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PS 20/90 Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte 
25.08.2020 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 
1. Kommunestyrets vedtak av 18.6.2019 vedrørende mulighetsstudie for nytt vannverk ved 
Glomma/Vorma avventes inntil det er avklart om Årnes Vannverk og Nes kommunale vannverk 
vedtar å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg som en del av vannforsyningen for hele Nes 
kommune. 
2. Det forutsettes at rådmannen fortsetter dialogen med Årnes Vannverk med sikte på raskest mulig 
å komme frem til en omforent løsning for vannforsyningen i Nes basert på fortsatt bruk av 
Dragsjøen og ett nytt vannbehandlingsanlegg i Glomma. Det vises i denne sammenheng til 
alternativ 1 i fellesvurderingen fra Nes kommunale vannverk og Årnes Vannverk av 26.08.20. 
3. Det forutsettes at partene avklarer forholdet til Blaker Vannverk SA og Nedre Romerike Vannverk 
som en del av det videre utredningsarbeidet. 
 
 

PS 20/91 Vannforsyningen i Nes kommune - avklaring 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets vedtak (33 stemmer): 
 
1. Kommunestyrets vedtak av 18.6.2019 vedrørende mulighetsstudie for nytt vannverk ved 
Glomma/Vorma avventes inntil det er avklart om Årnes Vannverk og Nes kommunale vannverk 
vedtar å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg som en del av vannforsyningen for hele Nes 
kommune. 
2. Det forutsettes at rådmannen fortsetter dialogen med Årnes Vannverk med sikte på raskest mulig 
å komme frem til en omforent løsning for vannforsyningen i Nes basert på fortsatt bruk av 
Dragsjøen og ett nytt vannbehandlingsanlegg i Glomma. Det vises i denne sammenheng til 
alternativ 1 i fellesvurderingen fra Nes kommunale vannverk og Årnes Vannverk av 26.08.20. 
3. Det forutsettes at partene avklarer forholdet til Blaker Vannverk SA og Nedre Romerike Vannverk 
som en del av det videre utredningsarbeidet. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyrets vedtak av 18.6.2019 vedrørende mulighetsstudie for nytt vannverk ved 
Glomma/Vorma avventes inntil det er avklart om Årnes Vannverk og Nes kommunale 
vannverk vedtar å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg som en del av vannforsyningen for 
hele Nes kommune. 
2. Det forutsettes at rådmannen fortsetter dialogen med Årnes Vannverk med sikte på 
raskest mulig å komme frem til en omforent løsning for vannforsyningen i Nes basert på 
fortsatt bruk av Dragsjøen og ett nytt vannbehandlingsanlegg i Glomma. Det vises i denne 
sammenheng til alternativ 1 i fellesvurderingen fra Nes kommunale vannverk og Årnes 
Vannverk av 26.08.20. 
3. Det forutsettes at partene avklarer forholdet til Blaker Vannverk SA og Nedre Romerike 
Vannverk som en del av det videre utredningsarbeidet. 

 
Representanten Ketil Rønneberg fremmet rådmannens opprinnelige innstilling (punktene 1-3 under) 
med et tilleggsforslag (punkt 4) på vegne av SV/Rødt: 



 
1. Kommunestyrets vedtak av 18.6.2019 vedrørende mulighetsstudie for nytt vannverk ved 

Glomma/Vorma avventes inntil det er avklart om Årnes Vannverk og Nes kommunale 
vannverk vedtar å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg som en del av vannforsyningen 
for hele Nes kommunen. 

2. Inntil alle sider ved vannforsyningen i Rånåsfossområdet er klarlagt, forutsettes at alle 
nye utbyggingsområder i Rånåsfoss-området knyttes til Nes kommunale vannverk sitt 
nett hvor dette er naturlig.  

3. Rådmannen gis fullmakt til å drøfte samarbeidsløsninger med Årnes Vannverk og Nes 
kommunale vannverk for å sikre en helhetlig robust forsyning for hele kommunen 
innenfor gjeldende lover og forskrifter. Rådmannen vil fremme ny sak når dette arbeidet 
er gjennomført. 

4. Rådmannen bes undersøke mulighetene og utfordringene ved bruk av grunnvann som 
vannforsyning i Nes kommune.  
 

Votering: 
 
Punkt 1-3 i repr. Rønnebergs forslag ble satt opp mot formannskapets innstilling. Formannskapets 
innstilling ble vedtatt med 33 stemmer mot 2 (2 SV/R). 
Repr. Rønnebergs punkt 4 fikk 2 stemmer (2 SV/R) og falt. 
 
