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Møt eprot okoll
Kom m unest yret

Dat o: 14.12.2020 kl. 16:00
St ed: Fjernmøte på Teams
Ark ivsak: 19/03197
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Tilstede:  Ann Kristin Bakke (H), Jan Stefan Holme (H), Espen Alme (H), Arnt 

Kristoffersen (H), Kjetil Sukkestad (H), Torbjørn Seljevoll (H), Rolf 

Mørkhagen (H), Marius Egeberg (H), Zeeshan Ahmad Sheikh (Ap), 

Rune Kyllenstjerna (Ap), Hanne Børrestuen (Ap), Ann-Karin 

Pettersen (Ap), Iren Beisvåg (Ap), Helge Fossum (FrP), Erland Vestli 

(FrP), Stein-Tore Madsen (FrP), Ida Eliseussen (Sp), Ketil Rune 

Gundersen (Sp), Kristoffer Øksne (Sp), Vidar Dagfinn Myhre 

(MDG), Anne Hilde Røsvik (MDG), Inge Hallgeir Solli (V), Egil 

Hjorteset (V), Ida Cathrine Grøvan Ruud deltok fra sak 128/20 kl. 

16.23 (SV), Dag Anders Westhrin (SV), Atle Skift (Rødt) 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

Lars-Erik Hvidsten (Ap) for Hilde Kristine Nysten Thorkildsen (Ap), 

Milla Skaug Ødegaard (Ap) for Petter Tveøy (Ap),  

Kari Anne Karlsen (KrF) for Øyvind Nerheim (KrF). 

  

Andre: Rådmann Finn Christian Brevig 

Kommunalsjef Andreas Halvorsen 

Kommunalsjef Per Korsvik 

Fungerende kommunalsjef Terje Rønning 

Enhetsleder Anita Larsen 

Enhetsleder Anne Kirsti Sletteng-Fagerli 

Kommuneadvokat Bjørn Stokvold 

Enhetsleder Gunnar Prøis 

Enhetsleder Fredrik Glans 

Enhetsleder Sissel Pettersen 

Enhetsleder Bente Larsen 

Enhetsleder Svein Neerland 

Leder for idrett og friluftsliv Nina Lines 

Seniorrådgiver Anne Lindalen 

Kulturskolerektor Anne Mette Johannesen 

Kommunikasjonssjef Kristian Westgård 

  

Møteleder: Inge Solli 

  

Protokollfører: Heidi Lynnebakken 

  

Da møte ble satt var 28 av 29 representanter tilstede. 

Kl. 16.23 var 29 av 29 representanter tilstede. 

 

Møtet ble hevet kl. 22.37. 
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Sakskart  

 Godkjenning av innkalling - godkjent 

 Godkjenning av saksliste – godkjent med følgende tillegg: 

Kommunestyret fastsatte slik taletidsbegrensning:  

1. innlegg 3 minutter og påfølgende innlegg 1 minutt. 

For sak nr. 153/20 Budsjett 2021 og økonomiplan gjelder 

forretningsorden i henhold til reglementet: 

Første innlegg pr. parti inntil 10 minutter 

6 minutter for første innlegg, 3 minutter for andre innlegg, 

og deretter 1 minutt for påfølgende innlegg. 

Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte - godkjent 

 

Saker til behandling 

127/20 20/03254-1 Avtaler mellom Nittedal kommune og idretten  

128/20 20/01749-3 
Folkebad i Nittedal - nytt svømmeanlegg og 

tilsyn 
 

129/20 20/02179-21 Framtidig organisering av Nittedal frivilligsentral  

130/20 20/03539-1 
Prioritering av søknad om spillemidler til anlegg 

for idrett og fysisk aktivitet - 2021 
 

131/20 20/03552-1 

Rullering av kommunedelplan for fysisk 

aktivitet, friluftsliv og idrett - prioritert 

handlingsprogram 2021-2024 

 

132/20 20/03300-1 Justering av skolegrenser i Rotnesområdet  

133/20 20/03170-1 
Helsehus/heldøgnsplasser - prosess og 

fremdrift 
 

134/20 20/03038-1 
Etablering av borettslag med omsorgsboliger og 

base I Rotneshagen  
 

135/20 20/03491-1 

Anmodning fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av 

flyktninger for 2021 

 

136/20 11/04294-45 
Overføring av damanlegg fra NRV AS til Nittedal 

kommune 
 

137/20 20/00939-73 
2. gangsbehandling - Trafikksikkerhetsplan 2021 

- 2024 
 

138/20 20/03437-1 
Forslag til planprogram Kommuneplan 2022-

2034 
 

139/20 20/00376-14 
Revidert selskapsavtale for Romerike revisjon 

IKS 
 

140/20 20/03544-1 Økonomisk rapport pr oktober 2020  

141/20 20/03545-1 
Overføring av investeringsbudsjett fra 2020 til 

2021 
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142/20 20/03543-1 

Fastsettelse av festeavgift og avgift for 

gravlegging i anonym og navnet minnelund i 

Nittedal kommune 

 

143/20 20/03546-2 
Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 

2021 
 

144/20 20/03139-1 
Forslag til forskrift om gebyrregulativ for 

kommunalteknikk - 2021 
 

145/20 20/03260-1 
Forslag til forskrift om gebyrregulativet for plan, 

byggesak, geodata og viltavgifter - 2021 
 

146/20 20/03517-2 
Fritak fra eiendomsskatt for Kruttverket og 

Rotnesbeitet borettslag 
 

147/20 20/03517-1 
Fritak fra eiendomsskatt for skatteåret 2021 

etter § 7 a) og b) 
 

148/20 20/01843-15 
Prinsippsak - eiendomsskatt på båndlagte 

eiendommer 
 

149/20 20/03314-2 
Effektivisering og digitalisering i Nittedal-

eiendom KF, 2014-2019 
 

150/20 20/03647-1 
Økonomiplan for 2021-2024, Nittedal-eiendom 

KF  
 

151/20 20/03212-1 
Søknad om fritak fra politiske verv - Åshild 

Stordrange Storheim (KrF) 
 

152/20 20/02582-4 
Valg av nytt varamedlem til samarbeidsutvalget 

(SU) ved Nittedal ungdomsskole 
 

153/20 20/01915-15 
Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021 - 2024 

Nittedal kommune 
 

Interpellasjoner/spørsmål 

35/20 20/00003-57 
Spørsmål fra representanten Jan Stefan Holme 

(H) om behandlingstid på byggesøknader 
 

36/20 20/00003-58 

Interpellasjon fra representanten Atle Skift (R) 

om de ansatte og deres syn på de ulike 

forslagene i hovedutvalgene 

 

Eventuelt 

    

 

 

Nittedal, 14.12.2020 

 

 

Inge Solli Heidi Lynnebakken 

fungerende ordfører sekretær 
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127/20 Avtaler mellom Nittedal kommune og idretten 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 23.11.2020 32/20 

2 Formannskapet 30.11.2020 103/20 

3 Kommunestyret 14.12.2020 127/20 

 

 

Formannskapets innstilling 

1. Formannskapet/kommunestyret anerkjenner det gode samarbeidet med idretten i 

Nittedal, og den uvurderlige innsatsen som legges ned fra frivillige. 

2. Sak om Nittedal kommunes avtaler med idretten tas til orientering.  

3. Rådmannen tar initiativ til et samarbeid med idrettsrådet for å revidere gjeldende 

avtaler med idretten. Resultat av dette arbeidet legges frem i sak for kommunestyret 

første halvår 2021, og formannskapet holdes orientert om fremdrift og status frem 

til saken legges frem. Revidering av avtalene skal også omfatte håndtering av 

økonomiske konsekvenser ved etablering av nye anlegg. 

4. Reviderte avtaler skal legges til grunn for investering- og driftsstøtte til idretten fra og 

med budsjett- og økonomiplan for 2022. 

5. Kommunestyret ber rådmannen i samarbeid med idrettsrådet særlig vurdere 

rutiner, ansvarsområder og fordeling når det gjelder driftsstøtte til idrettslagene.  

 

Møtebehandling 

Representanten Jan Stefan Holme (H) fremmet følgende forslag: 

1. Sak om Nittedal kommunes avtaler med idretten tas til orientering. 

2. For å kunne gi både idretten og kommunen forutsigbarhet i budsjettprosessen, 

foreslår Høyre at kommunen årlig avsetter kr. 3 millioner i investerings støttet til 

bygging av idrett- og aktivitetsanlegg. 

3. Ny første setning i punkt 3 i avtalen: 

        Det settes årlige av 3.000.000 til fondsavsetninger, for å kunne gi både idretten 

        og kommunen forutsigbarhet i budsjettprosessen. 

4. Idrettsrådet får en økning i forhold til 2020 på kr. 718.000,-  Så totalt 2.641.779 i 

Driftsstøtte til idrettsanlegg i 2021. Dette for å få allerede ferdige stilte anlegg inn 

i avtalen. Så her må disse nye anleggene inn i avtalen om driftsstøtte 

5. Det foreslås at det i tillegg utarbeides en egen overbyggende avtale mellom NIR 

og NK som regulerer praktisering av denne ordningen med hensyn på periodisk 

reforhandling, hvor prisjustering blant annet skal inngå. Dette gjelder for 

driftstilskuddsordningen. 

 

Votering 

Det voteres alternativt mellom formannskapets innstilling og forslaget fra H. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 mot 8 stemmer (H). 

 

 



 

 6  

Vedtak 

1. Formannskapet/kommunestyret anerkjenner det gode samarbeidet med idretten i 

Nittedal, og den uvurderlige innsatsen som legges ned fra frivillige. 

2. Sak om Nittedal kommunes avtaler med idretten tas til orientering.  

3. Rådmannen tar initiativ til et samarbeid med idrettsrådet for å revidere gjeldende 

avtaler med idretten. Resultat av dette arbeidet legges frem i sak for kommunestyret 

første halvår 2021, og formannskapet holdes orientert om fremdrift og status frem 

til saken legges frem. Revidering av avtalene skal også omfatte håndtering av 

økonomiske konsekvenser ved etablering av nye anlegg. 

4. Reviderte avtaler skal legges til grunn for investering- og driftsstøtte til idretten fra og 

med budsjett- og økonomiplan for 2022. 

5. Kommunestyret ber rådmannen i samarbeid med idrettsrådet særlig vurdere 

rutiner, ansvarsområder og fordeling når det gjelder driftsstøtte til idrettslagene.  
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128/20 Folkebad i Nittedal - nytt svømmeanlegg og tilsyn 

 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Ungdomsrådet 19.11.2020  

2 Eldrerådet 19.11.2020 17/20 

3 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 

19.11.2020 21/20 

4 Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 23.11.2020 33/20 

5 Formannskapet 30.11.2020 104/20 

6 Kommunestyret 14.12.2020 128/20 

 

 

Formannskapets innstilling 

1. Sak om folkebad i Nittedal – nytt svømmeanlegg og tilsyn tas til orientering. 

2. Folkebadtilbudet i Nittedal fordeles med to dager på Libadet og to dager på 

    Elvetangen slik det er beskrevet i saken, når nytt anlegg tas i bruk. 

3. Billettpriser vedtas som foreslått i saken og innarbeides i prisarket som følger 

    budsjett og økonomiplan 2021-2024. 

4. Det gjøres en evaluering av tilbud, kostnader og etterspørsel/inntekter senest til 

    neste års budsjettbehandling. 

 

Møtebehandling 

Representanten Anne Hilde Røsvik (MDG) fremmet følgende alternative forslag: 

 Det bør være bademuligheter minimum tre dager i uka på hvert sted, inkludert 

minst en helgedag i uka også i Søndre 

 Åpent folkebad også i ferier 

 Fast ansettelse av badevakter i deltid, slik at de er sikret rettigheter ved sykdom, i 

motsetning til timeavtaler.  

 Fulltidsstilling som bademester, ikke bare 44,25% som er foreslått. Nittedal skal 

ha heltidskultur.  

Representanten Ketil Gundersen (Sp) fremmet følgendetilleggsforslag: 

Rådmannen bes snarlig legge fram et forslag som gjør det mulig å ha et bredt og 

bærekraftig åpningstilbud i den nye svømmehallen i Hakadal, uten at dette går ut over 

dagens åpningstilbud i Lihallen. Til dette bør blant annet svømmehallene Råholt Bad, 

Nes svømmehall og Bjørkebadet brukes som best praksis- og referansepunkt. 

 

Representanten Jan Stefan Holme (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Det bevilges 1 million kroner til Idrettsrådet som fordeler midlene til de idrettslagene 

som påtar seg å etablere offentlig godkjent tilsyn ved svømmehallene i Nittedal. 
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Votering 

Det ble votert alternativt mellom formannskapets innstilling og forslaget fra MDG. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 26 mot 3 stemmer (MDG og R). 

Forslaget fra H ble forkastet med 21 mot 8 stemmer (H). 

Forslaget fra Sp ble forkastet med 24 mot 5 stemmer (Sp og MDG). 

 

Vedtak 

1. Sak om folkebad i Nittedal – nytt svømmeanlegg og tilsyn tas til orientering. 

2. Folkebadtilbudet i Nittedal fordeles med to dager på Libadet og to dager på 

    Elvetangen slik det er beskrevet i saken, når nytt anlegg tas i bruk. 

3. Billettpriser vedtas som foreslått i saken og innarbeides i prisarket som følger 

    budsjett og økonomiplan 2021-2024. 

4. Det gjøres en evaluering av tilbud, kostnader og etterspørsel/inntekter senest til 

    neste års budsjettbehandling. 
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129/20 Framtidig organisering av Nittedal frivilligsentral 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Ungdomsrådet 19.11.2020  

2 Eldrerådet 19.11.2020 18/20 

3 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 

19.11.2020 22/20 

4 Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 23.11.2020 34/20 

5 Hovedutvalg for helse og velferd 25.11.2020 36/20 

6 Formannskapet 30.11.2020 105/20 

7 Kommunestyret 14.12.2020 129/20 

 

 

Formannskapets innstilling 

1Nittedal kommune overtar eierskapet til Nittedal Frivilligsentral. Frivilligsentralen  

  knyttes til Enhet for kultur.  

2. Det avsettes et budsjett på i størrelsesorden 1,2 millioner kroner årlig til drift av  

    Nittedal Frivilligsentral fra 2021. Finansiering ved øremerket tilskudd i 2021 samt ved  

    at midler til formålet på kr. 416.000 i vedtatt budsjett opprettholdes og styrkes noe i 

    budsjettet for 2021.  

3. Rådmannen legger frem en sak for kommunestyret med forslag til mål, mandat,  

    sammensetning og arbeidsform for Frivilligsentralens samarbeidsutvalg. 

4. Vi ønsker å oppnå synergier ved at man kobler sammen frivilligsentral med f.eks. 

åpen barnehage. Det er ønskelig å skape generasjonsmøter, nettverksbygging, og 

finne muligheter for barnepass, leksehjelp, språktrening, fadderskap, hjelp med 

digitale verktøy, praktisk bistand og mye mer; på tvers av alder, kjønn og etnisitet. 

Kommunen har svært mange tilflyttere, og en slik arena gir mulighet for gode 

relasjoner, mening og mestring. 

 

Møtebehandling 

Representanten Jan Stefan Holme (H) fremmet følgende forslag: 

1. Nittedal kommune overtar eierskapet til Nittedal Frivilligsentral. Frivilligsentralen 

knyttes til Enhet for kultur. 

