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Behandling:  

Følgende tilleggs- og endringsforslag ble fremmet av Karl Arne Leivestad på vegne av 

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Nannestad bygdeliste: 

1. En godt fungerende ungdomsklubb er et viktig for oppvekstmiljøet og for det 

forebyggende arbeidet i kommunen. Oppvekst- og kulturutvalget (OK) og rådmannen bes 

derfor om å følge opp ungdomsklubben og bidra til et kvalitativt godt innhold og at den 

får økt besøkstall. En bør deretter se på muligheten for utvidelse av tilbudet til andre 

tettsteder og vurdere mulighetene for å inkludere en rusfri kafé i ungdomstilbudet. 

2. OK-utvalget bes følge opp biblioteket i forbindelse med flytting til nye lokaler i 

kommunehuset. Det er viktig at biblioteket sikres gode rammebetingelser for å kunne gi 

et godt tilbud til innbyggerne. 

3. OK-utvalget bes være oppmerksom på bemanningssituasjonen og øvrige 

rammebetingelser i kulturskolen, og kommunestyret forutsetter at undervisningstilbudet 

minst opprettholdes på dagens nivå. 

4. Rådmannen bes legge fram vedlikeholdsplan for kommunale veier til revisjon. I den 

forbindelse skal det vurderes om det er hensiktsmessig å fremskynde vedlikehold av 

Holtevegen nordover fra Løken skole. Vedlikehold og trafikksikkerhetstiltak på 

Nordåsvegen vurderes samtidig. Saken sluttbehandles i kommunestyret. 

5. Leieavtalen til Holter kulturhus går ut i 2019. Rådmannen bes besørge videreføring av 

leieavtalen. 

6. Kommunestyret ber rådmannen bidra til at gangarealet fra Åsvegen til Kringler-Slattum 

skole gis et vintervedlikehold som sikrer forsvarlig fremkommelighet. Rådmannen bes 

også å sørge for rask fremdrift i reguleringsarbeidet for en permanent løsning.  

7. OK-utvalget bes se på hvordan vi formidler og synliggjør friluftstilbud og 

rekreasjonsområder i kommunen, og hvordan man i den sammenheng også kan 

synliggjøre de pliktene som følger med bruken. 

8. Rådmannen bes forsterke arbeidet mot uønsket deltid. 



9. Det skal ikke utlyses ordinære stillinger av en størrelse som ikke utløser 

pensjonsrettigheter. 

10. I arbeidet med å redusere sykefraværet bes rådmannen vurdere om det enkelte steder med 

høyt fravær og høye vikarkostnader kan være aktuelt å bruke vikarkostnadene til heller å 

øke grunnbemanningen. 

11. Rådmannen bes gå i dialog med nabokommuner for å se på muligheter for å tilby 

desentralisert videreutdanning for ansatte i barnehagesektoren som trenger 

videreutdanning til fagbrev eller barnehagelærer. 

12. Rådmannen bes gjennomføre nødvendig kompetansekartlegging blant ansatte med sikte 

på å synliggjøre egne ressurser som kan brukes i arbeidet med barn og unge som trenger 

særskilt tilbud. 

13. Rådmannen bes lage en rekrutteringsplan for å tiltrekke seg ønsket kompetanse.  

14. Rådmannen bes vurdere etablering av en koordinatorstilling knyttet til tidlig inn og 

tilstøtende arbeid. Det avsettes 43.000 kroner til dette arbeidet. Inndekning ved å redusere 

sentralt plasserte midler tilsvarende. 

15. Tildeling til Nannestadfestivalen økes til kr 100.000 som årlig tilskudd fra kommunen. 

Inndekning ved å redusere sentralt plasserte tilsvarende. 

16. 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. 

17. Natteravnene gis et starttilskudd på kr 25.000. Inndekning ved å redusere sentralt 

plasserte midler tilsvarende.  

18. Rådmannen bes utarbeide en plan for digital kompetanseheving i mellomtrinnet og 

ungdomstrinnet etter innføring av PC 1:1, med tanke på dybdelæring, kritisk tenkning og 

andre sentrale elementer i Fagfornyelsen. 

19. Det avsettes kr 750.000 fra disposisjonsfond til idrettsfondet. 

20. OK-utvalget gjennomgår tilskuddsordningene til idrettsanlegg mm med sikte på å 

revidere vedtekter og handlingsregler. 