 

PS 20/92 Mattilsynets vedtak etter tilsyn 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 
1. Videre oppfølging av Mattilsynets vedtak henvises til det pågående arbeid med avklaring av 
fremtidig vannforsyning i hele Nes kommune. Det forutsettes at Mattilsynet holdes løpende 
orientert. 
2. Rådmannen bes fremlegge kostnadsestimat for hva vannledningen mellom Rånåsfoss og Årnes 
vil koste neste gang saken fremmes. 
 
 

PS 20/93 Søknad om kommunal garanti - Nes Ishockeyklubb AIL 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 
1. Nes Ishockeyklubb AIL gis kommunal garanti for lån i Aurskog-Høland Sparebank. Garantien 

gis som selvskyldnerkausjon for et serielån på 1,2 mill. kr over 10 år, med 3 års avdragsfrihet 
(vedlegg 1.) 

2. Det forutsettes at Nes IK orienterer kommunen dersom det oppstår vesentlige avvik fra 
pengestrømsanalysen i vedlegg 3. 

3. Garantien er ugyldig dersom mottakeren av garantien forsto eller burde forstått at den er i strid 
med kommunelovens § 14-19 første ledd første punktum. 

 
 

PS 20/94 Samlet plan for Helse og velferd, oppfølging av politisk sak 
behandlet i juni 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 



Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 
Saken tas til orientering, og vil ligge til grunn for arbeidet videre med handlingsprogram og budsjett 
2021, og økonomiplan 2021-2024. 
Konsulentbruk i kommunen må holdes nede. Konsulenter skal allikevel kunne brukes der ekstern 
tilleggskompetanse er nødvendig. Konsulentbruk i gjeldende sak skal være et tillegg til samarbeidet 
med tillitsvalgte, ledere, og ansatte. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

Saken tas til orientering, og vil ligge til grunn for arbeidet videre med handlingsprogram og 
budsjett 2021, og økonomiplan 2021-2024. 
Konsulentbruk i kommunen må holdes nede. Konsulenter skal allikevel kunne brukes der 
ekstern tilleggskompetanse er nødvendig. Konsulentbruk i gjeldende sak skal være et tillegg 
til samarbeidet med tillitsvalgte, ledere, og ansatte. 

 
Representanten Gro Helene Gulbrandsen fremmet Utvalg for oppvekst, helse og velferds innstilling 
på nytt: 
 

1. Saken tas til orientering, og vil ligge til grunn for arbeidet videre med handlingsprogram 
og budsjett 2021, og økonomiplan 2021-2024. 
2. Nei til konsulentbruk i denne sammenhengen. Involvere de ansatte, ledere og tillitsvalgte i 
planlegging og gjennomføring for å finne potensiale som ligger i nevnte områder. 
3. Rådmannen bes redegjøre for utregninger og tallmateriale, samt hvordan besparelser 
påvirker tjenester til brukerne.  

 
Representanten Tom Fidje (V) var medforslagsstiller på punkt 3.  
 
Votering: 
 
Punkt 1 i repr. Gulbrandsens forslag fikk 2 stemmer (2 SV/R) og falt. 
Punkt 2 i repr. Gulbrandsens forslag fikk 6 stemmer (2 SV/R, 4 H) og falt. 
Repr. Gulbrandsens og Fidjes punkt 3 fikk 15 stemmer (2 SV/R, 4 H, 4 FRP, 2 MDG, 1 V, 1 KRF, 1 
TSL) og falt. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

PS 20/95 Planstrategi for Nes 2020-2023, vedtak 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 
1. I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 vedtar kommunestyret Planstrategi for Nes 2020-2023 
datert 18.8.2020. 
2. Helhetlig strategi for utbygging av bredbånd og bedring av mobildekningen i Nes startes opp i 
2020. 
3. Følgende prioriterte bærekraftsmål fra FN tas inn i Planstrategi for Nes 2020-2023: 
a) Mål 7 «ren energi til alle»: for å synliggjøre kommunens produksjon og 
videreutvikling av fornybar energi (i regi Akershus Energi). 
b) Mål 8 «ansvarlig forbruk og produksjon»: for å forankre kommunens ambisjoner 
for sirkulær avfallshåndtering på Esval. 



c) Mål 15 «livet på land»: for å løfte kommunens arbeid for bevaring av naturmangfold og 
økosystemer. 
4. Figur 1 byttes ut med en oppdatert illustrasjon av bærekraftsmålene som synliggjør hvordan de 
bygger på hverandre. Prioriterte bærekraftsmål fremheves ved å gjøre 
symbolene større, tone ned øvrige symboler, eller begge deler. 
 
