
Svar på spørsmål fra de politiske partiene til budsjett og 

økonomiplan for 2021 – 2024 – datert 20.11.20 
 

 

Spørsmål fra Ap, FrP, V, SV og KrF 
 

1) Det vises til avsetningen til prosjektering av helsehus, Rotnes skole og brannstasjon og 

kommunestyrets tidligere vedtak om disse prosjektene. Hva er planlagt progresjon, 

erfaringsgrunnlag og kostnadsdrivere for prosjekteringen av disse prosjektene?  

 

SVAR: 

I forslag til budsjett og økonomiplan er det lagt opp til en gjennomgang og prioritering 

av nye investeringsbudsjettet som ikke er innarbeidet i budsjettet i løpet av 2021. Det 

er behov for avklaring av blant annet kostnadsrammer og finansiering, herunder 

inndekning av økte kostnader renter og avdrag og andre driftskostnader som utløses av 

prosjektene.  Prosjektering av prosjekter er en del av investeringsrammen. Fordi det er 

behov for arbeid før investeringsrammen settes og prosjektene innarbeides i 

investeringsbudsjettet, er det avsatt 1 mill. kroner i driften. Dette med sikte på å holde 

framdrift. Det avsatte beløp er ikke ment å ta høyde for alle prosjekteringskostnadene 

og man må komme tilbake til dette i 2021 i forbindelse med hvert enkelt prosjekt. I det 

følgende er det redegjort mer for de enkelte prosjektene. 

 

Prosjekteringsmidler er avhengig av prosjektets størrelse og fremdrift i prosessen og 

forholdet mellom bruk av eksterne og interne ressurser. For helsehuset foreligger det 

en del grunnlag om behovene fra tidligere prosesser som vil være et godt 

utgangspunkt for arbeidet med å beskrive behovet. Det kan være fornuftig at det 

kjøpes inn kompetanse for å gjennomføre for eksempel konseptfasevurderinger og 

grunnundersøkelser. Dette vil kunne være aktuell bruk av avsetningen på 1 mill. kr.   

 

Sektoren fremmer en egen sak om prosess og fremdrift knyttet til Helsehus og 

heldøgnsplasser til kommunestyret i desember.  

 

Det foreligger ferskt prosjekteringsmateriale som bør kunne gjenbrukes fra bygging av 

Nittedal u-skole og Elvetangen skole. Utarbeiding av rom- funksjonsprogram er det 

mulig å gjennomføre uten behov for større eksterne ressurser. Planen er å gjennomgå 

det eksisterende materialet sammen med sektoren. Det vil være fornuftig å igangsette 

vurderinger knyttet til tomtevalg, grunnforhold og planprosesser slik at det er avklart 

til bygging av skolen skal igangsettes. Dette vil kunne være aktuell bruk av 

avsetningen på 1 mill. kr.   

 

Sektoren fremmer en egen sak om prosess og fremdrift knyttet til Rotnes skole i 2021. 

 

Det er planlagt satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere strakstiltak i eksisterende 

brannstasjon. Vurdering av etablering av ny brannstasjon ligger noe ut i tid og må ses i 

sammenheng med kommuneplanarbeidet.  I sak (14/20) til hovedutvalget for 

eierstyring og næringsutvikling i oktober ble det orientert om dette.  

Se også svar på spørsmål 11 og 12.  

 

 



Planlagt progresjon 

Det planlegges å fremme separate saker fra sektorene om de ulike prosjektene, jfr. 

også innledning til svar.  

 

Erfaringsgrunnlag 

Komplett forprosjekt fram til konkurransegrunnlag har en betydelig høyere 

kostnadsramme enn hva som er avsatt i totalsum for disse tre prosjektene. Både 

kommunen og foretaket har mer erfaring med å bygge skoler enn helsehus og 

brannstasjon og det vil nok gjenspeile behovet for disponering av disse midlene.   

 

Kostnadsdrive for prosjekteringen 

Prosessene er ikke påstartet. Det er for tidlig å kunne svare på hva som vil være 

kostnadsdrivere for disse prosjektene.  

 

Generelt knyttes kostnader før bygging opp mot rådgivningstjenester og 

grunnundersøkelser. Rådgivertjenester er for eksempel planprosesser, brukerprosesser, 

konseptvalg, prosjektering og anskaffelser.  

 

 

2) Vedrørende inkluderingsdugnaden: Hvilke tiltak er det lagt opp til at Nittedal som 

arbeidsgiver skal gjøre? 

SVAR: 

Inkluderingsdugnaden er regjeringens satsing for å få flere i arbeid, og for å ta i bruk 

kompetansen og arbeidskraften til de som står utenfor arbeidslivet. Det forutsettes at 

kandidatene fyller de formelle kriteriene for stillingen. Arbeidsmiljølovens (AML) §4-

6 regulerer arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for ansatte med nedsatt arbeidsevne. 

 

Arbeidsgiver vil som et ledd i inkluderingsdugnaden fortsatt jobbe med målrettede 

tiltak og i tråd med aml § 4-6. Tilretteleggingsutvalget er et bredt utvalg som består av 

Hovedverneombud, Bedriftshelsetjenesten, NAV arbeidslivssenter, NAV Nittedal 

samt HR som leder møtene og sørger for dokumentasjon/referat. Her kartlegger man 

utfordringsbildet og forsøker å avdekke hele mulighetsbildet for gode løsninger. Målet 

er en stabil og god løsning både for ansatt og arbeidsgiver og slik sett også for 

fremtiden sikre deltakelse i arbeidslivet.  

