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Møtenotater: 
· Erlend Helle (Ap) var møteleder i ordførers og varaordførers frafall. 

 
· Kommunedirektør informerte innledningsvis om status for pandemisituasjonen med nytt 

krevende smittetrykk og utfordringer i helsetjenestene og sykehussektoren, og om møte i 
GRIP-styret om ØRB der man ønsker overordnet brannstruktur på plass først, før ny 
selskapsavtale landes. 
 

· Sak 21/156 Handlingsprogram med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 ble behandlet 
som møtets første sak. 
 

· Møteleder tok opp problematikk vedr. manglende muntlig/skriftlig orientering til 
formannskapet etter forhandlingsutvalgsmøter, på bakgrunn av spørsmål fra representant 
Kjell Jevne (H). 
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PS 21/140 Godkjennning av innkalling og saksliste 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer): 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Behandling 
Votering: 
Møteleders innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
 

PS 21/141 Godkjenning av protokoll 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer): 
Protokoll godkjennes. 
 
Behandling 
Votering: 
Møteleders innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
Leders forslag til vedtak: 
Protokoll godkjennes. 
 
 
 

PS 21/142 Referatsaker 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer): 
 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Referatsaker tas til orientering. 
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PS 21/143 Politisk møtekalender 2022 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
1. Vedlagte politisk møtekalender for 2022 vedtas. 
2. Kalenderen gjelder hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret. Øvrige folkevalgte 
organer fastsetter sine egne møter selv. 
3. Møter i hovedutvalg og kommunestyret starter som hovedregel klokken 18. 
4. Møter i formannskapet starter som hovedregel klokken 17. 
5. Formannskapets budsjettkonferanse er i juni og går over dager. Møtet starter klokken 09.  
6. Kommunestyrets budsjettbehandling i desember, starter klokken 09. 
7. Møtedatoene fra rådene må inn i den politiske møteplanen senest januar 2022. 
8. Nytt forslag på møterekke for juni - se ny versjon. 
 
Behandling 
Endringsforslag møter i juni, foreslått av Tone Rønoldtangen, Arbeiderpartiet 
Aktivitet                      Adm.forslag                            Nytt forslag 
Publisering                 3.6                                          27.5, alt. 1.6 
Hovedutvalg               14.6                                        7.6 
Arb.formannskap        7.-8.6                                     Slås sammen med ordinært formannskap, som 
avholdes 14.-15.6. 
Formannskap             21.6                                       14.-15.6 
Kommunestyre           28.6                                        21.6 
 
Votering: 
Instillingen fra oppvekst, helse og velferd ble lagt til grunn. Innstilling fra utvalget ble enstemmig 
vedtatt (11 stemmer), med endringsforslaget fra representant Rønoldtangen (Ap). 
 

23.11.2021 Utvalg for teknikk, næring og kultur 
 
Vedtak: 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
 
1. Vedlagte politisk møtekalender for 2022 vedtas 
2. Kalenderen gjelder hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret. Øvrige folkevalgte 
organer fastsetter sine egne møter selv. 
3. Møter i hovedutvalg og kommunestyret starter som hovedregel klokken 18. 
4. Møter i formannskapet starter som hovedregel klokken 17. 
5. Formannskapets budsjettkonferanse er i juni og går over dager. Møtet starter klokken 09.  
6. Kommunestyrets budsjettbehandling i desember, starter klokken 09. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
 

23.11.2021 Utvalg for oppvekst, helse og velferd 
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Vedtak: 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds enstemmige innstilling (9 stemmer): 
 
1. Vedlagte politisk møtekalender for 2022 vedtas 
2. Kalenderen gjelder hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret. Øvrige folkevalgte 
organer fastsetter sine egne møter selv. 
3. Møter i hovedutvalg og kommunestyret starter som hovedregel klokken 18. 
4. Møter i formannskapet starter som hovedregel klokken 17. 
5. Formannskapets budsjettkonferanse er i juni og går over dager. Møtet starter klokken 09.  
6. Kommunestyrets budsjettbehandling i desember, starter klokken 09. 
7. Møtedatoene fra rådene må inn i den politiske møteplanen senest januar 2022. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (9 stemmer). 
 
Tilleggsforslaget fra representant Torgersen (Sp) ble enstemmig vedtatt (9 stemmer). 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for oppvekst, helse og velferd - 23.11.2021 - sak 21/64 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds enstemmige innstilling (9 stemmer): 
 
1. Vedlagte politisk møtekalender for 2022 vedtas 
2. Kalenderen gjelder hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret. Øvrige folkevalgte 
organer fastsetter sine egne møter selv. 
3. Møter i hovedutvalg og kommunestyret starter som hovedregel klokken 18. 
4. Møter i formannskapet starter som hovedregel klokken 17. 
5. Formannskapets budsjettkonferanse er i juni og går over dager. Møtet starter klokken 09.  
6. Kommunestyrets budsjettbehandling i desember, starter klokken 09. 
7. Møtedatoene fra rådene må inn i den politiske møteplanen senest januar 2022. 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for teknikk, næring og kultur - 23.11.2021 - sak 21/120 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
 
1. Vedlagte politisk møtekalender for 2022 vedtas 
2. Kalenderen gjelder hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret. Øvrige folkevalgte 
organer fastsetter sine egne møter selv. 
3. Møter i hovedutvalg og kommunestyret starter som hovedregel klokken 18. 
4. Møter i formannskapet starter som hovedregel klokken 17. 
5. Formannskapets budsjettkonferanse er i juni og går over dager. Møtet starter klokken 09.  
6. Kommunestyrets budsjettbehandling i desember, starter klokken 09. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
1. Vedlagte politisk møtekalender for 2022 vedtas 
2. Kalenderen gjelder hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret. Øvrige folkevalgte 
organer fastsetter sine egne møter selv. 
3. Møter i hovedutvalg og kommunestyret starter som hovedregel klokken 18. 
4. Møter i formannskapet starter som hovedregel klokken 17. 
5. Formannskapets budsjettkonferanse er i juni og går over dager. Møtet starter klokken 09.  
6. Kommunestyrets budsjettbehandling i desember, starter klokken 09. 
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PS 21/144 Saksfremlegg revidert arbeidgsiverstrategi 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
Ny arbeidsgiverstrategi for Nes kommune vedtas. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 

25.11.2021 Administrasjonsutvalget 
 
Vedtak: 
Administrasjonsutvalgets vedtak: 
Ny arbeidsgiverstrategi for Nes kommune vedtas. 
 
 
 
 
Behandling 
 
 

22.11.2021 Arbeidsmiljøutvalget 
 
Vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Ny arbeidsgiverstrategi for Nes kommune enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Behandling 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Ny arbeidsgiverstrategi for Nes kommune vedtas. 
 
 
 
 
 
 

PS 21/145 Sykefravær 3. kvartal 2021 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
Sykefravær 3. kvartal 2021 tas til orientering 
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Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 

25.11.2021 Administrasjonsutvalget 
 
Vedtak: 
Administrasjonsutvalget vedtak: 
«Sykefravær 3. kvartal 2021 tas til orientering» 
 
 
 
Behandling 
 
 

22.11.2021 Arbeidsmiljøutvalget 
 
Vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
«Sykefravær 3. kvartal 2021 tas til orientering» 
 
 
 
Behandling 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
«Sykefravær 3. kvartal 2021 tas til orientering» 
 
 
 
 
 

PS 21/146 DigiViken - deltakelse i regionalt partnerskap for digitalisering 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer): 
Nes kommune delegerer til kommunedirektøren å inngå avtale om regionalt 
digitaliseringssamarbeid, DigiViken, slik den foreligger i saken. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Nes kommune delegerer til kommunedirektøren å inngå avtale om regionalt 
digitaliseringssamarbeid, DigiViken, slik den foreligger i saken. 
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PS 21/147 Tiltak mot hærverk Årnes sentrum 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Kommunedirektøren får i oppdrag å iverksette tiltak mot hærverk og forsøpling i Årnes sentrum. Det 
gjøres en kost/nytte vurdering av aktuelle tiltak. 
 
Dersom det blir aktuelt med tiltak som innebærer vesentlige kostnader, må det gjøres en vurdering 
om disse kan dekkes innenfor den økonomiske ramme for 2022. Alternativt fremmes som nye tiltak 
inn mot senere budsjett- og økonomiplan prosesser. 
 
Behandling 
Votering: 
Utvalgenes innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 

23.11.2021 Utvalg for teknikk, næring og kultur 
 
Vedtak: 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Kommunedirektøren får i oppdrag å iverksette tiltak mot hærverk og forsøpling i Årnes sentrum. Det 
gjøres en kost/nytte vurdering av aktuelle tiltak.  
 