Eksempel på egnet illustrasjon: 

 
 
 
 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 vedtar kommunestyret Planstrategi for Nes 
2020-2023 datert 18.8.2020. 
2. Helhetlig strategi for utbygging av bredbånd og bedring av mobildekningen i Nes startes 
opp i 2020. 
3. Følgende prioriterte bærekraftsmål fra FN tas inn i Planstrategi for Nes 2020-2023: 
a) Mål 7 «ren energi til alle»: for å synliggjøre kommunens produksjon og 
videreutvikling av fornybar energi (i regi Akershus Energi). 
b) Mål 8 «ansvarlig forbruk og produksjon»: for å forankre kommunens ambisjoner 
for sirkulær avfallshåndtering på Esval. 
c) Mål 15 «livet på land»: for å løfte kommunens arbeid for bevaring av naturmangfold og 
økosystemer. 
4. Figur 1 byttes ut med en oppdatert illustrasjon av bærekraftsmålene som synliggjør 
hvordan de bygger på hverandre. Prioriterte bærekraftsmål fremheves ved å gjøre 
symbolene større, tone ned øvrige symboler, eller begge deler. 
 
Eksempel på egnet illustrasjon: 



 
 
Representanten Tom Fidje fremmet Venstres forslag fra behandlingen i Utvalg for oppvekst, helse 
og velferd som tilleggsforslag: 
 

• Kommunedelplan for klima, energi og miljø utvides til å omhandle mål og tiltak for å sikre 
arealnøytralitet og styrket vern av biologisk mangfold. Eventuelt vurderer man å opprette en 
egen kommunedelplan for biologisk mangfold.  
• Behov for egen kommunedelplan for samferdsel vurderes. 

 
Votering: 
 
Repr. Fidjes forslag fikk 1 stemme (1 V) og falt. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

PS 20/96 Kommuneplanen, prosess for rullering 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 

1. Formannskapet oppnevnes som kommuneplanutvalg. 
2. Rådmannen fremmer sak med forslag til planprogram 1. kvartal 2021. Problemstillinger 

knyttet til utarbeidelsen av planprogrammet forelegges kommuneplanutvalget i møter utover 
høsten 2020. 

 
 

PS 20/97 Høring - regional planstrategi for Viken 2020-2024 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 
Arbeidet med revidering av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus må prioriteres 
først. Det bes videre om at omfanget av de tre regionale planene som foreslås utarbeidet begrenses 
og at hensynet til regionale forskjeller og fortrinn konkretiseres og vektlegges i arbeidet.  
 
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen. 
 
 



PS 20/98 Høringsuttalelse til Kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets vedtak (24 stemmer): 
 

1. Nes kommune er positive til at det er utarbeidet et register over Kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse (KULA). Dette kan være med på å skape forutsigbarhet i forvaltning av 
viktige kulturlandskap.  
 

2. Nes kommune har vurdert de to landskapene som er foreslått i Nes, Vormadalen og 
Nestangen. Vi har ingen merknader til avgrensing av området Vormadalen. Området for 
Nestangen bør avgrenses i den skogkledte ravina nord for garden Bjørk. 
 

3. Det er pågående prosesser med utvikling/utbygging innenfor de foreslåtte områdene som 
potensielt kan være i konflikt med ivaretakelse av landskapene. Dette gjelder i hovedsak 
videreutvikling av Esval miljøpark og etablering av ny E16. Begge prosessene er en ønsket 
utvikling fra kommunen, og avveining av hensyn må tas i den enkelte prosess. 
 

4. Nes kommune oppfordrer Riksantikvaren til å etablere økonomiske virkemidler for KULA-
områdene som kan være med på å ivareta landskapene og utvikle aktivitet innenfor dem.    

 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Nes kommune er positive til at det er utarbeidet et register over Kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse (KULA). Dette kan være med på å skape forutsigbarhet i 
forvaltning av viktige kulturlandskap.  
 

2. Nes kommune har vurdert de to landskapene som er foreslått i Nes, Vormadalen og 
Nestangen. Vi har ingen merknader til avgrensing av området Vormadalen. Området for 
Nestangen bør avgrenses i den skogkledte ravina nord for garden Bjørk. 
 

3. Det er pågående prosesser med utvikling/utbygging innenfor de foreslåtte områdene 
som potensielt kan være i konflikt med ivaretakelse av landskapene. Dette gjelder i 
hovedsak videreutvikling av Esval miljøpark og etablering av ny E16. Begge prosessene 
er en ønsket utvikling fra kommunen, og avveining av hensyn må tas i den enkelte 
prosess. 
 

4. Nes kommune oppfordrer Riksantikvaren til å etablere økonomiske virkemidler for 
KULA-områdene som kan være med på å ivareta landskapene og utvikle aktivitet 
innenfor dem.    