 

Vi vil som et annet tiltak vurdere om det er behov for revidering av våre rutiner og 

arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden. Regjeringen 

har satt et mål om at 5 % av de nyansatte i statlige virksomheter skal ha nedsatt 

funksjonsevne eller hull i CV. 

 

Nittedal kommune har i våre annonser en standard tekst med følgende ordlyd: 

«Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og 

kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer 

med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og seksuell orientering» om å søke 

ledige stillinger hos oss. Det vil kunne bidra til å utjevne forskjeller, redusere og 

bekjempe fattigdom.  

 

Nittedal kommune vil også i fremtiden være en arena for arbeidsutprøving via 

arbeidstrening og bruk av lønnstilskudd. Dette vil bidra til at de med svak tilknytning 



til arbeidslivet får «starthjelp» til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Det vil gi 

skattepenger til kommunen, og mindre belastning på sosialhjelpsbudsjettet og andre 

tjenester i kommunen.  

 

Ledere på alle nivå i kommunen vil gjennom «Kommuneskolen – Ny som leder» 

gjøres godt kjent med inkluderingsdugnaden og dens målsetning. 

 

Videre kan vi i inkluderingsdugnaden bidra ved å delta i noen satsninger sammen med 

NAV og fylkeskommunen herunder for eksempel «Menn i helse», «Bygg broen», 

«Helse for minoritetsspråklige» eller «Aktiv mot læreplass fra høst 2021» 

 

 

3) Hva er konsekvensene av å redusere åpningstidene i svømmehallene, da tenker vi først 

og fremst på for a) mennesker med revmatiske og annet behandlingsbehov som i lang 

tid nå ikke har hatt tilbud med oppvarmet basseng, b) klassetrinn som har gått glipp av 

snart 6 mnd. svømmeundervisning i år. Vil det være publikumsadgang som blir 

begrenset, men at det sikres at behandlingstilbud og svømmeopplæring får den 

tilgangen de trenger for å “ta igjen det tapte”? 

SVAR: 

I forhold til dagens folkebadtilbud foreslås det ingen reduksjon av åpningstidene. 

Dagens åpningstider videreføres, men fordeles på to svømmehaller. Innsparingen det 

vises til er i forhold til en tenkt modell i KST-sak 39/17 som skisserte en stor økning 

av folkebadtilbudet. 

Innsparingen er kun knyttet til det åpne folkebadtilbudet, og kostnaden som ble 

beregnet i saken fra 2017. For f.eks. grupper med revmatiske og andre 

behandlingsbehov blir kapasiteten mer enn doblet mot i dag. Det blir doblet kapasitet 

for skolesvømming med nytt anlegg. 

Alt beskrives nærmere i HOU-sak 33/20 om folkebad i Nittedal - nytt svømmeanlegg 

og tilsyn, som også går videre til FSK og KST. 

 

4) Er det naturlig å forvente at Viken fylkeskommune bidrar økonomisk til gangveien 

Hakadal stasjon – RV4? 

 

SVAR:  

Kommunen kan ikke svare for om Viken vil bidra til dette prosjektet. Det ligger ikke 

inne i gjeldende samferdselsplaner i fylket og strekningen har ikke ved tidligere 

gjennomganger hos Statens vegvesen blitt prioritert. Årsdøgntrafikk og fartsgrense er 

blant kriteriene som blir sett på ved prioriteringene, og denne strekningen er 

sammenliknet med andre Fylkesveier relativt lavt trafikkert, og har ikke høy 

fartsgrense. 

 

 

 

 



 

 

5) Hva vil det koste å etablere sykkelhotell ved rådhuset for besøkende til rådhuset, 

Flammen og kirken? 

 

SVAR:  

I prosjekt rådhuskvartalet ble det vurdert å etablere sykkelparkering for ansatte i et 

eget bygg. Tiltaket ble tatt ut av prosjektet da det ble for dyrt. Prosjektets enkle 

løsning var ikke sammenfallende med sentrumsplanens krav til utforming og estetikk. 

Det ble i stedet etablert innvendig sykkelparkering i sørfløyen for ansatte til 

rådhuset/rådstua.  

 

Det er etablert utvendig sykkelparkering utenfor Flammen og Rotnes kirke for 

besøkende. Deler av denne sykkelparkeringen er under tak.  

 

Etablering av et sykkelhotell krever ytterligere utredning for å svare ut hva det vil 

koste. Kostnad vil i stor grad avhenge av størrelse, sikkerhet, kvalitet og estetikk.  

Det er usikkert om en felles sykkelparkering for alle bygg er optimalt, da erfaring er at 

syklister forventer å kunne parkere sykkel i tilknytning til objektet/bygget de besøker.  

 

 

6) Hva er status for implementering av vedtak i sak om ladepunktstrategi, og legger 

budsjettforslag opp til at det fortsatt skal være gratis strøm for ansatte og andre til 

lading av elbiler ved rådhuset? I fall, hva er kostnaden for dette?  

