
 

 

Nesodden kommune Møteprotokoll 

 

 
 

 

Utvalg Møtedato Møtetid Møtested 

Kommunestyret 26.11.2015 Kl 16:15 - 20:35 Tangenten, 

Ungdomsarena 

 

 

Medlemmer: Parti 

Forsland, Cathrine Kjenner AP 

Frønes, Tone AP 

Giske, Johannes Dalen AP 

Jessen, Liv AP 

Mostafa, Abobakar Rashid – tiltrådte 16.25 AP 

Sandberg, Nina AP 

Thune, Finn Henrik AP 

Wickholm, Truls AP 

Haldorsen, Nils Arne FRP 

Marseth, Johannes FRP 

Adland, Erik H 

Belsten, Elisabeth H 

Bertelsen, Jørn G. H 

Fahre, Beate H 

Lindberg, Tor H 

Sætre, Torbjørn H 

Korsmoe, Henning KRF 

Hautala, Kaisa Ramona MDG 

Solum, Øyvind MDG 

Sæbjørnsen, Vidar – tiltrådte 16.40 MDG 

Warsinska-Varsi, Maria Fuglevaag MDG 

Christensen, Geir R 

Myhre, Kjellaug – fra kl. 19.05 R 

Behrens, Claudia SV 

Hellstrøm, Torhild Irene SV 

Holm, Christian Hintze SV 

Apenes, Martin Ørnes – tiltrådte 16.20 V 

 

Varamedlemmer:  Parti 

Halbakken, Ingrid – tiltrådte 16.30 AP 

Svendsrud, Helene H 

Ford, Lily Agnes Kolltveit – til 19.05 R 

Skjæret, Ola SV 

 

Forfall: Parti 
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Amundsen, Thor Ivar Bratli H 

Holm, Ida Marie SV 

Smørås, Anne Berit V 

 

 

Tilstede fra administrasjonen:  
Rådmann Geir Grimstad, stabssjef Arve Ruud, kommunalsjef Anita Nilsen, kommunalsjef 
Jorunn Lunde Jenssen, kommunalsjef Anne Dybevold, virksomhetsleder Reidun Isachsen og 
formannskapssekretær Monika Jørgenvaag. 
 

 

Innkalling: 
Innkallingen ble godkjent 

Dagsorden: 
Dagsorden ble godkjent med følgende endring: Sak 133/15 Bygging av ny barnehage på 
Fjellstrand utsettes og behandles sammen med budsjett. Sak 128/15 og 129/15 drøftes 
under ett.  
 
Claudia Behrens og Geir Christensen hadde merknader til at det ikke ble gitt adgang til 
spørsmål fra innbygger.  
Ordfører viste til at ihht kommunestyrets reglement skal spørsmål være sendt ordfører 
innen kl. 10.00 to dager før møtet.  

Forslag til kjøreplan for møtet ble godkjent med merknad fra Henning Korsmoe til varsling av 
taletid underveis i innleggene.   

Orienteringer: 
Tilslutt i møtet orienterte rådmannen om at Granås sykehjem stenger sin virksomhet og at 
det må finnes plasser til pasientene fra Nesodden som nå bor der. Det er ingen ledige plasser 
i andre kommuner i nærheten. Det vil derfor bli åpnet nødvendig antall plasser på 
Nesoddtunet, noe som er en budsjettmessig utfordring.  

 

 
 

Saksnr. Sakstittel  

126/15 Godkjenning av møteprotokoll  

127/15 FIKS - årsregnskap og årsberetning  

128/15 Trafikksikkerhetsplan 2015-2018  

129/15 Aksjon skolevei 2016  

130/15 Søknad om ekstraordinært kapitaltilskudd 2015 fra 

Ellingstad barnehage AS 

 

131/15 OPS - Prosjekt - godkjenning - omsorgsboliger  

132/15 Vintervedlikehold private veier  

133/15 Bygging av ny barnehage på Fjellstrand  

134/15 Folkehelseplan 2015-2019 med kunnskapsdokument  

135/15 Avtale mellom Nesodden kommune og VEAS om 

overføring av avløpsvann 

 

136/15 Utarbeidelse av kommunal planstrategi 2016-2020  
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137/15 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - 

høringsuttalelse 

 

138/15 Forslag til frivillighetsstrategi sendes på høring  

139/15 Samarbeidsavtale mellom Nesodden kulturråd og 

Nesodden kommune 

 

141/15 Endring i "Forskrift om tømming av slamavskillere og tette 

tanker i Nesodden kommune 

 

142/15 Revidert kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer  

143/15 Reklamerettigheter, Nesoddbanen (Berger skole)  

144/15 Digitaliseringsstrategi for IKT Follo 2015 - 2018  

145/15 Ordfører - valg som kommunens representant til 

"representantskapet" i interkommunale selskaper 

 

146/15 Interpellasjoner  

002/15 Interpellasjon til kommunestyremøtet 26. november fra 

Rødt - vedr TISA 

 

 

 

Nina Sandberg 

Ordfører  

       Monika Jørgenvaag 

       Formannskapssekretær  
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126/15: Godkjenning av møteprotokoll  
 

Møteprotokoll fra forrige møte godkjennes. 
 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Christian Holm hadde merknad til at møteprotokollen ble sent ferdig. Den bør være 
tilgjengelig i løpet av mandagen.  