Følgende tilleggsforslag ble fremmet av Karl Henrik Laache på vegne av Venstre, Miljøpartiet 

De Grønne, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti: 

 

Miljø og klima 

1. Naturmangfoldsplanen.  Det legges fram en sak første kvartal om hvilke av tiltakene i 

tiltakslista som er igangsatt og hvilke som er planlagt igangsatt i 2020. En tilsvarende sak 

legges fram årlig i økonomiplanperioden. 

2. Det opprettes et fond til bruk for erstatning av netto tømmerverdi til grunneiere som vil 

avstå fra hogst (i 70-140 år (ett omløp), avhengig av boniteten) i viktige friluftsområder. 

Rådmannen utreder hvordan det kan legges til rette for opprettelsen av fondet.  Det settes 

av kr 100000 som belastes disp.fondet. 

3. Forvaltning av hjortevilt.  I arbeidet med ny rammeplan for hjortevilt og andre relevante 

saker skal det også være fokus på helsetilstanden til bestandene, og hva som kan gjøres 

for å bedre denne. 

4. Hogst i hekke- og yngletid.  Det legges fram en sak for politisk behandling om hva 

kommunen kan gjøre for å unngå hogst og andre relevante tiltak i hekke- og yngletida, 

både i kommunens egen skog og i andre skoger i kommunen. 



5. Sykkelpark.  Det igangsettes et arbeid for å utrede mulighetene for å etablere en 

sykkelpark i kommunen. Det bør også utredes muligheter for bedre sykkelopplæring ved 

skolene, f.eks ved hjelp av fylkeskommunale tilskuddsordninger. 

6. Snøryddig/strøing/bortkjøring av snø.  Det legges fram en sak til politisk behandling om 

hvordan nye avtaler med prioritert servicenivå vil se ut. Det forutsettes at trafikksikkerhet 

og framkommelighet, både for gående, syklende, bilister og busser ikke skal reduseres. 

Kulturbudsjettet: 

7. Kulturskolen er en av landets eldste, stiftet i 1969 og har i år feiret 50-årsjubileum.  

Skolen er veldig populær, og omkring 300 står på venteliste for å komme inn.  

Kulturskolens ramme økes med 400000 for å redusere ventelistene.  Tiltaket videreføres i 

perioden. 

8. Beholde rektorstilling på kulturskolen, ramma økes med kr 250000.  Dette videreføres i 

perioden.   

9. Øke bibliotekets budsjett for formidling av kultur med kr 50000.  Tiltaket videreføres i 

perioden. 

10. Styrke kulturbudsjettet med en 40% stilling som koordinator for fritidstilbud til barn og 

unge.  Kulturbudsjettet styrkes med kr. 200000 som videreføres i perioden.  

11. Tiltakene i pkt 7-10 salderes ved å redusere det budsjetterte mindreforbruket med kr 

900000,-. 

12. Idretts- og kulturanleggsfondet styrkes med kr. 500000,-  som belastes 

disposisjonsfondet. 

13. Mange motorinteresserte ungdommer faller utenfor både skole og fritidstilbud i 

kommunen.  Det igangsettes et arbeid for å utrede mulighetene for å etablere en 

motorpark for ungdom i kommunen.  

14. Regjeringen er i ferd med å innføre aktivitetskortet, et tiltak der alle barn skal sikres 

minst ett fritidstilbud uavhengig av familiens økonomi.  Kommunestyret ønsker at 

Nannestad kommunen søker om å bli pilotkommune for aktivitetskortet for barn og unge. 

Helse og omsorg 

15. Det installeres hjelpemidler for hørselshemmede (teleslynge) på sykehjemmet.  

Kostnaden belastes disp.fondet. 

16. Mange kommuner har gode erfaringer med demenskoordinator.  Familiene som opplever 

at et familiemedlem blir dement kan få store utfordringer med dette i hverdagen.  

Kommunestyret ønsker en utredning om muligheten for å ansette demenskoordinator.  

Saken fremmes gjennom helse- og omsorgsutvalget til første møterunde i 2020. 

Skole 

17. Da ungdomsskolen ble rehabilitert ble himlinger bare skiftet i endel av klasserommene.  

Det har ført til at det er betydelig forskjell både i lys og akustikk i klasserommene.  

Kommunestyret ber om å få en sak med kostnadsoverslag for utbedring av himlinger til 

1. tertialrapport 2020.  