Dersom det blir aktuelt med tiltak som innebærer vesentlige kostnader, må det gjøres en vurdering 
om disse kan dekkes innenfor den økonomiske ramme for 2022. Alternativt fremmes som nye tiltak 
inn mot senere budsjett- og økonomiplan prosesser. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
 

23.11.2021 Utvalg for oppvekst, helse og velferd 
 
Vedtak: 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds enstemmige innstilling (9 stemmer): 
Kommunedirektøren får i oppdrag å iverksette tiltak mot hærverk og forsøpling i Årnes sentrum. Det 
gjøres en kost/nytte vurdering av aktuelle tiltak.  
 
Dersom det blir aktuelt med tiltak som innebærer vesentlige kostnader, må det gjøres en vurdering 
om disse kan dekkes innenfor den økonomiske ramme for 2022. Alternativt fremmes som nye tiltak 
inn mot senere budsjett- og økonomiplan prosesser. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (9 stemmer). 
 

23.11.2021 Nes Eldreråd 
 
Vedtak: 
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Eldrerådets enstemmige innstilling (5 stemmer): 
Kommunedirektøren får i oppdrag å iverksette tiltak mot hærverk og forsøpling i Årnes sentrum. Det 
gjøres en kost/nytte vurdering av aktuelle tiltak.  
 
Dersom det blir aktuelt med tiltak som innebærer vesentlige kostnader, må det gjøres en vurdering 
om disse kan dekkes innenfor den økonomiske ramme for 2022. Alternativt fremmes som nye tiltak 
inn mot senere budsjett- og økonomiplan prosesser. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (5 stemmer). 
 
Tilleggsforslaget fra Istad fikk 2 stemmer, og falt mot 3 stemmer. 
 

23.11.2021 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Vedtak: 
Rådets enstemmige innstilling (7 stemmer): 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tatt til orientering. 
 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tatt til orientering (7 stemmer). 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for oppvekst, helse og velferd - 23.11.2021 - sak 21/66 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds enstemmige innstilling (9 stemmer): 
Kommunedirektøren får i oppdrag å iverksette tiltak mot hærverk og forsøpling i Årnes sentrum. Det 
gjøres en kost/nytte vurdering av aktuelle tiltak.  
 
Dersom det blir aktuelt med tiltak som innebærer vesentlige kostnader, må det gjøres en vurdering 
om disse kan dekkes innenfor den økonomiske ramme for 2022. Alternativt fremmes som nye tiltak 
inn mot senere budsjett- og økonomiplan prosesser. 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for teknikk, næring og kultur - 23.11.2021 - sak 21/117 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Kommunedirektøren får i oppdrag å iverksette tiltak mot hærverk og forsøpling i Årnes sentrum. Det 
gjøres en kost/nytte vurdering av aktuelle tiltak.  
 
Dersom det blir aktuelt med tiltak som innebærer vesentlige kostnader, må det gjøres en vurdering 
om disse kan dekkes innenfor den økonomiske ramme for 2022. Alternativt fremmes som nye tiltak 
inn mot senere budsjett- og økonomiplan prosesser. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunedirektøren får i oppdrag å iverksette tiltak mot hærverk og forsøpling i Årnes sentrum. Det 
gjøres en kost/nytte vurdering av aktuelle tiltak.  
 
Dersom det blir aktuelt med tiltak som innebærer vesentlige kostnader, må det gjøres en vurdering 
om disse kan dekkes innenfor den økonomiske ramme for 2022. Alternativt fremmes som nye tiltak 
inn mot senere budsjett- og økonomiplan prosesser.  
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PS 21/148 Bjertnes boligområde - friområder og lekeplasser 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets vedtak (10 stemmer): 
 
Kommunedirektøren bes om å igangsette en endring av reguleringsplanen for å vurder to forhold: 

· endre eierform på grøntområdene F2 og F3 og deler av F 1 fra offentlig til fellesområder, 
slik at det kan eies og driftes av beboerne på feltet.  

· Legge inn bussholdeplass på sørsiden av Bjertnesgrenda. 

 
Kommunen igangsetter deretter en prosess for å få hjemmelen overført fra utbyggingsselskapet til 
velforening og kommunen.  For øvrige forhold vises det til omtale i saksframlegget. 
 
Behandling 
Votering: 
Utvalgenes innstilling ble vedtatt med 10 stemmer mot 1 (H). 
 

23.11.2021 Utvalg for oppvekst, helse og velferd 
 
Vedtak: 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds enstemmige innstilling (9 stemmer): 
Kommunedirektøren bes om å igangsette en endring av reguleringsplanen for å vurder to forhold: 

· endre eierform på grøntområdene F2 og F3 og deler av F 1 fra offentlig til fellesområder, 
slik at det kan eies og driftes av beboerne på feltet.  

· Legge inn bussholdeplass på sørsiden av Bjertnesgrenda. 

 
Kommunen igangsetter deretter en prosess for å få hjemmelen overført fra utbyggingsselskapet til 
velforening og kommunen.  For øvrige forhold vises det til omtale i saksframlegget. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (9 stemmer). 
 

23.11.2021 Utvalg for teknikk, næring og kultur 
 
Vedtak: 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Kommunedirektøren bes om å igangsette en endring av reguleringsplanen for å vurder to forhold: 

· endre eierform på grøntområdene F2 og F3 og deler av F 1 fra offentlig til fellesområder, 
slik at det kan eies og driftes av beboerne på feltet.  

· Legge inn bussholdeplass på sørsiden av Bjertnesgrenda. 

 
Kommunen igangsetter deretter en prosess for å få hjemmelen overført fra utbyggingsselskapet til 
velforening og kommunen.  For øvrige forhold vises det til omtale i saksframlegget. 
 
Behandling 
Votering: 
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Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for oppvekst, helse og velferd - 23.11.2021 - sak 21/67 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds enstemmige innstilling (9 stemmer): 
Kommunedirektøren bes om å igangsette en endring av reguleringsplanen for å vurder to forhold: 

· endre eierform på grøntområdene F2 og F3 og deler av F 1 fra offentlig til fellesområder, 
slik at det kan eies og driftes av beboerne på feltet.  

· Legge inn bussholdeplass på sørsiden av Bjertnesgrenda. 

 
Kommunen igangsetter deretter en prosess for å få hjemmelen overført fra utbyggingsselskapet til 
velforening og kommunen.  For øvrige forhold vises det til omtale i saksframlegget. 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for teknikk, næring og kultur - 23.11.2021 - sak 21/118 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Kommunedirektøren bes om å igangsette en endring av reguleringsplanen for å vurder to forhold: 

· endre eierform på grøntområdene F2 og F3 og deler av F 1 fra offentlig til fellesområder, 
slik at det kan eies og driftes av beboerne på feltet.  

· Legge inn bussholdeplass på sørsiden av Bjertnesgrenda. 

 
Kommunen igangsetter deretter en prosess for å få hjemmelen overført fra utbyggingsselskapet til 
velforening og kommunen.  For øvrige forhold vises det til omtale i saksframlegget. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunedirektøren bes om å igangsette en endring av reguleringsplanen for å vurder to forhold: 

· endre eierform på grøntområdene F2 og F3 og deler av F 1 fra offentlig til fellesområder, 
slik at det kan eies og driftes av beboerne på feltet.  

· Legge inn bussholdeplass på sørsiden av Bjertnesgrenda. 

 
Kommunen igangsetter deretter en prosess for å få hjemmelen overført fra utbyggingsselskapet til 
velforening og kommunen.  For øvrige forhold vises det til omtale i saksframlegget. 
 
 
 
 
 

PS 21/149 Auli skole - byggematerialer 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannkapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Detaljprosjektering fortsetter med valg av massivtre eller limtre som byggemateriale og bærende 
konstruksjon for nye Auli skole. 
 
Behandling 
Byggematerialer Auli skole, foreslått av Tom Roterud, Senterpartiet 
Nytt forslag til vedtak: Detaljprosjektering fortsetter med valg av massivtre eller limtre som 
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byggemateriale og bærende konstruksjon for nye Auli skole. 
 
Votering: 
Utvalgenes innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). Tilleggsforslaget fra representant 
Roterud (Sp) ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 

23.11.2021 Utvalg for teknikk, næring og kultur 
 
Vedtak: 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Detaljprosjektering fortsetter med valg av massivtre som byggemateriale og bærende konstruksjon 
for nye Auli skole. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
 

23.11.2021 Utvalg for oppvekst, helse og velferd 
 
Vedtak: 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds innstilling (7 stemmer): 
 
Detaljprosjektering fortsetter med valg av massivtre som byggemateriale og bærende konstruksjon 
for nye Auli skole. 
 
Behandling 
Votering: 
Alternativt forslag fra representant Eriksen (R), på vegne av R og V, fikk 2 stemmer (R og V), og falt 
mot 7 stemmer. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 7 stemmer, mot 2 stemmer (V og R). 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for oppvekst, helse og velferd - 23.11.2021 - sak 21/68 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds innstilling (7 stemmer): 
 
Detaljprosjektering fortsetter med valg av massivtre som byggemateriale og bærende konstruksjon 
for nye Auli skole. 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for teknikk, næring og kultur - 23.11.2021 - sak 21/119 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Detaljprosjektering fortsetter med valg av massivtre som byggemateriale og bærende konstruksjon 
for nye Auli skole. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Detaljprosjektering fortsetter med valg av massivtre som byggemateriale og bærende konstruksjon 
for nye Auli skole.    
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PS 21/150 Framtidig slambehandling 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet i saken. Sak utsatt. 
 
