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Behandling:
Følgende forslag ble fremmet av Karl Henrik Laache på vegne av posisjonen (AP, Krf og V):
I tillegg til rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering om at det bør arbeides systematisk
gjennom året med sikte på å nå målet om netto driftsresultat på 1,75 prosent. Som et ledd i
dette arbeidet sendes månedsrapportene rutinemessig til formannskapet og rådmannen
rapporterer på driftsregnskapet i hvert møte.
2. Det er viktig at tillitsvalgtapparatet involveres i budsjettprosessene. Dette gjelder de
hovedtillitsvalgte, men også de lokale tillitsvalgte. Kommunestyret ber rådmannen
systematisere dette og legge det inn i nye rutiner når det nå foretas en gjennomgang av
budsjettprosessen.
3. Kommunestyret ser seg ikke tjent med bruk av bemanningsselskaper for å dekke
vikarbehov, da dette gir økte kostnader, og kan svekke vikarenes rettigheter til tilsetting.
4. Kommunestyret ber rådmannen om at konsekvensene av nye bemanningsnormer i skole og
barnehage og pedagognorm i barnehager rapporteres på hensiktsmessig måte til OKutvalget, for eksempel i tilstandsrapport for skolen og for barnehagene i årsmeldingen.

5. Kommunen som skoleeier har plikt i hht opl. §13-10 til å ha et forsvarlig system for
oppfølging av om lover og forskrifter overholdes. Det tas inn et eget punkt om dette i
skolenes tilstandsrapport.
6. Rådmannen bes utrede etablering av vikarpooler for skole, barnehage og SFO. Utviklingen
av et slikt tiltak skal skje i nært samarbeide med de ansattes organisasjoner. Det bør også
vurderes om man er tjent med samarbeid med enkelte nabokommuner.
7. Rådmannen bes 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. Utviklingen av tiltaket skal skje i nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.
Det kan vurderes om man er tjent med samarbeid med enkelte nabokommuner.
8. Barnevernet må ha ressurser til å gi utsatte barn og familier den hjelp som er nødvendig.
Samtidig er det viktig å se hen til positive erfaringer i andre barneverntjenester som har
kombinert kvalitativt gode tjenester med et lavere ressursforbruk. Formannskapet forutsettes
å gjennomføre slike vurderinger i nært samarbeid med rådmannen og barneverntjenesten.
Det forventes i den sammenheng også at det lages en strategi for tverrfaglig samarbeid
vedrørende «tidlig inn» og forebygging.
9. Når den eksterne gjennomgangen av tjenestene til psykisk utviklingshemmede er
gjennomført skal det gjennomføres en vurdering av den administrative plasseringen av
oppfølgingstjenesten, rustjenesten og tjenesten for psykisk helse. Herunder kan det vurderes
behov for en ny virksomhetslederstilling.
10. I løpet av første halvår 2019 vurderes organisasjonsstrukturen i Nannestad kommune. I tråd
med reglementet skal eventuelle endringer behandles av administrasjonsutvalget før
gjennomføring.
11. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp startlån på inntil 30 millioner kroner i Husbanken. I
første møterunde i 2019 legges det fram sak om innhold i og praktisering av lokalt regelverk
for tildeling av startlån.
12. Fremdriftsplan for utbygging av bemannede omsorgsboliger for demente, på tomt vest for
sansehagen, legges fram i første møterunde i 2019.
13. Det avsettes inntil kr 100.000 til etablering av pergolaer eller lignende som gjør
uteområdene ved sykehjemmet mer anvendelige og væruavhengige.
14. Rådmannen bes legge fram en egen sak om hvordan kommunen i samarbeid med
frivilligheten ytterligere kan motvirke ensomhet blant hjemmeboende eldre.
15. Oppjustering av Teiealleen fremskyndes i forhold til rådmannens forslag i
investeringsbudsjettet.
16. I den praktiske oppfølgingen av boligsosial handlingsplan bes rådmannen prioritere oversikt
over og planer for boliger for unge funksjonshemmede.

17. Byggeprosjekter
a. Prosjektering av svømmehallen startes høsten 2019 med sikte på ferdigstillelse i
2022. Svømmehallen må inneholde 25 m treningsbasseng og et opplæringsbasseng
med hev- og senkbar bunn.
b. Kommunestyret velger alternativet med samlokalisering av kommunale tjenester i
tilknytning til dagens kommunehus med et frittstående bygg på østsiden av
eksisterende bygning. Sammenkoblingen mellom gammelt og nytt bygg må ses i
sammenheng med en ny inngang vendt nordover og muligheten for sambruk av
lokaler. Bygget dimensjoneres slik at alle relevante kommunale kontorer lokaliseres
der.
c. Biblioteket lokaliseres i nybygget med inngang fra nord og med god kontakt med
kulturhuset. Lokalene tilrettelegges for meråpent bibliotek og kulturarena. Dette må
også sees i sammenheng med rehabilitering og utvikling av kulturdelen av
kommunehuset. Det utredes om det kan være aktuelt å utnytte tak eller deler av den
tilgjengelige tomta til boliger.
d. Kulturtorget forutsettes ferdigstilt innen utgangen av 2019. Planleggingen må skje i
nært samarbeid med brukerne. Fremdriftsplan og øvrige nødvendige vedtak for å
sikre denne fremdriften skal senest fremmes til politisk godkjenning i første
møterunde 2019.
e. Parallelt med dette utredes plassering av legesenter, fysioterapi og helsestasjon.
f. Framdriftsplan for prosjektene legges fram for formannskapet i første møterunde i
2019.
g. Det opprettes en politisk styringsgruppe med ordfører, leder av HO, leder av OK og
en fra opposisjonen for byggeprosjektene.
h. Rådmannen bes vurdere om man har tilstrekkelig kapasitet innen prosjektledelse og
delvis se en styrkning av dette opp mot øvrig ressurssituasjon. Kommunestyret er
også innforstått med at det kan være formålstjenlig å leie inn slik kompetanse på det
enkelte prosjekt.
18. Beslutning om utvidelse av Maura skole og Preståsen skole må basere seg på
kvalitetssikrede elevtall. Disse tallen vi i stor utstrekning bli påvirket av hvilken utbygging
som regionale myndigheter og eventuelt kommunaldepartementet vil tillate. Derfor må
beslutningene vente til kommuneplanens arealdel er endelig avklart med overordnede
myndigheter. Det legges til grunn at spørsmålet behandles i strategiplanen for skolekapasitet
og skolestruktur i løpet av første halvår 2019. I denne saken vurderes også dagens
skolelokaler, med forslag til tiltaksplan. Den foreslåtte bevilgningen til utvidelse av Maura
skole i 20121 og 2022 beholdes.
19. FNs bærekraftmål skal være styrende for Nannestad kommune i perioden. Dette forutsetter
at det gjøres en systematisk gjennomgang av målstrukturen med sikte på å innarbeide den i
kommunens planverk. Når det gjelder klima og miljømål for kommunens egen virksomhet
legges spesielt vekt på følgende:
a. Alle nye bygninger skal planlegges med lavest mulig klimaavtrykk. Opprustningen
av gamle bygninger skal så langt det er økonomisk forsvarlig bringes opp på en god
standard med hensyn til energibruk.