2. Det avsettes et budsjett på i størrelsesorden 1,2 millioner kroner årlig til drift av 

Nittedal Frivilligsentral fra 2021. Finansiering ved øremerket tilskudd i 2021 samt ved at 

midler til formålet på kr. 416.000 i vedtatt budsjett opprettholdes og styrkes noe i 

budsjettet for 2021.  

3.  Det opprettes et styre 

 Styret for den kommunal Frivilligsentralen er overordnet ansvarlig for driften av 

sentralen og består av:  

o Representanter fra de frivillige 

o Representanter fra lokalt foreningsliv 

o Representanter fra eiere/opprettere 
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4. Nittedal Frivilligsentrals øverste organ består av formannskapet. Årsmøte avholdes 

ordinært en gang per år, innen utgangen av mars. 

 

5.Rådmannen legger frem en sak for kommunestyret med forslag til vedtekter, mål, 

mandat og samarbeidsavtale. 

 

Votering 

Formannskapets innstilling minus første setning i punkt 4 ble vedtatt med 21 mot 8 

stemmer (H). 

Første setning i punkt 4 ble vedtatt med 15 mot 14 stemmer (H, Sp, MDG og R). 

 

Vedtak 

1Nittedal kommune overtar eierskapet til Nittedal Frivilligsentral. Frivilligsentralen  

  knyttes til Enhet for kultur.  

2. Det avsettes et budsjett på i størrelsesorden 1,2 millioner kroner årlig til drift av  

    Nittedal Frivilligsentral fra 2021. Finansiering ved øremerket tilskudd i 2021 samt ved  

    at midler til formålet på kr. 416.000 i vedtatt budsjett opprettholdes og styrkes noe i 

    budsjettet for 2021.  

3. Rådmannen legger frem en sak for kommunestyret med forslag til mål, mandat,  

    sammensetning og arbeidsform for Frivilligsentralens samarbeidsutvalg. 

4. Vi ønsker å oppnå synergier ved at man kobler sammen frivilligsentral med f.eks. 

åpen barnehage. Det er ønskelig å skape generasjonsmøter, nettverksbygging, og 

finne muligheter for barnepass, leksehjelp, språktrening, fadderskap, hjelp med 

digitale verktøy, praktisk bistand og mye mer; på tvers av alder, kjønn og etnisitet. 

Kommunen har svært mange tilflyttere, og en slik arena gir mulighet for gode 

relasjoner, mening og mestring. 
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130/20 Prioritering av søknad om spillemidler til anlegg for idrett 

og fysisk aktivitet - 2021 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 30.11.2020 106/20 

2 Kommunestyret 14.12.2020 130/20 

 

 

Formannskapets innstilling 

Søknad for ordinære anlegg for 2021 prioriteres som følger: 

 

Pri. Eier Anleggstype Sted 

1 Nittedal IL Skianlegg Sagerud - Sørli 

2 Nittedal kommune Svømmeanlegg Nittedal ungdomsskole 

3 Nittedal kommune Svømmeanlegg Elvetangen barneskole 

4 Nittedal kommune Flerbrukshall Elvetangen barneskole 

5 Nittedal kommune Svømmeanlegg Elvetangen barneskole 

6 Varingskollen alpinsenter Skianlegg Varingskollen 

7 Nittedal kommune Idrettshus Elvetangen barneskole 

8 Nittedal kommune Idrettshus Elvetangen barneskole 

9 Nittedal kommune Flerbrukshall Slattum skole 

10 Nittedal kommune Turnanlegg Slattum skole 

11 Nittedal skytterlag Skytteranlegg Varpet skytebane 

12 Nittedal IL Kunstgress 

Nittedal 

sentralidrettsanlegg 

13 Gjelleråsen IF Kunstgress Li idrettsanlegg 

14 Nittedal IL Kunstgress 

Nittedal 

sentralidrettsanlegg 

15 Nittedal IL Skianlegg Sørli 

16 Nittedal IL Skianlegg Sørli 

17 Nittedal IL Skianlegg Sørli 

18 Hakadal IL Fotballanlegg Elvetangen   

19 Nittedal skiskytterlag Skianlegg Sagerud 

20 Nittedal skiskytterlag Skianlegg Sagerud 

21 Nittedal kommune Fotballanlegg Elvetangen 

22 Nittedal kommune Lager Elvetangen 

23 Nittedal kommune Skateanlegg Elvetangen 

 

 

Søknad for nærmiljøanlegg for 2021 prioriteres som følger: 

Pri. Eier Anleggstype Sted 

1 Skiforeningen Turvei Sørli-Luringen 
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2 Gjelleråsen IF Gang/sykkelvei Skytta 

3 Gjelleråsen IF Aktivitetsflate Li 

4 Gjelleråsen IF Fotballanlegg Ulverud 

5 Gjelleråsen IF Aktivitetsområde Bjønndalen   

6 Gjelleråsen IF Skileik II Bjønndalen   

7 Gjelleråsen IF Fotballanlegg Holumskog 

8 Skiforeningen Turvei Waage Dam - Jensrud 

9 Nittedal orientering Nærmiljøkart Skyset 

10 Skillebekk vel Fotballanlegg Skillebekk 

11 Nittedal kommune Fotballanlegg Elvetangen 

12 Nittedal kommune Aktivitetsflate Elvetangen 

13 Nittedal kommune Turvei Elvetangen 

14 Nittedal kommune Fotballanlegg Elvetangen 

15 Nittedal kommune Fotballanlegg Elvetangen 

16 Nittedal kommune Aktivitetsflate Nittedal u-skole 

17 Nittedal kommune Aktivitetsflate Nittedal u-skole 

18 Nittedal kommune Aktivitetsflate Nittedal u-skole 

19 Nittedal kommune Aktivitetsflate Nittedal u-skole 

 

Møtebehandling 

Representanten Vidar Myhre (MDG) fremmet følgende forslag: 

Alle tiltak som innebærer asfaltering i naturområder, grøfting av myrområder og påfyll 

av gummigranulat til oppgradering av baner, trekkes ut av listen. Videre at tiltak som 

godkjennes ikke går på bekostning av prioriterte naturtyper. 

 

Votering 

Det ble votert alternativt mellom formannskapets innstilling og forslaget fra MDG. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 26 mot 3 stemmer (MDG og R). 

 

Vedtak 

Søknad for ordinære anlegg for 2021 prioriteres som følger: 

 

Pri. Eier Anleggstype Sted 

1 Nittedal IL Skianlegg Sagerud - Sørli 

2 Nittedal kommune Svømmeanlegg Nittedal ungdomsskole 

3 Nittedal kommune Svømmeanlegg Elvetangen barneskole 

4 Nittedal kommune Flerbrukshall Elvetangen barneskole 

5 Nittedal kommune Svømmeanlegg Elvetangen barneskole 

6 Varingskollen alpinsenter Skianlegg Varingskollen 

7 Nittedal kommune Idrettshus Elvetangen barneskole 

8 Nittedal kommune Idrettshus Elvetangen barneskole 

9 Nittedal kommune Flerbrukshall Slattum skole 

10 Nittedal kommune Turnanlegg Slattum skole 
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11 Nittedal skytterlag Skytteranlegg Varpet skytebane 

12 Nittedal IL Kunstgress 

Nittedal 

sentralidrettsanlegg 

13 Gjelleråsen IF Kunstgress Li idrettsanlegg 

14 Nittedal IL Kunstgress 

Nittedal 

sentralidrettsanlegg 

15 Nittedal IL Skianlegg Sørli 

16 Nittedal IL Skianlegg Sørli 

17 Nittedal IL Skianlegg Sørli 

18 Hakadal IL Fotballanlegg Elvetangen   

19 Nittedal skiskytterlag Skianlegg Sagerud 

20 Nittedal skiskytterlag Skianlegg Sagerud 

21 Nittedal kommune Fotballanlegg Elvetangen 

22 Nittedal kommune Lager Elvetangen 

23 Nittedal kommune Skateanlegg Elvetangen 

 

 

Søknad for nærmiljøanlegg for 2021 prioriteres som følger: 

Pri. Eier Anleggstype Sted 

1 Skiforeningen Turvei Sørli-Luringen 

2 Gjelleråsen IF Gang/sykkelvei Skytta 

3 Gjelleråsen IF Aktivitetsflate Li 

4 Gjelleråsen IF Fotballanlegg Ulverud 

5 Gjelleråsen IF Aktivitetsområde Bjønndalen   

6 Gjelleråsen IF Skileik II Bjønndalen   

7 Gjelleråsen IF Fotballanlegg Holumskog 

8 Skiforeningen Turvei Waage Dam - Jensrud 

9 Nittedal orientering Nærmiljøkart Skyset 

10 Skillebekk vel Fotballanlegg Skillebekk 

11 Nittedal kommune Fotballanlegg Elvetangen 

12 Nittedal kommune Aktivitetsflate Elvetangen 

13 Nittedal kommune Turvei Elvetangen 

14 Nittedal kommune Fotballanlegg Elvetangen 

15 Nittedal kommune Fotballanlegg Elvetangen 

16 Nittedal kommune Aktivitetsflate Nittedal u-skole 

17 Nittedal kommune Aktivitetsflate Nittedal u-skole 

18 Nittedal kommune Aktivitetsflate Nittedal u-skole 

19 Nittedal kommune Aktivitetsflate Nittedal u-skole 
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131/20 Rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet, 

friluftsliv og idrett - prioritert handlingsprogram 2021-2024 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 30.11.2020 108/20 

2 Kommunestyret 14.12.2020 131/20 

 

 

Formannskapets innstilling 

Prioritert handlingsprogram 2021-2024 vedtas. 

 

Møtebehandling 

Representanten Vidar Myhre (MDG) fremmet følgende protokolltilførsel: 

MDG stemmer for sak 131/20 da vi ser at en slik plan er nødvendig for at alle 

prosjektene vi ønsker oss skal få midler.  
Vi ønsker jo likevel som i forrige sak at alle tiltak som innebærer asfaltering i 

naturområder, grøfting av myrområder og påfyll av gummigranulat til oppgradering av 

baner, trekkes ut av listen. Videre at tiltak som godkjennes ikke går på bekostning av 

prioriterte naturtyper.  

 

Votering 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Prioritert handlingsprogram 2021-2024 vedtas. 

 

Protokolltilførsel fra MDG: 

MDG stemmer for sak 131/20 da vi ser at en slik plan er nødvendig for at alle 

prosjektene vi ønsker oss skal få midler.  
Vi ønsker jo likevel som i forrige sak at alle tiltak som innebærer asfaltering i 

naturområder, grøfting av myrområder og påfyll av gummigranulat til oppgradering av 

baner, trekkes ut av listen. Videre at tiltak som godkjennes ikke går på bekostning av 

prioriterte naturtyper.  
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132/20 Justering av skolegrenser i Rotnesområdet 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Ungdomsrådet 19.11.2020 4/20 

2 Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 23.11.2020 31/20 

3 Barn og unges kommunestyre 09.12.2020  

4 Kommunestyret 14.12.2020 132/20 

 

 

Innstilling fra hovedutvalg for oppvekst og utdanning 

Revidert forskrift om skolekretsgrenser i Nittedal kommune vedtas. 

 

Votering 

Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Revidert forskrift om skolekretsgrenser i Nittedal kommune vedtas. 
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133/20 Helsehus/heldøgnsplasser - prosess og fremdrift 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

2 Eldrerådet 19.11.2020 15/20 

3 Hovedutvalg for helse og velferd 25.11.2020 32/20 

3 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 

19.11.2020 18/20 

4 Formannskapet 30.11.2020 110/20 

5 Kommunestyret 14.12.2020 133/20 

6 Styret i Nittedal Eiendom KF 09.12.2020 69/20 

 

 

Formannskapets innstilling 

1. Prosjektering av helsehus og heldøgnsplasser igangsettes og følger prosess 

beskrevet i denne saken med følgende presiseringer: 

A. Det skal innarbeides økonomiske rammer i budsjett- og økonomiplan i årene 

framover i tråd med de til enhver tid vedtatte innholds- og framdriftsplaner.  

B. I saken som legges fram 1. kvartal drøftes muligheten for å framskynde prosessene, 

herunder en beskrivelse av hvordan foretaket og helsesektoren kan samordne 

kompetanse og ressurser.  

C. Med helsehus menes samlokalisering av viktige tjenester så som: base for 

hjemmetjenestene, legevakt med ambulansetjeneste, legesenter, fysioterapi og 

ergoterapi barn og voksne, friskliv, læring og mestring, helsestasjon, familieteam, fødsel 

og barselomsorg, psykisk helsetjenester, møteplasser som: aktivitet, sansehage, trening, 

kafe og møteplasser for pårørende og forebyggende arbeid. Videre skal det vurderes 

hvordan disse områdene skal sees i sammenheng med KAD, lindrende og rehabilitering.  

D. Når lokalisering skal vurderes vil det være viktig å se sammenheng med øvrig 

lokalisering av omsorgsboliger og hvordan et helsehus kan bidra til kvalitet og kapasitet 

for bemanning og etablering av konsepter for omsorg+.  

E. Det skal vurderes om utbyggingen kan skje trinnvis i tråd med utviklingen av behov. 

Dette for å unngå å etablere under- eller overdimensjonerte tilbud, men fleksibilitet som 

gjør at tjenestetilbudet kan tilpasses over tid.  

 

2. Det skal etableres tilstrekkelig heldøgnsomsorgsplasser i Nittedal Kommune for  

innbyggerne i kommunen. Det legges til grunn at Nittedal Eiendoms KF deltar aktivt i 

samarbeid med Rådmannen i prosjektering av helsehus og øvrige utredninger. 

Rådmannen bes legge fram sak om følgende forhold senest i løpet av 1. halvår 2021: A. 

En vurdering av grunnforhold og utbyggingsmulighet ved Skytta.  

B. Legge fram kostnadsoverslag og potensialet for utbygging av langtidsplasser på 

Døli.  

 

3. Hovedutvalg for helse og velferd er referansegruppe for prosjektering og 

utredningene. 
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Møtebehandling 

Representanten Ida Eliseussen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Tillegg til FSK innstilling punkt 1C: I lys av kunnskap med covid-19: Huset må planlegges 

og bygges slik at smittevernhåndtering kan gjennomføres på en måte som 

opprettholder driften. 

 

Votering 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget fra Sp ble forkastet med 24 mot 5 stemmer (Sp og MDG). 

 

Vedtak 

1. Prosjektering av helsehus og heldøgnsplasser igangsettes og følger prosess 

beskrevet i denne saken med følgende presiseringer: 

A. Det skal innarbeides økonomiske rammer i budsjett- og økonomiplan i årene 

framover i tråd med de til enhver tid vedtatte innholds- og framdriftsplaner.  

B. I saken som legges fram 1. kvartal drøftes muligheten for å framskynde prosessene, 

herunder en beskrivelse av hvordan foretaket og helsesektoren kan samordne 

kompetanse og ressurser.  

C. Med helsehus menes samlokalisering av viktige tjenester så som: base for 

hjemmetjenestene, legevakt med ambulansetjeneste, legesenter, fysioterapi og 

ergoterapi barn og voksne, friskliv, læring og mestring, helsestasjon, familieteam, fødsel 

og barselomsorg, psykisk helsetjenester, møteplasser som: aktivitet, sansehage, trening, 

kafe og møteplasser for pårørende og forebyggende arbeid. Videre skal det vurderes 

hvordan disse områdene skal sees i sammenheng med KAD, lindrende og rehabilitering.  

D. Når lokalisering skal vurderes vil det være viktig å se sammenheng med øvrig 

lokalisering av omsorgsboliger og hvordan et helsehus kan bidra til kvalitet og kapasitet 

for bemanning og etablering av konsepter for omsorg+.  