Behandling 
Framtidig slambehandling, foreslått av Tom Roterud, Senterpartiet 
Utsettelsesforslag. Saken må sees i sammenheng av framtidig utvikling av Fjellfoten renseanlegg og 
først da det blir aktuelt. 
 
Tilleggsforslag MDG, foreslått av Jo Inge Buskenes, Miljøpartiet De Grønne 
Videre arbeid med slambehandling i Nes bør vurdere: 
- risikoen for spredning av mikroplast og resistente bakterier, 
- kostnadene for håndtering av reststoffer etter biogassproduksjon og 
- omkringliggende biogassanlegg med restkapasitet. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget fra representant Roterud (Sp) ble vedtatt med 8 stemmer (Ap, Sp, Krf, MDG) mot 
3 stemmer (H, Frp og TSL). 
 

23.11.2021 Utvalg for teknikk, næring og kultur 
 
Vedtak: 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 

 

1. Nes kommune fortsetter primært å utvikle anlegget ved Fjellfoten til et fullverdig 
biogassanlegg i samsvar med gjeldende krav til behandling av avløpsslam. 

2. Administrasjonen får mandat til å søke Enova om støtte til nytt biogassanlegg ved Fjellfoten 
RA. 

3. Etter tilbakemelding på denne søknaden fremmer kommunedirektøren en ny sak om 
etablering av et biogassanlegg for Fjellfoten RA. Dersom det foreligger nye opplysninger 
om alternative løsninger, forutsettes disse vurdert nærmere. 

 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for teknikk, næring og kultur - 23.11.2021 - sak 21/114 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 

 

1. Nes kommune fortsetter primært å utvikle anlegget ved Fjellfoten til et fullverdig 
biogassanlegg i samsvar med gjeldende krav til behandling av avløpsslam. 

2. Administrasjonen får mandat til å søke Enova om støtte til nytt biogassanlegg ved Fjellfoten 
RA. 

3. Etter tilbakemelding på denne søknaden fremmer kommunedirektøren en ny sak om 
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etablering av et biogassanlegg for Fjellfoten RA. Dersom det foreligger nye opplysninger 
om alternative løsninger, forutsettes disse vurdert nærmere. 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Nes kommune fortsetter primært å utvikle anlegget ved Fjellfoten til et fullverdig 
biogassanlegg i samsvar med gjeldende krav til behandling av avløpsslam. 

2. Administrasjonen får mandat til å søke Enova om støtte til nytt biogassanlegg ved Fjellfoten 
RA. 

3. Etter tilbakemelding på denne søknaden fremmer kommunedirektøren en ny sak om 
etablering av et biogassanlegg for Fjellfoten RA. Dersom det foreligger nye opplysninger 
om alternative løsninger, forutsettes disse vurdert nærmere. 
 

 
 
 
 
 
 

PS 21/151 Utbyggingsavtale Olberg 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer): 
Utkast til utbyggingsavtale mellom Nes kommune og Block Watne AS legges ut på offentlig høring i 
medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 med 30 dagers frist for merknader. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Utkast til utbyggingsavtale mellom Nes kommune og Block Watne AS legges ut på offentlig høring i 
medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 med 30 dagers frist for merknader. 
 
 
 
 
 

PS 21/152 Prioritering av spillemiddelsøknader 2022 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
1. Prioritert handlingsprogram 2021-2022 vedtas å være bindende for søknadsåret 2021 og 
retningsgivende for resten av perioden. 
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2. Forskuttering av spillemidler innvilges når søknadene er formelt i orden og godkjent av 
fylkeskommunen. Forskutteringen belastes spillemiddelfondet nummer 2569 9108. 
 
3. Nes kommune innvilger kommunal andel spillemidler til:  

· Nes ishockeyklubb                                                 kr   700 000 
· Neskollen velforening                                            kr   300 000  
· Nes ski- og sykkelanlegg                                  kr   356 000 

· FUVO                                                            kr    200 000 
· Hvam IL                                                            kr 2 895 000 
· R&Å IL                                                            kr 3 300 000 

 
4. Kommunal andel spillemidler belastes kultur og idrettsfondet, nummer 25699118. 
 
5. Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge: 
 
Gruppe A – Prioriterte søknader – Ordinære anlegg: 
1. Nes kommune, Nes svømmehall, svømmebasseng                              gjentatt søknad 
2. Nes kommune, Nes svømmehall, opplæringsbasseng                              fornyet søknad 
3. Nes kommune, Nes svømmehall, stupetårn                                        fornyet søknad 
4. Nes kommune, Vormsund flerbrukshall                                        fornyet søknad 
5. Stiftelsen Nes ski og sykkelanlegg, snøproduksjonsanlegg                    fornyet søknad 
6. Nes Ishockeyklubb, nytt vant                                                            fornyet søknad 
7.R&Å IL, Årnes stadion, friidrettsbane og kunstgressbane                    fornyet søknad           
8. Funnefoss og Vormsund IL, rehabilitering klubbhus                              ny søknad 
9. Hvam IL, rehabilitering kunstgressbane                                        ny søknad 
10.Hvam IL, garasjebygg/lager                                                            ny søknad 
11.Hvam IL, idrettshus                                                                      ny søknad 
12.Funnefoss og Vormsund, rehabilitering av kunstgress                              ny søknad 
13.Raumnes skytterlag, innendørs skytebane                                        ny søknad 
14. Haga IF, flerbrukshall                                                            ny søknad 
 
 
 
Gruppe B – Prioriterte søknader – Nærmiljøanlegg: 
1.Neskollen velforening, Tuftepark                                                  fornyet søknad 
 
Behandling 
Votering: 
Innstillingen fra utvalget ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 

23.11.2021 Utvalg for teknikk, næring og kultur 
 
Vedtak: 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
1. Prioritert handlingsprogram 2021-2022 vedtas å være bindende for søknadsåret 2021 og 
retningsgivende for resten av perioden. 
 
2. Forskuttering av spillemidler innvilges når søknadene er formelt i orden og godkjent av 
fylkeskommunen. Forskutteringen belastes spillemiddelfondet nummer 2569 9108. 
 
3. Nes kommune innvilger kommunal andel spillemidler til:  

· Nes ishockeyklubb                                                 kr   700 000 
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· Neskollen velforening                                            kr   300 000  
· Nes ski- og sykkelanlegg                                  kr   356 000 

· FUVO                                                            kr    200 000 
· Hvam IL                                                            kr 2 895 000 
· R&Å IL                                                            kr 3 300 000 

 
4. Kommunal andel spillemidler belastes kultur og idrettsfondet, nummer 25699118. 
 
5. Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge: 
 
Gruppe A – Prioriterte søknader – Ordinære anlegg: 
1. Nes kommune, Nes svømmehall, svømmebasseng                              gjentatt søknad 
2. Nes kommune, Nes svømmehall, opplæringsbasseng                              fornyet søknad 
3. Nes kommune, Nes svømmehall, stupetårn                                        fornyet søknad 
4. Nes kommune, Vormsund flerbrukshall                                        fornyet søknad 
5. Stiftelsen Nes ski og sykkelanlegg, snøproduksjonsanlegg                    fornyet søknad 
6. Nes Ishockeyklubb, nytt vant                                                            fornyet søknad 
7.R&Å IL, Årnes stadion, friidrettsbane og kunstgressbane                    fornyet søknad           
8. Funnefoss og Vormsund IL, rehabilitering klubbhus                              ny søknad 
9. Hvam IL, rehabilitering kunstgressbane                                        ny søknad 
10.Hvam IL, garasjebygg/lager                                                            ny søknad 
11.Hvam IL, idrettshus                                                                      ny søknad 
12.Funnefoss og Vormsund, rehabilitering av kunstgress                              ny søknad 
13.Raumnes skytterlag, innendørs skytebane                                        ny søknad 
14. Haga IF, flerbrukshall                                                            ny søknad 
 
 
 
Gruppe B – Prioriterte søknader – Nærmiljøanlegg: 
1.Neskollen velforening, Tuftepark                                                  fornyet søknad 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer) 
 
 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for teknikk, næring og kultur - 23.11.2021 - sak 21/116 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
1. Prioritert handlingsprogram 2021-2022 vedtas å være bindende for søknadsåret 2021 og 
retningsgivende for resten av perioden. 
 
2. Forskuttering av spillemidler innvilges når søknadene er formelt i orden og godkjent av 
fylkeskommunen. Forskutteringen belastes spillemiddelfondet nummer 2569 9108. 
 