 
Representanten Øystein Seland fremmet følgende alternative forslag på vegne av Høyre: 
 

1. Nes kommune vil motsette seg at store deler av kommunen defineres som 
«Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse» (KULA). Dette begrunnes med at statlige 
og regionale myndigheter etter dette gis ytterligere innsigelsesmuligheter overfor 
kommunale planforslag – det vises til Klima- og miljødepartementets rundskriv T-2/16 – 
revidert oktober 2019. Dette innebærer nok en svekkelse av det lokale selvstyret – stikk i 
strid med sentrale signaler om det motsatte. 
2. Det er pågående prosesser med utvikling/utbygging innenfor de foreslåtte områdene, som 
potensielt kan være i konflikt med ivaretakelse av landskapene. Dette gjelder blant annet 



bygging av ny E-16. Disse prosessene representerer en ønsket utvikling fra kommunens 
side. 
3. Nes kommune har egen kulturminneplan med vedtatte hensynssoner. Sammen med 
kommuneplanen og andre lokale planer, anser Nes kommune disse som tilstrekkelige 
styringsverktøy for å ivareta bygdas flotte kulturlandskap. 

Votering: 
 
Repr. Selands forslag ble satt opp mot formannskapets innstilling. Repr. Selands forslag fikk 11 
stemmer (4 H, 4 FRP, 1 AP – Skolbekken, 1 TSL, 1 V) og falt; formannskapets innstilling ble vedtatt 
med 24 stemmer. 
 
 

PS 20/99 Status kommunens næringsfond 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 
Rådmannen bes fremme sak om forslag til reviderte vedtekter for bundet næringsfond innen 
utgangen av 2020. Tidspunkt for fordeling av midler fra fondet vurderes i nevnte sak. 
For 2020 vil kommunens arbeid rettes inn mot fordeling av krisemidler fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (se egen sak). 
Rådmannen bes fremme sak om forslag til reviderte vedtekter for ubundet næringsfond innen 
utgangen av 2020. Fondet tilføres nye midler – fortrinnsvis fra kommunens 
konsesjonskraftinntekter. 
Deler av det ubundne næringsfondet kan brukes til kommunens satsning på Esval (Greenlab). 
Rådmannen bes fremme ny sak før midlene tas i bruk. 
Det skal være mulig å søke lån av Næringsfondet når det er bygd opp over tid. 
Det skal lages kriterier for utlån. Kriterier som må vurderes er størrelse på beløp og hvilken 
virksomhet det skal kunne gjelde. 
Målgruppen skal være mindre gründerbedrifter. 
 
 

PS 20/100 Kvalitetsmelding skoleåret 19-20 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 
Kvalitetsmelding for grunnskolen i Nes 2019-2020 vedtas. 
Med utgangspunkt i kvalitetsmelding 2019-2020 vil følgende fokusområder være sentrale for 
skoleåret 2020/2021: 
1. Et godt læringsmiljø og redusere mobbing i skolen ved blant annet å delta i nasjonalt 
læringsmiljøprosjekt sammen med Læringsmiljøsenteret, Nasjonalt senter for læringsmiljø og 
atferdsforskning. 
2. Grunnleggende ferdigheter (regning og digitale ferdigheter) 
3. Sikre nok ressurser slik at lærertettheten tilfredsstiller nasjonal lærernorm 
4. Sikre nok ressurser slik at spesialundervisning som hovedregel ikke utgår ved lærerfravær.  
5. Rådmannen bes følge opp punkter satt av hvert enkelt SMU høsten 2019, be skolene evaluere 
disse og rapportere  hvilke tre hovedpunkter de skal jobbe inneværende skoleår for å nærme seg 
nullvisjonsmålet. Alle skolenes hovedpunkter legges frem for hovedutvalget som orienteringssak på 
første møte i 2021. 
 
 



PS 20/101 Vedtak av samarbeidsavtale for Osloregionen 
interkommunalt politisk råd 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 
Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd (vedlegg 1) vedtas.  
 
Nes kommunes tilslutning til samarbeidsavtalen forutsetter at det i den videre prosessen ikke 
oppstår endringer som gjør at hensikten med samarbeidet eller antallet medfinansiører endres 
vesentlig. 
 
 

PS 20/102 Avvikling av arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (ARØ) 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 

1. Arbeidsgiverkontrollen oppløses fra 01.11.2020 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta sluttoppgjør 

 

PS 20/103 Lokale retningslinjer for barnehagene i Nes 2021 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets vedtak (18 stemmer): 
 
Lokale retningslinjer for de private barnehager i Nes kommune vedtas i sin helhet.  Retningslinjene 
gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2021.  
Rådmannen gis fullmakt til å redigere retningslinjene som følge av eventuelle endringer i lov eller 
forskrift. 
 