E. Det skal vurderes om utbyggingen kan skje trinnvis i tråd med utviklingen av behov. 

Dette for å unngå å etablere under- eller overdimensjonerte tilbud, men fleksibilitet som 

gjør at tjenestetilbudet kan tilpasses over tid.  

 

2. Det skal etableres tilstrekkelig heldøgnsomsorgsplasser i Nittedal Kommune for  

innbyggerne i kommunen. Det legges til grunn at Nittedal Eiendoms KF deltar aktivt i 

samarbeid med Rådmannen i prosjektering av helsehus og øvrige utredninger. 

Rådmannen bes legge fram sak om følgende forhold senest i løpet av 1. halvår 2021: A. 

En vurdering av grunnforhold og utbyggingsmulighet ved Skytta.  

B. Legge fram kostnadsoverslag og potensialet for utbygging av langtidsplasser på 

Døli.  

 

3. Hovedutvalg for helse og velferd er referansegruppe for prosjektering og 

utredningene. 
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134/20 Etablering av borettslag med omsorgsboliger og base I 

Rotneshagen  

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Ungdomsrådet 19.11.2020  

2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 

19.11.2020 20/20 

3 Hovedutvalg for helse og velferd 25.11.2020 34/20 

4 Formannskapet 30.11.2020 111/20 

5 Kommunestyret 14.12.2020 134/20 

 

 

Formannskapets innstilling 

1. Nittedal kommune inngår en avtale med Rotneshagen omsorgsboliger AS som sikrer 

     9 nøkkelferdige boliger. 

2. Kommunen søker Husbankens investeringstilskudd på 9 omsorgsboliger pluss base. 

3. Nittedal kommune kjøper areal til personalbase i tråd med budsjetterte midler. 

4. Nittedal kommune oppretter et borettslag iht. Husbankens retningslinjer. 

5. Nittedal kommune selger 9 andeler til aktuelle boligsøkere på bakgrunn av 

    innsendte søknader. 

6. Midler til drift vil innarbeides i kommunens økonomiplan 2021-2024. 

 

Votering 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Nittedal kommune inngår en avtale med Rotneshagen omsorgsboliger AS som sikrer 

     9 nøkkelferdige boliger. 

2. Kommunen søker Husbankens investeringstilskudd på 9 omsorgsboliger pluss base. 

3. Nittedal kommune kjøper areal til personalbase i tråd med budsjetterte midler. 

4. Nittedal kommune oppretter et borettslag iht. Husbankens retningslinjer. 

5. Nittedal kommune selger 9 andeler til aktuelle boligsøkere på bakgrunn av 

    innsendte søknader. 

6. Midler til drift vil innarbeides i kommunens økonomiplan 2021-2024. 
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135/20 Anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

(IMDi) om bosetting av flyktninger for 2021 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for helse og velferd 25.11.2020 35/20 

2 Formannskapet 30.11.2020 112/20 

3 Kommunestyret 14.12.2020 135/20 

 

 

Formannskapets innstilling 

1. Nittedal kommune imøtekommer IMDI sin anmodning om å ta imot 25 

flyktninger i 2021.  

2. Nittedal kommune skal ta imot det antallet flyktninger kommunen blir anmodet 

om fra IMDI.  

3. I Nittedal bor det mange barnefamilier, og kommunen har et godt utbygd 

tjenestetilbud for barn og unge. Forutsetningene for å få en god barndom er 

gode, derfor vil Nittedal kommune prioritere å ta imot familier ved mottak av 

flyktninger. 

 

Møtebehandling 

Representanten Ida Eliseussen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Forslag til endring av punkt 3, fra formannskapets innstilling: 

I Nittedal bor det mange barnefamilier, og kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud 

for barn og unge. Forutsetningene for å få en god barndom er gode, derfor vil Nittedal 

kommune oppfordre IMDI om å bosette barnefamilier i Nittedal. 

 

Votering 

Rådmannens innstilling ble forkastet med 21 mot 8 stemmer (H). 

Forslaget fra Sp ble forkastet med 24 mot 5 stemmer (Sp og MDG). 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 mot 8 stemmer (H). 

 

Vedtak 

1. Nittedal kommune imøtekommer IMDI sin anmodning om å ta imot 25 

flyktninger i 2021.  

2. Nittedal kommune skal ta imot det antallet flyktninger kommunen blir anmodet 

om fra IMDI.  

3. I Nittedal bor det mange barnefamilier, og kommunen har et godt utbygd 

tjenestetilbud for barn og unge. Forutsetningene for å få en god barndom er 

gode, derfor vil Nittedal kommune prioritere å ta imot familier ved mottak av 

flyktninger. 
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136/20 Overføring av damanlegg fra NRV AS til Nittedal 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 26.11.2020 22/20 

2 Hovedutvalg for eierstyring og 

næringsutvikling 

24.11.2020 26/20 

3 Formannskapet 30.11.2020 114/20 

4 Kommunestyret 14.12.2020 136/20 

 

 

Formannskapets innstilling 

1. Nittedal kommune overtar eierskap på Høldippeldammen. Det avsettes 

investeringsmidler til gjennomføring av rehabilitering av Høldippeldammen i 

2023.  

 

2. Rådmannen innleder forhandling med Gjerdrum kommune og Lillestrøm 

kommune for eventuell delfinansiering av rehabilitering av dammer tilhørende 

Ryggevannene. Det foreligger to alternative modeller, med eksisterende 

vannstand og med senket vannstand. Rådmannen legger fram ny sak for 

kommunestyret når de økonomiske konsekvensene for løsning i punkt 2 er 

fremskaffet, samt utrede bakgrunn for dagens risikoklassifisering. 

 

3. Nittedal kommune støtter at NRV AS på vegne kommunene sender søknad til 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om rehabilitering av dammene 

 

4. Rådmannen bes undersøke mulighetene til medfinansiering fra staten og 

fylkeskommunen til rehabilitering av dammene og legge dette frem i ny sak (ref 

pkt 2). 

 

Møtebehandling 

Representanten Anne Hilde Røsvik (MDG) fremmet følgende forslag: 

Tillegg punkt 2: Målsetning skal være å bevare gode forhold for fugleliv, våtmarker, livet i 

vannet – inkludert fisk, samt bading og friluftsliv.  

 

Votering 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget fra MDG ble forkastet med 23 mot 6 stemmer (Sp, MDG og R). 

 

Vedtak 

1. Nittedal kommune overtar eierskap på Høldippeldammen. Det avsettes 

investeringsmidler til gjennomføring av rehabilitering av Høldippeldammen i 

2023.  
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2. Rådmannen innleder forhandling med Gjerdrum kommune og Lillestrøm 

kommune for eventuell delfinansiering av rehabilitering av dammer tilhørende 

Ryggevannene. Det foreligger to alternative modeller, med eksisterende 

vannstand og med senket vannstand. Rådmannen legger fram ny sak for 

kommunestyret når de økonomiske konsekvensene for løsning i punkt 2 er 

fremskaffet, samt utrede bakgrunn for dagens risikoklassifisering. 

 

3. Nittedal kommune støtter at NRV AS på vegne kommunene sender søknad til 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om rehabilitering av dammene 

 

4. Rådmannen bes undersøke mulighetene til medfinansiering fra staten og 

fylkeskommunen til rehabilitering av dammene og legge dette frem i ny sak  

(ref pkt 2). 
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137/20 2. gangsbehandling - Trafikksikkerhetsplan 2021 - 2024 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eldrerådet 19.11.2020 20/20 

2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 

19.11.2020 24/20 

3 Ungdomsrådet 19.11.2020 5/20 

4 Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 23.11.2020 37/20 

5 Hovedutvalg for eierstyring og 

næringsutvikling 

24.11.2020 27/20 

6 Hovedutvalg for helse og velferd 25.11.2020 38/20 

7 Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 26.11.2020 23/20 

8 Formannskapet 30.11.2020 115/20 

9 Barn og unges kommunestyre 09.12.2020  

10 Kommunestyret 14.12.2020 137/20 

 

Formannskapets innstilling 

1. Trafikksikkerhetsplanen for Nittedal kommune 2021-2024 vedtas. 

 

2. Viken fylkeskommune har valgt å ikke videreføre Aksjon Skoleveg-ordningen. Det 

vises i den forbindelse til følgende: «I fremtiden vil Viken fylkeskommune tildele 

midlene via kommuneregionene som får ansvaret for å fordele midlene og iverksette 

tiltakene lokalt». Hovedutvalget ber kommunen om snarlig å gå i dialog med Viken 

og SNR (Samarbeidsrådet for nedre Romerike) for å få en klarhet i hva dette 

innebærer, det må innhentes informasjon om hva kommunen kan forvente å få fra 

Viken i sitt arbeid med trafikksikkerhet. 

 

Votering 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Trafikksikkerhetsplanen for Nittedal kommune 2021-2024 vedtas. 

 

2. Viken fylkeskommune har valgt å ikke videreføre Aksjon Skoleveg-ordningen. Det 

vises i den forbindelse til følgende: «I fremtiden vil Viken fylkeskommune tildele 

midlene via kommuneregionene som får ansvaret for å fordele midlene og iverksette 

tiltakene lokalt». Hovedutvalget ber kommunen om snarlig å gå i dialog med Viken 

og SNR (Samarbeidsrådet for nedre Romerike) for å få en klarhet i hva dette 

innebærer, det må innhentes informasjon om hva kommunen kan forvente å få fra 

Viken i sitt arbeid med trafikksikkerhet. 
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138/20 Forslag til planprogram Kommuneplan 2022-2034 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eldrerådet 19.11.2020 19/20 

10 Kommunestyret 14.12.2020 138/20 

2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 

19.11.2020 23/20 

3 Ungdomsrådet 19.11.2020  

4 Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 23.11.2020 36/20 

5 Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 26.11.2020 20/20 

6 Hovedutvalg for helse og velferd 25.11.2020 37/20 

7 Hovedutvalg for eierstyring og 

næringsutvikling 

24.11.2020 28/20 

8 Formannskapet 30.11.2020 116/20 

9 Barn og unges kommunestyre 09.12.2020  

 

 

Formannskapets innstilling 

1. Oppstart av revisjon av kommuneplan kunngjøres iht. plan- og   bygningsloven § 11-

12. 

 

2. Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13, med følgende 

endringer:  

 3.4. første avsnitt strykes og erstattes med: «Det legges vekt på 

innbyggerperspektivet og ja-holdning i alle saker. Dette innebærer at innbyggere 

som henvender seg til kommunen skal bli møtt med god serviceinnstilling. Saker skal 

håndteres i henhold til gjeldende lover og regelverk, uavhengig av saksbehandler. 

Alle som representerer Nittedal kommune i møte med innbyggeren og i 

forvaltningen skal søke å finne løsninger til gunst for innbyggeren, der ikke 

vesentlige samfunnshensyn taler imot.»  

 3.4. andre avsnitt, første setning endres til «Å opprettholde og å utvikle tjenester av 

høy kvalitet til innbyggerne, (...).»  

 4. endret kapitteltittel: «Revisjon av arealdelen – arealstrategi og arealbehov»  

 Kapitteloverskriftene 4.1 og 4.2 strykes slik at hver overskrift inngår som egen 

overskrift i kapittel 4.  

 4. tillegg i innledning: «Det skal legges til grunn en bærekraftig arealpolitikk hvor 

arealdisponeringen i kommunen blir forvaltet på en måte som sikrer kommende 

generasjoner behov for ulike arealer».  

 4.1. Hvordan styrer vi geografisk fordeling av vekst. Brødteksten endres til: «En 

forutsetning for boligutbygging er at det er kapasitet i sosial infrastruktur som 

barnehager og skole. Utbygging skal gjøres i tilknytning til kollektivknutepunkt. Det 

skal likevel være fleksibilitet til å si ja til mindre endringer på eiendommer der det er 

kapasitet på offentlig infrastruktur. Kommuneplanrevisjonen skal på dette 
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grunnlaget vurdere vekstfordeling i et kort og langsiktig perspektiv.» Følgende fra 

boliger flyttes hit: «Vedtatt boligtypeprogram gir føringer for bygging av leiligheter 

med variert størrelse og tilrettelegging for et samfunn med plass til alle.»  

 4.1. Vekst på Rotnes – langsiktig grønn grense. Tilleggsavsnitt som innledning: 

«Grunnlaget for sentrumsplanen og kommunedelplan for RV4 ligger fast. Nittedal 

sentrum skal bli et miljøvennlig, klimanøytralt og attraktivt kommunesentrum der 

det tilrettelegges for variert boligbygging, servicefunksjoner og sentrumsintegrerte 

arbeidsplasser. Sentrum skal bygges der det er tjenester.»  

 4.1 Vekst på Rotnes – langsiktig grønn grense. Tillegg i 2. avsnitt: «Grønn grense 

defineres romslig slik at det er grunnlag for en helhetlig og gradvis utvikling.»  

 4.2. Boliger utgår (innholdsmessig se endringer i «4.1.)  

 4.2. Sentrums- og næringsutvikling. Overskriften endres til: Næringsutvikling.  

 4.2. Sentrums- og næringsutvikling. Ny innledning: «I tråd med planstrategien skal 

næringsstrategi for Nittedal kommune revideres. I denne forbindelse er det relevant 

for kommuneplanrevisjonen å vurdere arealer i hele kommunen som kan legge til 

rette for et variert næringsliv. Det skal også legges vekt på alle relevante 

transportårer, herunder til/fra Oslo/Nydalen, Hadeland og Lillestrøm-området.»  

 4 tillegg under andre arealformål: «I Nittedal skal det være et aktivt skogbruk som 

balanserer hensynet til binding av karbon i skogen og hensynet til biologisk 

mangfold og friluftsliv.»  

 5 innledning, 3. setning endres til: «Konsekvensutredning skal gjøres når lover og 

forskrifter krever det.»  

 5.1. om Natur, landbruk, friluftsliv og kulturverdier endres til: «Et godt 

kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å unngå tap av naturmangfold gjennom 

endret arealbruk. Ved oppstart av planprosesser skal det alltid vurdere om 

planarbeidet vil utløse behov for ny kartlegging av naturverdier. Konsekvenser av 

endret arealformål skal fremgå slik at unødig tap av biologisk mangfold i 

samfunnsutviklingen unngås.»  

 5.1. Massehåndtering endres til: «Det er forventet en betydelig befolkningsvekst, og 

byggevirksomhet vil alltid kreve massehåndtering. Arealdelen skal inneha 

overordnede mål for masseforvaltningen i kommunen, herunder mål for uttak, 

transport og gjenvinning av masser.»  

 Rådmannen bes fram til 2. høring særlig redegjøre for om det er behov for å legge til 

grunn ekstern bistand til «prosessledelse- og medvirkning» og fortettingsanalyse for 

Rotnes knyttet til arbeid med grønn grense.». Dette i lys av budsjettrammer og øvrige 

vedtak i planstrategi og dette vedtaket for øvrig.  

 Det må fram til 2. gangsbehandling belyses hvordan rådmannen vil sikre politisk 

involvering i prosessen slik at foreslått framdriftsplan kan gjennomføres uten 

unødige utsettelser i den politiske behandlingen.  

 I sjekklisten for innspill til arealdelen gjøres følgende endringer  

o 3.a endres til «Ligger det aktuell fysisk og sosial infrastruktur til rette for 

tiltaket.»  

o 3.c etter «mark» legges til «med høy bonitet».  

o 3.d «klimahensyn» strykes, se eget spørsmål om teamet. Hensikten er å skille 

ulike hensyn.  

o 5.a. etter «mark» legges til «med høy bonitet».  
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3. Det åpnes for nye eller endrede arealformål til kommuneplanens arealdel i tråd med 

høringsdokumentet. 