18. Det installeres teleslynge i auditoriet på NUS.  Kostnaden belastes disp.fondet.  

Barnehage 

19. Det er store utbyggingsprosjekter i gang i området Holter/Åsgreina/Rustadmoen der det 

tilsammen vil bli bygget omkring 800 boliger de nærmeste årene.  Barnehagenes 

kapasitet i Holter og Åsgreina er fullt utnyttet, og det vil trolig bli behov for mange nye 

barnehageplasser i området.  Dette er ikke berørt i økonomiplanen.  Kommunestyret ber 

om å få seg forelagt en sak om hvordan dette behovet best kan dekkes i løpet av første 

halvår 2020.   



Næring 

20. Mange kommuner ansetter næringssjef som har til oppgave både å være en støtte for 

næringslivet i møte med kommunen og være aktiv for å trekke næringsliv og forretninger 

til kommunen.  Kommunestyret ber om en utredning av muligheten for finansiering av en 

næringssjefstilling over prosjektmidler.  Saken bes fremlagt senest til 1. tertialrapport 

2020.  

21. Nannestad kommune eier en av de mest sentrale tomtene i sentrum.  Utvikling av denne 

tomta vil være viktig for å skape aktivitet og næringsutvikling i sentrum av bygda.  

Kommunestyret ønsker å igangsette en prosess for å utvikle denne tomta.  

Kommunestyret ser for seg at den bør utvikles med næringslokaler i første etasje, 

kontorer med mulig kontorhotell for oppstartbedrifter i annen etasje, og leiligheter i de 

resterende etasjer.  Formannskapet er styringsgruppe for denne prosessen.   

22. Nannestadfestivalen er kommunens årlige utstillingsvindu og trekker mange besøkende. 

Festivalen er stort sett basert på frivillig innsats og gratis arbeid fra de som stiller opp. 

Nannestad kommune gir ikke noe økonomisk tilskudd til festivalen på forhånd og sitter 

pr. i dag ikke med noe medlem i festivalstyret. Rådmannen utreder innen utgangen av 

mars måned 2019 på hvilken måte kommunen selv kan gå mer aktivt inn i forhold til 

arrangeringen av festivalen. Nannestadfestivalen er en viktig møteplass og et 

utstillingsvindu for kommunen.  Festivalen tildeles et tilskudd på kr.  100000 for 2020.  

Beløpet belastes disposisjonsfondet. 

23. Oppfølging miljø i landbruket.  Det etableres et toårig prosjekt på landbrukskontoret for å 

sikre god oppfølging av blant annet tilskuddsordningene og miljørådgiving i landbruket.  

Prosjektet sikres 20% stillingsressurs, og tilføres kr 400000,- i prosjektperioden.  Tiltaket 

belastes dispfond. 

Kommunal drift 

24. Kommunestyret uttrykker bekymring over forslaget om redusert vasking av skolelokaler.  

Tiltaket utsettes til kommuneoverlegen/avdeling for miljørettet helsevern har foretatt en 

vurdering av mulige helsemessige og hygienemessige konsekvenser av tiltaket.  Saken 

legges frem for formannskapet så snart som mulig. 

Kommunal forvaltning - gebyrer (prisliste) 

25. Feiegebyr pr pipeløp innkreves kun de år hvor feiing faktisk foretas. 

Interkommunale selskaper og samarbeider 

26. Etter forutsetningene skulle Nannestad kommune spare penger på samarbeide om 

legevakta med Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker kommuner.  Nå viser imidlertid 

regnskapet at disse forutsetningene ikke har blitt innfridd.  Kommunestyret ber 

rådmannen å utrede muligheten for å tre ut av vertskommuneavtalen med Ullensaker og 

etablere legevakt i egen regi, enten alene eller sammen med andre kommuner. 

27. Da det interkommunale selskapet Øvre Romerike Brann og redning ble etablert var det 

med hensikt å spare penger for alle kommunene som deltar.  Selskapet har imidlertid hatt 

en kostnadsvekst som er urovekkende, og fremover vil økte krav til både hus og materiell 

sette økonomien på prøve.  Nå skal det bygges ny hovedbrannstasjon for området og det 

skaper usikkerhet om videre drift av vår brannstasjon i Bahus.  Kommunestyret ønsker å 

utrede mulighetene for å etablere eget brannvesen, enten med stasjon i Bahus eller i 

samarbeid med Avinor/OSL i området ved brannstasjon vest på Gardermoen.   