 
Behandling: 
 
Representanten Erlend Helle erklærte seg inhabil i saken, og den ble behandlet med 34 
representanter. 
 
Forslag: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

Nes kommune opprettholder dagens modell med tre tellepunkter. 
 
Representanten Ole Andreas Sørli-Sidselssønn fremmet rådmannens opprinnelige innstilling og 
følgende tilleggsforslag på vegne av Venstre: 
 

Lokale retningslinjer for de private barnehager i Nes kommune vedtas i sin helhet.  
Retningslinjene gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2021.  
Rådmannen gis fullmakt til å redigere retningslinjene som følge av eventuelle endringer i lov 
eller forskrift. 

 



Utvalg for oppvekst, helse og velferd orienteres ved starten av hvert barnehageår om 

konsekvenser av tellepunktordninga med hensyn til kommunen, barnehagene og foresatte.   

Votering: 
 
Repr. Sørli-Sidselssønns forslag, første del – tilsvarende rådmannens opprinnelige innstilling – ble  
satt opp mot formannskapets innstilling. Repr. Sørli-Sidselssønns forslag fikk 18 stemmer (8 SP, 4 
H, 2 FRP – repr. Aavik og Bue, 2 MDG, 1 TSL, 1 V) og ble vedtatt mot 16 stemmer (11 AP, 2 FRP – 
repr. Gustavsen og Nyhus, 2 SV/R, 1 KRF). 
 
Repr. Sørli-Sidselssønns tilleggsforslag fikk 6 stemmer (4 FRP, 1 TSL, 1 V) og falt. 
 
 

PS 20/104 Sykefraværsrapportering 2. kvartal 2020 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 
Sykefraværsrapportering 2. kvartal 2020 tas til orientering 
 
 

PS 20/105 Eierstyring - representantskapsmøte Romerike revisjon 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 
Kommunens representant bes medvirke til at styrets forslag vedtas i sak 5. 
 
I sak 6 støttes styrets innstilling med følgende endring i § 7:  
 

Setningen «Det variable tilskuddet fastsettes etter folketall i kommunene og skal revideres 
hvert år med bakgrunn i endringer i folketallet pr. 1.1 året før budsjettåret.» endres til «Det 
variable tilskuddet fordeles mellom deltakerne etter folketall i kommunene per 1.1. året før 
budsjettåret.» 

 
I øvrige saker stiller representanten med åpent mandat. 
 
Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og 
som formannskapet ikke har tatt stilling til. 
 
 

PS 20/106 Ekstraordinært kommunalt næringsfond - Regjeringens 
krisepakke fase 3 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 
Kommunens representant bes medvirke til at styrets forslag vedtas i sak 5. 
 
I sak 6 støttes styrets innstilling med følgende endring i § 7:  
 



Setningen «Det variable tilskuddet fastsettes etter folketall i kommunene og skal revideres 
hvert år med bakgrunn i endringer i folketallet pr. 1.1 året før budsjettåret.» endres til «Det 
variable tilskuddet fordeles mellom deltakerne etter folketall i kommunene per 1.1. året før 
budsjettåret.» 

 
I øvrige saker stiller representanten med åpent mandat. 
 
Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og 
som formannskapet ikke har tatt stilling til. 
 
 

PS 20/107 Statliggjøring av kemnerfunksjonen 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 

1. Saken tas til orientering. 

2. Ullensaker, Nes og Gjerdrum interkommunale samarbeid om en felles kemnerfunksjon 
vedtas oppløst fra 01.11.2020.  

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om et administrativt vertskommunesamarbeid jf. 

kommunelovens § 20-2 med Eidsvoll kommune innenfor rammen av maksimalt 1 årsverk.   

 

PS 20/108 Valg av forliksrådsmedlemmer 2021-2025 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 
Som forliksråd for perioden 2021-2025 velges: 
 
Faste medlemmer: 
1. Dag Tveter  
2. Heidi Sann 
3. Odd Hagen 
Varamedlemmer: 
1. Kjell Jevne 
2. Kari Engh Nyjordet 
3. Marianne Myhrvold Grimsmo 
 
Som leder av forliksrådet for perioden velges:  
Dag Tveter 
 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Valgkomiteens innstilling: 
 

Som forliksråd for perioden 2021-2025 velges: 
 
Faste medlemmer: 
1. Dag Tveter  
2. Heidi Sann 



3. Odd Hagen 
Varamedlemmer: 
1. Kjell Jevne 
2. Kari Engh Nyjordet 
3. Marianne Myhrvold Grimsmo 
 
Som leder av forliksrådet for perioden velges:  
Dag Tveter 

 
Votering: 
 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

PS 20/109 Søknad om midlertidig fritak fra verv som medlem av 
Utvalg for teknikk, næring og kultur - Yngvil S. Thomassen 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 
Yngvil Samuelsberg Thomassens søknad om fritak fra verv i Utvalg for teknikk, næring og kultur for 
ett år innvilges. Settemedlem for fritaksperioden er Johnny Derås. 
 