b. Det gjøres også en vurdering av om merkostnaden med installasjon av solceller og
solfangere på kommunale bygg er forsvarlig.
c. I all saksbehandling forut for politiske vedtak skal det gjøres en vurdering av
konsekvensene for klima, miljø og naturmangfold. Dette legges inn som fast punkt i
malen for saksfremlegg.
d. I tråd med tidligere vedtak skal kjøretøyparken til kommunen konverteres til
nullutslipp i takt med utskiftingen av kjøretøy.
e. For tunge kjøretøy der el-teknologi ikke ennå er et reelt alternativ, vurderes det om
det er mulig å bruke bærekraftig biodrivstoff uten palmeolje.
20. Kommunen forsøker å initiere elbil- og elsykkeldelingsordninger i Teiebyen og Maura,
gjerne i samarbeid med utbyggere og Ruter.
21. Det vurderes hvordan vi kan kreve grønne tak på utbyggingsprosjekter, særlig i tettbygde
strøk. Sak om dette fremmes for kommunestyret via Plan- og utviklingsutvalget og Klimaog miljøutvalget. Saken må ta høyde for at unntak kan gis dersom utbygger ønsker å legge
solceller eller lignende på taket i stedet.
22. Det opprettes en 20 % stilling i kulturetaten i tilknytning til Nannestad bygdemuseum.
Stillingen må også sees i sammenheng med en forventing til et nært samarbeid med
historielaget og andre viktige aktører i lokalmiljøet. Stillingen videreføres i perioden.
23. Biblioteket tilføres en 50 % stillingsressurs, primært for å øke åpningstiden og styrke
samarbeidet med skolene. Stillingen videreføres i perioden.
24. Biblioteket starter opp med utlån av verktøy/toolpool første halvår 2019. Ordningen
evalueres og vurderes utvidet etter to år. Det gjøres en vurdering av om tiltaket kan gjøres i
samarbeid med Frivilligsentralen.
25. Det bevilges inntil 100.000 kr. til to pianoer til kulturskolen.
26. Det bevilges inntil kr 100.000 til elevrettet aktivitet i forbindelse med neste års markeringer
av kulturskolens femtiårsjubileum.
27. Kommunestyret legger til grunn at sak om digitale hjelpemidler for elevene i barneskolen
legges fram til politisk behandling i 2019. Saken bør delvis baseres på erfaringer i
forbindelse med at ungdomsskoleelevene nå har fått hver sin PC.
28. Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling er under omlegging på grunn av
etableringen av Viken. Kommunestyret er bekymret for om dette kan føre til en forringelse
av utviklingen i Nannestad og ber rådmannen rapportere synlige konsekvenser i løpet av 1.
kvartal 2019.
29. Rådmannen legger fram en sak med sikte på å redusere prisforskjellene mellom begravelse
og kremasjon.

30. Ordføreren oppretter en arbeidsgruppe som skal arbeide fram forslag til forskjønnelse av
Nannestad sentrum.
31. Kommunestyret viser til vedtak i handlingsplanen 2017
a. Punkt 3 - om daglig måltid innen rus og psykisk helse, og forutsetter at dette
imøtekommes snarest med servering av mat fra sykehjemmets kjøkken.
b. Punkt 6 – sak om forebyggende tiltak i ungdomsmiljøet, der en forventer at sak
legges fram snarest og kommunestyret imøteser at det etableres en dialog med
ungdomsrådet om temaet.
c. Punkt 21 – der ØRIK bes om å synliggjøre hvordan det interkommunale
innkjøpssamarbeidet kan tilpasses moderne klima- og miljøpolitikk og der
kommunestyret forventer en snarlig tilbakemelding fra ØRIK. Klimakonsekvenser
skal synliggjøres tydelig i innkjøp.
d. Punkt 22 – der det forventes at rådmannen innlemmer en bærekraftsrapport i
fremtidige handlingsplaner. Bærekraftrapport/klimabudsjett for 2019 legges fram i
første kvartal 2019.
32. Foreslåtte driftstiltak i punktene 13, 24, 25, 27, 28, finansieres ved at avsetning til fritt
disposisjonsfond reduseres fra 2.079.000 kroner til 1.429.000 kroner.
Følgende forslag ble fremmet av Hans Holmgrunn på vegne av Høyre:
Høyre takker rådmannen for et godt fremlagt budsjett og handlingsprogram som bidrar til en god
forutsigbarhet for både 2019 og handlingsperioden 2019-2022. Høyre er derimot ikke enig i
rådmannens prioriterte investeringer og rekkefølgen dette gjøres i. Derfor fremmer Høyre et
alternativt investeringsbudsjett for handlingsperioden 2019-2022 med utgangspunkt i rådmannens
forslag. Det interessante er at Høyres forslag bidrar til en raskere gjennomføring, samt mindre bruk
av investeringsmidler. I likhet med tidligere, anser Høyre det som uaktuelt å innføre eiendomsskatt,
da dette etter vår oppfatning er en usosial skattebelastning og byrde for kommunes innbyggere.
Omprioriteringen vil etter Høyres skjønn være til større nytte for kommunens innbyggere.
Følgende investeringsbudsjett foreslås av Høyre for handlingsperioden 2019-2022:

Som det kommer frem av sammenstillingen over, foreslår Høyre noen omprioriteringer som er
basert på tidligere års budsjettinnspill fra Høyre.
Vi velger her å kommentere de foreslåtte endringer i forhold til rådmannens forslag og hvorfor vi
anbefaler dette:


Kommunehus / kultursal /aktivitetshus er ikke et prioritert satsingsfelt for Høyre så lenge vi
har skoler hvor elever sitter i midlertidige brakkeløsninger år etter år og kapasiteten /
verdigheten ved Nannestad sykehjem er på det nivået det er i dag. Mot Høyres anbefaling,
både i inneværende periode og forrige periode, ble det foretatt en utvidelse av kulturdel /
kommunehus i forbindelse med restaurering av deler av Nannestad ungdomsskole (NUS).
Høyre mener begrunnelsen for å etablere et aktivitetshus ikke balanserer med de behov
kommunen har for handlingsperioden 2019-22. Om Høyre skal vurdere å gi tilslutning til et
aktivitetshus må hensikten konkretiseres tydeligere, noe det ikke er i rådmannens forslag til
handlingsprogram. Investeringsforslaget foreslås utsatt til perioden 2023-26, da kommunen
nå har et større behov for å etablere svømmehall og bygge ut Maura skole, noe Høyre også
foreslo i 2017.
Etter Høyres vurdering er det behov for oppgradering, og ikke utvidelse av kommunehuset
til et kulturhus/aktivitetshus. Til det har kommunen allerede tilstrekkelige kulturarenaer
som kan utnyttes bedre. Bl.a. har NUS en arena for kulturlivet og det står i dag mange
skolebygg hvor utnyttelsesgraden kan bli bedre. Høyre foreslår derfor kun nødvendig
oppgradering av kommunehuset og forventer at rådmann foretar de nødvendige
prioriteringer innenfor foreslått investeringsramme.