Rådmannen bes om å legge frem en slik mulighetsstudie i løpet av første halvår 2020. 

Informasjon til innbyggerne 

28. Til hvert kommunestyremøte lages en kort og lettfattelig oppsummering av hver enkelt 

sak som behandles. Oppsummeringen kan legges ut på kommunens nettsider og 



facebooksider som et ledd i arbeidet med å informere innbyggerne. Oppsummeringen kan 

med fordel også legges inn i starten av hvert enkelt saksframlegg. 

 

 

Følgende tilleggs- og endringsforslag ble fremmet av Christian Bendz på vegne av Høyre: 

1. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett i henhold til budsjettskjema 2A og 2B (vist 

som vedlegg 5 og 6) vedtas med følgende endringer: 

 

a. Investeringsbudsjett: 

Kommunehus/kultursal og bibliotek endres til: Kommunehus. Total bevilget sum 

for perioden til dette formål endres fra kroner 263 millioner til kroner 135 

millioner. Dette medfører en nedgang i bevilgninger i 2021 og 2022 fra kroner 

119 millioner til kroner 55 millioner pr år. 

 

b. Nye omdisponerte investeringspunkter: 

i. Til oppgradering og utvidelse av Preståsen og Maura skoler bevilges det 

kroner 50 millioner i 2022 og kroner 47 millioner i 2023, til sammen 

kroner 97 millioner. 

 

ii. For å fullføre offentlig kloakk etappe 3 i Åsgreina, strekningen Gamle 

renseanlegg Kringler-Slattum til Langerud, settes det av kroner 24,4 

millioner. Prosjektet startes i 2020 og økt låneopptak forventes dekket 

over selkostområde. 

 

iii. Det settes av kroner 1 million i 2020 for å styrke fiberbasert 

bredbåndsdekning i kommunens områder som i dag ikke har 

tilfredsstillende bredbåndsdekning. 

 

iv. Det settes av kroner 2 millioner i 2020 for å investere i 1-1 PC for elever 

på klassetrinnene 4. – 7. 

 

 

2. Rådmannens forslag til driftsbudsjett i henhold til budsjettskjema 1A og 1B (vist som 

vedlegg 2 og 3) vedtas med følgende endring: 

 

a. Foreslåtte overføringer på kroner 7 millioner pr. år fra driftsbudsjettet til 

investering, totalt kroner 28 millioner i handlingsperioden, tilbakeføres 

driftsbudsjettet i det enkelte år. 

 

b. Virksomhet kommunal drift styrkes i 2020 med kroner 1,5 millioner som 

øremerkes veivedlikehold, herunder snøbrøyting og vedlikehold på gatelys. 

 

c. Virksomhet skole styrkes i 2020 med kroner 500.000, - til å dekke 

leirskoleopphold for alle elever på 7. trinn, fremfor at foreldre må selv dekke 

kostnaden. 

 

d. Virksomhet skole styrkes i 2020 med kroner 1 million til ansettelse av 

skolepsykolog ved Nannestad Ungdomsskole. 

 

e. Virksomhet forebyggende helsevern styrkes i 2020 med kroner 100.000, - til å 

dekke fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier. 

 



f. Virksomhet helse styrkes i 2020 med kroner 2,4 millioner kroner, hvorav kroner 

1,4 millioner til økt omsorgsstønad og ekstraordinære tiltak rundt en pasient og 

kroner 1 million til hjemmesykepleien.  

 

 

3. Verbalforslag: 

a. Kommunestyret vedtar at det for handlingsperioden 2020-2023 ikke skal innføres 

eiendomsskatt. 

 

b. Rådmannen bes fremlegge en sak i 2020 for kommunestyret på hvordan 

pedagogtetthet i barnehagene og lærertettheten i skolene skal styrkes og være 

konkurransedyktig i forhold til øvrige barnehager og skoler på Romerike. 

 

c. Rådmannen bes vurdere mulighet for å tilby sommerskole, enten i kommunal 

eller interkommunal regi eller i samarbeid med private aktører og fremlegge dette 

som en sak til kommunestyret 1. halvår 2020. 

 

d. Rådmannen bes inngå en dialog med Viken fylke for: 

i. Ny / oppgradering av tverrforbindelse mellom Åsgreina og Rv. 120. 

 

ii. Raskere utbygging av gang- og sykkelveier langs kommunale, 

fylkeskommunale og statlige veier. 