SVAR: 

Siden ladepunktstrategien ble vedtatt i august i fjor er det etablert 12 nye ladepunkter 

ved Nittedal u-skole. I tillegg vil det bli etablert ladepunkter ved Elvetangen skole og 

Slattumhallen. Utvalget for miljø og samfunnsutvikling har bedt om en orientering om 

status for oppfølging av klima- og energiplanen 1.halvår 2021. Mye av 

ladepunktstrategien er forankret i klima- og energiplanen og det er naturlig at det 

vesentlige i ladepunktstrategien svares ut der.  

 

Arbeidet med å utrede og implementere en betalingsordning for ladestasjonene ved 

kommunale bygg, ligger etter oppsatt plan. Informasjon om de ulike ladepunktene er 

kartlagt og arbeidet med et konkurransegrunnlag er igangsatt. Konkurranse må 

gjennomføres for utvelgelse av leverandør for betjening av betalingsordningen. En 

betalingsordning vil først være på plass i 2.halvår 2021.   

 

Ladestasjoner er ikke tilkoplet egne strømmålere og det er derfor vanskelig å si 

nøyaktig hva ladingen koster. I saken om ladepunktstrategi (sak 80/19) ble det oppgitt 

at kommunale ladepunkter brukte i 2018, 136 kwh noe som tilsvarer ca 136 000 kr. 

(regner 1 kr pr kwh for strøm og nettleie). I tillegg kommer utgifter til drift og 

vedlikehold av ladestoler og infrastruktur.  

 

 

 

 

 

 



 

7) Hva er status i Nittedal når det gjelder egen koordinator for familier som venter eller 

har barn med nedsatt funksjonsevne? veilederen 

SVAR: 

Ca 30 barn/unge under 18 år har vedtak om individuell plan (IP)og har koordinator. 

Fra november 2020 er det ansatt ny medarbeider i enhet for bolig og tjenester med 

dette som ansvarsområde, og helhetlige og koordinerte tjenester er en av satsingene i 

sektor helse og velferd sin strategiplan som fremmes som egen sak i 

november/desember. 

 

8) Hvordan ligger Nittedal an når det gjelder tilbud om tro- og livssyn ved 

sykehjemmene? Har alle beboerne mulighet for et tilbud utfra sin tro og livssyn? 

 

SVAR:  

Beboer og pårørende blir spurt om livssyn i innkomstsamtalen. Der kan de gi beskjed                         

             om hva de ønsker og har behov for bistand til for å få dekket sitt behov. Per dato har 

  det kun vært etterspørsel etter Den norske Kirke, som gjennomfører regelmessige 

  gudstjenester og samtaler. 

 

9) Hvordan er ventetiden for avtale på familiekontor og familievern? Kan vi forebygge 

mange familiekriser ved å styrke dette teamet, f.eks. med samlivskurs i form av intern 

opplæring av ansatte som kursgivere eller avtale med private terapeuter? 

SVAR: 

Familievernkontor er statlige. Innbyggere i Nittedal sogner til to kontor og kontakter 

familievernkontoret Nedre Romerike for hjelp med mekling og familievernkontoret 

Oslo Nord for andre henvendelser. Ventetiden er ca. 3 uker. Familievernet tilbyr både 

samlivskurs og kurs for skilte foreldre. Nittedal kirke gir også tilbud om samlivskurs i 

perioder.  

Kommunens eget Familieteam driver ikke ren parterapi eller mekling. Dette er en 

statlig oppgave. Familieteamet jobber med barn og unges behov i familien som 

hovedfokus Familieteamet prioriterer å holde foreldrekurs. Familieteamet gir hjelp 

innen 1-3 uker.  I 2019 mottok teamet 152 henvisninger og gjennomførte 1503 

konsultasjoner 

 

10) Er det sannsynlig at tilgang på lærere og budsjettrammene er tilstrekkelig for å oppnå 

bemanning tilsvarende lærernormen i 2021?   

SVAR: 

Arbeidet med å sikre at skolene har god ressursutnyttelse og setter av nok midler til 

undervisningen slik at lærernormen oppfylles har gitt gode resultater i 2020. Arbeidet 

fortsetter i 2021 med fokus på enkeltskoler. Det er en forutsetning at dette skjer 

innenfor sektorens rammer.  

 

Det er knyttet usikkerhet til tilgangen på lærere i 2021 på grunn av endringer i 

utdanningssystemet for lærere. Nittedal kommune har erfaringsmessig en aktiv og god 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.helsedirektoratet.no_veiledere_helsetjenester-2Dtil-2Dasylsokere-2Dflyktninger-2Dog-2Dfamiliegjenforente_helsetjenester-2Dfor-2Dflyktninger-2Dasylsokere-2Dog-2Dfamiliegjenforente_barn-2Dog-2Dunge-2Dmed-2Dnedsatt-2Dfunksjonsevne&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=UQzxfMyncxv88sQ35WMEWZsJKcsR8tzQ9Xz9X3a4cUQ&m=TCrrrYDhNGjTHSa1fN5funUAejxuQwq8J2xDkfjCsrs&s=tDtA9Ul4GSD1KWr6TnnW6PQ2HXEuItOk3tyVV45dA5c&e=


praksis i rekrutteringsarbeidet, og kan til nå vise til gode resultater på dette området. 

Sektoren vil intensivere dette arbeidet i år. 

 

 

 

11)  Hvilket ansvar har Nittedal kommune for å etablere brannstasjon? Må vi etablere og 

leie ut denne til NRBR, eller er ansvaret kun knyttet til å legge til rette for etablering?  