Eldreomsorg i kommunen handler om verdighet, både for de som trenger institusjonsplass
ved Nannestad sykehjem, omsorgsboliger eller bistand gjennom kvalitet i hjemmebaserte
tjenester. Høyre registrerer at dagens Midtfløy ved Nannestad sykehjem er av en så dårlig
forfatning at en ombygging / restaurering kan bli betydelig mer kostbart enn hva rådmann
har estimert. Derfor foreslås en styrket investeringsramme både til de nødvendige
ombygginger og til styrking av tilbudet innenfor eldreomsorg. Med styrking mener Høyre at

det bør være rammer for en mulighetsstudie av et sårt trengt eldresenter og / eller
omsorgsboliger med tilhørende eldretun. Høyre vil be rådmann å se på alternative
finansieringsløsninger og tenker da på både muligheter gjennom Offentlig Privat Samarbeid
(OPS) eller et Offentlig Frivillig Samarbeid (OFS) som har vært vellykket i flere andre
kommuner.


Høyre har valgt å fjerne investeringsposten for Teiealleen ettersom det ikke foreligger
vedtatte utviklingsplaner for Nannestad sentrum. Høyre stiller seg positive til miljøgate,
men dette må sees som en helhet av Nannestad sentrum og er ikke det som skal realiseres
først.



Maura skole har 4 klasserom ute av drift grunnet sprekker og fare for sammenrasing som
følge av tung og mye snø vinteren 2018. Høyre registrerer at lite ble foretatt av
administrasjonen før skolens FAU belyste forholdet 14. dager før skolestart 2018.
Resultatet ble oppsetting av midlertidige brakker og forholdene skulle utbedres før jul 2018.
Dette er ikke realisert og til stor frustrasjon for ansatte og elever er det bare å konstatere at
kommunen har forsømt sine lovnader om rask utbedring. Forholdene er også belyst i møte
mellom skolens FAU og driftsstyret med administrasjon, arkitekter og ordfører 11.09.18.
Høyre er av den oppfatning at skader må utbedres og gjøres i forbindelse med utvidelse av
skolen, ettersom skolen i dag har sprengt kapasitet både i forhold til gode
undervisningsforhold for elever og ansatte. Ansatte har heller ikke i dag tilfredsstillende
arbeidsrom.



Høyre foreslo allerede i 2017 bygging av svømmehall. Vi ser det som positivt at rådmannen
har satt dette inn som forslag i handlingsplanen. Vi er derimot av den oppfatning at
realisering og ferdigstillelse bør skje raskere innenfor handlingsperioden og har basert vårt
investeringsforslag på det rådmannen omtaler i handlingsprogrammet.



Høyre støttet ikke etablering av kulturtun og ser heller ingen grunn til å gjøre det nå i
forbindelse med behandling av handlingsprogrammet. Vi foreslo at salgsinntekter i
forbindelse med salg av Alderspensjonatet og Haugastøl skulle brukes til eldreomsorg
ettersom kommunen allerede har nok kulturarenaer.



Utviklingen av kommunens fjerde tettsted Åsgreina har ikke fått nødvendig prioritet. Blant
annet har strekningen Åsgreina/Langerud/Røtterudmoen i dag ikke kommunale kloakk
ledninger / pumpestasjoner. Innbyggerne pålegges å etablere private renseanlegg og
pålegges dermed en kostnad som innbyggere i andre tettsteder ikke har. Høyre mener at en
slik etablering ikke kan belastet den enkelte huseier fullt ut.

Utover dette fremmer høyre følgende tre verbalforslag:
Forslag 1 - Trygge lokalsamfunn:
Rådmannen bes legge frem en sak til behandling i løpet av våren 2019, hvor det redegjøres for
hvordan kommunen skal:
 Styrke SLT- samarbeidet (samordning av lokale kriminalitets forebyggende tiltak)
 Innarbeide i beredskapsplan en døgnkontinuerlig operativ lokal beredskapstelefon
 Utarbeide plan for etterprøving og kvalitetssikring av kommunalt beredskapsplanverk
 Styrke tilbudet rettet mot barn og unge i forhold til trygghet, eks. tilrettelegge for en
natteravn funksjon.


Forslag 2- Lysløype Eltonåsen skole:
Rådmannen bes legge fram en plan i løpet av våren 2019 for etablering av lysløype fra Eltonåsen
skole, hvor det legges opp til en mulighet for Offentlig Privat Samarbeid (OPS) eller et Offentlig
Frivillig Samarbeid (OFS)
Forslag 3 - Næringsutvikling:
Rådmannen bes i løpet av våren 2019 legge frem en oversikt over hvilke næringsaktører som har
henvendt seg til kommunen fra perioden 2015 og frem til fremleggelsesdato, områder de er
interessert i og status for interessen / svar fra kommunen. Oversikten må også være en plan for
hvordan administrasjonen skal ha fokus på næringsutvikling og oppfølging av henvendelser.
Høyre ønsker avslutningsvis å kommen med følgende justeringer av driftsbudsjettet:
-

-

Virksomhet skole styrkes med kr. 1 mill. øremerket skolepsykolog.
Virksomhet skole styrkes med kr. 200 000 øremerket Preståsen skole til svømmetrening
transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Virksomhet kommunal drift reduseres med avsatte midler til asfaltering av Låkedalsvegen,
ettersom kommunen heller må prioritere en ny tverrforbindelse mellom Fylkesvei 120 og
Åsvegen.
Rådmannens stab styrkes med en stillingsressurs som skal følge opp / koordinere alle
økonomiske søknader for kommunen
Virksomhet kultur styrkes med kr. 100 000 øremerket barn og unge, hvor familier ikke har
økonomi til fritidsaktiviteter

Styrking av drift foreslås hentes fra foreslått reduksjon.
Høyre har med dette fremlagt et ansvarlig budsjettinnspill som vi ber om tilslutning til.
Følgende forslag fremmet av Hans Holmgrunn på vegne av Høyre til votering:
Følgende investeringsbudsjett foreslås av Høyre for handlingsperioden 2019-2022:

