Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Fjernmøte via Teams
02.12.2020
Kl. 08:30 – 10:43

Faste medlemmer som møtte:
Hans Thue
Karl Arne Leivestad
Hege Kristiansen Nettum
Morten Marthinsen
Christian Bendz
Arild Hemstad
Karl Henrik Laache

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Fra administrasjonen møtte:
Anne Line Gjersum
Cecilie Bjerkli Stokstad
Maren Langlo
Marit Walle
Runar Nilsen
Rune Storstein

Parti
AP
SP
AP
Nb
H
FrP
V
Stilling
kst. virksomhetsleder
konst. stabsleder økonomi og styring
sekretariatsleder
Ass. rådmann
Kst. kommunedirektør
stabsleder

Møtet ble satt kl. 08:30 med 7 av 7 medlemmer.
Grunnet koronasituasjonen ble møtet avholdt som et fjernmøte via Teams med hjemmel i
koml. § 11-7 og reglement for fjernmøter i Nannestad kommune 2020 - 2023.
Orienteringer:
Acos møteportal v/sekretariatsleder Maren Langlo
Prosessplan for reorganisering av forebyggende helsvern v/Kst. virksomhetsleder
forebyggende helsevern Anne Line Gjersum

Innkalling og dagsorden godkjent.
Underskrift:
Det bekreftes at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

Ordførerens kontor, 02.12.2020

Hans Thue
ordfører

Saksliste
Saksnr.
PS 20/118

Sakstittel
REFERATSAKER

PS 20/119

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

PS 20/120
PS 20/121
PS 20/122

Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - Fastsetting av
valgdag
Finansreglement Nannestad kommune

PS 20/123

Forskriftsrapporter

PS 20/124

Rebudsjettering og budsjettjustering av investeringer i
2020
Økonomisk månedsrapportering for september og
oktober 2020
Nannestad kommune en Trafikksikker kommune

PS 20/125
PS 20/126
PS 20/127
PS 20/128

Høringsliste per 121120 - orienteringssak til
innstillingsutvalgene
Formannskapets årshjul - til behanding 02.12.2020

PS 20/130

Etablering av småhus i Nannestad sentrum

PS 20/131

Utbygging av bokollektiv

PS 20/132

Prosessplan for reorganisering av Forebyggende
Helsevern
Etiske retningslinjer for Nannestad kommune 2020-2024

PS 20/133
PS 20/134

Orientering vedrørende opsjonsavtale Nannestad
sentrum

PS 20/118 REFERATSAKER
Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Protokolltilførsel RS sak 20/69, foreslått av Christian Bendz, Høyre
Det er ikke tilfredsstillende at protokoll fra møte i politiråd kommer så sent fram til politisk
behandling. Nytt møte har allerede blitt avholdt 02.11.20. Møteprotokoll fra politiråd skal
foreligge så snart som mulig etter avholdt møte. Høyre mener at SLT-koordinator stilling skal
være på strategisk leder nivå, og ikke tillegges utekontakter, da det bidrar til å svekke den
operative rollen utekontakter har.
Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + V 1).
FS - 20/118 Vedtak:
Referatsaker tatt til orientering.
Protokolltilførsel RS sak 20/69:
Det er ikke tilfredsstillende at protokoll fra møte i politiråd kommer så sent fram til politisk
behandling. Nytt møte har allerede blitt avholdt 02.11.20. Møteprotokoll fra politiråd skal
foreligge så snart som mulig etter avholdt møte. Høyre mener at SLT-koordinator stilling skal
være på strategisk leder nivå, og ikke tillegges utekontakter, da det bidrar til å svekke den
operative rollen utekontakter har.
Hans Thue
ordfører

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Referatsaker tas til orientering.
Runar Nilsen
Kst. Kommunedirektør