 

e. Rådmannen bes legge frem en næringsstrategi i 2020 for hvordan Nannestad 

sentrum skal bli et attraktivt sentrumsalternativ for næringsaktører, samt hvordan 

kommunen jobber aktivt med næringsaktører i de vedtatte næringsarealer i 

kommunen. 

 

Følgende tilleggs- og endringsforslag ble fremmet av Arild Hemstad på vegne av 

Fremskrittspartiet: 

Nr Endringsforslag/tillegg 

1 Driftsbudsjettet øker neste år med kr 46,3 mill grunnet flere stillinger, lønnsvekst og 

innarbeidede tiltak. Investeringsbudsjettet er på kr 710 mill. Det kan ikke forventes økte 

driftsrammer i årene som kommer, snarere en reduksjon ut i fra nasjonale utfordringer 

med færre yrkesaktive som andel av befolkningen og reduserte oljeinntekter. Betydelige 

investeringer de nærmeste årene vil bety økte finanskostnader. I tillegg vil det være 

behov for økte driftsbudsjetter som følge av disse investeringene. Anbefalingen fra 

fylkesmannen er et driftsresultat på 1,75 %, men i Nannestad legges det i 2020 opp til et 

netto driftsresultat på 0,14 %, og som rådmannen uttaler i handlingsprogrammet at det 

blir krevende å oppnå akseptable netto driftsresultater de nærmeste årene. Rådmannen 

utfordrer i sin avslutning av fremleggelsen, politikerne til å treffe kloke politiske valg 

basert på en krevende oppgave. Nannestad Fremskrittsparti tar dette på største alvor, og 

fremmer et alternativt budsjett/handlingsplan som gir handlingsrom, budsjettbalanse og 

reduserer de fremtidige finanskostnadene fremover. Vi savner et større fokus på 

samhandling med frivilligheten og næringsliv for å skape gode fellesløsninger som alle 

gleder seg over. Det handler om nysgjerrighet, se muligheter, gripe dem, skape 

gjennomføringskraft og realisere uten å være bundet av tradisjonelle rammer. 

 

Ordføreren inviterer til halvårlige idedugnader om tjenestestrategi med frivilligheten, 

næringsliv, nabokommuner for å avdekke mulige samhandlingskonstellasjoner. 

 



 

Nr Endringsforslag/tillegg 

2 Det er planlagt investeringer for mer enn 700 millioner i den kommende 4 års perioden. I 

2014 var kommunehuset skissert til 104 mill. I desember 2018 var kostnaden opp i 170 

mill. Nå har de politiske partiene AP, SP og Bygdelista i god sosialistisk ånd vedtatt en 

ramme på 278 mill. i en euforisk stemning for å etablere et nytt kommunehus, i bakevja 

av Nannestad sentrum. Det er selvsagt spennende, samlende, inspirerende å modernisere 

og skape visuelle monumenter, men det er viktig for oss å prioritere befolkningens 

behov og tilgjengelighet innenfor en nøktern ramme. Vi har tidligere foreslått en 

opprustning av eksisterende kommunehus, og samle publikumstjenester i et nytt 

formålsbygg i Gråbeinstigen. Dette hadde krevd en lavere investering og ville gitt en 

bedre løsning for innbyggerne. Dessverre er dette blitt nedstemt av de rødgrønne 

politikerne i flere omganger. Et stort monumentalt kommunehus har vært drivkraften for 

flertallet i kommunestyret. 

 

Vedlegg 7 – endringer i planlagte investeringer fram mot 2030 

 

Investeringsrammen i perioden 2020-2023 nedjusteres med 100 mill. til totalt 610 mill, 

som bringer det totale investeringsnivået til et akseptabelt, men fortsatt krevende nivå 

uten å risikere kutt i tjenestetilbud og innføring av eiendomsskatt til belastning for 

skattebetalere og næringsliv. 

Alternativer som Offentlig Privat Samarbeid, akselerende digitalisering, innovasjon i 

forvaltningen og tverrfaglig samhandling krever andre byggprogrammeringer enn 

fortidens siloløsninger i utforming av fremtidens kommunehus. Nedjusteringen 

nedskalerer prosjekt kommunehus/kultursal og bibliotek, men innenfor gjenstående 

ramme prioriteres tilbakeføring av KAN til sitt opprinnelige bygg. 

 

 

Nr Endringsforslag/tillegg 

3 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 en økt ramme til hjemmebaserte tjenester på 2 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. 