SVAR:  

Det overordnende kommunale ansvaret fremgår av selskapsavtalens pkt 1,3: 

«Hver kommune skal – innenfor vedkommende kommunegrense – ha ansvar for å 

stille til disposisjon nødvendige og hensiktsmessige lokaler for selskapets virksomhet. 

For slike lokaler inngås det ordinære leieavtaler basert på dekning av dokumenterte 

kostnader. Leieavtalene inngås mellom brannvesenet og den enkelte kommune, men 

kommunene står fritt til om den vil stille til disposisjon egne eller innleide lokaler.» 

 

Nittedal kommune har løst disse forpliktelsene gjennom å stille til rådighet lokalene i 

Rådhusveien 3 i rådstua. Tidligere Nittedal brannvesen, nå NRBR har leid lokalene 

siden år 2000. I 2016 som var forrige gangs fornyelse, ble det inngått ny leieavtale 

hvor det fremgår at NRBR videreførte leieforholdet basert på at lokalene overtas slik 

de er. MAO så aksepterte NRBR på dette tidspunktet at lokalene tilfredsstiller kravet i 

selskapsavtalens pkt 1.3. Denne avtalen løper ut 31.12.2020. Det foreligger opsjon på 

forlengelse på 5+5 år på markedsvilkår. NRBR har varslet ønske om å benytte seg av 

opsjonen. I forbindelse med varselet om at det var aktuelt å benytte opsjon på 

forlengelse, ble det fremsatt en rekke punkter om forhold de mener er utilfredsstillende 

ved leieobjektet. Helst ser de at behovene skal bli løst gjennom en annen bygning enn 

eksisterende, men erkjenner at dette ikke er realistisk å løse på kort sikt.  

 

I førsteomgang planlegges det å nedsette en arbeidsgruppe bestående av representanter 

fra kommunen (deleier av selskapet), fra foretaket (utleier) og representant fra NRBR 

(leietaker). Gruppa må vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre. 

Dette vil ta noe tid både å avdekke hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre, 

avklare hvordan de skal gjennomføres og finansiering av tiltakene. Her kan det være et 

grensesnitt for de ulike tiltakene mellom NRBR og Nittedal kommune. Det er derfor 

fornuftig at dagens leiekontrakt forlenges for ett år på samme vilkår.  

 

I sak (14/20) til hovedutvalget for eierstyring og næringsutvikling i oktober ble det gitt 

orientert om dette. 

Kommunen har ansvar for å sette av areal til formålet ved revisjon av 

kommuneplanens arealdel, dersom det blir besluttet at det skal settes opp nye bygg til 

brannstasjon på areal som ikke fra før er avsatt til offentlig tjenesteyting. 

 

12) Er det vurdert midlertidig samlokalisering av brannstasjon med teknisk i Brennaveien? 

 
SVAR:  

Arbeidsgruppa er i etableringsfasen. Spørsmålet om mulighet for midlertidig 

samlokalisering av brannstasjonen med teknisk drift i Brennaveien er det naturlig å ta 

inn i denne arbeidsgruppa for vurdering.   



Langsiktig plan for etablering av ny brannstasjon: I eksisterende kommuneplan pekes 

det på at areal på felt BKB1 i Svartkruttveien kan benyttes til formålet. Imidlertid skal 

kommuneplanen revideres og det kan medføre nye vurderinger.  

I kommuneplanens arealdel er feltet BKB 1- Svartkruttveien omtalt som følger: 

«Det tillates oppført konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse og bygninger 

og anlegg for offentlig- og privat tjenesteyting herunder areal for kommunal teknisk 

drift, brannstasjon, barnehage, skole og adkomstveien. Eksisterende driftsveger må 

sikres.»  

Rekkefølgebestemmelser – sentrum BKB 1 

«Før etablering av brannstasjon på BKB1 må adkomstveien være etablert og tåle 

1000 årsflom med klimapåslag.  

Arealet er omfattet av hensynssone H_430 Ny Nittedalsbane og BKB1. Innenfor feltet 

kan det ikke igangsettes regulering av tiltak før trase for Nittedalsbanen er fastsatt i 

plan, unntak er regulering og bygging av areal for kommunalteknisk drift og 

brannstasjon.» 

 

Spørsmål fra Høyre  
 

13) Kan rådmannen si noe om hvilke utgifter som går innunder summen på 4.000.000 for 

omstillingsprosjekt under driftsbudsjettet til Stab og støtte. 

 

SVAR:  

For å få gjennomføringskraft og fremdrift i påbegynt omstillingsprosjekt er det satt av 

midler i 3 år til et utviklings- og omstillingsprosjekt. Det er liten kapasitet utover 

ordinær drift og ordinære prosesser hos enhetsledere og administrasjonen forøvrig. 

Prosjektet skal være et verktøy i forhold til oppfølging av fjorårets budsjettvedtak 

punkt 4, rammesaken punkt 6 og i forhold til videre arbeid med innspill fra Agenda 

Kaupang og flere av kommunestyrets øvrige vedtak og prioriteringer. Prosjektet 

foreslås å vare i tre år slik at man både kan få planlagt, utredet og iverksatt gjennom 

prosjektperioden. Det vil være flere delprosjekt som vil ha ulik 

innfasing/implementeringsløp. Prosjektet vil være ledet av rådmannsteamet og skal 

være et utførende prosjekt med stor vekt på involvering, kompetanseoverføring og 

læring i hele organisasjonen. 