PS 20/119 Rullering av handlingsprogram til Kommunedelplan for idrett- og fysisk
aktivitet, samt tildeling av kommunale tilskudd fra idretts- og kulturanleggsfondet
Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Endringsforslag i kulepunkt 3 og 4, foreslått av Arild Hemstad, Fremskrittspartiet
Pkt 3 :
Det avsettes inntil 250 000 kr fra driftsbudsjettet til idretts- og kulturanleggsfondet.
Idretts- og kulturanleggfond tilføres kr 3.000.000,- for å imøtekomme eksisterende søknader
samt kunne ivareta nye søknader. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
Pkt 4 :
Fra idretts- og kulturanleggsfondet tildeles kommunalt tilskudd til følgende søkere:
Bjerke IL Fotball – Bjerke stadion lager- og garasjebygg – kr 128.500,Oppstart av arbeidet med etablering av gressbaner 3,4 og 5 til Bjerke IL fotball støttes med
kr 450.000,-

Tilleggsforslag, foreslått av Karl Henrik Laache, Venstre
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.
Endringforslaget fremmet av Arild Hemstad (FrP) punkt 3
5 representanter stemte mot (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1)
2 representanter stemte for (FrP 1 + V 1) og forslaget falt.
Endringforslaget fremmet av Arild Hemstad (FrP) punkt 4
5 representanter stemte mot (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1)
2 representanter stemte for (FrP 1 + V 1) og forslaget falt.
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 +
V 1).
Tilleggsforslaget fremmet av Karl Henrik Laache (V) enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 +
H 1 + FrP 1 + V 1).
FS - 20/119 Innstilling til kommunestyret:
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
Kst. Kommunedirektør

Ronny Nilsen
Virksomhetsleder kultur

PS 20/120 Midtbygda barnehage - Kapasitetsutvidelse
Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Motforslag i pkt 2, foreslått av Arild Hemstad, Fremskrittspartiet
Midtbygda barnehage utvides med 2 avdelinger, slik at kapasiteten med nedleggelse av lille
midtbygda barnehage ivaretas innenfor samme barnehage. Fremtidig kapasitetsbehov følges
opp i strategisk plan om barnehagestruktur, hvor samlet tilgjengelig kapasitet i
kommunesenteret sees samlet, og hvor fremtidig planlagt barnehage innenfor
Engelsrudhagen inngår som en del av kapasitetsbyggingen.
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling:
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).

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling punkt 1 enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1
+ FrP 1 + V 1).
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling punkt 2 ble satt opp mot forslaget fremmet av Arild
Hemstad (FrP).
5 representanter stemte for oppvekst- og kulturutvalgets innstilling (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + V 1)
som ble vedtatt.
2 representanter stemte for (FrP 1 + H 1) motforslaget som falt.
FS - 20/120 Innstilling til kommunestyret:
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

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
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).
Runar Nilsen
Kst. kommunedirektør

PS 20/121 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - Fastsetting av valgdag
Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + V 1).
FS - 20/121 Innstilling til kommunestyret:
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

PS 20/122 Finansreglement Nannestad kommune

Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Tilleggsforslag, foreslått av Arild Hemstad, Fremskrittspartiet
Finansreglementets pkt 7.1 tillegges nytt kulepunkt
Det etableres rammer for finansiell risiko på porteføljebasis, slik at likviditeten ikke utfordres
(jmf. kommuneloven §14-13 1.ledd).
Kommuedirektørens forslag enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + V 1).
Tilleggforslaget fremmet av Arild Hemstad (FrP) enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1
+ FrP 1 + V 1).

FS - 20/122 Innstilling til kommunestyret:
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
Kst. kommunedirektør
PS 20/123 Forskriftsrapporter
Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + V 1).

FS - 20/123 Innstilling til kommunestyret:
Forskriftsrapportene vedtas i samsvar med vedlegg.
Hans Thue
ordfører

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forskriftsrapportene vedtas i samsvar med vedlegg.

Runar Nilsen
Kst. kommunedirektør

PS 20/124 Rebudsjettering og budsjettjustering av investeringer i 2020
Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + V 1).

FS - 20/124 Innstilling til kommunestyret:
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
Kst. kommunedirektør

PS 20/125 Økonomisk månedsrapportering for september og oktober 2020
Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Kommunedirekørens forslag enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + V 1).

