Nittedal Høyres alternative budsjett – omsorg til de som trenger det mest!
Nittedal kommune er styrt inn i en økonomisk krevende situasjon. Den har vært drevet av
Arbeiderpartiet med forskjellige støtteparti i snart ni år, og nå ser vi resultatene.
Rådmannen har jobbet fram og presentert et solid forankret budsjett under disse forholdene.
Nittedal Høyre mener det er viktig å fullføre allerede vedtatte byggeprosjekter før det vedtas å sette i
gang nye. Det er varslet kutt på flere områder og dette vil ramme de mest sårbare.
Nittedal Høyre er svært bekymret for en utvikling hvor kommunen er på etterskudd med å legge til
rette for fremtidens behov når det kommer til varslet eldrebølge. Nittedal Høyre kan ikke støtte en
politikk hvor eldreomsorg settes til side.

De siste årene har flertallspartiene med Arbeiderpartiet sine prioritering gjort at eldreomsorg,
planlegging av helsehus og videre utvikling av helse- og omsorgstjeneste til personer med
demens har kommet i bakre rekke. Nittedal Høyre vil følge et mer ansvarlig spor.
Høyre vil prioritere arbeidet med å fortsette utviklingen av Skytta bo- og servisesenter til et
kvalitativt og høyt faglig kompetansesenter. Kommende periode må arbeidet med helsehuset
etter vår klare oppfatning intensiveres, slik at byggestart kan iverksettes så raskt som mulig. Vi
er allerede på etterskudd med dette og det er svært bekymringsfullt. Høyres definisjon av et
Helsehus er et bygg der det tilbys plass til flere helseprofesjoner Pasienter som dimitteres fra
sykehus får heldøgns sengeplass med nødvendig helsepersonell tilgjengelig. I tilknytning til et
slikt helsehus ser Høyre for seg boliger for mennesker som i stor grad er selvstendige, og som
har behov for helsetjenester uten å måtte flytte til bosenter eller liknende.
Høyre ønsker derfor at et Helsehus kombineres med en modell av Måsan aktivitetssenter og
Kjerulfs gate boliger i Lillestrøm, og/eller plussboliger i Lørenskog Kommune. Gitt Nittedal
Kommunes anstrengte økonomi, ønsker Høyre at et slikt tiltak blir finansiert og bygget av
private. Høyre ønsker å se på ulike alternative plasseringer av et slikt bygg for å sikre raskest
mulig gjennomføring.
Høyre støtter rådmannens klare anbefaling om å avvente oppstart av nye kommunale
byggeprosjekter.
I Høyre sitt budsjett har vi lagt til grunn en 0,5% økning i skatteinngangsanslaget. Dette er
gjort basert på tidligere års erfaringer og resultatet av inneværende år. Budsjettet er allerede
hardt presset som det er, men helse- og omsorgstjenester samt krav innenfor skole- og
utdanning må likevel på plass.
Vi er bekymret for flertallspartiene som varsler «økt politisk styring», og undres over hva dette
innebærer. Hvis Ap, Frp, V, Krf og SV går for et budsjett som presser kommuneøkonomien, er
vi sterkt bekymret over utviklingen kommende periode. Høyre mener at det er uansvarlig
politikk å kjøre kommunen i en retning som gjør at midlene til drift stadig må kuttes fordi de
finansielle kostnadene øker. Det er konsekvensene av en uansvarlig politikk som nå medfører
kutt i hele kommunen. Dette kommer til syne ved at handlingsreglene ikke følges i 2021.

Høyre ønsker å prioritere lovpålagte oppgaver innenfor eldreomsorg, skole og barnehage på
en måte som gjør det mulig å drive kommunen forsvarlig på lang sikt. Nittedal Høyre vil også ta
vare på frivilligheten fordi vi ser at hver krone investert der gir 5 tilbake. Uten frivillighet
stopper Nittedal! Vi trenger hele Nittedal med på laget hvis vi skal få rettet opp økonomien og
tatt vare på de som trenger det mest.
Rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg:
•

Rådmannen bes utrede en videre utbygging på Skytta og ber om at det implementeres i
budsjettet for 2021.

•

Rådmannen bes sette av kr 200 000 til frivillige organisasjoner som jobber med
bekjempelse av ensomhet og forbedring av psykisk helse.

•

Det avsettes kr 3 000 000 til investeringsstøtte til idretten i Nittedal og fordeles i
samarbeid med Nittedal Idrettsråd anbefaling.

•

Driftstøtte til idrettsanlegg økes med kr 718 000 slik at nyetablerte anlegg i løpet av de
tre siste år blir tatt inn i avtalen.

•

Det bevilges 1 mill ekstra til å holde svømmehallene åpne i samarbeid med frivillige.