 

Prosjektet er omfattende og krever tverrfaglig kompetanse innenfor prosess, strategisk 

HR, analyse og digitalisering. Det er derfor budsjettert med 3 årsverk. På enkelte 

avgrensede områder kan det være aktuelt å benytte ekstern kompetanse. Man må også 

budsjettmessig legge til rette for bred deltakelse fra organisasjonen og politisk 

involvering. Målet er at det man «investerer» i dette prosjektet skal bidra til omstilling 

og utvikling av tjenestene i en situasjon der oppbygging og omstilling må skje 

parallelt, dersom man skal kunne dekke økte behov og andre politiske prioriteringer 

samt å utvikle fremtidsrettede tjenesteleveranser. 

 

 

  



14) Vil kravet til lærertetthet bli dekket i budsjettet for Oppvekst og utdanning? 

SVAR:  

Det vises til svar på spørsmål 10. 

 

15) Nedtrekk ifra handlingsplan 2020-2023. Hva er dette? 

SVAR: 

Nedtrekk er innarbeidede innsparingskrav i handlingsplanen fra 2020-2023 og er vist i 

nedenstående tabell. Reduksjonene er innarbeidet i sektorrammene som forutsatt i 

tidligere vedtak. Hvordan dette er tenkt realisert fremkommer i sektoromtalene under 

tiltak.   

 

 

16) Hva vil en prosjektering av helsehuset koste og hvordan man best implementerer det 

inn i budsjettet? 

SVAR:  

Det vil bli lagt fram en sak om framdrift for helsehus/heldøgnsplasser for 

kommunestyret i desember. For helsehuset foreligger det et grunnlag om behovene fra 

tidligere prosesser som vil være et godt utgangspunkt for arbeidet med å beskrive 

behovet. Det kan være fornuftig at det kjøpes inn kompetanse for å gjennomføre 

konseptfasevurderinger og grunnundersøkelser. Dette vil bruke av avsetningen på 1 

mill. kr. Behov for midler utover dette vil rådmannen måtte komme tilbake til, jfr. 

også svar på spørsmål 1. 

  



Spørsmål fra Senterpartiet 

17) Hva er Rådmannens vurdering av kalkulert netto driftsresultat og avsetning til 

disposisjonsfond i perioden 2022 - 2024? Er det et forsiktig og konservativt anslag, 

eller offensivt og ambisiøst? (2021-tallene får vi kanskje holde utenfor, disse er 

"ganske" sikre gitt at 2021 ikke er så langt frem i tid). 

 

SVAR: 

Beregnet netto driftsresultat og avsetning til fond bygger på de inntektsforutsetningene 

som ligger i statsbudsjettet og en befolkningsvekst i tråd med middelsalternativet til 

SSB, forutsetninger knyttet til budsjettreduksjoner og innarbeide tiltak, samt 

forutsetningene som er beskrevet knyttet til investeringer og renter og avdrag. Anslag 

på netto driftsresultat og avsetning til disposisjonsfond er i all hovedsak bygget på en 

videreføring av aktivitetsnivået i 2022-2024 og må vurderes på nytt i 2021 da en også 

skal se på videre omstilling/satsinger i årene fremover. Det vises for øvrig til kapitlene 

«Det økonomiske handlingsrommet» og «Handlingsregler prognose 2021-2024». 

 

Som det fremgår av budsjettdokumentet forutsetter resultatet en stram budsjettstyring. 

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til inntektsutviklingen og særlig i den situasjonen 

man er i knyttet til usikkerhet av koronapandemiens utslag i den internasjonale og 

norske økonomien.  

 

18) Dersom vi tar ned takten i planlagte investeringer og strekker investeringer litt ut i tid 

(utover handlingsplanperioden); Hvordan vil dette slå ut på estimerte finanskostnader 

og likviditet i planperioden? Og hvilket handlingsrom vil dette gi økonomisk? 

SVAR: 

Det er innarbeidet svært få investeringer utover sluttføring av pågående 

investeringsprosjekt og investeringer i vann/avløp som er selvfinansierende. Det vises 

oversikt investeringer som følger budsjettet. Til orientering vil en investering på 100 

mill. kroner gi økt rente- og avdragsbelastning på ca 5 mill. kroner årlig med et 

rentenivå på 2% samt at prosjektet har lang levetid/avdragstid. En investering på 10 

mill. kroner gir økte renter og avdrag på 0,5 mill. kroner gitt samme forutsetninger.  

 

19) Kan vi budsjettere med å ta ut Slattumhallen og prosjektering av ny Rotnes skole? 

Konsekvenser?  

 

SVAR:  

Forpliktende kontrakt med entreprenør for bygging av Slattumhallen er inngått. 

Terminering av en inngått kontrakt gir økonomiske konsekvenser. Kommunen vil bli 

holdt ansvarlig for påløpte kostnader og fortjenesten entreprenøren har vurdert i dette 

prosjektet. I 2021 vil det bli gjort en ny vurdering av prosjektets totalramme og 

hvorvidt man kan omdisponere noe av den avsatte rammen til andre prosjekter i 

perioden 2022 til 2024. Resultat av vurderingene vil bli lagt frem for kommunestyret 

som del av de prosessene som skal gjennomføres i 2021. 

 



Arbeidet med prosjektering av Rotnes skole er ikke igangsatt og det foreligger ikke 

forpliktende avtaler med leverandører. Avsatte prosjekteringsmidler er begrenset, jfr. 

svar spørsmål 1.  