3. Nes kommune innvilger kommunal andel spillemidler til:  

· Nes ishockeyklubb                                                 kr   700 000 
· Neskollen velforening                                            kr   300 000  
· Nes ski- og sykkelanlegg                                  kr   356 000 

· FUVO                                                            kr    200 000 
· Hvam IL                                                            kr 2 895 000 
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· R&Å IL                                                            kr 3 300 000 

 
4. Kommunal andel spillemidler belastes kultur og idrettsfondet, nummer 25699118. 
 
5. Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge: 
 
Gruppe A – Prioriterte søknader – Ordinære anlegg: 
1. Nes kommune, Nes svømmehall, svømmebasseng                              gjentatt søknad 
2. Nes kommune, Nes svømmehall, opplæringsbasseng                              fornyet søknad 
3. Nes kommune, Nes svømmehall, stupetårn                                        fornyet søknad 
4. Nes kommune, Vormsund flerbrukshall                                        fornyet søknad 
5. Stiftelsen Nes ski og sykkelanlegg, snøproduksjonsanlegg                    fornyet søknad 
6. Nes Ishockeyklubb, nytt vant                                                            fornyet søknad 
7.R&Å IL, Årnes stadion, friidrettsbane og kunstgressbane                    fornyet søknad           
8. Funnefoss og Vormsund IL, rehabilitering klubbhus                              ny søknad 
9. Hvam IL, rehabilitering kunstgressbane                                        ny søknad 
10.Hvam IL, garasjebygg/lager                                                            ny søknad 
11.Hvam IL, idrettshus                                                                      ny søknad 
12.Funnefoss og Vormsund, rehabilitering av kunstgress                              ny søknad 
13.Raumnes skytterlag, innendørs skytebane                                        ny søknad 
14. Haga IF, flerbrukshall                                                            ny søknad 
 
 
 
Gruppe B – Prioriterte søknader – Nærmiljøanlegg: 
1.Neskollen velforening, Tuftepark                                                  fornyet søknad 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Prioritert handlingsprogram 2021-2022 vedtas å være bindende for søknadsåret 2021 og 
retningsgivende for resten av perioden. 
2. Forskuttering av spillemidler innvilges når søknadene er formelt i orden og godkjent av 
fylkeskommunen. Forskutteringen belastes spillemiddelfondet nummer 2569 9108. 
3. Nes kommune innvilger kommunal andel spillemidler til:  

· Nes ishockeyklubb                                                 kr   700 000 
· Neskollen velforening                                            kr   300 000  
· Nes ski- og sykkelanlegg                                  kr   356 000 

· FUVO                                                            kr    200 000 
· Hvam IL                                                            kr 2 895 000 
· R&Å IL                                                            kr 3 300 000 

4. Kommunal andel spillemidler belastes kultur og idrettsfondet, nummer 25699118. 
5. Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge: 
 
Gruppe A – Prioriterte søknader – Ordinære anlegg: 
1. Nes kommune, Nes svømmehall, svømmebasseng                              gjentatt søknad 
2. Nes kommune, Nes svømmehall, opplæringsbasseng                              fornyet søknad 
3. Nes kommune, Nes svømmehall, stupetårn                                        fornyet søknad 
4. Nes kommune, Vormsund flerbrukshall                                        fornyet søknad 
5. Stiftelsen Nes ski og sykkelanlegg, snøproduksjonsanlegg                    fornyet søknad 
6. Nes Ishockeyklubb, nytt vant                                                            fornyet søknad 
7.R&Å IL, Årnes stadion, friidrettsbane og kunstgressbane                    fornyet søknad           
8. Funnefoss og Vormsund IL, rehabilitering klubbhus                              ny søknad 
9. Hvam IL, rehabilitering kunstgressbane                                        ny søknad 
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10.Hvam IL, garasjebygg/lager                                                            ny søknad 
11.Hvam IL, idrettshus                                                                      ny søknad 
12.Funnefoss og Vormsund, rehabilitering av kunstgress                              ny søknad 
13.Raumnes skytterlag, innendørs skytebane                                        ny søknad 
14. Haga IF, flerbrukshall                                                            ny søknad 
 
 
 
Gruppe B – Prioriterte søknader – Nærmiljøanlegg: 
1.Neskollen velforening, Tuftepark                                                  fornyet søknad 
 
 
 
 
 

PS 21/153 Rullering av tiltaksdel til kommunedelplan for klima, energi og miljø - 
høringsforslag 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer): 
 
Forslag til tiltaksdel for 2022-2023, tilhørende kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030, 
legges ut på offentlig høring i minimum seks uker. 
 
Saken legges fram for Ungdomsrådet, der Ungdomsrådet kan gi råd om barn og unges 
innspill/medvirkning i høringsperioden. 
 
Behandling 
Votering: 
Innstillingen fra utvalgene ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 

23.11.2021 Utvalg for teknikk, næring og kultur 
 
Vedtak: 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Forslag til tiltaksdel for 2022-2023, tilhørende kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030, 
legges ut på offentlig høring i minimum seks uker. 
 
Saken legges fram for Ungdomsrådet, der Ungdomsrådet kan gi råd om barn og unges 
innspill/medvirkning i høringsperioden. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
 

23.11.2021 Utvalg for oppvekst, helse og velferd 
 
Vedtak: 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds enstemmige innstilling (9 stemmer): 
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Forslag til tiltaksdel for 2022-2023, tilhørende kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030, 
legges ut på offentlig høring i minimum seks uker. 
 
Saken legges fram for Ungdomsrådet, der Ungdomsrådet kan gi råd om barn og unges 
innspill/medvirkning i høringsperioden. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (9 stemmer). 
 

23.11.2021 Nes Eldreråd 
 
Vedtak: 
Eldrerådets enstemmige innstilling (5 stemmer): 
Forslag til tiltaksdel for 2022-2023, tilhørende kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030, 
legges ut på offentlig høring i minimum seks uker. 
 
Saken legges fram for Ungdomsrådet, der Ungdomsrådet kan gi råd om barn og unges 
innspill/medvirkning i høringsperioden. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (5 stemmer). 
 

23.11.2021 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Vedtak: 
Rådets enstemmige innstilling (7 stemmer): 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tatt til orientering. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (7 stemmer). 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for oppvekst, helse og velferd - 23.11.2021 - sak 21/70 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds enstemmige innstilling (9 stemmer): 
 
Forslag til tiltaksdel for 2022-2023, tilhørende kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030, 
legges ut på offentlig høring i minimum seks uker. 
 
Saken legges fram for Ungdomsrådet, der Ungdomsrådet kan gi råd om barn og unges 
innspill/medvirkning i høringsperioden. 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for teknikk, næring og kultur - 23.11.2021 - sak 21/121 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Forslag til tiltaksdel for 2022-2023, tilhørende kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030, 
legges ut på offentlig høring i minimum seks uker. 
 
Saken legges fram for Ungdomsrådet, der Ungdomsrådet kan gi råd om barn og unges 
innspill/medvirkning i høringsperioden. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
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Forslag til tiltaksdel for 2022-2023, tilhørende kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030, 
legges ut på offentlig høring i minimum seks uker. 
 
Saken legges fram for Ungdomsrådet, der Ungdomsrådet kan gi råd om barn og unges 
innspill/medvirkning i høringsperioden.  
 
 
 
 

PS 21/154 Siling av arealinnspill til kommuneplanens arealdel -  del 1 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets vedtak (11 stemmer): 
Det vises til arbeid med rullering av kommuneplanen, og forhold som er utdypet i saksframlegget 
herunder beskrivelse av boligreserver i gjeldende kommuneplan.  Følgende innspill siles ut og vil ikke 
utredes videre: 
 

· Nr. 1 – Stensrudkroken – bolig 
· Nr. 3 – Fjellfoten Trasop – bolig 
· Nr. 4 – Ekra nord (Bodding) – bolig 
· Nr. 7 – Flaenhøgda (Rånåsfoss) – bolig 
· Nr. 8 – Fredning av «KULA-området» ved Nes kirkeruiner – friområde 
· Nr. 9 – Skogbygda – bolig 
· Nr. 13 – Aulie (Rakeievegen) – LNF spredt bolig 
· Nr. 15 – Skogbygda «Ånerud Hagan» – bolig 
· Nr. 16 – Sandbergvegen boligpark 
· Nr. 19 – Ynskroken – bolig 
· Nr. 23 – Laaveg vest (Brårud) – bolig 
· Nr. 24 – Øvre Hagaveg (teig 1 og 3) - bolig 
· Nr. 27 – Innspill til Årnes Brygge – skate og rullepark 
· Nr. 44 – Nordby – bolig 
· Nr. 48 – Nedre Hagaveg – bolig 
· Nr. 50 – Sandbergvegen boligpark – bolig 
· Nr. 51 – Fjuk sør – bolig 
· Nr. 57 – Gnisten 25 - Sandnes – bolig 
· Nr. 58 – Fredning Elvemøtet 
· Nr. 59 – Innspill til Årnes Brygge 
· Nr. 63 – Haga – bolig 

 
Behandling 
Endringsforslag, foreslått av Tove  Nyhus, Fremskrittspartiet 
Nr. 26 Solåsen siles ikke ut (Frp/H) 
 
Endringsforslag, foreslått av Kjell Jevne, Høyre 
Nr. 1 Stensrudkroken siles ikke ut 
 
Endringsforslag, foreslått av Kjell Jevne, Høyre 
Nr. 48 Nedre Hagaveg siles ikke ut 
 
Votering: 
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Alternativt forslag fra representant Nyhus (Frp og H) nr. 26 Solåsen ble enstemmig vedtatt (11 
stemmer). 
 