 

Antall sykehjemsplasser bygges opp til 80 plasser, slik tjenestetilbudet var ved 

årsskiftet 2015/2016. 

 

Nr Endringsforslag/tillegg 

4 Det skal ikke innføres eiendomsskatt i planperioden 2020 – 2023. 

 

Nr Endringsforslag/tillegg 

5  

 Innkjøpsbesparelse/digitalisering    kr 2,50 mill 

 

 Reduksjon av SFO rammen                                            kr 0,30 mill 



 

 Reduksjon av disposisjonsfondet med   kr 2,93 mill 

 

SUM:       kr 5,73 mill 

 

 

 Midlene disponeres på følgende prioriterte områder: 

 

 Kreftkoordinator 20 % økning    kr 0,15 mill 

 Hjemmebaserte tjenester     kr 2,00 mill 

 Lag og foreninger      kr 0,60 mill 

 Bibliotek - arrangementer    kr 0,05 mill 

 Økt satsning på balansegrupper    kr 0,10 mill 

 Barnehage – oppfølging av barn med spes. behov kr 0,40 mill 

 Eldrerådet, styrking av budsjettramme   kr 0,02 mill 

 Lærerstillinger på Nannestad ungdomsskole  kr 2,00 mill 

 Læremidler i skolene     kr 0,40 mill 

- digitale læremidler til elever med spesielle behov 

- innkjøp av lærebøker 

- nye digitale læringsplattformer 

 Miljøpris       kr 0,01 mill 

 

SUM:       kr 5,73 mill 

 

 

6 Ordføreren inviterer eldrerådet inn i byggeprosjektene med formål å få inkludert et 

velfungerende og attraktivt seniorsenter for den voksende andelen eldre i kommunen.  

7 Det opprettes en 100 % stilling (økning på 20 %) som kreftkoordinator i 2020 innen 

rammen for hjemmebaserte tjenester. 

8 Rådmannen nedsetter en arbeidsgruppe sammen Nannestad næringsråd, idrettsråd og 

kulturråd for å utvikle en informasjonsavis for innbyggere og næringsliv. Et slikt prosjekt 

vil bidra til å skape en identitetskultur for innbyggerne i vår kommune. Innspill hentes fra 

Hurdalmagasinet, Bygdespeilet og øvrige suksesshistorier fra kommune Norge. Det 

utarbeides en politisk sak innen sommeren 2020 som synliggjør kostnader, engasjement 

og omfang. 

9 Det etableres et rammeverk for transparens og vedtaksforutsigbarhet i koordinerende 

enhet innen omsorg. Det er naturlig at enheten gis eierrepresentasjon med en politiker fra 

posisjon og en fra opposisjon. Det søkes kunnskap fra Senter for et aldersvennlig Norge 

og det kommende nasjonale eldreombudet. 

 

10 Det etableres tilbud om sommerskole for grunnskoleelever i kommunen for sommeren 

2020. 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. 

11 Mangfold og supplement i skolesektoren følges opp med invitasjon til etablering av 

profilskoler. Rådmannen utreder muligheter og utlyser interesse hos privatskoleaktørene, 

og legger frem sak til politisk behandling innen sommeren 2020. 



12 Det etableres et 4 åring prosjektpartnerskap med Nannestad Næringsråd, Innovasjon 

Gardermoen og med politisk representasjon for å skape ny giv i næringsutviklingen i 

Nannestad. Målrettet oppsøking og markedsføring mot nye aktører for å skape 

nysgjerrighet, muligheter og attraktivitet ved å vise til kulturliv, idrett og lokalt 

næringsliv. Finansieres med 8 millioner over 4 år som belastes disposisjonsfondet. 

13 Rådmannen starter arbeidet med å organisere Nannestad sykehjem etter 

driftsstyremodellen for å tydeliggjøre målsetningen med inkludering av brukere 

(pårørende), ansatte og eiere i et besluttende organ. 

14 Nannestad kommune etablerer en årlig vurdering på utdeling av miljøpris. Miljøprisen 

kan deles ut til foreninger, enkeltpersoner, grupper eller bedrifter som har gjort en spesielt 

verdifull innsats for natur- og miljøvernet i kommunen. Plan- og utviklingsutvalget 

utarbeider statuetter og utdeler prisen. 

15 Nannestad kommune søker om deltakelse i regjeringens utprøving av likebehandling i 

eldreomsorgen i form av statlig finansiering av eldreomsorgen. 

