eksisterende sjukehjem for å oppfylle arbeidstilsynets krav til garderober for 
ansatte og det etableres 90 kvm med boder for å oppfylle kravene til selvstendig boenhet. 
Konseptet ble presentert for politisk styringsgruppe 18. juni 2020, men det ble ikke fattet 
noen vedtak i denne forbindelse. Kommunestyret vedtok ved behandling av 1. tertial 16. 
juni at styringsgruppa for kommunehus og svømmehall også blir styringsgruppe for 
bygging av bokollektivet. Bestillingen i denne forbindelse var at styringsgruppa sammen 
med HO-utvalget skulle få presentert alternative utbyggingsformer og alternative 
entrepriseformer i eget arbeidsseminar i løpet av august. 
 
Arbeidsseminaret ble avholdt 7. oktober og i tillegg til at konseptet ble gjennomgått, 
orienterte Svendby Bygg Consult AS v/Vidar Svendby om ulike entreprisemodeller og 



 

 

utbyggingsformer. I seminaret orienterte virksomhetsleder på helse om beste effektive 
omsorgsnivå (BEON) og bokollektivets plassering i omsorgstrappa. Den aktuelle 
brukergruppa har en vekst i antall brukere. Etablering av bemannede omsorgsboliger til 
erstatning for ordinære institusjonsplasser er viktig for å sikre et godt tjenestetilbud og en 
bærekraftig økonomi for kommunen. 
 
I boligsosial handlingsplan er det vedtatt at kommunale utleieboliger skal ha gjengs leie. 
Gjengs leie ligger erfaringsmessig litt under markedsleie, men uavhengig av prinsipper er 
det viktig at husleienivået kvalitetssikres mot den aktuelle brukergruppa. NAV v/Rune 
Norgren orienterte på seminaret om grunnlaget for bostøtte og modeller som brukes som 
vurderingsgrunnlag ved vurdering av bokostnader kontra levekostnader. Bokollektivet vil 
ha høy standard i forhold til universell utforming og sikkerhet. Den enkelte boenhet har 
tilgang på tilrettelagte arealer utomhus og fellesarealer. Avhengig av hva som inkluderes i 
husleie (strøm, oppvarming, internett o.l.) vil en akseptabel månedlig husleie for den 
aktuelle brukergruppen ligge på fra 8 500,- og opp mot i overkant av 10 000,-. 
 
Det er per nå ikke utarbeidet et tradisjonelt skisseprosjekt for bokollektivet. Svendby Bygg 
Consult AS har utarbeidet kalkyle med bakgrunn i de skissene som foreligger og brukt 
erfaringer fra tilsvarende prosjekter i regionen. Kalkylen viser at totalkostnaden for 
prosjektet nå er 80,3 millioner kroner inkludert moms. Moms utgjør ca. 16 millioner 
kroner, Husbankens tilskudd for 16 boenheter er 24,64 millioner kroner og det er avsatt i 
overkant av 10 millioner kroner til forventede tillegg og uforutsatte kostnader. 
 
I forhold til framdrift vil en politisk aksept av konsept og finansiering nå, føre prosjektet 
videre til forprosjekt og utarbeiding av anbudsdokumentasjon. Byggetiden er stipulert til 
ca. 16 måneder og bokollektivet kan stå klar for innflytting ved årsskiftet 2022/23. 
 
Vurdering: 
Konseptet har nå vært igjennom en kvalitetssikring i forhold til programmering og 
konseptet er så langt godkjent av Husbanken. Kvalitetssikringen av arealer sammen med 
virksomheten helse har redusert behovet med i underkant av 400 kvm. Det vurderes at 
ytterligere reduksjon i arealer nå blir utfordrende i forhold til de kvaliteter et slikt prosjekt 
bør ha. 
 
Det er viktig at prosjektet realiseres med tanke på de strategiske grepene virksomheten 
helse legger til grunn for framtiden. Etablering av bokollektivet og oppgradering av bo- og 
servicesenteret til omsorgsboliger sikrer at vi har et tjenestetilbud mellom ordinær bolig 
og institusjonsplass. Pleiefaktoren i en omsorgsbolig er erfaringsmessig under halvparten 
av pleiefaktoren på en institusjonsplass og gjør kommunen i stand til å ivareta flere 
brukere. 
 