 

PS 20/110 Referater til kommunestyrets møte 22.09.2020 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyret tok referatene til orientering. 
 
 

PS 20/112 Godtgjøring av Ungdomsrådet 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 

a) Alle rådsmedlemmer godtgjøres med samme sats for møtegodtgjøring som medlemmene i 
de to andre rådene (rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet). 

b) Møteleder; leder eller nestleder av ungdomsrådet får dobbel møtegodtgjøring.  
c) Vedtaket innarbeides i godtgjøringsreglementet for politikere i Nes 

 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

d) Alle rådsmedlemmer godtgjøres med samme sats for møtegodtgjøring som medlemmene i 
de to andre rådene (rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet). 

e) Møteleder; leder eller nestleder av ungdomsrådet får dobbel møtegodtgjøring.  
f) Vedtaket innarbeides i godtgjøringsreglementet for politikere i Nes 

 



Votering: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

PS 20/113 Interpellasjon fra Kristelig folkeparti - Fare for 
koronasmitte på overfylte tog og busser 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Ingen vedtak ble fattet i saken. 
Repr. Hagens spørsmål og ordførerens svar: 
 
Odd Hagens spørsmål: 
 
Etter sommerferien har det vært mye oppmerksomhet rundt tettpakkede skolebusser og tog. Dette 
har igjen skapt bekymring hos mange for at det lett kan føre til smitteutbrudd. Ikke minst foreldre og 
besteforeldre til skole-elever ser på dette som en stor fare.  
Selv om det er mangel på kapasitet når alle skal på skole eller jobb, må det være mulig å finne tiltak 
som kan begrense mulighetene for smitte. 
Hva har kommunen gjort – eller vil gjøre - for å bedre på denne bekymringsfulle situasjonen? 
 
Ordførerens svar: 
 
Nes kommune har, under Covid-19, både før og etter sommerferien, hatt dialog med Ruter om fulle 
bussavganger på enkelte strekninger i Nes kommune. Vår dialog med Ruter viser følgende om 
utfordringen og hva som vil være aktuelle tiltak: 
 
I Nes har vi tre ruter der det oppleves å være for fulle busser enkelte dager/avganger: 
- Rute 455. Rånåsfoss – Årnes om morgenen. Gjelder elever fra både u-skole og VGS 
- Rute 450. Jessheim – Årnes begge veier. Gjelder i hovedsak elever fra videregående skole 
- Rute 3634 Neskollen – Opaker. Gjelder elever u-skole (Kommunen et innspill til Ruter om at 
bussen som går 4 min før kjører innom Neskollen for å plukke opp elever der. Ruter har endret 
praksis etter vårt innspill) 
 
Ruter har videre sagt at de ikke vil kunne sette inn ekstra busser/materiell for å kompensere for 
redusert kapasitet under Covid -19, så hovedtiltakene har siden skolene gjenåpnet i april vært å 
veilede elever/foresatte til følgende: 
- Fortsatt å oppfordre elevene om ikke reise kollektivt. 
- Elevene må velge andre alternativer hvis mulig (sykkel, evt bli kjørt)  
- Elever må i større grad ta bussen som går før (om morgenen) eller etter (etter skolen) hvis siste 
bussen før skolestart/etter skoletid er for full, der det er flere avganger. 
 
Fylkeskommunen har i møte med rådmenn/kommuneoverleger i Viken uke 36 presisert følgende 
om skoleskyss: 
- For reise under en time – en meters-regelen gjelder ikke 
- På rene skolebusser – bruk av alle sitteplasser og ståplasser vurderes akseptabelt 
- Passasjerene har et selvstendig ansvar for antallsbegrensning 
 
Status per 21.09.20 viser at utfordringsbildet har hatt en positiv utvikling siden skolestart august 
2020 og det meldes om stadig færre avganger med for fulle busser. 
  
 



PS 20/114 Interpellasjon fra Fremskrittspartiet - Utvikling og salg av 
kommunal eiendom på Runni 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Det ble ikke fattet noe vedtak i saken. 
Repr. Nyhus’ spørsmål og ordførerens svar: 
 
Repr. Nyhus’ spørsmål: 
 
1. Hva er status i sak som gjelder utvikling og salg av kommunal eiendom på Runni? 
2. Hva er gjort siden kommunestyret fattet vedtak i april i år, og hva planlegges gjennomført 

resten av 2020? 
3. Er det en realistisk at vedtatt tidsramme (oppstart høst 2021) kan overholdes? 
4. Hva skal eventuelt til for å sikre fortgang i denne saken? 
 