 

20) Inntektsmulighet: Hvilke regler har kommunen i dag for å bo i en fritidsbolig? For å få 

et anslag: Dersom vi gjør om fritidsboliger i Nittedal til helårsboliger, hvilken 

potensiell skatteinntekt kan dette gi for kommunen? 

 

SVAR:  

Reglene som gjelder for bruksendring følger av Plan- og bygningsloven med 

tilhørende forskrifter, og kommuneplanens arealdel. Det er ikke tillatt å bo i en 

fritidsbolig. Det finnes i dag om lag 570 fritidsboliger i Nittedal, og mange av disse 

ligger innenfor Markagrensa hvor det ikke vil være tillatt å bruksendre til helårsbolig. 

Det er i tillegg slik at dersom det søkes bruksendring av fritidsboliger til helårsboliger, 

trer det inn en rekke krav til bygget iht. teknisk forskrift, som må være på plass før 

bruksendring kan vedtas. 

Det er ikke mulig å gi noe anslag for økte skatteinntekter uten å ha mer oversikt over 

hvor mange og når man eventuelt vil få flere innbyggere som følge av at 

fritidseiendommer omgjøres til helårsboliger. Prosessen med å eventuelt omgjøre 

fritidsbolig til bolig vil som nevnt over ta tid å få liten effekt i økonomiplanperioden.   

 

 

21) Viser til administrasjonens svar på Senterpartiets spørsmål i FSK 20.05.2020 ang 

gang- og sykkelvei Fuglåsen til ny barneskole: 

A.    Gitt manglende trafikksikkerhet for skolebarna nord for skolen (tidl. 

Hagen skolekrets) - Hva vil det koste pr. år dersom kommunestyret treffer 

vedtak om at elever med kortere vei enn 4km får skoleskyss? 

  

B.    Trygge, komplette gangvei-systemer til skolen på Elvetangen var for 

Senterpartiet et avgjørende premiss i kompromisset rundt byggingen av ny 

skole. Nå ser det ut til at bygging av gangveien skyves ytterligere ut i tid. Dette 

skyldes også at det er Viken Fylkeskommune som skal bygge gangveien og 

fylkeskommunen har lagt prosjektet inn i sin neste planperiode. Senterpartiet 

vil arbeide med våre representanter i Viken for å få fortgang i prosjektet. Vil 

Rådmannen ta kontakt med fagenheter på administrativt nivå i 

fylkeskommunen for å legge et trykk på prosjektet som kan muliggjøre en 

sterkere faglig prioritering fra fylkeskommunale fagenheter opp mot 

Fylkestinget? 

  

C.    Siden Senterpartiet sist stilte spørsmål om gangvei Fuglåsen - Elvetangen 

har det gått et halvt år. - Har det skjedd en utvikling eller kommet ny 

informasjon siden mai som Rådmannen kan informere kommunestyret om? 

 

D. I svaret vi fikk på dette i mai, viser rådmannen til at ressurser i 

planavdelingen er flytta fra dette til å håndtere raset. Vi vet at Nittedal 

kommune har mottatt en del kompensasjon for raset. - Er det tilbakeført tapte 

ressurser til gang- og sykkelvei i dette? Dersom ikke - hvorfor? 

 

  



SVAR: 

A: Prisene på elevtransport er regulert av en sentral avtale inngått mellom de 

tidligere kommunene i Akershus og Ruter as. Avtalen er forpliktende. 

 

 

Kostnader for transport på årsbasis per elev:  

 80 788 NOK hvis det settes opp egen buss strekningen.  

 175 043 NOK dersom det benyttes drosje. 

 Det er ca. 150 elever i Hagen skolekrets. 

 

B: Administrasjonen følger opp prosjekter på fylkesveier i de årlige 

treffpunktene med Viken Fylkeskommune knyttet til Samferdselsplanen i 

Fylket og innspill fra kommunene. Dette skjer normalt på våren. Den 

kommunale prioriteringen av ulike prosjekter foretas i kommunens 

Trafikksikkerhetsplan.  

 

C: Viken Fylkeskommune har i sitt budsjettarbeid med hvordan fylket skal 

jobbe videre med samferdsel og trygg skolevei. Blant annet skal den tidligere 

ordningen med Aksjon skolevei avvikles. Det har ikke vært dialog mellom 

kommunen og Viken 2. halvår 2020 på konkrete prosjekter. 

 

D: Ressurser fra Planavdelingen – 1 årsverk – vil være øremerket til Trinn 6 på 

Li ut 2020 og også det meste av 2021. Midler til kompensasjon fra staten går til 

sikring, fysisk reetablering av infrastruktur og reetablering av elv, ikke til å 

dekke kommunens personalressurser til arbeid tilknyttet skredet. 

 

 

Spørsmål fra Miljøpartiet De Grønne 
 

22) Hvor mye CO2 klarer vi å kutte med årets handlingsprogram i kommunens egen 

virksomhet og i Nittedalsamfunnet? Hva ser man for seg av kutt i 2020? 