 

Møtebehandling 

Representanten Ida Eliseussen (SP) fremmet følgende endringsforslag: 

 

Opprinnelig forslag 2 Sp sitt forslag til endring 

Kulepunkt 1: 

3.4. første avsnitt strykes og erstattes 

med: «Det legges vekt på 

innbyggerperspektivet og ja-holdning i 

alle saker. Dette innebærer at 

innbyggere som henvender seg til 

kommunen skal bli møtt med god 

serviceinnstilling. Saker skal håndteres i 

henhold til gjeldende lover og 

regelverk, uavhengig av saksbehandler. 

Alle som representerer Nittedal 

kommune i møte med innbyggeren og i 

forvaltningen skal søke å finne 

løsninger til gunst for innbyggeren, der 

ikke vesentlige samfunnshensyn taler 

imot.»  

Kulepunkt 1 – Nytt forslag: 

3.4. første avsnitt strykes og erstattes med: 

«Det legges vekt på innbyggerperspektivet. 

Innbyggere skal møte en serviceinnstilt og 

positiv kommune, uavhengig av sak og 

saksbehandler. Saker skal håndteres i 

henhold til gjeldende lover og regelverk, og 

fokuset på løsninger og veiledning ligger til 

grunn.» 

Kulepunkt 2: 

3.4. andre avsnitt, første setning endres 

til «Å opprettholde og å utvikle 

tjenester av høy kvalitet til innbyggerne, 

(...).»  

Kulepunkt 2 – Nytt forslag: 

3.4. andre avsnitt, første setning endres til 

«Å opprettholde og å utvikle tjenester av 

god kvalitet til innbyggerne, (...).»  

Kulepunkt 5: 

4. tillegg i innledning: «Det skal legges 

til grunn en bærekraftig arealpolitikk 

hvor arealdisponeringen i kommunen 

blir forvaltet på en måte som sikrer 

kommende generasjoner behov for 

ulike arealer».  

 

Kulepunkt 5 – Nytt forslag: 

4. tillegg i innledning: «Det skal legges til 

grunn en bærekraftig arealpolitikk. FN sine 

bærekraftsmål vektlegges. 

Arealdisponeringen skal følge FN sin 

definisjon av bærekraftig utvikling: Utvikling 

som imøtekommer dagens behov uten å 

ødelegge mulighetene for at kommende 

generasjoner skal få dekket sine behov.» 

Kulepunkt 7: 

4.1. Vekst på Rotnes – langsiktig grønn 

grense. Tilleggsavsnitt som innledning: 

«Grunnlaget for sentrumsplanen og 

kommunedelplan for RV4 ligger fast. 

Nittedal sentrum skal bli et 

miljøvennlig, klimanøytralt og attraktivt 

kommunesentrum der det 

Det frarådes å ta med dette kulepunktet 

 

Å bestemme at gamle planer skal ligge fast 

for nye planer er lite framtids- og 

behovsretta. Sp mener det er behov for en 

åpen, grundig og prestisjefri gjennomgang 

av framtidig utvikling i Rotnesområdet, 

inkludert den planlagte sentrumskjernen. 
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tilrettelegges for variert boligbygging, 

servicefunksjoner og 

sentrumsintegrerte arbeidsplasser. 

Sentrum skal bygges der det er 

tjenester.»  

 

Det er tre hovedgrunner til at vi mener 

kommuneplanen i høyeste grad bør se på 

sentrumsplanen: 

 

1. Den vanskelige definisjonen av sentrum i 

Rotnes som tettsted, jfr Regional plan for 

areal og transport (RP-ATP) 

 Rotnes er utpekt som «prioritert 

tettsted» i RP-ATP. Det er ikke det 

samme som at Rotnes skal vokse veldig 

(– slik som utpekte vekstområder 

Lillestrøm-Jessheim eller Ski-Ås.) Men RP-

ATP sier at 80 % av befolkningsveksten 

skal skje innenfor det utpekte tettstedet. 

Dette kan virke som en beskjed om rask 

vekst for raskt å få bygd en landsby i 

dalbunnen på Bjertnes-Mo. Men hittil 

har veksten skjedd uten denne 

sentrumsutviklinga. 

 

 RP-ATP bestemmer at det skal trekkes 

en «grønn grense» mellom vekstområde 

og arealer utenfor der utbygging ikke 

skal gå foran vern. Denne 

grensedragningen forutsetter 

gjennomgang av arealer i hele tettstedet. 

I «Veileder – Grønn grense» som 

Akershus fylkeskommune har fått 

utarbeidet (versjon 05.07.2018) heter det 

på side 6: 

«Ved å trekke opp en GRØNN GRENSE 

defineres et geografisk sentralområde i 

tettstedsbebyggelsen. Dermed etableres 

det en skillelinje mellom det sentrale 

området innenfor GRØNN GRENSE hvor 

fortetting er ønskelig, og utenfor, hvor 

videre utbygging skal begrenses. I de 

fleste tilfeller vil grensen gå inne i det 

eksisterende tettstedet og blir dermed 

ikke en skillelinje mot de ubebygde 

områdene utenfor, som 

landbruksområder eller friområder.» 

 Like viktig som det er å ivareta framtidig 

utvikling, så legger grønn grense opp til 

at det også er like viktig å ivareta 

framtidig bevaring og behovet for 
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strengere vern. Vi kan ikke se at 

forslaget fra flertallet ivaretar dette 

perspektivet.  

  

Utviklingen i Rotnesområdet de siste årene 

har foregått uten satsing på den planlagte 

sentrumskjernen. Mosenteret er vel heller 

ikke i samsvar med ideell plan for sentrum.  

 

I dag er det sterkere vekt på bevaring av 

matproduserende arealer enn det var da 

Nye Nittedal sentrum ble planlagt. Med 

fortsatt venting på bykjernen, er det fare for 

omkringliggende dyrka jord når det tar tid å 

få arealet til sentrumskjerne klar for 

utbygging. 

 

Kravet om å ta forebyggende forholdsregler 

i klimasammenheng tilsier at vi tenker en 

gang til når det gjelder bygging på den 

flomutsatte elvesletta på Bjertnes-Mo. 

 

Derfor bør sentrumstenking og 

sammenheng i tettstedet sees på, på nytt – 

med friske øyne, ikke fastlagte og gamle 

planer. 

 

Kulepunkt 8: 

4.1 Vekst på Rotnes – langsiktig grønn 

grense. Tillegg i 2. avsnitt: «Grønn 

grense defineres romslig slik at det er 

grunnlag for en helhetlig og gradvis 

utvikling.»  

 

Det frarådes å ta med dette kulepunktet.  

 

Dette punktet strider mot prinsippene for 

grønn grense, i tråd med dens veileder. 

Grønn grense skal utarbeides innenfor et 

analyseområde på 1 km (eller 2 km for byer) 

radius, med utgangspunkt der det er god 

kollektivdekning. Innenfor analyseområdet 

skal så grønn grense trekkes. Tetthet og god 

utnyttelse er førende innenfor radiusen. Det 

betyr at vedtaket fra FSK, med ordlyden 

«grønn grense defineres romslig», kan virke 

motstridende til prinsippene for grønn 

grense.  

Kulepunkt 14: 

5.1. om Natur, landbruk, friluftsliv og 

kulturverdier endres til: «Et godt 

kunnskapsgrunnlag er en forutsetning 

for å unngå tap av naturmangfold 

Kulepunkt 14 – Nytt forslag: 

5.1. om Natur, landbruk, friluftsliv og 

kulturverdier endres til: «Et godt 

kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å 

unngå tap av naturmangfold gjennom 
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gjennom endret arealbruk. Ved 

oppstart av planprosesser skal det 

alltid vurdere om planarbeidet vil 

utløse behov for ny kartlegging av 

naturverdier. Konsekvenser av endret 

arealformål skal fremgå slik at unødig 

tap av biologisk mangfold i 

samfunnsutviklingen unngås.»  

endret arealbruk. Ved oppstart av 

planprosesser skal det alltid vurdere om 

planarbeidet vil utløse behov for ny 

kartlegging av naturverdier. Konsekvenser 

av endret arealformål skal sikre at biologisk 

mangfold ikke går tapt i 

samfunnsutviklingen.»  

Kulepunkt 15: 

5.1. Massehåndtering endres til: «Det 

er forventet en betydelig 

befolkningsvekst, og byggevirksomhet 

vil alltid kreve massehåndtering. 

Arealdelen skal inneha overordnede 

mål for masseforvaltningen i 

kommunen, herunder mål for uttak, 

transport og gjenvinning av masser.»  

Kulepunkt 15 – Nytt forslag: 

5.1. Massehåndtering endres til: «Arealdelen 

skal inneha overordnede mål for 

masseforvaltningen i kommunen, herunder 

mål for uttak, arealbruk, transport og 

gjenvinning av masser.»  

Sjekkliste arealdel: 

 

- 3.c etter «mark» legges til «med høy 

bonitet».  

- 5.a. etter «mark» legges til «med høy 

bonitet».  

 

 

Opplysning og forslag: 

Bonitet er som regel knyttet til skogens evne 

til å produsere trevirke, og 

utmarksressurser (naturlige beiteområder), 

ikke jordas evne til å produsere mat. Vi 

foreslår derfor å endre punktet, slik:  

- 3.c. Bidrar forslaget til nedbygging av 

dyrka/dyrkbar 

mark eller skog med høy bonitet 

utenom prioritert tettsted 

- 5.a – som i sjekklista (da den er faglig 

riktig) 

 

Representanten Ida Eliseussen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Opprinnelig forslag Sp sitt forslag til endring 

5. Utredningsbehov 

Miljø  

Endring av arealformål kan 

både påvirkes av flere 

miljøforhold som bl.a. støy 

forurensning og påvirke 

omgivelsene. 

 

 

 

 

Klima  

Forslag til ny tekst under avsnittene her, om Miljø og 

Klima: 

Miljø 

Endret samfunns- og arealformål kan generere eller 

bli berørt av ulike miljøtema, slik som for eksempel, 

vannkvalitet, støy og luftforurensing, og vil påvirke vår 

folkehelse. Alle aktuelle miljøtemaer må inngå som en 

del av ROS-analyser. Konsekvenser for folkehelsen 

må framgå og miljøvennlige løsninger vektes. 

 

Klima 

Klimaendringer og klimatilpasning er temaer som må 

tas med i betraktningen i denne sammenhengen. I 
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Endring av arealformål kan 

påvirke klimagassutslipp. 

dette ligger bl.a. å ta hensyn til flom- og skredfare, 

tette overflater, avløp og overvann. Dette må i større 

grad ses i sammenheng med samfunnssikkerhet og 

beredskap. Konsekvenser for klimagassutslipp ved 

endringer av arealformål må synliggjøres. 

 

Representanten Jan Stefan Holme (H) fremmet følgende forslag: 

1. Oppstart av revisjon av kommuneplan kunngjøres iht. plan- og bygningsloven  

      § 11-12.  

2. Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan sendes på høring og legges 

 ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 med følgende 

endring: 

4.1 Langsiktig arealstrategi 

Hvordan styrer vi geografisk fordeling av vekst? 

Legge til et siste avsnitt: «Det er naturlig å tenke at en større del av veksten må 

foregå i søndre og nordre del for å avhjelpe presset på midtre del og utnytte 

eksisterende infrastruktur. Markagrensa og uavklarte forhold knyttet til R4 gjør 

det nødvendig å se på alternativer for hvor veksten kan og bør foregå. 80/20% 

regelen må ikke tolkes så rigid at den hindrer annen samfunnsnyttig utvikling» 

3. Det åpnes opp for innspill til nye eller endrede arealformål til kommuneplanens 

 arealdel i høringsperioden, herunder:  

a) Bolig-, sentrums- og næringsutvikling på Rotnes  

b) Utvikling i lokalsentra, som Hagan og Åneby 

c) Næringsutvikling tilknyttet eksisterende næringsområder   

 

Votering 

Senterpartiets endringsforslag ble forkastet med 23 mot 6 stemmer (Sp, MDG og R). 

Forslaget fra H ble forkastet med 15 mot 14 stemmer (H, Sp, MDG og R). 

Rådmannens innstilling ble forkastet med 23 mot 6 stemmer (Sp, MDG og R). 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 mot 14 stemmer (H, Sp, MDG og R). 

Tilleggsforslaget fra Sp om miljøpolititikk (del 1) ble forkastet med 15 mot 14 stemmer 

(H, Sp, MDG og R). 

Tilleggsforslaget fra Sp om klima (del 2) ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Oppstart av revisjon av kommuneplan kunngjøres iht. plan- og   bygningsloven § 11-

12. 

 

2. Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13, med følgende 

endringer:  

 3.4. første avsnitt strykes og erstattes med: «Det legges vekt på 

innbyggerperspektivet og ja-holdning i alle saker. Dette innebærer at innbyggere 

som henvender seg til kommunen skal bli møtt med god serviceinnstilling. Saker skal 

håndteres i henhold til gjeldende lover og regelverk, uavhengig av saksbehandler. 

Alle som representerer Nittedal kommune i møte med innbyggeren og i 
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forvaltningen skal søke å finne løsninger til gunst for innbyggeren, der ikke 

vesentlige samfunnshensyn taler imot.»  

 3.4. andre avsnitt, første setning endres til «Å opprettholde og å utvikle tjenester av 

høy kvalitet til innbyggerne, (...).»  

 4. endret kapitteltittel: «Revisjon av arealdelen – arealstrategi og arealbehov»  

 Kapitteloverskriftene 4.1 og 4.2 strykes slik at hver overskrift inngår som egen 

overskrift i kapittel 4.  

 4. tillegg i innledning: «Det skal legges til grunn en bærekraftig arealpolitikk hvor 

arealdisponeringen i kommunen blir forvaltet på en måte som sikrer kommende 

generasjoner behov for ulike arealer».  

 4.1. Hvordan styrer vi geografisk fordeling av vekst. Brødteksten endres til: «En 

forutsetning for boligutbygging er at det er kapasitet i sosial infrastruktur som 

barnehager og skole. Utbygging skal gjøres i tilknytning til kollektivknutepunkt. Det 

skal likevel være fleksibilitet til å si ja til mindre endringer på eiendommer der det er 

kapasitet på offentlig infrastruktur. Kommuneplanrevisjonen skal på dette 

grunnlaget vurdere vekstfordeling i et kort og langsiktig perspektiv.» Følgende fra 

boliger flyttes hit: «Vedtatt boligtypeprogram gir føringer for bygging av leiligheter 

med variert størrelse og tilrettelegging for et samfunn med plass til alle.»  

 4.1. Vekst på Rotnes – langsiktig grønn grense. Tilleggsavsnitt som innledning: 

«Grunnlaget for sentrumsplanen og kommunedelplan for RV4 ligger fast. Nittedal 

sentrum skal bli et miljøvennlig, klimanøytralt og attraktivt kommunesentrum der 

det tilrettelegges for variert boligbygging, servicefunksjoner og sentrumsintegrerte 

arbeidsplasser. Sentrum skal bygges der det er tjenester.»  

 4.1 Vekst på Rotnes – langsiktig grønn grense. Tillegg i 2. avsnitt: «Grønn grense 

defineres romslig slik at det er grunnlag for en helhetlig og gradvis utvikling.»  