16 Godkjente søknadsprosjekter innenfor kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 

tilbys inntil 2/3 kommunal støtte ved inkludering av andre typer lag og foreningers behov 

i prosjektet. 

17 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 2020 

være naturlig å forvente en reduksjon av kostnadene. Samtlige gebyrer som er justert med 

deflator nedjusteres med 0,3 prosentpoeng, til 2,8 % prisøkning med en forventning om 

effektivisering av tjenestene i forhold til teknologi, logistikk, prioritering og 

optimalisering av tjenestetilbudet. 

 

Tilknytningsgebyrer for vann prisjusteres med kun 15 % økning for å øke intensiteten 

med reduksjon av vannlekkasjer (ikke 34 % som rådmannen foreslår). 

 

Årsgebyr Vann - Forbruksgebyr pr. m
3
 prisjusteres med kun 7 % økning for å øke 

intensiteten med reduksjon av lekkasjer (ikke 15,8% som rådmannen foreslår). 

 

Årsgebyr Avløp – Forbruksgebyr pr. pr. m
3
 prisjusteres med kun 7 % økning for å øke 

intensiteten med reduksjon av lekkasjer (ikke 13,8% som rådmannen foreslår). 

 

18 Nannestad kommunes idretts- og kulturanleggfond tilføres 3.000.000,- for å imøtekomme 

eksisterende søknader samt kunne ivareta nye søknader. Disposisjonsfondet reduseres 

tilsvarende. 

19 I dialog med idrettsrådet utreder rådmannen en løsning for tennisbane i Nannestad 

sentrum som en folkehelsesatsning og for å skape mer bredde i aktivitetstilbudet for 

innbyggerne.  

20 Kommunestyret anmoder kontrollutvalget å gjennomføre et forvaltningsprosjekt av det 

systematiske risikovurderingsarbeidet med tilhørende dokumentasjon og prosesser for å 

kvalitetssikre og innhente kunnskap om det systemovergripende rammeverket. 

 

 

Avstemning: 



Tilleggs- og endringsforslaget fremmet av Christian Bendz (H) fikk 1 stemme (H 1) og falt.  

Tilleggs- og endringsforslaget fremmet av Arild Hemstad (FrP) fikk 1 stemme (FrP 1) og falt.  

Tilleggs- og endringsforslaget fremmet av Karl Henrik Laache (V) på vegne av V, MDG, KrF og 

Nb) fikk 1 stemme (V 1) og falt.  

Tilleggs- og endringsforslaget fremmet av Karl Arne Leivestad (SP) på vegne av SP, AP og Nb 

vedtatt med 4 stemmer (AP 2 + SP 1 + Nb 1) 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (H 1+ FrP 1) 

 

Innstilling til kommunestyret: 

Formannskapet legger rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023/Budsjett 2020, med 

de endringer som blir vedtatt i møtet, ut til alminnelig ettersyn i 14 dager.  

 

Årsbudsjett 2020 

Handlingsprogram 2020-2023 vedtas med de mål og premisser for kommunens 

tjenesteproduksjon som framgår av handlingsprogramdokumentet. 

 

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

 Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B (vist som vedlegg 5 og 

6). 

 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 2020. 

 Det delegeres til rådmannen å fastsette endelige satser for kommunalt tilskudd til drift og 

investering for private barnehager. 

 Et eventuelt positivt premieavvik avsettes til premieavviksfond.  

 

Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter 

Alle brukerbetalinger, gebyrer og avgifter fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, 

forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyrer og brukerbetalinger som følge av prisvekst 

reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. 

 

Nye brukerbetalinger, gebyrer og avgifter i henhold til vedlegg 10, gjøres gjeldende fra 1. januar 

2020 dersom ikke annet er fastsatt. 

 

Selvkostområdene vann, avløp, septik, plan, byggesak, feiing og oppmåling vedtas å være 

selvfinansierende.  

 

Lånopptak 

 Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2020 på 41,9 mill. kroner for å finansiere nye 

netto bevilgninger til investeringer. 

 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 30 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av 

startlån. 

 Rådmannen vil i løpet av første halvår 2020 komme tilbake til kommunestyret med egen sak 

i forhold til opplåning til selvfinansierende VAR. 

