
 
 Møteprotokoll 
 

 
 

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget 
Møtested: Fjernmøte via Teams 
Dato: 30.11.2020 
Tid: Kl. 08:30 – 09.46 

 
 
Faste medlemmer som møtte: Funksjon Parti 
Tor Øyvind Hansen Leder AP 
Thomas Kahn Nestleder Nb 
Gina Skrivlien Thue Medlem AP 
Hans Mikal Holter Medlem SP 
Håkon Snortheim Medlem H 
Kjell Arne Lilleås Medlem FrP 
Terje Aadne Medlem KrF 
 
Fra administrasjonen møtte: Stilling 
Eva H. Jonskås Virksomhetsleder Skole 
Hallgeir Garmo Rådgiver Kultur 
Kari Hamre Storholm Virksomhetsleder Barnehage 
Ronny Nilsen Virksomhetsleder Kultur 
 
Møtet ble satt kl. 08:30 med 6 av 7 medlemmer. 
Terje Aadne kom inn i møtet kl. 08.40. Møtet fortsatte med 7 av 7 medlemmer. 
 
Orientering: 
- Holter kulturhus v/Thomas Kleven Eek og Mads Guldbekkhei 
- ACOS møteportal for folkevalgte v/sekretariatsleder Maren Langlo 
 
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. 
 
Innkalling og dagsorden godkjent.  
 
Underskrift: 
Det bekreftes at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. 
 
 
Ordførerens kontor, 30.11.2020  
 
 
Tor Øyvind Hansen 
Utvalgets leder 
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PS 20/56 REFERATSAKER 
 
Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturutvalget 30.11.2020  
 
Behandling: 
Tilleggsforslag på vegne av AP, SP og Nb, foreslått av Tor Øyvind Hansen, Arbeiderpartiet 
 

1. Referatsaker tas til orientering. 
2. Kommunedirektøren bes før neste møterunde avklare spørsmål fra ungdomsrådet angående 

mer opplæring av rådet og eventuell talerett i kommunestyret. 
3. Kommunedirektøren bes kontrollere at møteplan, kontaktpersoner og innspillsfrist til 

Trafikkgruppemøte for 2021 gjøres kjent for alle skoler og barnehager. 
 
 
Kommunedirektørens forslag med tilleggsforslag fremmet av Tor Øyvind Hansen (AP) på vegne av AP, 
SP og Nb enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + KrF 1). 
 
 
 
OK - 20/56 Vedtak: 
 

1. Referatsaker tatt til orientering. 
2. Kommunedirektøren bes før neste møterunde avklare spørsmål fra ungdomsrådet angående 

mer opplæring av rådet og eventuell talerett i kommunestyret. 
3. Kommunedirektøren bes kontrollere at møteplan, kontaktpersoner og innspillsfrist til 

Trafikkgruppemøte for 2021 gjøres kjent for alle skoler og barnehager. 
 
Tor Øyvind Hansen 
Utvalgets leder 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
Runar Nilsen 
Kst. kommunedirektør 
  



 

 

 

PS 20/57 Rullering av handlingsprogram til Kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet, 
samt tildeling av kommunale tilskudd fra idretts- og kulturanleggsfondet 
 
Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturutvalget 30.11.2020  
 
Behandling: 
Endringsforslag på vegne av AP, SP og Nb, foreslått av Tor Øyvind Hansen, Arbeiderpartiet 
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. 
 
 
Endringsforslag fremmet av Tor Øyvind Hansen (AP) på vegne av AP, SP og Nb enstemmig vedtatt (AP 
2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + KrF 1). 
 
OK - 20/57 Innstilling til formannskapet: 
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 
 

PS 20/58 Midler til alternative opplæringsarenaer 
 
Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturutvalget 30.11.2020  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + KrF 1). 
 
 
 
OK - 20/58 Innstilling til kommunestyret: 

 
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 K. Jonskås 
Kst. kommunedirektør                                                          Virksomhetsleder Skole 
 
 
 
 

PS 20/59 Midtbygda barnehage - Kapasitetsutvidelse 
 
Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturutvalget 30.11.2020  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + KrF 1). 
 
OK - 20/59 Innstilling til 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). 

Tor Øyvind Hansen 
Utvalgets leder 
 
 

 
 
 

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                                                                            Bente Yvonne Moe Huseby 
Kst. kommunedirektør                                                          Virksomhetsleder Kommunal drift 
 
 
 

PS 20/60 Godkjenning av Midtbygda barnehage etter lov om barnehager 
 
Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturutvalget 30.11.2020  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + KrF 1). 
 
 
 
OK - 20/60 Vedtak: 

 
Med hjemmel i lov om barnehager med forskrifter godkjennes Midtbygda barnehage, avdeling 
Prestmosvegen 3 som heldags barnehage for barn i alderen 0-5 år. Eier er Nannestad kommune. 
 