 4.2. Boliger utgår (innholdsmessig se endringer i «4.1.)  

 4.2. Sentrums- og næringsutvikling. Overskriften endres til: Næringsutvikling.  

 4.2. Sentrums- og næringsutvikling. Ny innledning: «I tråd med planstrategien skal 

næringsstrategi for Nittedal kommune revideres. I denne forbindelse er det relevant 

for kommuneplanrevisjonen å vurdere arealer i hele kommunen som kan legge til 

rette for et variert næringsliv. Det skal også legges vekt på alle relevante 

transportårer, herunder til/fra Oslo/Nydalen, Hadeland og Lillestrøm-området.»  

 4 tillegg under andre arealformål: «I Nittedal skal det være et aktivt skogbruk som 

balanserer hensynet til binding av karbon i skogen og hensynet til biologisk 

mangfold og friluftsliv.»  

 5 innledning, 3. setning endres til: «Konsekvensutredning skal gjøres når lover og 

forskrifter krever det.»  

 5.1. om Natur, landbruk, friluftsliv og kulturverdier endres til: «Et godt 

kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å unngå tap av naturmangfold gjennom 

endret arealbruk. Ved oppstart av planprosesser skal det alltid vurdere om 

planarbeidet vil utløse behov for ny kartlegging av naturverdier. Konsekvenser av 

endret arealformål skal fremgå slik at unødig tap av biologisk mangfold i 

samfunnsutviklingen unngås.»  

 5.1. Klima endres til: «Klimaendringer og klimatilpasning er temaer som må tas med i 

betraktningen i denne sammenhengen. I dette ligger bl.a. å ta hensyn til flom- og 

skredfare, tette overflater, avløp og overvann. Dette må i større grad ses i 
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sammenheng med samfunnssikkerhet og beredskap. Konsekvenser for 

klimagassutslipp ved endringer av arealformål må synliggjøres.» 

 5.1. Massehåndtering endres til: «Det er forventet en betydelig befolkningsvekst, og 

byggevirksomhet vil alltid kreve massehåndtering. Arealdelen skal inneha 

overordnede mål for masseforvaltningen i kommunen, herunder mål for uttak, 

transport og gjenvinning av masser.»  

 Rådmannen bes fram til 2. høring særlig redegjøre for om det er behov for å legge til 

grunn ekstern bistand til «prosessledelse- og medvirkning» og fortettingsanalyse for 

Rotnes knyttet til arbeid med grønn grense.». Dette i lys av budsjettrammer og øvrige 

vedtak i planstrategi og dette vedtaket for øvrig.  

 Det må fram til 2. gangsbehandling belyses hvordan rådmannen vil sikre politisk 

involvering i prosessen slik at foreslått framdriftsplan kan gjennomføres uten 

unødige utsettelser i den politiske behandlingen.  

 I sjekklisten for innspill til arealdelen gjøres følgende endringer  

o 3.a endres til «Ligger det aktuell fysisk og sosial infrastruktur til rette for 

tiltaket.»  

o 3.c etter «mark» legges til «med høy bonitet».  

o 3.d «klimahensyn» strykes, se eget spørsmål om teamet. Hensikten er å skille 

ulike hensyn.  

o 5.a. etter «mark» legges til «med høy bonitet».  

 

3. Det åpnes for nye eller endrede arealformål til kommuneplanens arealdel i tråd med 

høringsdokumentet. 
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139/20 Revidert selskapsavtale for Romerike revisjon IKS 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for eierstyring og 

næringsutvikling 

24.11.2020 24/20 

2 Formannskapet 30.11.2020 117/20 

3 Kommunestyret 14.12.2020 139/20 

 

 

Formannskapets innstilling 

Revidert selskapsavtale for Romerike revisjon IKS vedtas. 

 

Votering 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Revidert selskapsavtale for Romerike revisjon IKS vedtas. 
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140/20 Økonomisk rapport pr oktober 2020 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 30.11.2020 118/20 

2 Kommunestyret 14.12.2020 140/20 

 

Formannskapets innstilling 

1. Økonomisk rapport pr oktober tas til orientering 

2. Driftsbudsjettet justeres etter tabell 2, kolonne 6. 

3. Nittedal-eiendom KF sitt investeringsbudsjett korrigeres ved å omdisponere 1,5 

mill. kroner fra prosjektet på Nittedal ungdomsskole til Holumskogen skole. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å avsette til og bruke av bundne fond, bruk av 

disposisjonsfond og finansinntekter og –utgifter i sektorenes regnskaper. 

5. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre regnskapsavslutningen i tråd med 

bestemmelser i ny kommunelov og ny forskrift for økonomiplan, årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning, gjeldende fra budsjett og regnskap 2020. 

 

Votering 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Økonomisk rapport pr oktober tas til orientering 

2. Driftsbudsjettet justeres etter tabell 2, kolonne 6. 

3. Nittedal-eiendom KF sitt investeringsbudsjett korrigeres ved å omdisponere 1,5 

mill. kroner fra prosjektet på Nittedal ungdomsskole til Holumskogen skole. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å avsette til og bruke av bundne fond, bruk av 

disposisjonsfond og finansinntekter og –utgifter i sektorenes regnskaper. 

5. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre regnskapsavslutningen i tråd med 

bestemmelser i ny kommunelov og ny forskrift for økonomiplan, årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning, gjeldende fra budsjett og regnskap 2020. 
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141/20 Overføring av investeringsbudsjett fra 2020 til 2021 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 30.11.2020 119/20 

2 Kommunestyret 14.12.2020 141/20 

3 Styret i Nittedal Eiendom KF 09.12.2020 68/20 

 

Formannskapets innstilling 

1. Nittedal kommunes investeringsbudsjett for 2020 justeres i henhold til tabell 1, 

kolonne 4. 

2. Nittedal-eiendom KF’s investeringsbudsjett for 2020 justeres i henhold til tabell 2, 

kolonne 4. 

3. Nittedal kommunes investeringsbudsjett for 2021 justeres i henhold til tabell 1, 

kolonne 6. 

4. Nittedal-eiendom KF’s investeringsbudsjett for 2021 justeres i henhold til tabell 2, 

kolonne 6. 

5. Nittedal kommunes driftsbudsjett justeres i 2020 for overføring til 

investeringsbudsjettet slik: 

a. Bruk av disposisjonsfond reduseres med 28,815 mill kroner knyttet til 

utsatt utgifter avkjøring til Elvetangen som må dekkes av 

disposisjonsfond/drift i 2021. 

b. Bruk av bundet driftsfond reduseres med 5,9 mill kroner. 

c. Overføring til investeringsbudsjettet reduseres med 34,715 mill kroner. 

 

Votering 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Nittedal kommunes investeringsbudsjett for 2020 justeres i henhold til tabell 1, 

kolonne 4. 

2. Nittedal-eiendom KF’s investeringsbudsjett for 2020 justeres i henhold til tabell 2, 

kolonne 4. 

3. Nittedal kommunes investeringsbudsjett for 2021 justeres i henhold til tabell 1, 

kolonne 6. 

4. Nittedal-eiendom KF’s investeringsbudsjett for 2021 justeres i henhold til tabell 2, 

kolonne 6. 

5. Nittedal kommunes driftsbudsjett justeres i 2020 for overføring til 

investeringsbudsjettet slik: 

a. Bruk av disposisjonsfond reduseres med 28,815 mill kroner knyttet til 

utsatt utgifter avkjøring til Elvetangen som må dekkes av 

disposisjonsfond/drift i 2021. 

b. Bruk av bundet driftsfond reduseres med 5,9 mill kroner. 

c. Overføring til investeringsbudsjettet reduseres med 34,715 mill kroner. 
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142/20 Fastsettelse av festeavgift og avgift for gravlegging i 

anonym og navnet minnelund i Nittedal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 30.11.2020 120/20 

2 Kommunestyret 14.12.2020 142/20 

 

Formannskapets innstilling 

1. Årlig festeavgift for gravsted ved forlengelse av feste etter 20 år for beboere i 

kommunen settes til kr 170 fra 1.1.2021. 

2. Gravlegging i navnet minnelund for beboere i kommunen settes til kr 5 665 fra 

1.1.2021. 

3. Reservering av plass til navneskilt i minnelund for beboere i kommunen settes til 

kr 570 fra 1.1.2021. 

4. Urneplass i anonym minnelund for beboere utenfor kommunen settes til kr 

1 550 fra 1.1.2021. 

5. Årlig festeavgift for gravsted og ved fornyelse av feste for beboere utenfor 

kommunen settes til kr 340 fra 1.1.2021. 

6. Gravlegging i navnet minnelund for beboere utenfor kommunen settes til kr        

9 300 fra 1.1.2021. 

7. Reservering av plass til navneskilt i minnelund for beboere utenfor kommunen 

settes til kr 1 140 fra 1.1.2021. 

 

Votering 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Årlig festeavgift for gravsted ved forlengelse av feste etter 20 år for beboere i 

kommunen settes til kr 170 fra 1.1.2021. 

2. Gravlegging i navnet minnelund for beboere i kommunen settes til kr 5 665 fra 

1.1.2021. 

3. Reservering av plass til navneskilt i minnelund for beboere i kommunen settes til 

kr 570 fra 1.1.2021. 

4. Urneplass i anonym minnelund for beboere utenfor kommunen settes til kr 

1 550 fra 1.1.2021. 

5. Årlig festeavgift for gravsted og ved fornyelse av feste for beboere utenfor 

kommunen settes til kr 340 fra 1.1.2021. 

6. Gravlegging i navnet minnelund for beboere utenfor kommunen settes til kr        

9 300 fra 1.1.2021. 

7. Reservering av plass til navneskilt i minnelund for beboere utenfor kommunen 

settes til kr 1 140 fra 1.1.2021. 
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143/20 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2021 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 30.11.2020 123/20 

2 Kommunestyret 14.12.2020 143/20 

 

Formannskapets innstilling 

1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 2 243 900 bevilges som budsjettramme 2021 for 

kontrollutvalget. 

 

 
2. Kontrollutvalget oversender saken til rådmannen for videre behandling i 

formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Votering 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 2 243 900 bevilges som budsjettramme 2021 for 

kontrollutvalget. 

 

 
2. Kontrollutvalget oversender saken til rådmannen for videre behandling i 

formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

 

 

 

 

  

 Budsjett 2021 
Kontrollutvalget 173 900 
Sekretariatet 255 000 
Revisjonen 1 815 000 
Sum for kontrollarbeidet 2 243 900 

 

 Budsjett 2021 
Kontrollutvalget 173 900 
Sekretariatet 255 000 
Revisjonen 1 815 000 
Sum for kontrollarbeidet 2 243 900 
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144/20 Forslag til forskrift om gebyrregulativ for 

kommunalteknikk - 2021 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 26.11.2020 18/20 

2 Formannskapet 30.11.2020 122/20 

3 Kommunestyret 14.12.2020 144/20 

 

 

Formannskapets innstilling 

1. Forslag til gebyrforskriftens del om kommunalteknikk vedtas som en del av 

Gebyrforskrift for sektor for miljø og samfunnsutvikling med ikrafttredelse 1. januar 

2021. 

2. Priser for øvrige kommunaltekniske tjenester vedtas i tråd med vedlagt forslag. 

3. Priser for tjenester fra brannvesenet følger prisliste for Nedre Romerike brann- og 

redningsvesen IKS (NRBR). 

 

Votering 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Forslag til gebyrforskriftens del om kommunalteknikk vedtas som en del av 

Gebyrforskrift for sektor for miljø og samfunnsutvikling med ikrafttredelse 1. januar 

2021. 

2. Priser for øvrige kommunaltekniske tjenester vedtas i tråd med vedlagt forslag. 

3. Priser for tjenester fra brannvesenet følger prisliste for Nedre Romerike brann- og 

redningsvesen IKS (NRBR). 
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145/20 Forslag til forskrift om gebyrregulativet for plan, 

byggesak, geodata og viltavgifter - 2021 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 26.11.2020 19/20 

2 Formannskapet 30.11.2020 121/20 

3 Kommunestyret 14.12.2020 145/20 

 

 

Formannskapets innstilling 

1. Forslag til gebyrforskriftens del om plan, byggesak og geodata vedtas som en del av 

Gebyrforskrift for sektor for miljø og samfunnsutvikling, med ikrafttredelse 1. januar 

2021. 

2. Forslag til fellingsavgift vedtas i tråd med maksimalsatsene fastsatt av Stortinget for 

2021. Satsene trer i kraft så snart som mulig etter 1. januar 2021 når Stortinget har 

vedtatt den endelige satsen. Frem til da brukes sats for 2020. 

 

Votering 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Forslag til gebyrforskriftens del om plan, byggesak og geodata vedtas som en del av 

Gebyrforskrift for sektor for miljø og samfunnsutvikling, med ikrafttredelse 1. januar 

2021. 

2. Forslag til fellingsavgift vedtas i tråd med maksimalsatsene fastsatt av Stortinget for 

2021. Satsene trer i kraft så snart som mulig etter 1. januar 2021 når Stortinget har 

vedtatt den endelige satsen. Frem til da brukes sats for 2020. 
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146/20 Fritak fra eiendomsskatt for Kruttverket og Rotnesbeitet 

borettslag 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 14.12.2020 146/20 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Fritak etter eiendomsskattelovens § 7 a, innvilges ikke til Kruttverket og Rotnesbeite 

borettslag. Borettslagene defineres ikke som institusjon eller stiftelse og fyller således 

ikke lovens krav. 

 

Møtebehandling 

Fungerende ordfører Inge Solli fremmet følgende forslag på vegne av kommunestyret: 

Borettslagene Kruttverket og Rotnesbeitet gis fritak fra eiendomsskatt med hjemmel i 

eiendomsskatteloven § 7 a. 

 

Votering 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Borettslagene Kruttverket og Rotnesbeitet gis fritak fra eiendomsskatt med hjemmel i 

eiendomsskatteloven § 7 a. 
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147/20 Fritak fra eiendomsskatt for skatteåret 2021 etter § 7 a) 

og b) 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 14.12.2020 147/20 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

1. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav a), gir kommunestyret fritak fra 

eiendomsskatt for skatteåret 2021 til eiendommer som er nevnt i denne saken. 

2. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav b), gis fritak for alle fredede eller 

vernede bygninger i kommunen som er nevnt i denne saken. 

 

Votering 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav a), gir kommunestyret fritak fra 

eiendomsskatt for skatteåret 2021 til eiendommer som er nevnt i denne saken. 

2. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav b), gis fritak for alle fredede eller 

vernede bygninger i kommunen som er nevnt i denne saken. 
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148/20 Prinsippsak - eiendomsskatt på båndlagte eiendommer 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 14.12.2020 148/20 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

1. Kommunestyret tar prinsippsaken til orientering.  

2. Gjennomgang og vurdering av lov og regelverk gir som konklusjon at det ikke er 

rettslig grunnlag for kommunestyret eller formannskapet til å innvilge fritak, 

nedsettelse eller ettergivelse for «båndlagte eiendommer».  

 

3. Søknader om redusert formuesverdi fastsatt av skatteetaten må sendes 

skatteetaten og behandles der. 

 

4. Kommunestyret viser for øvrig til vedtak om å redusere eiendomsskatten i 

kommunen over tid. 

 

Møtebehandling 

Midlertidig ordfører Helge Fossum fremmet følgende forslag på vegne av Ap, FrP, V, SV og KrF: 

Nittedal har gjennom sin samfunnsplanlegging fattet vedtak med et langsiktig perspektiv 

i arealplanlegging særlig knyttet til infrastrukturutbygging i tilknytning til 

sentrumsutvikling. Langsiktige strategier for utbyggingsmønster og transportløsninger 

er et viktig tema i kommuneplanens samfunnsdel. I kommuneplanens arealdel som er 

juridisk bindende for ny arealbruk og nye byggetiltak, er det derimot vanlig å legge et 12-

års perspektiv til grunn. Likevel har kommunestyret tidligere fattet vedtak med lengre 

perspektiv i visse saker i tråd med beskrivelsen her. 