Forslag 1 - Trygge lokalsamfunn:
Rådmannen bes legge frem en sak til behandling i løpet av våren 2019, hvor det redegjøres for
hvordan kommunen skal:
 Styrke SLT- samarbeidet (samordning av lokale kriminalitets forebyggende tiltak)
 Innarbeide i beredskapsplan en døgnkontinuerlig operativ lokal beredskapstelefon
 Utarbeide plan for etterprøving og kvalitetssikring av kommunalt beredskapsplanverk
 Styrke tilbudet rettet mot barn og unge i forhold til trygghet, eks. tilrettelegge for en
natteravn funksjon.
Forslag 2- Lysløype Eltonåsen skole:
Rådmannen bes legge fram en plan i løpet av våren 2019 for etablering av lysløype fra Eltonåsen
skole, hvor det legges opp til en mulighet for Offentlig Privat Samarbeid (OPS) eller et Offentlig
Frivillig Samarbeid (OFS)
Forslag 3 - Næringsutvikling:
Rådmannen bes i løpet av våren 2019 legge frem en oversikt over hvilke næringsaktører som har
henvendt seg til kommunen fra perioden 2015 og frem til fremleggelsesdato, områder de er
interessert i og status for interessen / svar fra kommunen. Oversikten må også være en plan for
hvordan administrasjonen skal ha fokus på næringsutvikling og oppfølging av henvendelser.
Høyre ønsker avslutningsvis å komme med følgende justeringer av driftsbudsjettet:
-

-

Virksomhet skole styrkes med kr. 1 mill. øremerket skolepsykolog.
Virksomhet skole styrkes med kr. 200 000 øremerket Preståsen skole til svømmetrening
transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Virksomhet kommunal drift reduseres med avsatte midler til asfaltering av Låkedalsvegen,
ettersom kommunen heller må prioritere en ny tverrforbindelse mellom Fylkesvei 120 og
Åsvegen.
Rådmannens stab styrkes med en stillingsressurs som skal følge opp / koordinere alle
økonomiske søknader for kommunen
Virksomhet kultur styrkes med kr. 100 000 øremerket barn og unge, hvor familier ikke har
økonomi til fritidsaktiviteter

Styrking av drift foreslås hentes fra foreslått reduksjon.
Følgende forslag ble fremmet av Bjørn Ludvigsen på vegne av Fremskrittspartiet:
Et sentralt utgangspunkt for digitaliseringen av offentlig sektor i Norge er at innbyggerne i stor grad
er digitale og forventer at det offentlige tilbyr gode digitale tjenester. Alt ligger således til rette for
digitalisering, og spørsmålet er derfor ikke om vi skal digitalisere forvaltningen, men hvor fort vi
skal digitalisere, og hva vi skal digitalisere når. I det pågående kommuneplanarbeidet gjennom
samfunnsdelen har vi tidligere foreslått forslag om endring av fokusområde 5 til «Digitalisering og
Regional samhandling» med en strategisk satsning med følgende ordlyd:

Digitalisering skaper nye arbeidsprosesser og nye tjenester som kan være mer komplekse
å fremskaffe, men teknologien bidrar til å forenkle gjennom automatisering og digital
samhandling. Å fastholde i det tradisjonelle og trauste er oppskriften på økte kostnader
og forbigåelse når samfunnet er i endring. Å fremheve digitalisering som det sterkeste

virkemiddelet frem mot 2035 er av avgjørende betydning for å skape gode tjenester og
involvere innbyggere og næringsliv som en del av verdikjeden.

Digitaliseringsarbeidet i kommunen er avhengig av at arbeidet forankres, støttes og styres både fra
kommunens politiske og administrative ledelse. I den statlige politikken er digitalisering
virkemiddelet i arbeidet med å forbedre og forenkle offentlige tjenester og å effektivisere offentlig
sektor gjennom bedre ressursutnyttelse og økt produktivitet. Dette ligger også til grunn for
politikken overfor kommunesektoren, blant annet uttrykt i stortingsmeldingene om «Digital agenda
for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet», «Innovasjon i offentlig sektor» og
den nylig gjennomførte innovasjonskonferansen «Fremtidens kommuner» på sommerens
Arendalsuke.
IT endrer arbeidsformer, utviklings- og produksjonsprosesser, innhold, verktøy, utstyr og det meste
annet som produserer kommunale tjenester og inntar mer og mer samme rolle som innsatsfaktorer
inntar i produksjonsprosesser. I mange analyser omtales dette som den fjerde industrielle revolusjon
der IT og prosessene teknologien betjener smelter sammen i cyberfysiske systemer. Dette forsterkes
av føringer fra arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, inkludert informasjonssikkerhet, samt
endringer i lov- og regelverk der innføringen av den nye personvernforordningen fra mai 2018 blir
en viktig rammebetingelse.

Vi fremmer gjennom verbalforslag 6 en tydelig og sterk strategisk satsning på å fasilitere
endringsledelse gjennom digitaliseringsprosesser sammen med DGI. Vi tenker at rollen også
innebærer dialog og samhandling med Nannestad Næringsråd SA.
Closely related to the shifts in production and labour markets is the rapid advance of technological
change, including Artificial Intelligence, which has been particularly relevant in the context of the
changing nature of work. In this new age of rapid advancing technology, knowledge and
information exchange using IT and networks have become increasingly important
FNs kontor for økonomisk og sosial utvikling
Den andre pilaren i vår hovedsatsning er etablering av et aktivitetshus i Gråbeinstigen, hvor
omsorgssenter er en stor del av aktiviteten. Det er naturlig at dette lokaliseres i retningen
sykehjemmet. Vi er bekymret over de rødgrønnes iver etter å rive ned det øverste trinnet i
omsorgstrappa, et nødvendig og verdig tilbud som rammer de svakeste og eldste i kommunen. Vi
ønsker å styrke sykehjemmet, slik det var inntil årsskiftet 2015/16, med en kapasitet på 80
sykehjemsplasser. Vi støtter opp om fokuset på at alle ønsker å bo hjemme lengst mulig og at de
skal få omsorgsbehov på det nivå de befinner seg i. Vår oppfatning er at omsorgstrappa gir oss
muligheter til å etablere flere tilpassede trinn for brukerne, og dette gjennomføres ved å dreie
fokuset mer mot hjemmebaserte tjenester fremover uten å være motivert av økonomiske besparelser
på institusjonsplasser. Vi foreslår å foreslå en økt ramme til hjemmebaserte tjenester på 3 mill, hvor
de ressursene som allerede er på sykehjemmet bevares der, slik at sykehjemmet ikke tappes for
ressurser slik det legges opp til i rådmannens budsjettforslag.