FS - 20/125 Vedtak:
Månedsrapportering for september og oktober 2020 tatt til orientering.
Hans Thue
ordfører

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Månedsrapportering for september og oktober 2020 tas til orientering.

Runar Nilsen
Kst. kommunedirektør

PS 20/126 Nannestad kommune en Trafikksikker kommune
Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Motforslag - Nannestad kommune - en Trafikksikker kommune, foreslått av Christian Bendz,
Høyre
1. Formannskapet ser det som uheldig at arbeidet med Trafikksikker kommune er forsinket
og satt på vent.
2. Kommunedirektøren bes snarest besette den 50% stillingen som skal arbeide med
trafikksikkerhet. Kostnad dekkes om nødvendig fra disposisjonsfond.
3. Arbeidet med Trafikksikker kommune påbegynnes straks 50% ressurs stilling er på plass,
ny sak fremmes snarest mulig til politisk behandling.
Kommunedirektørens forslag satt opp mot forslaget fremmet av Christian Bendz (H).
6 representanter stemte for kommunedirektørens forslag (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + V 1) som ble
vedtatt.
1 representant stemte for forslaget fremmet av Christian Bends (H 1) som falt.
FS - 20/126 Vedtak:
1. Kommunestyret tar til etterretning at arbeidet med å gjøre Nannestad kommune til en
trafikksikker kommune er forsinket.
2. Administrasjonen fremmer sak når arbeidet er sluttført.
Hans Thue
ordfører

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar til etterretning at arbeidet med å gjøre Nannestad kommune til
en trafikksikker kommune er forsinket.
2. Administrasjonen fremmer sak når arbeidet er sluttført.

Runar Nilsen
Kst. Kommunedirektør

PS 20/127 Høringsliste per 121120 - orienteringssak til innstillingsutvalgene

Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Kommunedirekørens forslag enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + V 1).
FS - 20/127 Vedtak:
Vedlagte høringsliste tatt til orientering.
Hans Thue
ordfører

Ordførerens forslag til vedtak:
Vedlagte høringsliste tas til orientering.

Hans Thue
ordfører

PS 20/128 Formannskapets årshjul - til behanding 02.12.2020
Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Formannskapet ønsker følgende justeringer i årshjulet:
Ingen per nå.

FS - 20/128 Vedtak:
Formannskapet ønsker følgende justeringer i årshjulet:
Ingen per nå.
Hans Thue
ordfører

Ordførerens forslag til vedtak:
Formannskapet ønsker følgende justeringer i årshjulet:

Hans Thue
ordfører

PS 20/130 Etablering av småhus i Nannestad sentrum
Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 +
V 1).

FS - 20/130 Innstilling til kommunestyret:
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
Kst. kommunedirektør

PS 20/131 Utbygging av bokollektiv
Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 +
V1
FS - 20/131 Innstilling til kommunestyret:
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
Kst. kommunedirektør

PS 20/132 Prosessplan for reorganisering av Forebyggende Helsevern

Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling
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.

Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + V
1).

FS - 20/132 Innstilling til kommunestyret:
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

PS 20/133 Etiske retningslinjer for Nannestad kommune 2020-2024
Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Administrasjonsutvalges innstilling
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nannestad kommune gjeldende 2020-2024
vedtas.

Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + V
1).
FS - 20/133 Innstilling til kommunestyret:
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

Kst. kommunedirektør

PS 20/134 Orientering vedrørende opsjonsavtale Nannestad sentrum
Saksprotokoll i Formannskapet 02.12.2020
Behandling:
Kommunedirektørens forslag enestemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + V 1).

FS - 20/134 Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar til etterretning at forhandlingene er avsluttet uten resultat.
Administrasjonens fullmakt til videre forhandlinger trekkes tilbake.
Hans Thue
ordfører

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar til etterretning at forhandlingene er avsluttet uten resultat.
Administrasjonens fullmakt til videre forhandlinger trekkes tilbake.
Runar Nilsen
Kst. kommunedirektør