•

Høyre ber Rådmannen legge fram en sak som presiserer reguleringsbestemmelsen i
områder der det er avsatt arealer til næringsutvikling.

Økte inntekter
Inntekts- og formueskatt (0,5% økning)
Kjøp av varer og tjenester 0,5 % effektivisering
Utvalg eierstyring avvikles
Krisefondet
Bevilgninger
Oppvekst og utdanning
Investeringsstøtte idretten
Driftsstøtte
Drift
Drift av svømmehaller
Disposisjons fond

3 300 000
3 800 000
250 000
13 000 000

-3 000 000
-718 000
-1 000 000
+ 16 632 000

Nittedal Høyres verbalforslag til Handlingsplanen 2021 – 2024.
Økonomi og tjenester:
Høyre vil sikre en forutsigbar økonomi som gir grunnlag for langsiktige planer og investeringer
uten at dette går ut over dagens tjenester og bidrag til idrett og kultur. Vi må ha penger på bok
slik at vi kan tåle uforutsette utgifter. Dette har raset på Li og Covid 19 vist oss viktigheten av.
Oppvekst og utdanning:
Høyre ønsker å videreføre det gode samarbeidet med private tilbydere av barnehagetjenester
for å gi et mangfoldig barnehagetilbud.
Lærenormen er et ufravikelig krav som det ikke gis anledning til dispensere fra. Høyre ber
Rådmannen ha fokus på arbeidet med å ansette tilstrekkelig mange lærere og at dette er satt
av i budsjettet, slik at lærenormen er på plass snarest.
Høyre ber Rådmannen følge opp skolene slik at det legges til rette for at vikarer settes inn
ved fravær, for eksempel ved å opprette en vikarpool for Nittedal kommune.
Helse og omsorg:
Arbeidet med å planlegge tilbudene som skal på plass i et helsehus må intensiveres denne perioden slik
at byggestart av helsehus kan iverksettes snarest. Vi trenger flere korttidsplasser slik at alle våre eldre
får bli i Nittedal.
I tilknytning til Skytta Bo- og Servicesenter kan det etableres såkalte private pluss-boliger.
Dette vil kunne redusere behov for omsorgsboliger og utsette behov for sykehjemsplasser.
I stedet for at kommunen skal kjøpe eller bygge alle boligene, ønsker vi å finne nye konsepter og
samarbeidsformer med utbyggere, innbyggerne og Husbanken. Private aktører ser ofte muligheter vi
ikke har sett i kommunen eller i Husbankens virkemiddelapparat. Høyre vil i så måte være en pådriver
for nye, innovative løsninger. Høyre ønsker et godt samspill med private til beste for bygdas
innbyggere.
Høyre ber rådmannen ta initiativ overfor private tilbydere av omsorgstjenester for å legge til rette for
et mangfoldig helsetilbud for syke, barn og voksne med funksjonsnedsettelser, samt eldre i kommunen
vår.
Høyre er opptatt av at sykehjemmene skal videreutvikles med høy faglig kompetanse for å gi den beste
helse- og omsorgstjenesten til eldre i Nittedal. Målet er å ta vare på Nittedals innbyggere i Nittedal
kommune. Dette arbeidet må intensiveres i kommende periode.
Miljø og samfunnsutvikling:
Høyre ber rådmannen legge frem en løsning på hvordan saker som trenger politisk behandling kommer
tidligst mulig på sakskartet for at vi skal være en effektiv saksbehandler. Antall klagesaker bør gå ned.
Høyre ber rådmannen prioritere oppdatering av reguleringsplaner som er eldre enn 20 år.
Rådmannen må prioritere prosjektering av sikker skole vei fra Fuglåsen til Elvetangen

Næringsutvikling:
Høyre ber rådmannen legge frem en sak som presiserer reguleringsbestemmelsene i områder der det
er satt av areal til næringsutvikling. Dette for å unngå tvil om hva området er regulert til og skape
forutsigbarhet slik at ytterligere politisk behandling ikke er nødvendig.
Legge til rette for frivillig arbeid i kommunen:
Høyre ber rådmannen se på mulige løsninger hvor de frivillige lag og foreninger slipper
saksomkostninger og gebyrer for anlegg som ikke er til kommersiell bruk.
Høyre ønsker at kommunen aktivt deltar i arbeidet med å utvikle Nitelva med tilliggende områder på
best mulig måte for rekreasjon og andre aktiviteter. Dette gjøres i samarbeid med Nittedal Elveforum
og grunneierne.
Høyre ønsker å bevilge 1 mill ekstra til å holde svømmehallene åpne i samarbeid med frivillige.

___________________________
Nittedal Høyre, 26. november 2020