Vi foreslår at biblioteket og eldresenter lokaliseres i aktivitetshuset i Gråbeinstigen, og da
fortrinnsvis mot sørsiden som et tyngdepunkt mellom boligområdene og sentrum. Aktivitetshuset
vil således være innenfor områdeplanen sentrum, og ha en sentral beliggenhet med nærhet til
barnehage, Preståsen skole, videregående skole, sykehjem, museum og i særdeleshet nær
befolkningsområdene.
Arealer for den dugnadsdrevne kulturen foreslår vi legges til aktivitetshuset. Her følger vi
intensjonen med bruk av midlene fra de avhendede kommunale bygg. Vi definerer aktivitetshuset
som en samlingsarena for kultur, generasjonsmøteplasser, økt livskvalitet og et tidsriktig offentlige
tjenestetilbud. Lokalisering av legesenter/fysioterapi og NAV vil ytterlige forsterke aktivitetshuset
som et knutepunkt, og vi tenker dette må utredes i konseptfasen.
Vi registrerte allerede i 2014 at det er monument- og totemtanker rundt kommunehuset og utvikling
av kulturarenaer sørover utenfor sentrumsområdet, men dette anser vi for å være en lite
hensiktsmessig løsning. Vi foreslår at det i kommende 4 års periode bevilges 60 mill. til
oppgradering av kommunehuset i tråd med HMS og brannkrav, men også skape økt trivselsfaktor
for forvaltningen.
Vi foreslår en liten økning av rammen for svømmeanlegg for å kunne tilby et attraktivt tilbud for
innbyggerne. Det haster med å få etablert svømmeanlegget, da det eksisterende bassenget på
ungdomsskolen er i avslutningen av levetiden, slik at kravene i opplæringsloven etterleves. Vi
tenker oss et oppvarmet basseng og et hovedbasseng med sklie og stupemuligheter, slik at løsningen
blir fullverdig, men samtidig nøkternt utover dette.

Nr Endringsforslag/tillegg
1
 Innkjøpsbesparelse

kr 2,00 mill



Reduksjon av sentraladm

kr 1,80 mill



Reduksjon av varaordførerstilling til 30%

kr 0,10 mill



Reduksjon av SFO rammen

kr 0,30 mill



Reduksjon av overskuddet

kr 0,50 mill



Reduksjon av disposisjonsfondet med

kr 2,30 mill

SUM:

kr 7,00 mill

Midlene disponeres på følgende prioriterte områder:














2

Kreftkoordinator 20 % økning
Hjemmebaserte tjenester
Lag og foreninger
Bibliotek - arrangementer
Bibliotek – 20 % stilling
Barnas Turlag, benker ved turmål
Barnehage – oppfølging av barn med spes. behov
Eldrerådet, styrking av budsjettramme
Lærerstillinger på Nannestad ungdomsskole
Læremidler i skolene
- digitale læremidler til elever med spesielle behov
- innkjøp av lærebøker
- nye digitale læringsplattformer
KAN – handicaptoalett og enkelt overbygg vedlager
Miljøpris

kr 0,15 mill
kr 3,00 mill
kr 0,60 mill
kr 0,05 mill
kr 0,15 mill
kr 0,07 mill
kr 0,40 mill
kr 0,02 mill
kr 2,00 mill
kr 0,40 mill

SUM:

kr 7,00 mill

kr 0,15 mill
kr 0,01 mill

Vedlegg 7 – endringer i planlagte investeringer fram mot 2030






Nødvendig oppgradering kommunehus
Sum 2019-2022 : kr 15 mill, kr 15 mill, kr 15 mill, 15 mill
Sum 2019-2030 : kr 60 mill
Aktivitetshus (omsorgsboliger, bibliotek, eldresenter) i Gråbeinstigen
Sum 2019-2022 : kr 15 mill, kr 80 mill, kr 0, kr 0
Sum 2019-2030 : kr 95 mill
Kulturtun «Stallen»
Sum 2019-2030 : kr 0
Avsatte midler overføres til Aktivitetshus i Gråbeinstigen
Svømmeanlegg
Sum 2019-2022 : kr 2 mill, kr 84 mill, kr 84 mill, kr 0
Sum 2019-2030 : kr 170 mill
Nannestad sykehjem – utvidelse med planlagt fløy
Sum 2019-2022 : kr 0 mill
Sum 2019-2030 : Gjermå-midlene benyttes som full finansiering i
handlingsplanperioden

3

Det etableres Aktivitetshus innenfor områdeplanen Nannestad sentrum, lokalisert i
Gråbeinstigen med følgende formål samlokalisert:
-

Omsorgssenter i tråd med formål definert i kommunestyrevedtak ps55/14
Nannestad Bibliotek
Eldresenter
Kapasitet for dugnadsdrevet kulturtun aktiviter
Det er ønskelig at det etableres legefellesskap i de samme lokalene
Det utredes også om Nav bør inngå i et utvidet prosjektmandat.

4

Det opprettes en 100 % stilling (økning på 20 %) som kreftkoordinator i 2019 innen
rammen for hjemmebaserte tjenester.

5

Prosjektet forebyggende hjemmebesøk til eldre over 75 år gjennomgås for å oppnå en
tydeligere og mer målrettet tjeneste basert på brukerbehov i stedet for aldersparameteren.

6

Det opprettes ett årsverk innen plan og strategi med 2 ansvarsområder, ansvar for
overordnet digital transformasjon samt strategisk næringsutvikler. Finansieres i 2019 fra
disp. fond. Rådmannen utarbeider en politisk sak før budsjettbehandlingen for 2020 med
en vurdering av ytterligere kapasitetsøkning innen saksområdet.

7

Det etableres tilbud om sommerskole for grunnskoleelever i kommunen for sommeren
2019. Rådmannen utreder modeller med utgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner.
Utgangspunktet er at sommerskole skal være selvfinansierende, men støtte vurderes i
ordninger som søker å løfte elever i mestringsgruppe 1.

8

Mangfold og supplement i skolesektoren følges opp med invitasjon til etablering av privat
grunnskole. Rådmannen utreder muligheter og utlyser interesse hos privatskoleaktørene,
og legger frem sak til politisk behandling innen sommeren 2019.

Rådmannen legger frem en sak til politisk behandling innen sommeren 2019 en oversikt
over dagens tjenestestruktur med formål å belyse hvilke områder som kan løses av / eller i
samspill med kommune, private, næringslivet, frivilligheten eller avvikles der det allerede
finnes et mangfoldig tilbud.
10 Rådmannen bes utarbeide en sak innen sommeren 2019 om etablering av fellesenheter
med nabokommunene for PPT og Barnevern for å skape en mer robust og styrket
kvalitativ tjeneste.
9

11 Nannestad kommune etablerer en årlig vurdering på utdeling av miljøpris. Miljøprisen
kan deles ut til foreninger, enkeltpersoner, grupper eller bedrifter som har gjort en spesielt
verdifull innsats for natur- og miljøvernet i kommunen. Klima- og miljøutvalget
utarbeider statuetter og utdeler prisen.
12 Nannestad kommune søker om deltakelse i regjeringens utprøving av likebehandling i
eldreomsorgen i form av statlig finansiering av eldreomsorgen.
13 Kommunens selvkostområder som ligger mer enn 10 % over gebyrnivå i forhold til
gjennomsnittet blant kommunene i Gardermoen regionen, fremmes som politisk sak
innen sommeren 2018, med hensikt å avklare om kostnadene kan reduseres eller leveres
av andre, slik at innbyggerne får valgfrihet til å kjøpe tjenesten hvor de ønsker.