Alternativt forslag fra representant Jevne (H) nr. 1 Stenrudskroken fikk 3 stemmer (H, Frp og Krf), og 
falt mot 8 stemmer (Ap, Sp, MDG og TSL). 
 
Alternativt forslag fra representant Jevne (H) nr. 48 Nedre Hagaveg fikk 3 stemmer (H, Frp og Krf), og 
falt mot 8 stemmer (Ap, Sp, MDG og TSL). 
 

26.10.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet i saken. Sak utsatt til neste møterekke. 
 
Behandling 
Representant Helle (Ap) fremmet utsettelsesforslag av saken til neste møterekke i november, da 
saken ikke har behandlet i de enkelte partigruppene. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt (11 
stemmer). 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Det vises til arbeid med rullering av kommuneplanen, og forhold som er utdypet i saksframlegget 
herunder beskrivelse av boligreserver i gjeldende kommuneplan.  Følgende innspill siles ut og vil ikke 
utredes videre: 
 

· Nr. 1 – Stensrudkroken – bolig 
· Nr. 3 – Fjellfoten Trasop – bolig 
· Nr. 4 – Ekra nord (Bodding) – bolig 
· Nr. 7 – Flaenhøgda (Rånåsfoss) – bolig 
· Nr. 8 – Fredning av «KULA-området» ved Nes kirkeruiner – friområde 
· Nr. 9 – Skogbygda – bolig 
· Nr. 13 – Aulie (Rakeievegen) – LNF spredt bolig 
· Nr. 15 – Skogbygda «Ånerud Hagan» – bolig 
· Nr. 16 – Sandbergvegen boligpark 
· Nr. 19 – Ynskroken – bolig 
· Nr. 23 – Laaveg vest (Brårud) – bolig 
· Nr. 24 – Øvre Hagaveg (teig 1 og 3) - bolig 
· Nr. 26 – Solåsen (Fenstad) – bolig 
· Nr. 27 – Innspill til Årnes Brygge – skate og rullepark 
· Nr. 44 – Nordby – bolig 
· Nr. 48 – Nedre Hagaveg – bolig 
· Nr. 50 – Sandbergvegen boligpark – bolig 
· Nr. 51 – Fjuk sør – bolig 
· Nr. 57 – Gnisten 25 - Sandnes – bolig 
· Nr. 58 – Fredning Elvemøtet 
· Nr. 59 – Innspill til Årnes Brygge 
· Nr. 63 – Haga – bolig 

 
 
 
 
 

PS 21/155 Siling av arealinnspill til kommuneplanens arealdel - del 2 
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30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets vedtak: 
Runniveien 1 omdisponeres i sin helhet fra grav- og urnelund til boligformål. 
 
Følgende arealinnspill siles ut og vil ikke utredes videre. Det vises til begrunnelse i saksframlegget: 

· Innspill nr. 12 – «Huser gård» - næring/turisme 
· Innspill nr. 17 – «Fjellfoten øst» - bolig 
· Innspill nr. 46 – «Grindåkervegen» - bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
· Innspill nr. 42 – «Herbergåsen vest» - næring 
· Innspill nr. 49 – «Sandnesstubben-Olberg» - kombinert 

bolig/forretning/kontor/allmennyttig 
· Innspill nr. 11 – «Kvernberget» - kombinert formål bolig/næring 
· Innspill nr. 41 – «Kulmoen travbane» - gnr. 65/6 til næring/bolig (siles ut). For gnr.  65/1/1 

og 75/24 til travbane vil det vurderes egen bestemmelse i kommuneplanen. 

 
Behandling 
Arealinnspill til kommuneplanens arealdel, foreslått av Tom Roterud, Senterpartiet 
Runniveien 1 omdisponeres i sin helhet fra grav- og urnelund til boligformål 
 
Alternativt forslag, foreslått av Tove  Nyhus, Fremskrittspartiet 
Innspill 52 – Runniveien 1, siles ut, dvs opprettholde formål grav- og urnelund 
 
 
Alternativt forslag, foreslått av Kjell Jevne, Høyre 
Nr. 12 Huser gård siles ikke ut. 
 
Alternativt forslag, foreslått av Kjell Jevne, Høyre 
Nr. 42 Herbergåsen-Vest siles ikke ut. 
 
Votering: 
Tilleggsforslag fra representant Roterud (Sp) ble satt opp mot alternativt forslag fra representant 
Nyhus (Frp).  Roteruds forslag ble vedtatt med 7 stemmer (Ap, Sp, MDG), mot 4 stemmer (Frp, H, Krf 
og TSL). 
 
Alternativt forslag fra representant Jevne (H) nr. 12 Huser gård 4 stemmer (H, TSL, MDG og Krf), og 
falt mot 7 stemmer (Ap, Sp og Frp). 
 
Alternativt forslag fra representant Jevne (H) nr. 42 Herbergåsen-Vest fikk 3 stemmer (H, Frp og Krf), 
og falt mot 8 stemmer (Ap, Sp, MDG og TSL). 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Følgende arealinnspill siles ut og vil ikke utredes videre. Det vises til begrunnelse i saksframlegget: 

· Innspill nr. 12 – «Huser gård» - næring/turisme 
· Innspill nr. 17 – «Fjellfoten øst» - bolig 
· Innspill nr. 46 – «Grindåkervegen» - bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
· Innspill nr. 42 – «Herbergåsen vest» - næring 
· Innspill nr. 49 – «Sandnesstubben-Olberg» - kombinert 

bolig/forretning/kontor/allmennyttig 
· Innspill nr. 11 – «Kvernberget» - kombinert formål bolig/næring 
· Innspill nr. 41 – «Kulmoen travbane» - gnr. 65/6 til næring/bolig (siles ut). For gnr.  65/1/1 



Side 24 av 35 

 

og 75/24 til travbane vil det vurderes egen bestemmelse i kommuneplanen. 

 
 
 
 

PS 21/156 Handlingsprogram med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets innstilling (10 stemmer): 

Med basis i kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 foreslår Nes 
Arbeiderparti og Nes Senterparti følgende endringer: 
 

Investeringer 
 
1. Fenstad skole reduseres til 15 millioner med oppstart 2023 ikke 2022. kr 30 millioner i 2023 + kr 15 
millioner i 2024. 
Det bør vurderes bygging på ett plan og klasserominndeling sees opp mot å dekke dagens paviljonger 
samt forventa 
prognoser for elevtall. 
2. Auli skole skyves ett år fram i tid. Totalbeløp beholdes, men 10 millioner flyttes fra 2022 til 2023. 
3. Opaker skole: Planmidler i 2023 beholdes, programmering starter dette året. I 2024 reduseres 
beløpet med 30 
millioner, og i 2025 med kr 30 millioner. 
4. Boliger mennesker nedsatt funksjons evne avventes til en får en samlet oversikt over ledig 
boligmasse i kommunen. 
Den ledige boligmassen må inngå i en samlet plan for nåværende og forventa framtidig bruk og 
behov. Investeringen 
reduseres med 30 millioner i 2022. 
5. Mulighetsstudie Fjellfoten skole kr 0,5 millioner med oppstart i 2022. 
6. Kr 10 millioner overføres fra disposisjonsfondet til idretts- og kulturfondet. En avsetning som sikrer 
regnskapsmessig 
forutsigbarhet slik at vi unngår at framtidig støtte må bli dekket direkte over drift. 
7. Det avsettes kr 20 millioner på fond til investeringer som utløser ENOVA-støtte (klimafond), og 
som skal sikre oss med 
å nå klimamålene. Beløpet overføres fra disposisjonsfondet. 
8. Auli barnehage -2,4 millioner – avventes i forhold til endelig avklaring barnehageløsning for 
området 
9. Investeringer kloakk og vann forskyves med kr 40 millioner til 2023, jfr kapasitet til å bygge ut og 
framdrift for oppstart 
Olbergfeltet. Den totale investeringsrammen blir da knyttet opp til selvkostnadsprinsippet for 
området. 
 
Inntekter 
1. Salg tomter Herbergåsen kr 15 millioner i 2022. Netto. 
 
Sum justert investeringsbudsjett 2022: 
-107,4 millioner kroner 
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En redusert investeringsramme vil styrke resultat for Nes kommune til andre oppgaver. Konkret 
resultatpåvirkning bes Kommunedirektøren komme tilbake på i første kommunestyremøte i 
desember 2022. 
 