Barnehagens godkjente innendørs netto leke- og oppholdsareal: 361 kvm. 
Maksimalt antall barn, hvis alle er over 3 år: 90. 
Utendørs leke- og oppholdsareal: 3115 kvm. 
 
Midtbygda barnehage består i tillegg av en avdeling i Mikkel Revs veg 22. Denne er godkjent etter lov 
om barnehager 15.06.04 med innvendig netto leke- og oppholdsareal på 152,6 kvm. 
 
Nannestad kommune er som eier ansvarlig for at driften til enhver tid tilfredsstiller krav i gjeldende 
lov, forskrifter og retningslinjer. 
 
Tor Øyvind Hansen 
Utvalgets leder 
 



 

 

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i lov om barnehager med forskrifter godkjennes Midtbygda barnehage, avdeling 
Prestmosvegen 3 som heldags barnehage for barn i alderen 0-5 år. Eier er Nannestad kommune. 
 
Barnehagens godkjente innendørs netto leke- og oppholdsareal: 361 kvm. 
Maksimalt antall barn, hvis alle er over 3 år: 90. 
Utendørs leke- og oppholdsareal: 3115 kvm. 
 
Midtbygda barnehage består i tillegg av en avdeling i Mikkel Revs veg 22. Denne er godkjent etter lov 
om barnehager 15.06.04 med innvendig netto leke- og oppholdsareal på 152,6 kvm. 
 
Nannestad kommune er som eier ansvarlig for at driften til enhver tid tilfredsstiller krav i gjeldende 
lov, forskrifter og retningslinjer. 
 
 
Runar Nilsen                                                                            Kari Hamre Storholm 
Kst. kommunedirektør                                                          Virksomhetsleder Barnehage 
 
 
 

PS 20/61 Høringsliste per 121120 - orienteringssak til innstillingsutvalgene 
 
Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturutvalget 30.11.2020  
 
Behandling: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + KrF 1). 
 
OK - 20/61 Vedtak: 

 
Vedlagte høringsliste tatt til orientering. 
 
Tor Øyvind Hansen 
Utvalgets leder 
 
 
 
 
 
 

Ordførerens forslag til vedtak: 
Vedlagte høringsliste tas til orientering. 
 
 
Hans Thue 
Ordfører 
 
 

PS 20/62 Oppvekst- og kulturutvalgets årshjul - til behandling 30.11.2020 



 

 

 
Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturutvalget 30.11.2020  
 
Behandling: 
Forslag på vegne av AP, SP og Nb, foreslått av Tor Øyvind Hansen, Arbeiderpartiet 

· Årshjulet for 2021 videreføres etter samme mal som tidligere 
· Februarmøtet: Orientering Eidsivatinget ved Rolf Thon 
· Til møtene i mars og oktober: Muntlig orientering fra administrasjonen om status i 

pågående bygg- og utvidelsesprosjekter som tilhører utvalgets ansvarsområde.  
· Representanter fra Ungdomsrådet og EKOM inviteres til en orientering i aprilmøtet for 

å orientere om erfaringer knyttet til skolegang under koronaperioden og/eller 
presentere andre aktuelle problemstillinger blant barn og unge de selv mener bør 
belyses. 

Innspill i møtet: 
Februarmøtet: Ønsker sak om kulturkort og ny søknad. 
Befaringer: Ønsker å besøke idrettsanlegg når smittesituasjonen tilsier det. Forslag: Åslia og Bjerke 
stadion. 
 
 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + KrF 1). 
 
 
 
 
OK - 20/62 Vedtak: 

· Årshjulet for 2021 videreføres etter samme mal som tidligere 
· Februarmøtet: Orientering Eidsivatinget ved Rolf Thon 
· Til møtene i mars og oktober: Muntlig orientering fra administrasjonen om status i 

pågående bygg- og utvidelsesprosjekter som tilhører utvalgets ansvarsområde.  
· Representanter fra Ungdomsrådet og EKOM inviteres til en orientering i aprilmøtet for 

å orientere om erfaringer knyttet til skolegang under koronaperioden og/eller 
presentere andre aktuelle problemstillinger blant barn og unge de selv mener bør 
belyses. 

Innspill i møtet: 
Februarmøtet: Ønsker sak om kulturkort og ny søknad. 
Befaringer: Ønsker å besøke idrettsanlegg når smittesituasjonen tilsier det. Forslag: Åslia og Bjerke 
stadion. 
 
Tor Øyvind Hansen 
Utvalgets leder 
 
 
 
 
 

Ordførerens forslag til vedtak: 
Oppvekst- og kulturutvalget ønsker følgende justeringer i årshjulet: 
 
 
Hans Thue 
Ordfører 
 
 