 

SVAR:  

Vi har i dag ikke tilstrekkelig kunnskap til å si noe konkret om hvilken effekt 

Handlingsplanen har på CO2 - utslippene. Reduksjon i CO2 - utslipp berøres av mange 

ulike tiltak innenfor transport, boligplanlegging, infrastruktur, tilbud og pris på 

kollektivtransport, nye gang- og sykkelveier, innkjøp og miljøtiltak i kommunale bygg 

for å nevne noen eksempler. Miljødirektoratet og Viken fylkeskommune arbeider med 

å utarbeide verktøy for å beregne effekt av ulike klimatiltak og gode måleindikatorer 

og forbedre statistikk om CO2 – utslipp. 

 

23) Innebærer det fremlagte budsjett noen nedbygging av matjord? Hvis ja – i så fall hvor 

mye? 

 

SVAR:  

Budsjettet legger ikke opp til tiltak som vi ser vil medføre tap av matjord. Eventuell 

omdisponering av LNF-områder vil vurderes med konsekvensutredning ved revisjon 

av kommuneplanens arealdel. 



 

 

24) Nittedal-eiendom KF har avtale med Viken Skog om skogbestyrelse i perioden 2019-

2021. Dette innebærer flatehogst av Nittedal kommunes egen skog. Legger budsjettet 

opp til noen fortsettelse av denne avtalen?  

 

SVAR:  

Avtalen løper ut 31.12.21 og avtalen skal reforhandles i 2021. 

 

25) Er det lagt inn noen midler til naturrestaurering i budsjettet? 

 

SVAR:  

Det er ikke avsatt øremerkede midler i budsjettet til naturrestaurering. Oslo kommune 

og Fylkesmannen har i samarbeid dratt i gang restaurering av tre myrer i Lillomarka 

og deler av den ene "Griseputten" ligger i Nittedal kommune, på kommunal eiendom 

og innenfor Lillomarka naturreservat. Restaureringen som planlegges dekkes i sin 

helhet av Oslo kommune og Fylkesmannen. Henvendelse er sendt til 

eiendomsforetaket i kommunen for å få grunneiers tillatelse, og foretaket har nylig gitt 

en slik tillatelse. Det planlegges å starte og hogge trær på myrene som er nødvendig nå 

i vinter. Saken har saksnr. 20/03424. 

 

 

26) Er det lagt inn tilstrekkelig midler til vedlikehold av dagens kommunale bygg, eller vil 

vi ha et etterslep på vedlikehold når 2021 et omme?  

 

SVAR: 

Fra 2013 og frem til i dag er det blitt lukket mye etterslep i bygningsmassen. 

Etterslepet ble sist kartlagt i 2018 og sak om vedlikeholdsetterslep ble fremlagt 

kommunestyret i sak 45/19. I denne saken fremkommer det etterslep pr bygg. Det 

totale etterslepet ble estimert til 84 mill. kr i 2018, dette er inklusiv Kirkeby og Hagen 

skole. Foretaket vil legge frem en sak om effektivisering og digitalisering i foretaket, 

for kommunestyret i desember. Denne saken sier noe om hvilke vedlikeholdstiltak 

som er gjennomført i perioden fra 2010 til 2020. Vedlikeholdsnivået og behov for 

vedlikehold vil også bli omtalt i foretakets Handlingsplan som blir lagt frem for 

kommunestyret i desember.  

 

I 2021 vil foretaket vurdere om ambisjonen kan senkes og komme med forslag til et 

nytt nivå.  

 

 

27) Når regner rådmann at Nittedal vil tilfredsstille bemanningsnorm for helsesykepleiere 

i grunnskolen?  

 

SVAR:  

Bemanningsnormen for skolehelsetjenesten er en veiledende norm. Normen anbefaler 

følgende dekning: 

 800 elever per helsesøster i videregående skole  

 550 elever per helsesøster i ungdomsskolen  



 300 elever per helsesøster i barneskolen. 

Nittedal mangler i 2020 2 årsverk på å oppfylle normen. 4 skoler oppfyller normen, 

mens 7 skoler ligger mellom 10 – 50 % under normen. Det er fra statlig hold varslet en 

ny bemanningsnorm for skolehelsetjenesten. Rådmannen avventer den nye normen før 

eventuelle tiltak vil bli vurdert. 

 

28) Kommunen er 8 millioner kroner billigere enn andre i samme KOSTRA-gruppe. Har 

vi like gode åpningstider og bemanning på legevakt og helsestasjon for ungdom som 

andre kommuner i samme gruppe?  

 

SVAR:  
Det er «Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, 

ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste» som regulerer legevaktstilbudet.  

§ 6.Kommunens ansvar for kommunal legevaktordning 

Kommunen skal tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig 

hjelp, og må sørge for at minst en lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. 

Legevaktordningen skal blant annet 

a) vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp 

b) 

diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander ved legekonsultasjoner og sykebesøk og 

ved behov henvise til andre tjenester i kommunen, blant annet fastlege, og eventuelt 

spesialisthelsetjeneste og 

c) 
yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, blant annet rykke ut umiddelbart når det er 

nødvendig. 

 

I Nittedal oppfylles forskriften ved at: 

Fastlegekontorene har lege med vaktansvar mellom kl 0730- 15.30 man- fre 

Legevakta har telefonvakt bemannet med helsepersonell mellom 0730 -15.30, men 

ingen lege.  

Legevakt har lege og helsepersonell på vakt 15.30- 07.30 man – fre 

Legevakt har lege og helsepersonell på vakt hele døgnet helg og høytider  

Helsestasjon for ungdom har åpningstid hver onsdag fra 15.30 – 18.30 
 

Kommunene organiserer dette ulikt og det er en stor jobb dersom man skal kartlegge 

hvordan dette organiseres i kommunegruppa.  