14

Det skal ikke innføres eiendomsskatt i planperioden 2019 – 2022.

15

Vedlegg 10 – prislister
Digitalisering og robotisering er en av de viktigste driverne for omdanning av
brukerrettede offentlige tjenester, og sammen med endrede innbyggerbehov vil det i 2019
være naturlig å forvente en reduksjon av kostnadene.
Prisene reduseres med 0,5 prosentpoeng basert på budsjettforslaget for 2019.

Følgende forslag ble fremmet av Bjørn Ludvigsen på vegne av Fremskrittspartiet til votering:
Nr Endringsforslag/tillegg
1
 Innkjøpsbesparelse

kr 2,00 mill



Reduksjon av sentraladm

kr 1,80 mill



Reduksjon av varaordførerstilling til 30%

kr 0,10 mill



Reduksjon av SFO rammen

kr 0,30 mill



Reduksjon av overskuddet

kr 0,50 mill



Reduksjon av disposisjonsfondet med

kr 2,30 mill

SUM:

kr 7,00 mill

Midlene disponeres på følgende prioriterte områder:














Kreftkoordinator 20 % økning
Hjemmebaserte tjenester
Lag og foreninger
Bibliotek - arrangementer
Bibliotek – 20 % stilling
Barnas Turlag, benker ved turmål
Barnehage – oppfølging av barn med spes. behov
Eldrerådet, styrking av budsjettramme
Lærerstillinger på Nannestad ungdomsskole
Læremidler i skolene
- digitale læremidler til elever med spesielle behov
- innkjøp av lærebøker
- nye digitale læringsplattformer
KAN – handicaptoalett og enkelt overbygg vedlager
Miljøpris

kr 0,15 mill
kr 3,00 mill
kr 0,60 mill
kr 0,05 mill
kr 0,15 mill
kr 0,07 mill
kr 0,40 mill
kr 0,02 mill
kr 2,00 mill
kr 0,40 mill

SUM:

kr 7,00 mill

kr 0,15 mill
kr 0,01 mill
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Nødvendig oppgradering kommunehus
Sum 2019-2022 : kr 15 mill, kr 15 mill, kr 15 mill, 15 mill
Sum 2019-2030 : kr 60 mill
Aktivitetshus (omsorgsboliger, bibliotek, eldresenter) i Gråbeinstigen
Sum 2019-2022 : kr 15 mill, kr 80 mill, kr 0, kr 0
Sum 2019-2030 : kr 95 mill
Kulturtun «Stallen»
Sum 2019-2030 : kr 0
Avsatte midler overføres til Aktivitetshus i Gråbeinstigen
Svømmeanlegg
Sum 2019-2022 : kr 2 mill, kr 84 mill, kr 84 mill, kr 0
Sum 2019-2030 : kr 170 mill
Nannestad sykehjem – utvidelse med planlagt fløy
Sum 2019-2022 : kr 0 mill
Sum 2019-2030 : Gjermå-midlene benyttes som full finansiering i
handlingsplanperioden

Det etableres Aktivitetshus innenfor områdeplanen Nannestad sentrum, lokalisert i
Gråbeinstigen med følgende formål samlokalisert:
-

Omsorgssenter i tråd med formål definert i kommunestyrevedtak ps55/14
Nannestad Bibliotek
Eldresenter
Kapasitet for dugnadsdrevet kulturtun aktiviter
Det er ønskelig at det etableres legefellesskap i de samme lokalene
Det utredes også om Nav bør inngå i et utvidet prosjektmandat.

4

Det opprettes en 100 % stilling (økning på 20 %) som kreftkoordinator i 2019 innen
rammen for hjemmebaserte tjenester.

5

Prosjektet forebyggende hjemmebesøk til eldre over 75 år gjennomgås for å oppnå en
tydeligere og mer målrettet tjeneste basert på brukerbehov i stedet for aldersparameteren.

6

Det opprettes ett årsverk innen plan og strategi med 2 ansvarsområder, ansvar for
overordnet digital transformasjon samt strategisk næringsutvikler. Finansieres i 2019 fra
disp. fond. Rådmannen utarbeider en politisk sak før budsjettbehandlingen for 2020 med
en vurdering av ytterligere kapasitetsøkning innen saksområdet.

7

Det etableres tilbud om sommerskole for grunnskoleelever i kommunen for sommeren
2019. Rådmannen utreder modeller med utgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner.
Utgangspunktet er at sommerskole skal være selvfinansierende, men støtte vurderes i
ordninger som søker å løfte elever i mestringsgruppe 1.

8

Mangfold og supplement i skolesektoren følges opp med invitasjon til etablering av privat
grunnskole. Rådmannen utreder muligheter og utlyser interesse hos privatskoleaktørene,
og legger frem sak til politisk behandling innen sommeren 2019.

Rådmannen legger frem en sak til politisk behandling innen sommeren 2019 en oversikt
over dagens tjenestestruktur med formål å belyse hvilke områder som kan løses av / eller i
samspill med kommune, private, næringslivet, frivilligheten eller avvikles der det allerede
finnes et mangfoldig tilbud.
10 Rådmannen bes utarbeide en sak innen sommeren 2019 om etablering av fellesenheter
med nabokommunene for PPT og Barnevern for å skape en mer robust og styrket
kvalitativ tjeneste.
9

11 Nannestad kommune etablerer en årlig vurdering på utdeling av miljøpris. Miljøprisen
kan deles ut til foreninger, enkeltpersoner, grupper eller bedrifter som har gjort en spesielt
verdifull innsats for natur- og miljøvernet i kommunen. Klima- og miljøutvalget
utarbeider statuetter og utdeler prisen.
12 Nannestad kommune søker om deltakelse i regjeringens utprøving av likebehandling i
eldreomsorgen i form av statlig finansiering av eldreomsorgen.
13 Kommunens selvkostområder som ligger mer enn 10 % over gebyrnivå i forhold til
gjennomsnittet blant kommunene i Gardermoen regionen, fremmes som politisk sak
innen sommeren 2018, med hensikt å avklare om kostnadene kan reduseres eller leveres
av andre, slik at innbyggerne får valgfrihet til å kjøpe tjenesten hvor de ønsker.
14

Det skal ikke innføres eiendomsskatt i planperioden 2019 – 2022.

15

Vedlegg 10 – prislister
Digitalisering og robotisering er en av de viktigste driverne for omdanning av
brukerrettede offentlige tjenester, og sammen med endrede innbyggerbehov vil det i 2019
være naturlig å forvente en reduksjon av kostnadene.
Prisene reduseres med 0,5 prosentpoeng basert på budsjettforslaget for 2019.