Utfasing av 19 institusjonsplasser på den gamle midtfløya gjennomføres uten at 
ressursbruken øker med tanke på å betjene 36 omsorgsboliger, dette inkluderer også 
styrking av betjeningen på natt. I tillegg kan det frigjøres 2,7 årsverk i hjemmesykepleien, 
som i dag betjener de 20 leilighetene i bo- og servicesenteret.   
 
Lokaliseringen av tiltaket i nærhet til sjukehjemmet er gunstig med tanke på sambruk av 
fellesfunksjoner og etablert infrastruktur. Kommunen eier fortsatt arealer innenfor 
områdeplanen for Nannestad sentrum og kan utnytte disse på et senere tidspunkt. 



 

 

 
Bokollektivet er organisert som bofelleskap med 4 beboere per fellesareal. I 
utgangspunktet er bokollektivet tilrettelagt for personer med demens, men utformingen 
åpner også for at andre brukergrupper ved behov kan få et tilbud. 
 
De kalkulerte kostnadene ligger noe i overkant av forventningene tidligere i prosjektet. 
Tilskuddet fra Husbanken dekker opp til 45 % av totalkostnadene med en makspris per 
boenhet på 1,54 millioner kroner. Med en totalkostnad på 80,3 millioner kroner vil 
Husbankens tilskudd på 24,64 millioner kroner utgjøre i overkant av 30 %. Totalkostnaden 
gir en kvadratmeterpris på i underkant av 60 000,- og det er høyt, men i tråd med 
tilsvarende prosjekter i regionen. Noe av forklaringen er at det i motsetning til ordinære 
leiligheter er en større andel tekniske anlegg. Bygget er i to etasjer med heis, bygget er 
universelt utformet og hver boenhet har opplegg for takheiser. Bygget er fullsprinklet for å 
forebygge brannrisiko og tilrettelagt for bruk av velferdsteknologi.  
Byggherrekostnadene er kalkulert til i underkant av 10 millioner kroner og utgjør en 
relativt høy andel av totalkostnaden. 
 
Kommunedirektøren vil likevel anbefale at prosjektet går over i forprosjektfasen nå. 
Kvalitetssikring av programmeringen har gitt en besparelse på ca. 400 kvm, lokaliseringen 
gir merverdi i forhold til andre lokaliseringer og det er et viktig tjenestetilbud som 
etableres. 
 
Økonomien i prosjektet ligger ikke først og fremst i husleiefinansieringen. Kostnaden 
kommunen må finansiere er ca. 40 millioner kroner, det forutsetter at 
momskompensasjonen blir i prosjektet og ikke finansierer øvrige investeringstiltak. Dette 
gir en kostnad på ca. 2,5 millioner kroner per boenhet og med 4 % rente tilsvarer det en 
husleie på ca. 8 500,-/mnd. I tillegg vil det tilkomme kostnader til service og vedlikehold. 
 
I den grad det skal settes søkelys på effektiviseringsgrep ligger dette på tjenestesiden. 
Tiltaket vil understøtte en strategi hvor brukerne er herre i eget liv, hvor etablering av 36 
omsorgsboliger i tilknytning til sjukehjemmet er et avgjørende element for å gi en 
kvalitativ tjeneste i tråd med brukernes ønsker. Utfasing av 19 institusjonsplasser er i tråd 
med virksomhetens mål, og ressursene her overføres til omsorgsboligene. I tillegg vil 
tiltaket frigjøre ca. 2,7 årsverk i hjemmesykepleien, slik at flere brukere kan ivaretas her.  
   
   
Økonomiske konsekvenser: 
Økonomiske konsekvenser er kommentert under vurderinger. 
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
Mål for utbyggingsprosjektet med hensyn på klima tas inn som eget tema i forprosjektet. 
Tiltaket ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og forutsettes tilkoblet 
fjernvarmenettet. Materialvalg i tiltaket må vurderes opp mot byggets formål og med 
hensyn på livssykluskostnader. Ombruk av materialer vurderes ikke fordi tiltaket er 
nybygg. 
 
I forhold til miljø og naturmangfold ligger tiltaket innenfor område avsatt til offentlig 
tjenesteyting og sentralt i Nannestad sentrum. Bygdas beste kollektivtilbud betjener 
området og legger til rette for at medarbeidere og besøkende kan benytte 



 

 

kollektivtransport. 
Det etableres egne sansehager i tilknytning til prosjektet. Disse bør utformes slik at 
hensynene til pollinerende insekter ivaretas. 
 

 
 