 

Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §28 hvor det heter at «Gjer særlege 

grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, 

kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.» 

 

Enkelte skatteytere blir sterkt berørt av bestemmelsesgrenser eller hensynssoner hvor 

en eventuell utløsning av eiendommen for fremtidig endret arealformål ikke kan la seg 

gjøre fordi realisering av arealformålet ikke er avklart. I slike saker med et langt og 

uavklart tidsperspektiv mener kommunestyret det derfor er klart at det er særs urimelig 

at eiendomsskatt blir innkrevet for disse eiendommene. 

 

Formannskapet anmodes om å behandle enkeltsaker basert på dette slik at slike forhold 

som her nevnes anses som særlige grunner som kvalifiserer for fritak for eiendomsskatt 

inntil realisering av til enhver tid vedtatte nye arealformål er avklart. 
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Representanten Anne Hilde Røsvik (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Kommunestyret ser at langsiktig båndlegging er en stor belastning for innbyggere som 

rammes av dette. Vi ber derfor om båndleggingen ikke strekkes lengre ut i tid en høyst 

nødvendig og aldri over 8 år, uten at det blir realisert eller at båndlegging avsluttes. 

 

Votering 

Forslaget fra Ap, FrP, V, SV og KrF ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget fra MDG ble forkastet med 24 mot 5 stemmer (Sp og MDG). 

 

Vedtak 

Nittedal har gjennom sin samfunnsplanlegging fattet vedtak med et langsiktig perspektiv 

i arealplanlegging særlig knyttet til infrastrukturutbygging i tilknytning til 

sentrumsutvikling. Langsiktige strategier for utbyggingsmønster og transportløsninger 

er et viktig tema i kommuneplanens samfunnsdel. I kommuneplanens arealdel som er 

juridisk bindende for ny arealbruk og nye byggetiltak, er det derimot vanlig å legge et 12-

års perspektiv til grunn. Likevel har kommunestyret tidligere fattet vedtak med lengre 

perspektiv i visse saker i tråd med beskrivelsen her. 

 

Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §28 hvor det heter at «Gjer særlege 

grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, 

kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.» 

 

Enkelte skatteytere blir sterkt berørt av bestemmelsesgrenser eller hensynssoner hvor 

en eventuell utløsning av eiendommen for fremtidig endret arealformål ikke kan la seg 

gjøre fordi realisering av arealformålet ikke er avklart. I slike saker med et langt og 

uavklart tidsperspektiv mener kommunestyret det derfor er klart at det er særs urimelig 

at eiendomsskatt blir innkrevet for disse eiendommene. 

 

Formannskapet anmodes om å behandle enkeltsaker basert på dette slik at slike forhold 

som her nevnes anses som særlige grunner som kvalifiserer for fritak for eiendomsskatt 

inntil realisering av til enhver tid vedtatte nye arealformål er avklart. 
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149/20 Effektivisering og digitalisering i Nittedal-eiendom KF, 

2014-2019 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret i Nittedal Eiendom KF 04.11.2020 60/20 

2 Kommunestyret 14.12.2020 149/20 

 

 
Innstilling fra styret i Nittedal-eiendom KF 

Saken tas til orientering. 

 

Votering 

Innstillingen fra styret i Nittedal-eiendom KF ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering. 
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150/20 Økonomiplan for 2021-2024, Nittedal-eiendom KF  

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret i Nittedal Eiendom KF 09.12.2020 67/20 

2 Kommunestyret 14.12.2020 150/20 

 

Innstilling i styret fra Nittedal-eiendom KF 

1. Økonomiplan 2021-2024 

a. Økonomiplan 2021-2024 med vedlegg for Nittedal-eiendom KF vedtas slik 

den er fremlagt. 

2. Årsbudsjett 2021 

a. Forslag til driftsbudsjett vedtas jf. skjema § 5-4 bevilgningsoversikt drift og 

§5-4 bevilgningsoversikt drift, andre ledd, hvor år 1 er årsbudsjett 2021. 

3. Årsbudsjett investering 2021 

a. Forslag til investeringsbudsjett vedtas jf. skjema § 5-5 bevilgningsoversikt 

investering hvor år 1 er årsbudsjett 2021. 
 

Møtebehandling 

Representanten Vidar Myhre (MDG) fremmet følgende forslag på vegne av MDG og Sp: 

 Kommunalt foretak skal fortsatt eie og vedlikeholde 1880-bygget med tilhørende tun 

og bygningsmasse, samt at Bygdesamlingene fortsatt skal ha sitt tilholdssted her. 

 Ved ønske om salg av SEFRAK registrerte bygninger skal dette først godkjennes av 

hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling og Formannskapet. 

 Dersom 1880-bygget med tilhørende låve og stabbur vedtas solgt, må 

bygdesamlingen, som bygget ivaretar i dag, få et nytt og egnet sted før et salg 

gjennomføres. Et eventuelt nytt sted for bygdesamlingen skal gjøres i samråd med 

Historielaget. Et nytt sted for bygdesamlingen bør på sikt også kunne romme og 

ivareta et bygdetun for å bevare lokal historie og identitet til glede for innbyggere og 

andre interesserte. 

 

Votering 

Forslaget fra MDG og Sp ble forkastet med 23 mot 6 stemmer (Sp, MDG og R). 

Innstillingen fra styret i Nittedal-eiendom KF ble vedtatt med 26 mot 3 stemmer (MDG 

og R). 

 

Vedtak 

1. Økonomiplan 2021-2024 

a. Økonomiplan 2021-2024 med vedlegg for Nittedal-eiendom KF vedtas slik 

den er fremlagt. 

2. Årsbudsjett 2021 

a. Forslag til driftsbudsjett vedtas jf. skjema § 5-4 bevilgningsoversikt drift og 

§5-4 bevilgningsoversikt drift, andre ledd, hvor år 1 er årsbudsjett 2021. 

3. Årsbudsjett investering 2021 
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a. Forslag til investeringsbudsjett vedtas jf. skjema § 5-5 bevilgningsoversikt 

investering hvor år 1 er årsbudsjett 2021.  
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151/20 Søknad om fritak fra politiske verv - Åshild Stordrange 

Storheim (KrF) 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 26.10.2020 115/20 

2 Kommunestyret 16.11.2020 126/20 

3 Kommunestyret 14.12.2020 151/20 

 

Rådmannens innstilling 
1. Søknaden innvilges. 

2. Som nytt varamedlem til hovedutvalg for oppvekst og utdanning velges:………. 

 

Møtebehandling 

Fungerende ordfører Inge Solli (V) fremmet følgende forslag: 

2. Som nytt varamedlem til hovedutvalg for oppvekst og utdanning velges Eirik Jarl 

Nilsen (KrF). 

 

Votering 

Rådmannens innstilling og forslaget fra V ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Søknaden innvilges. 

2. Som nytt varamedlem til hovedutvalg for oppvekst og utdanning velges Eirik Jarl 

Nilsen (KrF). 
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152/20 Valg av nytt varamedlem til samarbeidsutvalget (SU) ved 

Nittedal ungdomsskole 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 14.12.2020 152/20 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

For samme periode velges …………………………… som nytt varamedlem til 

samarbeidsutvalget ved Nittedal ungdomsskole. 

 

Møtebehandling 

Fungerende ordfører Inge Solli (V) fremmet følgende forslag: 

For samme periode velges Arve Pedersen (V) som nytt varamedlem til 

samarbeidsutvalget ved Nittedal ungdomsskole. 

 

Votering 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

For samme periode velges Arve Pedersen (V) som nytt varamedlem til 

samarbeidsutvalget ved Nittedal ungdomsskole. 
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153/20 Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021 - 2024 Nittedal 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eldrerådet 19.11.2020 21/20 

10 Administrasjonsutvalget 30.11.2020 12/20 

2 Ungdomsrådet 19.11.2020 3/20 

3 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 

19.11.2020 25/20 

4 Hovedutvalg for eierstyring og 

næringsutvikling 

24.11.2020 29/20 

5 Hovedutvalg for helse og velferd 25.11.2020 39/20 

6 Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 26.11.2020 24/20 

7 Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 23.11.2020 38/20 

8 Formannskapet 30.11.2020 124/20 

9 Kommunestyret 14.12.2020 153/20 

 

 

Formannskapets innstilling 

Kommunestyret viser til at forslaget til budsjett og økonomiplan i stor grad er en 

oppfølging av tidligere vedtak i kommunestyret. Forslag til budsjett og økonomiplan for 

perioden 2021 – 2024 vedtas med endringer som framkommer her. 

 

1. Utviklings- og omstillingsprosessen 

 

1.1. Utviklings- og omstillingsprosessen er i tråd med rådmannens budsjett og 

økonomiplan et langsiktig arbeid som handler om å skape handlingsrom over tid 

og utvikle tjenester med høy kvalitet i samarbeid med kompetente og motiverte 

medarbeidere.   

 

1.2. Det pekes særlig på betydningen av revisjon av kommunens arbeidsgiverpolitikk 

og kompetansestrategi, herunder intensivere innsatsen for å utvikle heltidskultur, 

og redusere omfanget av variabel lønn. 

 

2. Oppvekst og utdanning 

 

2.1. Kommunestyret framhever viktigheten av at rådmannen har lagt til rette for å 

oppnå lærernormen snarlig. For å sikre god lærerdekning over tid er det viktig å 

intensivere arbeidet med å gjøre Nittedal kommune attraktiv som arbeidsgiver 

for lærere.  

 

2.2. Det vises til egen sak om «skolebehovsplan». Arbeidet med å gjennomføre dette 

vedtaket intensiveres. Derfor økes avsetningen til prosjektering av blant annet 

Rotnes skole.  
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2.3. Frivilligheten skal være en naturlig og viktig samarbeidspartner for Nittedal 

kommune. Ved kommunestyrets disponering av et eventuelt overskudd i 

årsregnskapet for 2020 skal følgende tiltak prioriteres. Tiltak skal særlig rettes 

mot barn og ungdom: 

- Investeringsstøtte til idretten. Fra og med budsjett for 2022 skal dette 

vurderes i forbindelse med budsjett og økonomiplan. 

- Tilskuddene til kulturorganisasjonene og en økning av rammen for 

tilskuddsordningen for kulturformidling. 

 

2.4. For budsjettåret 2021 økes driftsstøtten til idretten. Ut over dette vises det til 

egen sak om revidering av avtaler med idretten.  

 

3. Arbeidet mot fattigdom 

 

3.1. Fattigdomsmeldingen viser at det gjøres mye godt arbeid i Nittedal for å 

bekjempe fattigdom i familier med barn.  

 

3.2. Det skal legges fram en gjennomgang av sosialhjelpssatser. Saken skal vise 

hvordan personene følges opp, stønadslengder og hvordan Nittedal kan sørge for 

at livsgrunnlaget kan sikres og hvordan flest mulig kan komme i arbeid og 

aktivitet. Det legges til grunn målsetningen om at sosialstønad skal være en 

kortvarig ytelse.  

 

3.3. Nittedal kommune skal intensivere arbeidet med å tilby arbeid til personer med 

nedsatt arbeidsevne, «hull i cv» og/eller langtids sosialhjelpsmottakere. 

 

3.4. Kommunestyret slår fast at det er en klar målsetning at barnetrygd skal holdes 

utenfor inntektsberegningsgrunnlaget for sosialstønad. Det konstateres likevel at 

det ikke er rom for å innføre dette tiltaket fra og med 2021. Så snart det er 

økonomisk handlingsrom til å innføre dette tiltaket sammen med øvrige vedtatte 

prioriteringer bes rådmannen legge til rette for tiltaket i framtidige budsjetter. 

 

3.5. Det etableres et aktivitetsfond som et målrettet alternativ til fritidskortet. 

Målsetningen er å inkludere barn fra familier som ikke har mulighet til å dekke 

kostnadene selv. Det legges fram egen sak om innretning av aktivitetsfondet, 

herunder retningslinjer om målgrupper, organisering og søknadsprosesser. 

Idretts- og kulturrådet skal involveres i prosessen. Ordningen evalueres i løpet av 

2022.  

 

3.6. For å legge til rette for gode oppvekstvilkår for alle barn skal det etableres et 

frivillig samlivskurs for alle barnefamilier. Samlivskurs forebygger konflikter og 

samlivsbrudd.   
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4. Helse og velferd 

 

4.1. Kommunestyret framhever at det er viktig å styrke kapasiteten i helsesektoren i 

perioden for å møte framtidens behov.  

 

4.2. Det må sikres bemanning, kompetanse og ressurser i hjemmetjenesten innenfor 

vedtatte budsjettrammer. Det er viktig å synliggjøre og avklare hvordan tidlig 

innsats kan påvirke behovet for framtidig antall heldøgnsplasser, samt hvordan 

volum av høldøgnsplasser påvirker hjemmetjenestenes kapasitetsbehov i tiden 

framover.  

 

4.3. I arbeidet med å sikre tjenester av høy kvalitet skal bruken av 

brukerundersøkelser intensiveres.  

 

4.4. Det vises til egen sak om «Helsehus/heldøgns omsorgsplasser». Arbeidet med å 

gjennomføre dette vedtaket intensiveres. Derfor økes avsetningen til blant annet 

prosjektering av helsehus.  

 

4.5. Det etableres et fond med formål «helse og velferd». Fond for helse og velferd 

skal benyttes i særskilte tilfeller, etter politisk behandling. Formålet er å ha 

ressurser over tid til å møte uforutsette hendelser og for å kunne drive konkrete 

utviklingstiltak både til drift og investering. 

 

5. Miljø og samfunnsutvikling 

 

5.1. I tråd med planstrategien og planprogram for kommuneplanen skal det legges til 

grunn en bærekraftig arealpolitikk hvor arealutvikling i kommunen blir forvaltet 

på en måte som sikrer kommende generasjoners behov for ulike arealer.  

- Konsekvenser av endret arealformål skal framgå slik at unødig tap av 

biologisk mangfold i samfunnsutviklingen unngås.  

- Et strengt jordvern og vern av kulturlandskap er viktig for å bevare Nittedal 

som en grønn bygd. 

 

5.2. En forutsetning for boligutbygging er at det vil være kapasitet i sosial infrastruktur 

som barnehager og skole. Utbygging skal gjøres i tilknytning til 

kollektivknutepunkt. Det skal likevel være fleksibilitet til å si ja til mindre 

endringer på eiendommer der det er kapasitet på offentlig infrastruktur.  

 

5.3. Rådmannen skal sørge for at innbyggere og næringsdrivende skal oppleve en 

samarbeidende, positiv og løsningsorientert kommune. 

 

5.4. I arbeidet med å revidere klima- og energiplanen skal blant annet følgende 

forhold vurderes: 

- hvordan Nittedal kommune kan stimulere til å redusere plastforsøpling.  

- et klimagassregnskap.  
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5.5. Det vises til egen sak om «Trafikksikkerhetsplan». Arbeidet med å gjennomføre 

dette vedtaket intensiveres ved at avsetningen til trafikksikkerhetstiltak og trygg 

skolevei økes.  

 

5.6. Ordfører gis fullmakt til å inngå avtale med BaneNor om mulig utvidelse av 

undergang ved jernbanebrua over Stasjonsveien ved Nittedal stasjon. 

Økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett for 2022.  