Avstemning:
Forslagene fremmet i møte ble stemt over hver for seg.
Forslaget fremmet av Bjørn Ludvigsen på vegne av Fremskrittspartiet fikk 1 stemme (1FrP) og falt.
Forslaget fremmet av Hans Holmgrunn på vegne av Høyre fikk 2 stemmer (2H) og falt.
Rådmannens forslag med tilleggsforslag fremmet av Karl Henrik Laache på vegne av posisjonen
(AP, Krf og V) fikk 4 stemmer (2AP, 1KrF + 1V) og ble vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
HANDLINGSPROGRAM 2019-2022
Handlingsprogram 2019-2022 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som
framgår av handlingsprogramdokumentet.

Årsbudsjett 2019
 Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B (vist som vedlegg 2 og 3 i
handlingsprogramdokumentet).









Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B (vist som vedlegg 5 og 6 i
handlingsprogramdokumentet).
Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene.
Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom prosjekter innenfor hovedplan
for vann og avløp.
Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget
fastsetter.
Nannestad kommunes veiledende norm for økonomisk sosialhjelp følger statens veiledende
norm pr. 1. januar 2019.
Det delegeres til rådmannen å fastsette endelige satser for kommunalt tilskudd til drift og
investering for private barnehager.
Det avsettes 21.356.000 kroner til disposisjonsfond for 2019. Dette inkluderer 19.277.000
kroner som avsettes til premieavviksfond og 2.079.000 kroner til fritt disposisjonsfond.

Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter
Alle brukerbetalinger, gebyrer og avgifter fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover,
forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyrer og brukerbetalinger som følge av prisvekst
reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator.
Nye brukerbetalinger, gebyrer og avgifter i henhold til vedlegg 10, gjøres gjeldende fra 1. januar
2019 dersom ikke annet er fastsatt.
Selvkostområdene vann, avløp, septik, plan, byggesak, feiing og oppmåling vedtas å være selvfinansierende.
Låneopptak
 Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på 46,71 mill. kroner for å finansiere nye
netto bevilgninger til investeringer.
 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 15 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av
startlån.
 For 2019 vedtas opplåning til selvfinansierende VAR med inntil 36,14 mill. kroner.

Investeringsprosjekter, utenom VAR, med oppstart i 2019
Følgende større investeringsprosjekter vedtas med oppstart i 2019
 Kommunehus/kultursal/aktivitetshus
 Teiealleen
 Utbygging av Midtbygda barnehage
 Eltonåsen skole uteområder
 Kulturtun
 Utvidelse av gravplasser ved Holter kirke
1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering om at det bør arbeides systematisk
gjennom året med sikte på å nå målet om netto driftsresultat på 1,75 prosent. Som et ledd i
dette arbeidet sendes månedsrapportene rutinemessig til formannskapet og rådmannen
rapporterer på driftsregnskapet i hvert møte.
2. Det er viktig at tillitsvalgtapparatet involveres i budsjettprosessene. Dette gjelder de
hovedtillitsvalgte, men også de lokale tillitsvalgte. Kommunestyret ber rådmannen

systematisere dette og legge det inn i nye rutiner når det nå foretas en gjennomgang av
budsjettprosessen.
3. Kommunestyret ser seg ikke tjent med bruk av bemanningsselskaper for å dekke
vikarbehov, da dette gir økte kostnader, og kan svekke vikarenes rettigheter til tilsetting.
4. Kommunestyret ber rådmannen om at konsekvensene av nye bemanningsnormer i skole og
barnehage og pedagognorm i barnehager rapporteres på hensiktsmessig måte til OKutvalget, for eksempel i tilstandsrapport for skolen og for barnehagene i årsmeldingen.
5. Kommunen som skoleeier har plikt i hht opl. §13-10 til å ha et forsvarlig system for
oppfølging av om lover og forskrifter overholdes. Det tas inn et eget punkt om dette i
skolenes tilstandsrapport.
6. Rådmannen bes utrede etablering av vikarpooler for skole, barnehage og SFO. Utviklingen
av et slikt tiltak skal skje i nært samarbeide med de ansattes organisasjoner. Det bør også
vurderes om man er tjent med samarbeid med enkelte nabokommuner.
7. Rådmannen bes 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. Utviklingen av tiltaket skal skje i nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.
Det kan vurderes om man er tjent med samarbeid med enkelte nabokommuner.
8. Barnevernet må ha ressurser til å gi utsatte barn og familier den hjelp som er nødvendig.
Samtidig er det viktig å se hen til positive erfaringer i andre barneverntjenester som har
kombinert kvalitativt gode tjenester med et lavere ressursforbruk. Formannskapet forutsettes
å gjennomføre slike vurderinger i nært samarbeid med rådmannen og barneverntjenesten.
Det forventes i den sammenheng også at det lages en strategi for tverrfaglig samarbeid
vedrørende «tidlig inn» og forebygging.
9. Når den eksterne gjennomgangen av tjenestene til psykisk utviklingshemmede er
gjennomført skal det gjennomføres en vurdering av den administrative plasseringen av
oppfølgingstjenesten, rustjenesten og tjenesten for psykisk helse. Herunder kan det vurderes
behov for en ny virksomhetslederstilling.
10. I løpet av første halvår 2019 vurderes organisasjonsstrukturen i Nannestad kommune. I tråd
med reglementet skal eventuelle endringer behandles av administrasjonsutvalget før
gjennomføring.
11. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp startlån på inntil 30 millioner kroner i Husbanken. I
første møterunde i 2019 legges det fram sak om innhold i og praktisering av lokalt regelverk
for tildeling av startlån.
12. Fremdriftsplan for utbygging av bemannede omsorgsboliger for demente, på tomt vest for
sansehagen, legges fram i første møterunde i 2019.