Ordførerens svar: 
 
1. Hva er status i sak som gjelder utvikling og salg av kommunal eiendom på Runni? 
Arbeid med utvikling av Runni, i samsvar med politisk vedtak, pågår (ref.  KST- sak 20/21, vedtatt 
21. april 2020).  
Vedtaket innebærer at Nes kommune skal selge Runnivegen 15 først, med en påheftet forpliktelse 
(klausulering) om å bygge omsorgsboliger som skal ferdigstilles innen et avtalt tidspunkt. Den valgte 
modellen, modell 2, krever at vi i forkant må ta stilling til følgende: 
• Skal kommunen kjøpe tilbake omsorgsboligene til en avtalt pris 
• Skal kjøper selge boligene til brukerne eller andre private aktører 
• Skal kjøper beholde boligene og leie ut omsorgsboligene til innbyggere som trenger slik 
bolig.  
 
En kombinasjon av disse alternativene er også en mulighet.  Dette er noe av det som må 
konkretiseres før vi kan gå videre med salget. Konkretiseringene gjelder de 30 boligene med 
målgruppe personer med demens, men også øvrige omsorgsboliger som skal bygges på 
Runnivegen 15.   
I tillegg til avklaring av eierform, må det også utarbeides nærmere spesifikasjoner knyttet til 
utforming av selve boligene, samt fellesarealer. Når det gjelder utforming og kvaliteter ved 
boenheter, inne- og utemiljø, vil Husbankens retningslinjer og anbefalinger for denne type boliger i 
stor grad være førende. Fleksible, tilgjengelige og robuste løsninger må ligge til grunn for de valg 
som tas. Det vil bli fremmet egen politisk sak om avklaring av ovennevnte.  
Reguleringsplanen for Runni har ligget ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 9. september. 
Administrasjonen vil nå gå gjennom innkomne høringsuttalelser og vurdere hvilke endringer som 
skal gjøres i forbindelse med sluttbehandling. Som del av dette arbeidet må det vurderes om det 
skal gjøres endringer i andelen omsorgsboliger på området. Administrasjonen vil også vurdere om 
det bør gjøres ytterligere endringer for å gjøre reguleringsplanen mer robust i forhold til trinnvis 
utvikling av området.  Finansiering av infrastruktur er en del av denne problemstillingen. 
 
2. Hva er gjort siden kommunestyret fattet vedtak i april i år, og hva planlegges gjennomført resten 
av 2020? 
Det er arbeidet med hvordan salget kan utføres innenfor gjeldende regelverk. Herunder er det 
innhentet erfaringer fra en annen kommune som har utviklet og solgt en eiendom påheftet 
klausulering. Videre er det innhentet en verdivurdering av selve eiendommen. Det arbeides nå med 
konkurransedokumenter for innhenting av næringsmegler. Tilbudsforespørsel sendes ut i 
begynnelsen av oktober.  
Før årsskiftet vil arbeidet med konkretiseringer vedr omsorgsboliger herunder politisk behandling, 
samt forberedelser til salg pågå. Administrasjonen har en målsetning om at eiendommen kan 
legges ut på salg så raskt som mulig i etterkant av dette. Dette vil konkretiseres i nevnte politiske 
sak. 
 
3. Er det en realistisk at vedtatt tidsramme (oppstart høst 2021) kan overholdes? 



Tidsrammen er krevende, men det avhenger av hva som ligger i begrepet «oppstart».  Det er ikke 
realistisk at det er startet opp fysisk arbeid med de konkrete boligene. Tidsplan må vurderes 
nærmere i forbindelse med utarbeidelse av rammene for salg av eiendommen. I dette arbeidet vil 
det også være nødvendig å orientere Formannskapet.   
 
4. Hva skal eventuelt til for å sikre fortgang i denne saken?  
Utbygging av omsorgsboliger er en sentral bestilling til administrasjonen ref. vedtatt budsjett og 
økonomiplan. Dette er i dag ikke satt av midler til dette i driftsbudsjettet. Dette innenfor et område 
som vi ikke har jobbet tidligere og mangler kompetanse.   
 