Drift 
1. Psykolog kr 0.95 millioner forlenges ut 2022 
2. Styrket Helsesykepleierbemannning kr 0.56 millioner 
3. Elvekongen, økt støtte med kr 50 000 i 2022 for å bidra til ny oppstart. 
4. Styrking av forebyggende arbeid barn unge kr 0,7 millioner innenfor kulturfeltet. 
5. Styrkning av forebygging helse velferd kr 0,75 millioner. 
6. Styrke hjemmetjeneste med kr 1 million. (redusert nedtrekk). 
7. Utøke tilbud i forhold til lovpålagt krav om dagtilbud for demente ved kjøp av Inn på tunet 
tjenester kr 300 000,-. Skal 
legges ut på anbud innen 1. april 2022 
8. Sunt kosthold for de unge; Arbeidet og organisering av skolemat knyttes til ansatt 
Helsekoordinator sin rolle og 
oppgave. Oppstart skolemat ungdomsskolene siste kvartal 2022. kostnadsramme kr 1,5 millioner. 
Kommunedirektøren bes komme tilbake med et saksframlegg med forslag til løsning for 
kommunestyret innen 1. mai 
2022. 
9. Sommerskole – frivillighetssentralen og idrettslagene kr 500 000,- 
10. Styrket kommuneøkonomi fra Regjeringen ca kr 8 millioner 
11. Effekt reduserte investeringer i 2022 – foreløpig anslag kr 1 millioner i 2022 men varig effekt ca kr 
4 millioner 
 
Sum effekt drift: 
+2,5 millioner kroner 
 
Verbalforslag 
1. Anbud for Runniveien 15 inkludert etablering av et antall omsorgsboliger i tråd med behov og 
Husbankens regler for 
støtte lagt ut før 1 juni 2022. 
 
2. Skatepark ved Glomma innarbeides i en fremtidig utbyggingsavtale med Bane Nor. Det må også 
etableres en 
samarbeidsavtale med Skatemiljøet som arbeider for å etablere en slik park. 
 
3. Utrede en framtidig løsning for bruk av urnelunder og gravplasser innen 1. juni 2022. 
 
4. Tribuneløsning idrettshall Vormsund løses i samarbeid med idrettslagene som benytter hallen. 
 
Interkommunalt samarbeid: 
Interkommunalt samarbeid som hører innunder Øvre Romerike skal samlet ikke medføre en økning 
utover kr 5,7 millioner i drift. 
Dette er en økning som ikke tar hensyn til forespeilede investeringsbehov. Behov, målstyring og 
resultat må derfor ha prioritet i den videre drifta. 
 
Reinhold i skolene: 
Varige tiltak med alternative løsninger for reinhold i skolene skal bli vurdert innen 1. juni 2022. Økt 
øvre ramme for tiltak settes til Kr 2 millioner 2. halvår 2022. 

 
Behandling 
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Forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 v / Nes AP og Nes SP, foreslått av Tom Roterud, 
Senterpartiet 
Med basis i kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 foreslår Nes 
Arbeiderparti og Nes Senterparti følgende endringer: 
Investeringer 
 
1. Fenstad skole reduseres til 15 millioner med oppstart 2023 ikke 2022. kr 30 millioner i 2023 + kr 15 
millioner i 2024. 
Det bør vurderes bygging på ett plan og klasserominndeling sees opp mot å dekke dagens paviljonger 
samt forventa 
prognoser for elevtall. 
2. Auli skole skyves ett år fram i tid. Totalbeløp beholdes, men 10 millioner flyttes fra 2022 til 2023. 
3. Opaker skole: Planmidler i 2023 beholdes, programmering starter dette året. I 2024 reduseres 
beløpet med 30 
millioner, og i 2025 med kr 30 millioner. 
4. Boliger mennesker nedsatt funksjons evne avventes til en får en samlet oversikt over ledig 
boligmasse i kommunen. 
Den ledige boligmassen må inngå i en samlet plan for nåværende og forventa framtidig bruk og 
behov. Investeringen 
reduseres med 30 millioner i 2022. 
5. Mulighetsstudie Fjellfoten skole kr 0,5 millioner med oppstart i 2022. 
6. Kr 10 millioner overføres fra disposisjonsfondet til idretts- og kulturfondet. En avsetning som sikrer 
regnskapsmessig 
forutsigbarhet slik at vi unngår at framtidig støtte må bli dekket direkte over drift. 
7. Det avsettes kr 20 millioner på fond til investeringer som utløser ENOVA-støtte (klimafond), og 
som skal sikre oss med 
å nå klimamålene. Beløpet overføres fra disposisjonsfondet. 
8. Auli barnehage -2,4 millioner – avventes i forhold til endelig avklaring barnehageløsning for 
området 
9. Investeringer kloakk og vann forskyves med kr 40 millioner til 2023, jfr kapasitet til å bygge ut og 
framdrift for oppstart 
Olbergfeltet. Den totale investeringsrammen blir da knyttet opp til selvkostnadsprinsippet for 
området. 
 
Inntekter 
1. Salg tomter Herbergåsen kr 15 millioner i 2022. Netto. 
 
Sum justert investeringsbudsjett 2022: 
-107,4 millioner kroner 
 
En redusert investeringsramme vil styrke resultat for Nes kommune til andre oppgaver. Konkret 
resultatpåvirkning bes Kommunedirektøren komme tilbake på i første kommunestyremøte i 
desember 2022. 
 
Drift 
1. Psykolog kr 0.95 millioner forlenges ut 2022 
2. Styrket Helsesykepleierbemannning kr 0.56 millioner 
3. Elvekongen, økt støtte med kr 50 000 i 2022 for å bidra til ny oppstart. 
4. Styrking av forebyggende arbeid barn unge kr 0,7 millioner innenfor kulturfeltet. 
5. Styrkning av forebygging helse velferd kr 0,75 millioner. 
6. Styrke hjemmetjeneste med kr 1 million. (redusert nedtrekk). 
7. Utøke tilbud i forhold til lovpålagt krav om dagtilbud for demente ved kjøp av Inn på tunet 
tjenester kr 300 000,-. Skal 
legges ut på anbud innen 1. april 2022 
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8. Sunt kosthold for de unge; Arbeidet og organisering av skolemat knyttes til ansatt 
Helsekoordinator sin rolle og 
oppgave. Oppstart skolemat ungdomsskolene siste kvartal 2022. kostnadsramme kr 1,5 millioner. 
Kommunedirektøren bes komme tilbake med et saksframlegg med forslag til løsning for 
kommunestyret innen 1. mai 
2022. 
9. Sommerskole – frivillighetssentralen og idrettslagene kr 500 000,- 
10. Styrket kommuneøkonomi fra Regjeringen ca kr 8 millioner 
11. Effekt reduserte investeringer i 2022 – foreløpig anslag kr 1 millioner i 2022 men varig effekt ca kr 
4 millioner 
 
Sum effekt drift: 
+2,5 millioner kroner 
 
Verbalforslag 
1. Anbud for Runniveien 15 inkludert etablering av et antall omsorgsboliger i tråd med behov og 
Husbankens regler for 
støtte lagt ut før 1 juni 2022. 
 
2. Skatepark ved Glomma innarbeides i en fremtidig utbyggingsavtale med Bane Nor. Det må også 
etableres en 
samarbeidsavtale med Skatemiljøet som arbeider for å etablere en slik park. 
 
3. Utrede en framtidig løsning for bruk av urnelunder og gravplasser innen 1. juni 2022. 
 
4. Tribuneløsning idrettshall Vormsund løses i samarbeid med idrettslagene som benytter hallen. 
 
Interkommunalt samarbeid: 
Interkommunalt samarbeid som hører innunder Øvre Romerike skal samlet ikke medføre en økning 
utover kr 5,7 millioner i drift. 
Dette er en økning som ikke tar hensyn til forespeilede investeringsbehov. Behov, målstyring og 
resultat må derfor ha prioritet i den videre drifta. 
 
Reinhold i skolene: 
Varige tiltak med alternative løsninger for reinhold i skolene skal bli vurdert innen 1. juni 2022. Økt 
øvre ramme for tiltak settes til Kr 2 millioner 2. halvår 2022. 
 
 
 
Alternativt budsjettforslag, foreslått av Tove  Nyhus, Fremskrittspartiet 
FrP fremmet eget forslag til budsjett/handlingsplan (lagt som vedlegg til saken). 
 
Verbalforslag, foreslått av Tove  Nyhus, Fremskrittspartiet 
Nes kommune må utøve fleksibilitet vedrørende finansielt tilskudd 2022 til frittstående private 
barnehager i kommunen. Rammene må minimum være tilsvarende 2021 slik at de frittstående 
foreldre-eide barnehagene blir i økonomisk stand til å drive videre. Alle tre foreldre-eide barnehager 
i kommunen har tæret på sin egenkapital gjennom pandemien, og det er ikke mye økonomiske 
reserver igjen. 
 