 



Investeringsprosjekter, utenom VAR, med oppstart 2020 

Følgende større investeringsprosjekter vedtas med oppstart i 2020: 

 Kommunehus/kultursal og bibliotek  

 Svømmehall  

 Bokollektiv for personer med demens 

 Kapasitetsutvidelse barnehage 

 Utskifting av kunstgress og nytt snødeponi 

 

1. En godt fungerende ungdomsklubb er et viktig for oppvekstmiljøet og for det 

forebyggende arbeidet i kommunen. Oppvekst- og kulturutvalget (OK) og rådmannen bes 

derfor om å følge opp ungdomsklubben og bidra til et kvalitativt godt innhold og at den 

får økt besøkstall. En bør deretter se på muligheten for utvidelse av tilbudet til andre 

tettsteder og vurdere mulighetene for å inkludere en rusfri kafé i ungdomstilbudet. 

2. OK-utvalget bes følge opp biblioteket i forbindelse med flytting til nye lokaler i 

kommunehuset. Det er viktig at biblioteket sikres gode rammebetingelser for å kunne gi 

et godt tilbud til innbyggerne. 

3. OK-utvalget bes være oppmerksom på bemanningssituasjonen og øvrige 

rammebetingelser i kulturskolen, og kommunestyret forutsetter at undervisningstilbudet 

minst opprettholdes på dagens nivå. 

4. Rådmannen bes legge fram vedlikeholdsplan for kommunale veier til revisjon. I den 

forbindelse skal det vurderes om det er hensiktsmessig å fremskynde vedlikehold av 

Holtevegen nordover fra Løken skole. Vedlikehold og trafikksikkerhetstiltak på 

Nordåsvegen vurderes samtidig. Saken sluttbehandles i kommunestyret. 

5. Leieavtalen til Holter kulturhus går ut i 2019. Rådmannen bes besørge videreføring av 

leieavtalen. 

6. Kommunestyret ber rådmannen bidra til at gangarealet fra Åsvegen til Kringler-Slattum 

skole gis et vintervedlikehold som sikrer forsvarlig fremkommelighet. Rådmannen bes 

også å sørge for rask fremdrift i reguleringsarbeidet for en permanent løsning.  

7. OK-utvalget bes se på hvordan vi formidler og synliggjør friluftstilbud og 

rekreasjonsområder i kommunen, og hvordan man i den sammenheng også kan 

synliggjøre de pliktene som følger med bruken. 

8. Rådmannen bes forsterke arbeidet mot uønsket deltid. 

9. Det skal ikke utlyses ordinære stillinger av en størrelse som ikke utløser 

pensjonsrettigheter. 

10. I arbeidet med å redusere sykefraværet bes rådmannen vurdere om det enkelte steder med 

høyt fravær og høye vikarkostnader kan være aktuelt å bruke vikarkostnadene til heller å 

øke grunnbemanningen. 

11. Rådmannen bes gå i dialog med nabokommuner for å se på muligheter for å tilby 

desentralisert videreutdanning for ansatte i barnehagesektoren som trenger 

videreutdanning til fagbrev eller barnehagelærer. 

12. Rådmannen bes gjennomføre nødvendig kompetansekartlegging blant ansatte med sikte 

på å synliggjøre egne ressurser som kan brukes i arbeidet med barn og unge som trenger 

særskilt tilbud. 

13. Rådmannen bes lage en rekrutteringsplan for å tiltrekke seg ønsket kompetanse.  

14. Rådmannen bes vurdere etablering av en koordinatorstilling knyttet til tidlig inn og 

tilstøtende arbeid. Det avsettes 43.000 kroner til dette arbeidet. Inndekning ved å redusere 

sentralt plasserte midler tilsvarende. 

15. Tildeling til Nannestadfestivalen økes til kr 100.000 som årlig tilskudd fra kommunen. 

Inndekning ved å redusere sentralt plasserte tilsvarende. 



16. 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. 

17. Natteravnene gis et starttilskudd på kr 25.000. Inndekning ved å redusere sentralt 

plasserte midler tilsvarende.  

18. Rådmannen bes utarbeide en plan for digital kompetanseheving i mellomtrinnet og 

ungdomstrinnet etter innføring av PC 1:1, med tanke på dybdelæring, kritisk tenkning og 

andre sentrale elementer i Fagfornyelsen. 

19. Det avsettes kr 750.000 fra disposisjonsfond til idrettsfondet. 

20. OK-utvalget gjennomgår tilskuddsordningene til idrettsanlegg mm med sikte på å 

revidere vedtekter og handlingsregler. 

 

 

Hans Thue 

ordfører 

 

 

 

 