 

6. Driftsbudsjett og bevillingsoversikt 

 

6.1. Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. vedlegg 1 §5-4 bevilgningsoversikt drift 

(tidligere 1A og 1B) hvor år 1 er årsbudsjett 2021. Årsbudsjett 2021 justeres slik:   

 Tiltak  

 Tall i hele 1000 kr. 

 Økt inntekt/ 

redusert utgift 

 Redusert inntekt/ 

økt 

utgift/avsetning 

 Til disposisjon for kommunestyret  1 000   

 Økt avsetning prosjektering helsehus, Rotnes skole og 

ny brannstasjon 

   1 000 

 Aktivitetsfond    600  

 Driftsstøtte idretten     400  

 Trafikksikkerhet og trygg skolevei    2 000 

 Reduksjon i avsetning usikkerhet (jfr. blant annet 

avsetning til fond) 

 8 000   

 Sum drift  9 000  4 000 

 Netto endring - økt overskudd  5 000   

 Fond med formål «helse og velferd»    5 000 

 Sum endringer  0   

 

 

6.2. Det skal framlegges økonomirapportering i annet hvert ordinære møte i 

formannskapet. Innretningen av denne rapporten avklares med ordfører. 

Effekter av endelig statsbudsjett 2021 for Nittedal kommune behandles i 

forbindelse med første økonomirapport i 2021.  

 

6.3. Rådmannen får fullmakt til å: 

a. innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet 2021 

i Økonomiplan 2021 – 2024.  

b. avsette til og bruke av bundne fond og finansinntekter og -utgifter i 

sektorenes budsjetter, unntatt fond for «helse og velferd», 

c. fordele virkninger av lønnsoppgjøret fra sentral post til sektorene. 

 

6.4. Oppfølging av vedtakspunktene i rammesak 2021-2024 som ikke er gjennomført, 

følges opp i perioden 2021 til 2024 gjennom budsjettprosessen i 2021 og 

utviklings- og omstillingsprosjektet slik det er beskrevet i budsjett og 

økonomiplanen.  
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7. Investeringsbudsjett 

 

7.1. Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. vedlegg 1 §5-5 bevilgningsoversikt 

investering (tidligere 2A) hvor år 1 er årsbudsjett 2021, herunder mål og 

premisser for bevilgningene. 

 

7.2. Rammen for opptak av lån til investeringer settes til kr 222 200 000 i 2021. 

Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven § 14-18. 

 

7.3. Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelser og 

øvrige betingelser for nye lån, refinansiere og restrukturere låneporteføljen, samt 

undertegne lånedokumenter. 

 

7.4. Nittedal kommune opptar «Startlån» i Husbanken til videre utlån i 2021 med 50 

000 000 kroner. Enhet for bolig og tjenester gis fullmakt til å forskuttere tildeling 

til startlånskunder med inntil 10 mill. kroner før Husbankens lånetilsagn er 

mottatt. 

 

8. Skattesatser videreføres 

 

8.1. Ved beregning av skatt for forskuddspliktige for 2021 legges til grunn skattøre på 

12,15 prosent, eller den høyeste sats Stortinget fastsetter. 

 

8.2. Formuesskatt for forskuddspliktige 2021 beregnes etter den høyeste sats 

Stortinget fastsetter. 

 

8.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt for 

skatteåret 2021 etter følgende utskrivningsalternativ: §3 f) Faste eiendommer i 

klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik 

utbygging er i gang og på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og 

anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. 

 

8.4. Eiendomsskatteområdet for områder som er helt eller delvis utbygd på byvis og 

hvor slik utbygging er i gang avgrenses som vedtatt av kommunestyret i KST-sak 

92/14, det vil si til områder utenfor markagrensa. 

 

8.5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 velger kommunestyret å ha 

differensierte eiendomsskattesatser. Skattesats for bolig- og fritidseiendom 

settes til 2,4 promille og skattesats for næringseiendom settes til 2,5 promille. 

 

8.6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 innføres et bunnfradrag på kr 1 200 000 

av eiendomsskattetaksten for boligdelen av eiendommer (herunder 

fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet. 

 

8.7. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav b fritas eiendommer som har 

historisk verdi for eiendomsskatt. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 
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bokstav a fritas eiendommer som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller 

staten for eiendomsskatt. Det vises til egen sak om hvilke konkrete eiendommer 

som skal fritas etter § 7 bokstav a og b.  

 

8.8. Kommunestyret, i medhold av eiendomsskatteloven § 25, fastsetter at 

eiendomsskatten betales i tre terminer med forfall i juni, oktober og desember. 

 

8.9. I medhold av eiendomsskatteloven § 8 C-1 benytter kommunen formuesgrunnlag 

fra skatteetaten ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for 

boligeiendommer. For øvrig benytter kommunen eiendomsskattevedtekter og 

retningslinjer som vedtatt av kommunestyret i KST-sak 84/14. 

 

8.10. I budsjett og økonomiplan for 2022 – 2025 skal rådmannens innstilling baseres på 

at senest i skatteåret 2023 skal eiendomsskatten reduseres markant for alle 

innbyggere basert på 2019-nivå.  

 

9. Gebyrer og betalingsregulativ 

 

9.1. Nittedal kommune legger til grunn en generell prisstigning på 2,7 prosent 

(statens anslag for pris- og lønnsvekst for 2021) i kommunens gebyrer og avgifter 

med virkning fra 1.1.2021. 

 

9.2. Prisjustering vedtas i henhold til vedlagte prisark og gjøres gjeldende fra 1.1.2021 

hvis ikke annet er bestemt. Rådmannen delegeres fullmakt til å endre til de til 

enhver tid gjeldende satser i henhold til «Forskrift om omsetning av alkoholholdig 

drikk mv.» og «Forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer 

mv.» 

 

9.3. Årsavgift vann, avløp, renovasjon og feiing samt øvrige kommunaltekniske 

gebyrer fastsettes i egen sak. 

 

9.4. Gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling fastsettes i egen sak. Senest i 

forbindelse med saken om budsjettrammer våren 2021 legges det fram en 

oversikt over selvkostkalkylene for å synliggjøre om gebyrene i tilstrekkelig grad 

tar hensyn til reell selvkost for alle sakstyper. Kommunestyret vil vektlegge at 

kommunens gebyrer må innrettes slik at de ivaretar innbyggerperspektivet, og 

sikrer at ikke tjenestene er innrettet for best å ivareta utbyggere. Det skal 

vurderes hvordan byggesaksgebyrer i Nittedal kan reduserers innenfor rammene 

av reell selvkost. 

 

10. Vedrørende Nittedal-eiendom KF 

 

10.1. Nittedal-eiendom KF gis fullmakt til å kjøpe/selge bolig i Nittedal kommune for 

inntil kr 7 000 000,- for å ivareta det løpende behovet for tjenesteleveranser. 
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10.2. Med bakgrunn i at det er over ti år siden Nittedal-eiendom KF ble opprettet gjøres 

en vurdering av forhold knyttet til internlån og internrenter, husleiemodell og 

utbytte og eventuelt andre forhold. Det skal i den forbindelse også ses nærmere 

på mulige forenklinger, forbedringer og samspillet med kommunen og foretaket 

uten å endre organisasjonsmodell. Arbeidet skal skje i et samarbeid mellom 

kommunen og foretaket. 

 

10.3. Det legges fram sak om fordeler, ulemper, muligheter og begrensninger ved å 

innføre et konsept av leie til eie. Det skal redegjøres for erfaringer med tiltaket i 

andre kommuner. 

 

 

Møtebehandling 

Representanten Ida Eliseussen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Verbalforslag  

1. Stolt Nittedalsidentitet - Våre budsjettforslag: 

a) Kommunen skal prioritere etablering av grønn næringsvirksomhet (se mer under 

punkt for klima og miljø) 

b) Kommunen skal legge til rette for å øke frivillig arbeid i folkehelsearbeidet og 

arbeidet i sektor for helse og velferd. 

c) Kommunen skal jobbe for å få på plass bedre lokalbussløsninger, spesielt i Hakadal 

2. Rent miljø - Våre budsjettforslag: 

a) Nittedal skal ha fokus på klimagassregnskap. 

b) Kommunen skal ha nullvisjon for tap av biologisk mangfold. 

c) Kommunen skal ha nullvisjon for tap av matjord. 

d) FNs bærekraftsmål skal rangeres i tråd med kommunens behov. Her er særlig barn 

og unge en viktig part i medvirkningen for dette. 

e) Det skal utarbeides en plan for hvordan vi kan øke selvforsyningsgraden på dyrket 

eller dyrkbar mark i Nittedal. Herunder tiltak for å gjeninnføre drift av matjord som 

ligger brakk, alternativ bruk av mindre og fragmenterte teiger til matproduksjon, 

samt stimulere til andelslandbruk/andelshagebruk og annen type utleie av 

matdyrkingsarealer til innbyggere. 

f) Kommunen skal legge til rette for et aktivt skogbruk, med avvirkning av skog til best 

mulig tidspunkt for karbonbinding og økonomi. Skogbruk i Nittedal skal være 

bærekraftig og skje i respekt for biologisk mangfold, sårbare naturtyper og 

befolkningens friluftsinteresser. 

g) Kommunen skal gå foran ved å drive miljøvennlig skogbruk i egen skog, med bruk av 

lukket hogst der det er mulig, og minst mulig bruk av plantevernmidler. 

h) Ved alle innkjøp og anskaffelser skal klima- og miljøhensyn vurderes og vektes. 

Herunder fokus på lokal handel og kortreist mat. 

3. God folkehelse og gode tjenester - Vårt budsjettforslag: 

a) Rådmannen bes snarlig legge fram et forslag som gjør det mulig å ha et bredt og 

bærekraftig åpningstilbud i den nye svømmehallen i Hakadal, uten at dette går ut 

over dagens åpningstilbud i Lihallen. Til dette bør blant annet svømmehallene Råholt 

Bad, Nes svømmehall og Bjørkebadet brukes som best praksis- og referansepunkt. 
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b) Kommunen skal søke å benytte «Inn på tunet»-tilbud i Nittedal som ressurs for 

økende tjenestebehov, spesielt i sektor for helse, men også oppvekst. 

c) Aktivitetshus/Seniorsenter: Rådmannen bes legge fram en sak, som viser hvordan 

det vil være mulig å samle og legge til rette for aktivitet og fellesskap for eldre, gjerne 

i samspill med frivillige og flere generasjoner. «Inn på tunet» skal vurderes som et 

verktøy for dette. 

d) Det skal legge til rette for å kunne gjøre lekser på SFO, både med og uten leksehjelp 

e) Fysisk aktivitet er viktig for barns utvikling og læring. Vi ber rådmannen legge fram en 

sak som fremmer løsninger for å få mer fysisk aktivitet inn i skolehverdagen, fra 1. til 

10. trinn. Det skal være et mål om minimum 30 minutter fysisk aktivitet hver dag, 

utenom allerede avsatt tid til gym/kroppsøving. Horten kommunes modell «Hopp», 

der fysisk aktivitet inngår som et middel for læring i teoretiske fag, kan brukes som 

referanse. 

4. Levende lokaldemokrati og gode prosesser - Vårt budsjettforslag: 

a) Rådmannen bes utarbeide en strategi for innbyggerkommunikasjon som skal ivareta 

gode prosesser for medvirkning og økt bruk av hensiktsmessig og god digitalisering. 

Gjelder blant annet for planarbeid, saksvurderinger og tjenesteutvikling. 

b) Det skal legges vekt på dialogbaserte prosesser, som kan bidra til å styrke 

samarbeidet mellom politikk, administrasjon og ansatte 

5. Sunn økonomi - Vårt budsjettforslag: 

a) Prosjektering for bygging av helsehus prioriteres foran bygging av skole i denne 

perioden 

b) Prosjektering og ferdigstillelse av sammenhengende gang- og sykkelvei mellom 

Fuglåsen og Elvetangen skole, prioriteres foran kommunestyrevedtaket om 

prosjektering og regulering av Varingskollen og natursti langs Nitelva. 

c) Til kommuneplanarbeidets arealdel skal rådmannen foreslå områder med 

inneklemte hytter og hyttetomter som naturlig vil kunne omreguleres til 

helårsboliger. Kriterier: hytter utenfor marka, nærhet til kollektiv, eksisterende 

boligområder/helårsbolig samt at vann, vei og kloakk må være ordnet først. 

(Eksempler på områder vi vet om: Langs Rauerskauveien, Gamleveien og Stuaveien, 

langs jernbanen, i områdene Slattum, Haugerud og Kjuul). 

d) Rådmannen bes legge fram en sak der det foreslås mer offensive løsninger for å 

bedre barnehagestrukturen. Herunder muligheter for flytting av virksomhet og 

oppkjøpsmuligheter. 

e) For de forslag som vedtas i alle punkter over, og som får konsekvenser for 

rådmannens forslag, så vil vedtakene her gjelde foran rådmannens (vil i all grad 

handle om prioritering av rekkefølge og innsats på oppgaver). 

 

Økonomiforslag 

«Politikernes million» foreslås disponert slik, i to punkter: 

- 0,5 mill. til prosjektering for snarlig ferdigstillelse av sammenhengende gang- og 

sykkelvei mellom Fuglåsen og Elvetangen skole. 

- 0,5 mill. for å styrke midlene på 1 mill. avsatt til planlegging og prosjektering av 

Rotnes skole, helsehus og ny brannstasjon, der styrkingen skal gå til 

prosjektering av helsehus.  
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Kun budsjettforslag fra formannskapet og Senterpartiet er innarbeidet i denne 

protokollen på grunn av formateringer/filformater fra det aktuelle parti.  Derfor følger 

budsjettforslagene fra følgende partier som egne vedlegg: 

- Høyre 

- Miljøpartiet de grønne  

- Rødt 

 

Votering 

Forslaget fra Rødt ble forkastet med 28 mot 1 stemme (R). 

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble forkastet med 26 mot 3 stemmer (MDG og R). 

Forslaget fra Senterpartiet ble forkastet med 23 mot 6 stemmer (Sp, MDG og R). 

Forslaget fra Høyre ble forkastet med 21 mot 8 stemmer (H). 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 mot 14 stemmer (H, Sp, MDG og R). 

 

Vedtak 

Kommunestyret viser til at forslaget til budsjett og økonomiplan i stor grad er en 

oppfølging av tidligere vedtak i kommunestyret. Forslag til budsjett og økonomiplan for 

perioden 2021 – 2024 vedtas med endringer som framkommer her. 

 

1. Utviklings- og omstillingsprosessen 

1.1. Utviklings- og omstillingsprosessen er i tråd med rådmannens budsjett og 

økonomiplan et langsiktig arbeid som handler om å skape handlingsrom over tid 

og utvikle tjenester med høy kvalitet i samarbeid med kompetente og motiverte 

medarbeidere.   

 

1.2. Det pekes særlig på betydningen av revisjon av kommunens arbeidsgiverpolitikk 

og kompetansestrategi, herunder intensivere innsatsen for å utvikle heltidskultur, 

og redusere omfanget av variabel lønn. 

 

2. Oppvekst og utdanning 

2.1. Kommunestyret framhever viktigheten av at rådmannen har lagt til rette for å 

oppnå lærernormen snarlig. For å sikre god lærerdekning over tid er det viktig å 

intensivere arbeidet med å gjøre Nittedal kommune attraktiv som arbeidsgiver 

for lærere.  

 

2.2. Det vises til egen sak om «skolebehovsplan». Arbeidet med å gjennomføre dette 

vedtaket intensiveres. Derfor økes avsetningen til prosjektering av blant annet 

Rotnes skole.  