Votering: 
Det ble først votert over alternativt forslag fra representant Nyhus (Frp). Forslaget fikk 4 stemmer 
(Frp, H, TSL og Krf), og falt mot 7 stemmer (Ap, Sp og MDG). Verbalforslaget fra representant Nyhus 
(Frp) ble oversendelsesforslag i videre behandling av saken. 
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Det ble så votert over representant Roteruds alternative forslag, som ble satt opp mot utvalgenes 
innstilling. Roteruds forslag fikk 10 stemmer (Ap, Sp, MDG, Krf, TSL, Frp), og ble vedtatt mot 1 
stemmer (H). 
 

25.11.2021 Administrasjonsutvalget 
 
Vedtak: 
Administrasjonsutvalgets vedtak: 

Handlingsprogram 2022–2025 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon 
som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 
 
Behandling 
 
 

23.11.2021 Utvalg for teknikk, næring og kultur 
 
Vedtak: 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
Budsjettforslag økonomiplan tas til orientering. 
 
Behandling 
Votering: 
Alternativt forslag fra representant Solstad (Frp) ble lagt til grunn som fellesforslag for H, SP og FRP. 
Alternativt forslag ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling. Alternativt forslag ble 
enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
KRF sitt tilleggsforslag fikk 2 stemmer (Rimstad (SP) og Hagen (KRF) og falt. 
 

23.11.2021 Utvalg for oppvekst, helse og velferd 
 
Vedtak: 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds enstemmige innstilling (9 stemmer): 
Saken tas til foreløpig orientering. 
 
Behandling 
Votering: 
 
Alternativt forslag (eget budsjettforslag Venstre) fra representant Sørli-Sidselssønn (V) fikk 1 stemme, 
og falt mot 8 stemmer. 
 
Alternativt forslag fra representant Sann (H) ble enstemmig vedtatt (9 stemmer). 
 

23.11.2021 Nes Eldreråd 
 
Vedtak: 
Eldrerådets enstemmige innstilling (5 stemmer): 
Kommunedirektørens innstilling tas til orientering.  
 
Nes eldreråd er videre opptatt av at "Leve hele livet" planen som ble vedtatt i juni 2021 blir fulgt opp 
og de 5 hovedområdene er: 
 
1) Mer aldersvennlig samfunn / aldersvennlig Nes: Eldrerådet har tidligere kommet med innspill på 
at det bør opprettes stilling for aldersvennlig tettstedsutvikling som samarbeider på tvers av alle 
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sektorer. Alternativt at dette blir definert som et konkret ansvarsområde for egne tilsatte i etater 
dette berører. 
 
2) Aktivitet og fellesskap: Viktig med et bredt og mer fleksibelt dagtilbud, sammen med andre 
former for pårørende støtte. Videreutvikling av korttids- og avlastningstilbudet. Viktig at innbyggerne 
får mest mulig anledning til å leve hele livet i egen bolig og at de får være med i det pulserende liv så 
lenge som mulig. For å få gjennomført dette må de frivillige trekkes enda mer med enn i dag. 
Eldrerådet støtter opprettelse av stilling for seniorkonsulent som kan samordne disse oppgavene. I 
dette må også eldre bli mer selvhjulpne og trygge i bruk av moderne teknologi. De må få informasjon 
og opplæring gjennom frivillige, ansatte og/eller pårørende. 
 
3) Mat og måltider: Ernæringsmessig innsats i hjemmetjenesten har blitt styrket i og med at 
kommunen tidligere i høst - etter søknad - fikk tilskudd som fullt ut dekker 1/1 stilling som 
ernæringsfysiolog som primært skal jobbe i forhold til hjemmetjenestens brukere, men som også 
skal sørge for en modell som kan brukes ovenfor andre grupper etter hvert. Antakelig vil det være 
gode muligheter til ytterligere 1 års fullfinansiering av denne stillingen. 
 
4) Helsehjelp: innenfor dette området ligger alt fra det mer forebyggende til mer omfattende og 
komplekse tjenester. Antallet eldre øker og dermed også antall personer som får en demens 
diagnose. Dette må tas hensyn til i den videre oppbyggingen av helsetjenester. 
 
5) Sammenheng og overgang i tjenestene: Særlig for de som trenger flere tjenester parallelt eller 
som over tid må ha ganske store endringer i tjenestetilbudet. 
 
Øvrig punkt: 
Eldrerådets budsjett har stått nokså stille de siste årene og det har heller ikke blitt 
bevilget/øremerket egne midler til den internasjonale eldredagen. Dette bør gjøres. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tatt til orientering (5 stemmer). I tillegg ble 
tilleggsforslag fra Istad enstemmig vedtatt som innstilling i saken (5 stemmer). 
 

23.11.2021 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Vedtak: 
Rådets enstemmige innstilling (7 stemmer): 
Kommunedirektørens innstilling tas til orientering. Følgende merknader gis fra rådet i saken: 
 
1. I vedlegget Betalingsreglementet - under Praktisk bistand, side 18: Foreslåtte endringer i satser bør 
være mer like for alle inntektsgrupper. 
 
2. Statens tilskudd til ressurskrevende tjenester må gå direkte til miljøarbeidertjenesten. 
 
3. Økning i brukebetalinger til transport burde ikke slå uheldig ut (Kanmer). 
 
4. I ergo- og fysioterapi må søknadsprosessen gå raskere og hjelpemidler må gis raskere til brukere. 
 
5. Oppfølging av slagpasienter må styrkes (ergo- og fysioterapi). 
 
6. Rådet er spørrende til formuleringen om miljøarbeidertjenesten på side 48 i dokumentet. En 
nærmere forklaring om hvordan, synes å mangle(?). 
 
Behandling 
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Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (7 stemmer). I tillegg ble tilleggsforslag på 
punkter enstemmig vedtatt som merknader til saken (7 stemmer). 
 

22.11.2021 Arbeidsmiljøutvalget 
 
Vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Handlingsprogram 2022–2025 enstemmig vedtatt.  
 
 
Behandling 
Fagforbundet: Ønsket å øke stilling som hovedverneombud til 100 %.  
Hovedverneombud ønsket en utøkning slik at det blir mulig å jobbe hele dager.  
Kommunedirektør: Administrasjonen vil undersøke om det foreligger et kommunestyrevedtak om at 
stillingen skal være på 60 %. 
 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for oppvekst, helse og velferd - 23.11.2021 - sak 21/71 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds enstemmige innstilling (9 stemmer): 
Saken tas til foreløpig orientering. 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for teknikk, næring og kultur - 23.11.2021 - sak 21/122 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
Budsjettforslag økonomiplan tas til orientering. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Handlingsprogram 2022–2025 
Handlingsprogram 2022–2025 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon 
som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025 
1. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikt drift og §5-4 

Bevilgningsoversikt drift - fordeling per kommunalområde/virksomhet 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på kommunalområdene. 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere kommunens premiefond i KLP i tråd med 

retningslinjene samt til å  fordele pensjonspremien på kommunalområdene.   
4. Som følge av tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet, publisert 8. november 2021, foreslås 

følgende fordeling av økte frie inntekter: 

· Skatteanslaget (inntekts- og formueskatt) økes med 7,7 mill. kr.  
· Oppvekst og utdanning (barnehage/barnehagemyndighet) tilføres 0,7 mill. kr. 
· Netto driftsresultat (avsetning til driftsfond) økes med 7 mill. kr. 

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta eventuelle tekniske budsjettjusteringer 
mellom rammene som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget.  

6. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema §5-5 Bevilgningsoversikt 
investering og tabell «Investeringer per kommunalområde». 

7. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med 
reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av 
kommunestyret.  

Låneopptak 
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· Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2022 på inntil 277,6 mill. kr med 30 års 
løpetid, for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer.   

· Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp inntil 100 mil. kr i lån i Husbanken til 
innvilgelse av Startlån. 

· Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 

Eiendomsskatt  
1. I medhold av Eigedomsskattelova skrives eiendomsskatten for alle faste eiendommer i Nes 

kommune ut med 3 promille av takst, med unntak av boliger og fritidsboliger.  
2. For boliger og fritidsboliger, som er omfattet av obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %, 

skrives eiendomsskatten ut med 4 promille av takst.  
3. Det gis et bunnfradrag i taksten på kr 200 000 for alle selvstendige boligenheter som er 

godkjent for varig opphold for en familie og for fritidsboliger.  
4. Med bakgrunn i den pågående retakseringsprosessen vil kommunedirektøren tidlig i 

skatteåret 2022 legger frem en sak som stadfester og/eller foreslår endringer i satser og 
bunnfradrag slik at økningen i samlet utskrevet eiendomsskatt ikke blir vesentlig høyere 
enn det som ligger til grunn for budsjettvedtaket. 

5. Nye retningslinjer og vedtekter revideres i prosessen med alminnelig taksering og vil bli 
vedtatt før frist for utskriving av eiendomsskatt 1. mars.  

6. Eiendomsskatten kreves inn i 4 terminer. 
7. Tidligere vedtatte fritaksbestemmelser legges til grunn.  

8. Det skrives ut eiendomsskatt på særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og -
installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget for tidligere verk og bruk som nå takseres og 
regnes som næringseiendom.  