13. Det avsettes inntil kr 100.000 til etablering av pergolaer eller lignende som gjør
uteområdene ved sykehjemmet mer anvendelige og væruavhengige.
14. Rådmannen bes legge fram en egen sak om hvordan kommunen i samarbeid med
frivilligheten ytterligere kan motvirke ensomhet blant hjemmeboende eldre.
15. Oppjustering av Teiealleen fremskyndes i forhold til rådmannens forslag i
investeringsbudsjettet.
16. I den praktiske oppfølgingen av boligsosial handlingsplan bes rådmannen prioritere oversikt
over og planer for boliger for unge funksjonshemmede.
17. Byggeprosjekter
a. Prosjektering av svømmehallen startes høsten 2019 med sikte på ferdigstillelse i
2022. Svømmehallen må inneholde 25 m treningsbasseng og et opplæringsbasseng
med hev- og senkbar bunn.
b. Kommunestyret velger alternativet med samlokalisering av kommunale tjenester i
tilknytning til dagens kommunehus med et frittstående bygg på østsiden av
eksisterende bygning. Sammenkoblingen mellom gammelt og nytt bygg må ses i
sammenheng med en ny inngang vendt nordover og muligheten for sambruk av
lokaler. Bygget dimensjoneres slik at alle relevante kommunale kontorer lokaliseres
der.
c. Biblioteket lokaliseres i nybygget med inngang fra nord og med god kontakt med
kulturhuset. Lokalene tilrettelegges for meråpent bibliotek og kulturarena. Dette må
også sees i sammenheng med rehabilitering og utvikling av kulturdelen av
kommunehuset. Det utredes om det kan være aktuelt å utnytte tak eller deler av den
tilgjengelige tomta til boliger.
d. Kulturtorget forutsettes ferdigstilt innen utgangen av 2019. Planleggingen må skje i
nært samarbeid med brukerne. Fremdriftsplan og øvrige nødvendige vedtak for å
sikre denne fremdriften skal senest fremmes til politisk godkjenning i første
møterunde 2019.
e. Parallelt med dette utredes plassering av legesenter, fysioterapi og helsestasjon.
f. Framdriftsplan for prosjektene legges fram for formannskapet i første møterunde i
2019.
g. Det opprettes en politisk styringsgruppe med ordfører, leder av HO, leder av OK og
en fra opposisjonen for byggeprosjektene.
h. Rådmannen bes vurdere om man har tilstrekkelig kapasitet innen prosjektledelse og
delvis se en styrkning av dette opp mot øvrig ressurssituasjon. Kommunestyret er
også innforstått med at det kan være formålstjenlig å leie inn slik kompetanse på det
enkelte prosjekt.
18. Beslutning om utvidelse av Maura skole og Preståsen skole må basere seg på
kvalitetssikrede elevtall. Disse tallen vi i stor utstrekning bli påvirket av hvilken utbygging
som regionale myndigheter og eventuelt kommunaldepartementet vil tillate. Derfor må
beslutningene vente til kommuneplanens arealdel er endelig avklart med overordnede

myndigheter. Det legges til grunn at spørsmålet behandles i strategiplanen for skolekapasitet
og skolestruktur i løpet av første halvår 2019. I denne saken vurderes også dagens
skolelokaler, med forslag til tiltaksplan. Den foreslåtte bevilgningen til utvidelse av Maura
skole i 20121 og 2022 beholdes.
19. FNs bærekraftmål skal være styrende for Nannestad kommune i perioden. Dette forutsetter
at det gjøres en systematisk gjennomgang av målstrukturen med sikte på å innarbeide den i
kommunens planverk. Når det gjelder klima og miljømål for kommunens egen virksomhet
legges spesielt vekt på følgende:
a. Alle nye bygninger skal planlegges med lavest mulig klimaavtrykk. Opprustningen
av gamle bygninger skal så langt det er økonomisk forsvarlig bringes opp på en god
standard med hensyn til energibruk.
b. Det gjøres også en vurdering av om merkostnaden med installasjon av solceller og
solfangere på kommunale bygg er forsvarlig.
c. I all saksbehandling forut for politiske vedtak skal det gjøres en vurdering av
konsekvensene for klima, miljø og naturmangfold. Dette legges inn som fast punkt i
malen for saksfremlegg.
d. I tråd med tidligere vedtak skal kjøretøyparken til kommunen konverteres til
nullutslipp i takt med utskiftingen av kjøretøy.
e. For tunge kjøretøy der el-teknologi ikke ennå er et reelt alternativ, vurderes det om
det er mulig å bruke bærekraftig biodrivstoff uten palmeolje.
20. Kommunen forsøker å initiere elbil- og elsykkeldelingsordninger i Teiebyen og Maura,
gjerne i samarbeid med utbyggere og Ruter.
21. Det vurderes hvordan vi kan kreve grønne tak på utbyggingsprosjekter, særlig i tettbygde
strøk. Sak om dette fremmes for kommunestyret via Plan- og utviklingsutvalget og Klimaog miljøutvalget. Saken må ta høyde for at unntak kan gis dersom utbygger ønsker å legge
solceller eller lignende på taket i stedet.
22. Det opprettes en 20 % stilling i kulturetaten i tilknytning til Nannestad bygdemuseum.
Stillingen må også sees i sammenheng med en forventing til et nært samarbeid med
historielaget og andre viktige aktører i lokalmiljøet. Stillingen videreføres i perioden.
23. Biblioteket tilføres en 50 % stillingsressurs, primært for å øke åpningstiden og styrke
samarbeidet med skolene. Stillingen videreføres i perioden.
24. Biblioteket starter opp med utlån av verktøy/toolpool første halvår 2019. Ordningen
evalueres og vurderes utvidet etter to år. Det gjøres en vurdering av om tiltaket kan gjøres i
samarbeid med Frivilligsentralen.
25. Det bevilges inntil 100.000 kr. til to pianoer til kulturskolen.
26. Det bevilges inntil kr 100.000 til elevrettet aktivitet i forbindelse med neste års markeringer
av kulturskolens femtiårsjubileum.

27. Kommunestyret legger til grunn at sak om digitale hjelpemidler for elevene i barneskolen
legges fram til politisk behandling i 2019. Saken bør delvis baseres på erfaringer i
forbindelse med at ungdomsskoleelevene nå har fått hver sin PC.
28. Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling er under omlegging på grunn av
etableringen av Viken. Kommunestyret er bekymret for om dette kan føre til en forringelse
av utviklingen i Nannestad og ber rådmannen rapportere synlige konsekvenser i løpet av 1.
kvartal 2019.
29. Rådmannen legger fram en sak med sikte på å redusere prisforskjellene mellom begravelse
og kremasjon.
30. Ordføreren oppretter en arbeidsgruppe som skal arbeide fram forslag til forskjønnelse av
Nannestad sentrum.
31. Kommunestyret viser til vedtak i handlingsplanen 2017
a. Punkt 3 - om daglig måltid innen rus og psykisk helse, og forutsetter at dette
imøtekommes snarest med servering av mat fra sykehjemmets kjøkken.
b. Punkt 6 – sak om forebyggende tiltak i ungdomsmiljøet, der en forventer at sak
legges fram snarest og kommunestyret imøteser at det etableres en dialog med
ungdomsrådet om temaet.
c. Punkt 21 – der ØRIK bes om å synliggjøre hvordan det interkommunale
innkjøpssamarbeidet kan tilpasses moderne klima- og miljøpolitikk og der
kommunestyret forventer en snarlig tilbakemelding fra ØRIK. Klimakonsekvenser
skal synliggjøres tydelig i innkjøp.
d. Punkt 22 – der det forventes at rådmannen innlemmer en bærekraftsrapport i
fremtidige handlingsplaner. Bærekraftrapport/klimabudsjett for 2019 legges fram i
første kvartal 2019.
32. Foreslåtte driftstiltak i punktene 13, 24, 25, 27, 28, finansieres ved at avsetning til fritt
disposisjonsfond reduseres fra 2.079.000 kroner til 1.429.000 kroner.

Hans Thue
ordfører