 

2.3. Frivilligheten skal være en naturlig og viktig samarbeidspartner for Nittedal 

kommune. Ved kommunestyrets disponering av et eventuelt overskudd i 

årsregnskapet for 2020 skal følgende tiltak prioriteres. Tiltak skal særlig rettes 

mot barn og ungdom: 

- Investeringsstøtte til idretten. Fra og med budsjett for 2022 skal dette 

vurderes i forbindelse med budsjett og økonomiplan. 
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- Tilskuddene til kulturorganisasjonene og en økning av rammen for 

tilskuddsordningen for kulturformidling. 

 

2.4. For budsjettåret 2021 økes driftsstøtten til idretten. Ut over dette vises det til 

egen sak om revidering av avtaler med idretten.  

 

3. Arbeidet mot fattigdom 

3.1. Fattigdomsmeldingen viser at det gjøres mye godt arbeid i Nittedal for å 

bekjempe fattigdom i familier med barn.  

 

3.2. Det skal legges fram en gjennomgang av sosialhjelpssatser. Saken skal vise 

hvordan personene følges opp, stønadslengder og hvordan Nittedal kan sørge for 

at livsgrunnlaget kan sikres og hvordan flest mulig kan komme i arbeid og 

aktivitet. Det legges til grunn målsetningen om at sosialstønad skal være en 

kortvarig ytelse.  

 

3.3. Nittedal kommune skal intensivere arbeidet med å tilby arbeid til personer med 

nedsatt arbeidsevne, «hull i cv» og/eller langtids sosialhjelpsmottakere. 

 

3.4. Kommunestyret slår fast at det er en klar målsetning at barnetrygd skal holdes 

utenfor inntektsberegningsgrunnlaget for sosialstønad. Det konstateres likevel at 

det ikke er rom for å innføre dette tiltaket fra og med 2021. Så snart det er 

økonomisk handlingsrom til å innføre dette tiltaket sammen med øvrige vedtatte 

prioriteringer bes rådmannen legge til rette for tiltaket i framtidige budsjetter. 

 

3.5. Det etableres et aktivitetsfond som et målrettet alternativ til fritidskortet. 

Målsetningen er å inkludere barn fra familier som ikke har mulighet til å dekke 

kostnadene selv. Det legges fram egen sak om innretning av aktivitetsfondet, 

herunder retningslinjer om målgrupper, organisering og søknadsprosesser. 

Idretts- og kulturrådet skal involveres i prosessen. Ordningen evalueres i løpet av 

2022.  

 

3.6. For å legge til rette for gode oppvekstvilkår for alle barn skal det etableres et 

frivillig samlivskurs for alle barnefamilier. Samlivskurs forebygger konflikter og 

samlivsbrudd.   

 

4. Helse og velferd 

4.1. Kommunestyret framhever at det er viktig å styrke kapasiteten i helsesektoren i 

perioden for å møte framtidens behov.  

 

4.2. Det må sikres bemanning, kompetanse og ressurser i hjemmetjenesten innenfor 

vedtatte budsjettrammer. Det er viktig å synliggjøre og avklare hvordan tidlig 

innsats kan påvirke behovet for framtidig antall heldøgnsplasser, samt hvordan 

volum av høldøgnsplasser påvirker hjemmetjenestenes kapasitetsbehov i tiden 

framover.  
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4.3. I arbeidet med å sikre tjenester av høy kvalitet skal bruken av 

brukerundersøkelser intensiveres.  

 

4.4. Det vises til egen sak om «Helsehus/heldøgns omsorgsplasser». Arbeidet med å 

gjennomføre dette vedtaket intensiveres. Derfor økes avsetningen til blant annet 

prosjektering av helsehus.  

 

4.5. Det etableres et fond med formål «helse og velferd». Fond for helse og velferd 

skal benyttes i særskilte tilfeller, etter politisk behandling. Formålet er å ha 

ressurser over tid til å møte uforutsette hendelser og for å kunne drive konkrete 

utviklingstiltak både til drift og investering. 

 

5. Miljø og samfunnsutvikling 

5.1. I tråd med planstrategien og planprogram for kommuneplanen skal det legges til 

grunn en bærekraftig arealpolitikk hvor arealutvikling i kommunen blir forvaltet 

på en måte som sikrer kommende generasjoners behov for ulike arealer.  

- Konsekvenser av endret arealformål skal framgå slik at unødig tap av 

biologisk mangfold i samfunnsutviklingen unngås.  

- Et strengt jordvern og vern av kulturlandskap er viktig for å bevare Nittedal 

som en grønn bygd. 

 

5.2. En forutsetning for boligutbygging er at det vil være kapasitet i sosial infrastruktur 

som barnehager og skole. Utbygging skal gjøres i tilknytning til 

kollektivknutepunkt. Det skal likevel være fleksibilitet til å si ja til mindre 

endringer på eiendommer der det er kapasitet på offentlig infrastruktur.  

 

5.3. Rådmannen skal sørge for at innbyggere og næringsdrivende skal oppleve en 

samarbeidende, positiv og løsningsorientert kommune. 

 

5.4. I arbeidet med å revidere klima- og energiplanen skal blant annet følgende 

forhold vurderes: 

- hvordan Nittedal kommune kan stimulere til å redusere plastforsøpling.  

- et klimagassregnskap.  

 

5.5. Det vises til egen sak om «Trafikksikkerhetsplan». Arbeidet med å gjennomføre 

dette vedtaket intensiveres ved at avsetningen til trafikksikkerhetstiltak og trygg 

skolevei økes.  

 

5.6. Ordfører gis fullmakt til å inngå avtale med BaneNor om mulig utvidelse av 

undergang ved jernbanebrua over Stasjonsveien ved Nittedal stasjon. 

Økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett for 2022.  

 

6. Driftsbudsjett og bevillingsoversikt 

6.1. Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. vedlegg 1 §5-4 bevilgningsoversikt drift 

(tidligere 1A og 1B) hvor år 1 er årsbudsjett 2021. Årsbudsjett 2021 justeres slik:  
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 Tiltak  

 Tall i hele 1000 kr. 

 Økt inntekt/ 

redusert utgift 

 Redusert inntekt/ 

økt 

utgift/avsetning 

 Til disposisjon for kommunestyret  1 000   

 Økt avsetning prosjektering helsehus, Rotnes skole og 

ny brannstasjon 

   1 000 

 Aktivitetsfond    600  

 Driftsstøtte idretten     400  

 Trafikksikkerhet og trygg skolevei    2 000 

 Reduksjon i avsetning usikkerhet (jfr. blant annet 

avsetning til fond) 

 8 000   

 Sum drift  9 000  4 000 

 Netto endring - økt overskudd  5 000   

 Fond med formål «helse og velferd»    5 000 

 Sum endringer  0   

 

6.2. Det skal framlegges økonomirapportering i annet hvert ordinære møte i 

formannskapet. Innretningen av denne rapporten avklares med ordfører. 

Effekter av endelig statsbudsjett 2021 for Nittedal kommune behandles i 

forbindelse med første økonomirapport i 2021.  

 

6.3. Rådmannen får fullmakt til å: 

d. innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet 2021 

i Økonomiplan 2021 – 2024.  

e. avsette til og bruke av bundne fond og finansinntekter og -utgifter i 

sektorenes budsjetter, unntatt fond for «helse og velferd», 

f. fordele virkninger av lønnsoppgjøret fra sentral post til sektorene. 

 

6.4. Oppfølging av vedtakspunktene i rammesak 2021-2024 som ikke er gjennomført, 

følges opp i perioden 2021 til 2024 gjennom budsjettprosessen i 2021 og 

utviklings- og omstillingsprosjektet slik det er beskrevet i budsjett og 

økonomiplanen.  

 

7. Investeringsbudsjett 

7.1. Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. vedlegg 1 §5-5 bevilgningsoversikt 

investering (tidligere 2A) hvor år 1 er årsbudsjett 2021, herunder mål og 

premisser for bevilgningene. 

 

7.2. Rammen for opptak av lån til investeringer settes til kr 222 200 000 i 2021. 

Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven § 14-18. 

 

7.3. Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelser og 

øvrige betingelser for nye lån, refinansiere og restrukturere låneporteføljen, samt 

undertegne lånedokumenter. 

 

7.4. Nittedal kommune opptar «Startlån» i Husbanken til videre utlån i 2021 med 50 

000 000 kroner. Enhet for bolig og tjenester gis fullmakt til å forskuttere tildeling 
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til startlånskunder med inntil 10 mill. kroner før Husbankens lånetilsagn er 

mottatt. 

 

8. Skattesatser videreføres 

8.1. Ved beregning av skatt for forskuddspliktige for 2021 legges til grunn skattøre på 

12,15 prosent, eller den høyeste sats Stortinget fastsetter. 

 

8.2. Formuesskatt for forskuddspliktige 2021 beregnes etter den høyeste sats 

Stortinget fastsetter. 

 

8.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt for 

skatteåret 2021 etter følgende utskrivningsalternativ: §3 f) Faste eiendommer i 

klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik 

utbygging er i gang og på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og 

anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. 

 

8.4. Eiendomsskatteområdet for områder som er helt eller delvis utbygd på byvis og 

hvor slik utbygging er i gang avgrenses som vedtatt av kommunestyret i KST-sak 

92/14, det vil si til områder utenfor markagrensa. 

 

8.5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 velger kommunestyret å ha 

differensierte eiendomsskattesatser. Skattesats for bolig- og fritidseiendom 

settes til 2,4 promille og skattesats for næringseiendom settes til 2,5 promille. 

 

8.6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 innføres et bunnfradrag på kr 1 200 000 

av eiendomsskattetaksten for boligdelen av eiendommer (herunder 

fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet. 

 

8.7. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav b fritas eiendommer som har 

historisk verdi for eiendomsskatt. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 

bokstav a fritas eiendommer som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller 

staten for eiendomsskatt. Det vises til egen sak om hvilke konkrete eiendommer 

som skal fritas etter § 7 bokstav a og b.  

 

8.8. Kommunestyret, i medhold av eiendomsskatteloven § 25, fastsetter at 

eiendomsskatten betales i tre terminer med forfall i juni, oktober og desember. 

 

8.9. I medhold av eiendomsskatteloven § 8 C-1 benytter kommunen formuesgrunnlag 

fra skatteetaten ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for 

boligeiendommer. For øvrig benytter kommunen eiendomsskattevedtekter og 

retningslinjer som vedtatt av kommunestyret i KST-sak 84/14. 

 

8.10. I budsjett og økonomiplan for 2022 – 2025 skal rådmannens innstilling baseres på 

at senest i skatteåret 2023 skal eiendomsskatten reduseres markant for alle 

innbyggere basert på 2019-nivå.  
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9. Gebyrer og betalingsregulativ 

9.1. Nittedal kommune legger til grunn en generell prisstigning på 2,7 prosent 

(statens anslag for pris- og lønnsvekst for 2021) i kommunens gebyrer og avgifter 

med virkning fra 1.1.2021. 

 

9.2. Prisjustering vedtas i henhold til vedlagte prisark og gjøres gjeldende fra 1.1.2021 

hvis ikke annet er bestemt. Rådmannen delegeres fullmakt til å endre til de til 

enhver tid gjeldende satser i henhold til «Forskrift om omsetning av alkoholholdig 

drikk mv.» og «Forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer 

mv.» 

 

9.3. Årsavgift vann, avløp, renovasjon og feiing samt øvrige kommunaltekniske 

gebyrer fastsettes i egen sak. 

 

9.4. Gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling fastsettes i egen sak. Senest i 

forbindelse med saken om budsjettrammer våren 2021 legges det fram en 

oversikt over selvkostkalkylene for å synliggjøre om gebyrene i tilstrekkelig grad 

tar hensyn til reell selvkost for alle sakstyper. Kommunestyret vil vektlegge at 

kommunens gebyrer må innrettes slik at de ivaretar innbyggerperspektivet, og 

sikrer at ikke tjenestene er innrettet for best å ivareta utbyggere. Det skal 

vurderes hvordan byggesaksgebyrer i Nittedal kan reduserers innenfor rammene 

av reell selvkost. 

 

10. Vedrørende Nittedal-eiendom KF 

10.1. Nittedal-eiendom KF gis fullmakt til å kjøpe/selge bolig i Nittedal kommune for 

inntil kr 7 000 000,- for å ivareta det løpende behovet for tjenesteleveranser. 

 

10.2. Med bakgrunn i at det er over ti år siden Nittedal-eiendom KF ble opprettet gjøres 

en vurdering av forhold knyttet til internlån og internrenter, husleiemodell og 

utbytte og eventuelt andre forhold. Det skal i den forbindelse også ses nærmere 

på mulige forenklinger, forbedringer og samspillet med kommunen og foretaket 

uten å endre organisasjonsmodell. Arbeidet skal skje i et samarbeid mellom 

kommunen og foretaket. 

 

10.3. Det legges fram sak om fordeler, ulemper, muligheter og begrensninger ved å 

innføre et konsept av leie til eie. Det skal redegjøres for erfaringer med tiltaket i 

andre kommuner. 
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Interpellasjoner/spørsmål 

35/20 Spørsmål fra representanten Jan Stefan Holme (H) om 

behandlingstid på byggesøknader 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 14.12.2020 35/20 

 

 

Fungerende ordfører Inge Solli besvarte spørsmålet: 

Administrasjonen prioriterer saker fortløpende og tilstreber å ligge innenfor lovens krav 

om frister. Den aktuelle saken (NOKAB Bjertnestangen) kan ikke fremmes til politisk 

behandling før den har gjennomgått lovens krav til prosess, som er høring av 

dispensasjon. Etter negative signaler fra Statens vegvesen skal ansvarlig søker nå justere 

prosjekteringen. Administrasjonen skal motta et bearbeidet forslag, og det legges opp til 

politisk behandling når dette foreligger. Justeringene innebærer en omgjøring av tiltaket 

slik at det bedre tilfredsstiller kravene fra Statens vegvesen og NVE til henholdsvis 

byggegrenser og flom.  

 

Plan- og bygningsloven og forvaltningsloven vektlegger at en sak skal være forsvarlig og 

tilstrekkelig utredet slik at det aktuelle politiske organet har godt nok grunnlag for å 

fatte vedtak. I byggesaker som ikke er i tråd med gjeldende regulering vil det som 

tidligere nevnt, normalt ta lenger tid å få byggesaker godkjent som følge av krav til 

prosesser. 

 

Selv om administrasjonen stiller krav til prosess i henhold til lovverket, betyr ikke dette 

at kommunen er negativt innstilt til søker. Kommunen skal være objektive i 

saksbehandlingen og sørge for at alle får lik og god behandling. Plan- og bygningsloven 

er en JA-lov, men vi må følge lovens krav til stegene som må følges ved dispensasjoner.  
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36/20 Interpellasjon fra representanten Atle Skift (R) om de 

ansatte og deres syn på de ulike forslagene i hovedutvalgene 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 14.12.2020 36/20 

 

 

Møtebehandling 

Interpellantens forslag til vedtak:  

Representanter for de ansatte gis tale- og forslagsrett i kommunens hovedutvalg. Dette 

innarbeides de ulike hovedutvalgene reglementer 

 

Ordførers forslag til vedtak:  

Sammensetning av folkevalgte organer videreføres basert på demokratiske prinsipper 

og kommunelovens bestemmelser. I forbindelse med revidering av politisk reglement og 

delegasjonsreglement vurderes hvordan trepartssamarbeidet kan videreutvikles, 

herunder administrasjonsutvalgets rolle i det politiske arbeidet. 

 

Vedtak 

Interpellasjonen utsettes til januar 2021. 
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Eventuelt 

 

Ingen saker. 
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