 

29) Anser rådmann at budsjettet tilrettelegger for nok sykehjemsplasser i Nittedal for det 

kommende året, eller må vi også i 2021 kjøpe plasser i andre kommuner?  

 

SVAR:  

Det er avsatt midler i budsjettet 2021 for å kjøpe nødvendige sykehjemsplasser 

utenbygds. Se også tiltak under sektor helse og velferd i budsjettdokumentet.  

 

 

30) Hvordan er overtidsbelastningen for ansatte i kommunen og hvordan påvirker dette 

budsjettet? 

 



SVAR:  

Arbeidstid er regulert i Arbeidsmiljøloven for blant annet å sikre at ansatte får 

tilstrekkelig hvile og fritid. Mye overtid over lang tid er belastende for ansatte og det 

er et mål for arbeidsgiver å unngå dette. Det er enhetsleders ansvar å overvåke 

arbeidstiden til egne ansatte og å sikre at kommunen holder seg innenfor lovverket. 

Det gjør enhetsleder ved hjelp av ulike fagsystemer. I enkelte tjenester vil det være 

perioder hvor det er vanskelig å holde seg innenfor arbeidsmiljølovens grenser. 

Eksempler på det kan være i sektor helse og velferd eller i forbindelse med spesielle 

topper gjennom året herunder i regnskapsavdelingen i forbindelse med årsoppgjøret. 

Det kan også oppstå i enkelte tjenester i perioder hvor det er utfordringer med 

rekruttering eller høyt sykefravær hos nøkkelpersonell. Perioder i 2020 knyttet til 

pandemien, har vært spesielt utfordrende og utløst mer overtid enn ønsket i enkelte 

tjenester. Ved behov for å gå utover arbeidsmiljølovens grenser skal det søkes om 

fritak fra bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.  

 

Overtid budsjetteres ulikt for hver enkelt enhet/avdeling ut i fra erfaring og behov. I 

tillegg til at overtid er belastende for ansatte er overtid kostbart. Andre løsninger blir 

derfor foretrukket før overtid pålegges.   

 

  

31) Hvordan påvirker innleie av vikarer budsjettet for barnevern, sykehjem og 

hjemmetjeneste?  

 

SVAR: 

Vikarer benyttes for ulike formål. I tjenester som må gå hele døgnet hele året er det 

planlagt med vikarer til både ferie, høytider, opplæring og sykdom. Vikarkostnader 

kan være vanskelig å budsjettere. Særlig gjelder dette vikarer som settes inn når fast 

personell har kurs/opplæring eller vikarer til å dekke inn for sykdom. Høyt sykefravær 

innenfor den perioden som dekkes av arbeidsgiver er oftest årsaken dersom 

vikarbudsjettet overskrides. De tjenester hvor det må sette inn vikar fra første dag av 

sykefraværet, er mest sårbare for variasjoner. Sykehjem og hjemmetjenester er 

eksempler på det.  

 

Vikarer benyttes også ved permisjoner eller lengre sykefravær. Dersom det tar tid eller 

er vanskelig å rekruttere fast personell omdisponeres budsjettet fra det som er avsatt til 

den faste stillingen til å dekke opp vikaren.  I noen tilfeller kan det aktuelt å kjøpe 

tjenester slik at frister holdes og oppgaver blir utført. Dette gjelder for eksempel 

barvernstjenesten. 

 

Innenfor hjemmetjenesten iverksettes tiltak for økt antall faste stillinger for å få ned 

vikarbruken, jfr. omtale i budsjettforslaget der det foreslår tilført 3,5 mill. kr. i 2021.   

 

 

32) Hvor mye skatteinntekter ville Nittedal potensielt kunne tape om foreldre må være 

hjemme fra jobb fordi 0-åringer ikke får barnehageplass?  

 

 

SVAR: 



Kommunen har ikke data som gir informasjon om hvorvidt foreldre utvider sin 

permisjonstid med ulønnet permisjon og om dette i så fall skyldes at barna ikke får 

barnehageplass før de har rett på plass.  

 

 

Spørsmål fra Rødt 

33) Vedrørende gjengs leie. 

a. Hva er eiendomsforetakets inntekter på utleie av kommunale boliger 

b. Hva er utgiftene på de samme 

c. Hva er fortjenesten på utleie av kommunale boliger 

SVAR:  

Regnskapsføringen i eiendomsforetaket utføres i samsvar med lover og regler for 

kommunal regnskapsføring. Det innebærer at regnskapsføring av leieinntekter for 

boligene er spesifisert, mens kostnadssiden ikke er regnskapsført spesifikt for alle 

boligrelaterte kostnader.  

  

Budsjetterte bruttoinntekter for boligene i 2020 utgjør kr 22,5 mill. Budsjetterte 

kostnader ligger på samme nivå. Således er det ingen fortjeneste på utleie av 

kommunale boliger. Boliger er mer kostnadskrevende å drifte og vedlikeholde enn 

formålsbygg (skoler, institusjon, barnehager, haller, administrasjonsbygg). Dette 

skyldes høyere slitasje som følge av bruken av bygningsmassen, og i tillegg er det 

mange eldre boliger. Leienivået ligger også 10-20% under antatt nivå for gjengs leie. 

 