 

PS 20/115 Muntlig spørretid i kommunestyrets møte 22.09.2020 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2020 
 
Repr. Rønoldtangens spørsmål og ordførerens svar: 
 
Repr. Rønoldtangens spørsmål: 
 
1. Har ØRIK innkjøpsavtaler for «bagatellmessige innkjøp», for eksempel dagligvarer til 
barnehager, skoler og institusjoner?  
2. Hvis ja på forrige spørsmål – hva er handlingsrommet kommunen har når det gjelder innkjøp 
under terskelverdien på 100.000 ekskl. mva.? 
3. Hvordan utnytter de som foretar innkjøp på vegne av kommunen eventuelt det 
handlingsrommet som foreligger? 
4. Hvilken kontroll har Nes kommune når det gjelder inngåtte avtaler, uavhengig av om de blir 
inngått lokalt eller av ØRIK - blir avtalene fulgt opp, slik at det ikke betales for anskaffelser som ikke 
lenger er relevante for kommunen? 
 
Ordførerens svar: 
 
1. Har ØRIK innskjøpsavtaler for «bagatellmessige innkjøp», for eksempel daglivarer til barnehager, 
skoler og institusjoner? 
 
Svar: Nei. Bagatellmessige innkjøp er ikke et begrep i Lov om offentlige anskaffelser.  Verdien på 
innkjøp av en spesiell kategori, f.eks. dagligvarer, måles gjennom hele kontraktsperioden (normalt 4 
år, dvs. 2+1+1 som er maksimal lengde på en rammeavtale). Dersom verdien samlet sett for hele 
kommunen, over hele kontraktsperioden utgjør mer enn 100.000 kr må det gjennomføres en 
konkurranse i markedet for totalvolum for hele perioden.  
 
Dersom rammeleverandøren ikke kan levere det produktet vi ønsker når vi har behov for det, kan vi 
handle utenfor avtalen, dvs. lokalt. Dette må i så fall dokumenteres  
 
 
2. Hvis ja på forrige spørsmål – hva er handlingsrommet kommunen har når det gjelder innkjøp 
under terskelverdien på 100.000 eks mva? 
 
Svar: Handlingsrommet er meget snevert. Dette innebærer at kommunen som hovedregel, med 
svært få unntak, skal kjøre konkurranse, dvs. innhente pris fra minimum tre leverandører (dersom 
dette finnes på markedet). 
 
ØRIK deler opp en stor del av sine anskaffelser på en slik måte at lokalt næringsliv har mulighet til å 
konkurrere/levere. Vi har derfor lokale leverandører på flere områder. 
 
 
3. Hvordan utnytter de som foretar innkjøp på vegne av kommunen eventuelt det handlingsrommet 
som foreligger? 
 



Svar: Handlingsrommet er i stor grad knyttet til unntakstilfellene. Det følger av veileder til reglene 
om offentlige anskaffelser: 
 
Anskaffelser med en anslått verdi under 100.000 kroner ekskl. mva. er unntatt fra 
anskaffelsesregelverket, jf. anskaffelsesloven § 2. Ved slike anskaffelser er det likevel viktig at 
oppdragsgiveren opptrer ansvarlig, slik at alle har tillit til at det offentlige gjennomfører alle 
anskaffelser på en hensiktsmessig måte, og sikrer konkurranse og effektiv ressursutnyttelse. 
Oppdragsgiveren bør ha gode internrutiner og god økonomistyring som ivaretar dette. Det kan være 
fornuftig for oppdragsgiveren å hente inn tilbud fra flere leverandører for å sikre effektiv ressursbruk 
og motvirke korrupsjon. 
  
 
4. Hvilken kontroll har Nes kommune når det gjelder inngåtte avtaler, uavhengig av om de blir 
inngått lokalt eller av ØRIK – blir avtalene fulgt opp, slik at det ikke betales for anskaffelser som ikke 
lenger er relevant for kommunen? 
Svar: 
Kommunen anskaffer ikke produkter som ikke er relevante, og vi betaler ikke for produkter/tjenester 
vi ikke benytter. Hvis dette forekommer må vi få informasjon. 
Per i dag er vi avhengige av at de enkelte innkjøpere har god kontraktsetterlevelse, da vi p.t har for 
få ressurser til systematisk oppfølging sentralt. Når svikt oppdages gir vi beskjed om dette til aktuell 
kommunalsjef.  
Innkjøpsrådgiver (50 % stilling) gir råd og veiledning i regelverket, men kjøp utenfor avtalen kan 
være tidkrevende og vanskelig å oppdage. 
Romerike Revisjon gjennomfører i disse dager en etterlevelsesrevisjon vedrørende lov om offentlige 
anskaffelse. Revisjonen har kontrollerer om det foreligger avtaler til grunn for en rekke anskaffelser 
foretatt i Nes kommunens driftsregnskap for perioden januar – desember 2019. Når denne 
rapporten foreligger vil vi kunne gi et bedre svar på dette spørsmålet. 
Dette er for øvrig et område der vi vil etablere nye rutiner som skal legges inn i TQM. Her vil det 
også bli mulig å registrere avvik på området. 
 
 

 