9. Det særskilte skattegrunnlaget er lik differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og 
skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2022 være redusert med fire syvendedeler (jf. 
overgangsregel til esktl §§3 og 4 første punktum.  

Finansielle måltall 
a. Netto driftsresultat i % av brutto inntekter (minimum.):  1,75 % 
b. Disposisjonsfond i % av brutto inntekter (minimum.): 10 % 
c. Gjeldsgrad - netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (maks.): 70 % 
d. Egenkapitalfinansiering av investeringer (min.): 10 % 
e. Punkt b) disposisjonsfond prioriteres foran punkt d) egenkapitalinvestering 

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger 
1. Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler for kommunens tjenester vedtas i henhold til 

vedlegg 2: Betalingssatser for 2022.  
2. Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid gjeldende lover, 

forskrifter og retningslinjer.  
3. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold 

til kommunal deflator.  
4. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2022 dersom ikke 

annet er fastsatt. 

 
Tilskuddsordninger 
Tilskudd til Nes kirkelig fellesråd fastsettes til kr. 12 118 000 
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PS 21/157 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 - Esval Miljøpark KF 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 

1. Driftsbudsjettet for 2022 til Esval Miljøpark KF vedtas i henhold til regnskapsskjema §5-4 og 
§5-6 (jf. side 3-4 i vedlagte dokument). 

2. Økonomiplan 2022-2025 vedtas med de mål og premisser for Esval Miljøpark KFs 
tjenesteproduksjon som fremgår av vedlagte dokument. 

3. Investeringsoversikt vedtas i henhold til regnskapsskjema §5-5 og investeringsplan (jf. 
tabell side 11 i vedlagte dokument). 

4. Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2022 på inntil 3,8 mill. kr. 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket. 

 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Driftsbudsjettet for 2022 til Esval Miljøpark KF vedtas i henhold til regnskapsskjema §5-4 og 
§5-6 (jf. side 3-4 i vedlagte dokument). 

2. Økonomiplan 2022-2025 vedtas med de mål og premisser for Esval Miljøpark KFs 
tjenesteproduksjon som fremgår av vedlagte dokument. 

3. Investeringsoversikt vedtas i henhold til regnskapsskjema §5-5 og investeringsplan (jf. 
tabell side 11 i vedlagte dokument). 

4. Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2022 på inntil 3,8 mill. kr. 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket. 

 
 
 
 
 

PS 21/158 Interkommunalt samarbeid fosterhjemsområdet 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 

Det inngås et vertskommunesamarbeid mellom barneverntjeneste på Øvre Romerike og 
Lunner kommune om å drifte Støttepilar, et interkommunalt veilederteam på 
fosterhjemsområdet, hvor Nannestad blir vertskommune. Vedlagt samarbeidsavtale og 
tjenestekjøpsavtale godkjennes. Kommunedirektøren gis myndighet til å gjøre senere 
endringer i tjenestekjøpsavtalen, dog slik at endringene skal ligge innenfor rammen av 
samarbeidsavtalen. 
 

Samarbeidskommunene delegerer myndighet etter barnevernlovens § 4-22 fjerde ledd jf. 
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Fosterhjemsforskriften § 7 andre ledd til kommunedirektøren med instruks om å videre 
delegere myndighet til kommunedirektøren i Nannestad (vertskommune). Delegeringen 
gjelder også tilsvarende myndighet i ny barnevernlov kapittel 9, når denne trer i kraft. 
 
Behandling 
Votering: 
Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 

23.11.2021 Utvalg for oppvekst, helse og velferd 
 
Vedtak: 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds enstemmige innstilling (9 stemmer): 
 

Det inngås et vertskommunesamarbeid mellom barneverntjeneste på Øvre Romerike og 
Lunner kommune om å drifte Støttepilar, et interkommunalt veilederteam på 
fosterhjemsområdet, hvor Nannestad blir vertskommune. Vedlagt samarbeidsavtale og 
tjenestekjøpsavtale godkjennes. Kommunedirektøren gis myndighet til å gjøre senere 
endringer i tjenestekjøpsavtalen, dog slik at endringene skal ligge innenfor rammen av 
samarbeidsavtalen. 
 

Samarbeidskommunene delegerer myndighet etter barnevernlovens § 4-22 fjerde ledd jf. 
Fosterhjemsforskriften § 7 andre ledd til kommunedirektøren med instruks om å videre 
delegere myndighet til kommunedirektøren i Nannestad (vertskommune). Delegeringen 
gjelder også tilsvarende myndighet i ny barnevernlov kapittel 9, når denne trer i kraft. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (9 stemmer). 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for oppvekst, helse og velferd - 23.11.2021 - sak 21/72 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds enstemmige innstilling (9 stemmer): 
 

Det inngås et vertskommunesamarbeid mellom barneverntjeneste på Øvre Romerike og 
Lunner kommune om å drifte Støttepilar, et interkommunalt veilederteam på 
fosterhjemsområdet, hvor Nannestad blir vertskommune. Vedlagt samarbeidsavtale og 
tjenestekjøpsavtale godkjennes. Kommunedirektøren gis myndighet til å gjøre senere 
endringer i tjenestekjøpsavtalen, dog slik at endringene skal ligge innenfor rammen av 
samarbeidsavtalen. 
 

Samarbeidskommunene delegerer myndighet etter barnevernlovens § 4-22 fjerde ledd jf. 
Fosterhjemsforskriften § 7 andre ledd til kommunedirektøren med instruks om å videre 
delegere myndighet til kommunedirektøren i Nannestad (vertskommune). Delegeringen 
gjelder også tilsvarende myndighet i ny barnevernlov kapittel 9, når denne trer i kraft. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Det inngås et vertskommunesamarbeid mellom barneverntjeneste på Øvre Romerike og 
Lunner kommune om å drifte Støttepilar, et interkommunalt veilederteam på 
fosterhjemsområdet, hvor Nannestad blir vertskommune. Vedlagt samarbeidsavtale og 
tjenestekjøpsavtale godkjennes. Kommunedirektøren gis myndighet til å gjøre senere 
endringer i tjenestekjøpsavtalen, dog slik at endringene skal ligge innenfor rammen av 
samarbeidsavtalen. 
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Samarbeidskommunene delegerer myndighet etter barnevernlovens § 4-22 fjerde ledd jf. 
Fosterhjemsforskriften § 7 andre ledd til kommunedirektøren med instruks om å videre 
delegere myndighet til kommunedirektøren i Nannestad (vertskommune). Delegeringen 
gjelder også tilsvarende myndighet i ny barnevernlov kapittel 9, når denne trer i kraft. 
 
 
 
 
 
 

PS 21/159 Avklaringer i forbindelse med revidering av forskrift om motorferdsel på 
vassdrag i Nes kommune 
 

30.11.2021 Formannskapet 
 
Vedtak: 
Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer): 
 
I det videre arbeidet med revidering av lokal forskrift for motorferdsel skal følgende vektlegges:  
- skille mellom vannscooter og annet motordrevet fremkomstmiddel. 
- definere tydelige strekninger hvor ferdsel tillates.  
- vannscooter tillates kun på deler av Glomma/Vorma.  
 
Forskriften skal ha sterke begrensinger når det kommer til hastighet, datoer, tidspunkt på døgnet, 
avstand til land og viktige rekreasjons- og naturområder. 
 
Behandling 
Votering: 
Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 

23.11.2021 Utvalg for teknikk, næring og kultur 
 
Vedtak: 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
I det videre arbeidet med revidering av lokal forskrift for motorferdsel skal følgende vektlegges:  
- skille mellom vannscooter og annet motordrevet fremkomstmiddel. 
- definere tydelige strekninger hvor ferdsel tillates.  
- vannscooter tillates kun på deler av Glomma/Vorma.  
 
Forskriften skal ha sterke begrensinger når det kommer til hastighet, datoer, tidspunkt på døgnet, 
avstand til land og viktige rekreasjons- og naturområder. 
 
Behandling 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for teknikk, næring og kultur - 23.11.2021 - sak 21/123 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
I det videre arbeidet med revidering av lokal forskrift for motorferdsel skal følgende vektlegges:  
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- skille mellom vannscooter og annet motordrevet fremkomstmiddel. 
- definere tydelige strekninger hvor ferdsel tillates.  
- vannscooter tillates kun på deler av Glomma/Vorma.  
 
Forskriften skal ha sterke begrensinger når det kommer til hastighet, datoer, tidspunkt på døgnet, 
avstand til land og viktige rekreasjons- og naturområder. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
I det videre arbeidet med revidering av lokal forskrift for motorferdsel skal følgende vektlegges:  
- skille mellom vannscooter og annet motordrevet fremkomstmiddel. 
- definere tydelige strekninger hvor ferdsel tillates.  
- vannscooter tillates kun på deler av Glomma/Vorma.  
 
Forskriften skal ha sterke begrensinger når det kommer til hastighet, datoer, tidspunkt på døgnet, 
avstand til land og viktige rekreasjons- og naturområder.  
 
 
 
 
 
 