Møteprotokollen fra 22.10.2015 ble godkjent med ovennevnte merknad.  

 

KST- 126/15VEDTAK: 

Møteprotokoll fra forrige møte godkjennes. 
 

 

 

 

127/15: FIKS - årsregnskap og årsberetning 

 

Innstilling: 
Kommunestyret tar årsregnskap og årsberetning 2014 til etterretning. 
 
 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

KST- 127/15VEDTAK: 

Kommunestyret tar årsregnskap og årsberetning 2014 til etterretning. 

 

 

 

 

128/15: Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 

 

Innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-4 vedtas «Trafikksikkerhetsplan for Nesodden 
kommune 2015-2018».  
 

 

BEHANDLING I PLAN- OG TEKNIKKUTVALGET 

10.11.2015 
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Claudia Behrens(SV) fremmet følgende forslag:  
3.1, s. 10 Beskrivelsen av private veier villeder og bør presiseres. Som det står nå gir det 
inntrykk at de øvrige 130 km private veier ikke er åpne for allmen ferdsel. Dette er helt feil.  
Forslag til vedtak til ny tekst: 
"De øvrige 127 km private veier har variende funksjon og standard. (Stryk nåværende siste 
setning «Det finnes (…)» 
  
Følger protokollen: 
"3.2.1, rett teksten, første avsnitt, første setning «og samtlige av alle». Stryk enten 
«samtlige» eller «av alle» 
Skrivefeil s. 22, pkt 2. fjern punktet i første setning og skrive handlingsplan med liten «h».  
s. 25, trafikanttelling. Skriv Kiwi uten p" 
 4.5, andre avsnitt. Rett første setning og har derfor ingen gjennomgangstrafikk." 
 
 
Tillegg 4.5: 
Under Frisklivskoordinator (?) 
- Gjennomføre årlige informasjonskampanjer om refleksbruk og bruk av lys på sykkel, 
rullestol og lignende kjøretøy (gjerne i samarbeid med skolene, særlig videregående 
skole/vellene/frivilligheten/lokale og sosiale media) 
Under Vel og veilag, huseiere 
- Bistå med vurdering av trafikksikkerhetstiltak (dette bør bli et permanent tilbud til vellene) 
 
 
Votering: 
SV endringsforslag/tilleggsforslag: 3.1 ny tekst, 4.5 første setning under Frisklivskoordinator 
og setning under Vel og veilag ble enstemmig vedtatt. 

MdG fremmet følgene tilleggsforslag: " - ekstra strekpunkt side 25 
-andre strekninger langs fylkes- og hovedveier uten gang- og sykkelstier, bolig- og 
sentrumsområder, eller andre trafikkfarlige områder." 
 
Votering: Forslaget fra MDG ble enstemmig vedtatt 

Voigt-Hanssen Gaute (V) fremmet følgende forslag: "Det bør  alltid vurderes midlertidig tiltak 
i påvente av ferdigstilling av reguleringsplaner." 
 
Votering: Forlaget fra Venstre ble enstemmig vedtatt. 

 

PT- 005/15VEDTAK: 

Innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-4 vedtas «Trafikksikkerhetsplan for Nesodden 
kommune 2015-2018».  
med følgende endinger/tillegg: 
3.1, s.10: -De øvrige 127 km private veier har varierende funksjon og standard. (Stryk 
nåværende siste setning «Det finnes (…)» 

Under Frisklivskoordinator: 
- Gjennomføre årlige informasjonskampanjer om refleksbruk og bruk av lys på sykkel, 
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rullestol og lignende kjøretøy (gjerne i samarbeid med skolene, særlig videregående 
skole/vellene/frivilligheten/lokale og sosiale media) 
 
Under Vel og veilag, huseiere: 
- Bistå med vurdering av trafikksikkerhetstiltak (dette bør bli et permanent tilbud til vellene) 
" - ekstra strekpunkt side 25 
-andre strekninger langs fylkes- og hovedveier uten gang- og sykkelstier, bolig- og 
sentrumsområder, eller andre trafikkfarlige områder. 
Det bør  alltid vurderes midlertidig tiltak i påvente av ferdigstilling av reguleringsplaner. 
 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

19.11.2015 
 

Kjellaug Myhre (R) fremmet følgende forslag: 

· "Plan for sikring av Oksval-krysset og Skogheim-krysset utarbeides i løpet av 1. halvår 
2017. 

· Prosjekter for gang- og sykkelveier framskyndes med 2 millioner som flyttes fra 2017 
til 2016. Administrasjonen kommer med forslag om hvilke.  

· Liste over mindre tiltak som er bedt om, lages og prioriteres. Tiltakene prioriteres 
innenfor midler fra aksjon skolevei og kommunens budsjett." 
  

Votering:  
Forslaget fra Rødt fikk 2 stemmer (1 R, 1 SV) og falt.  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

FSK- 060/15VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-4 vedtas «Trafikksikkerhetsplan for Nesodden 
kommune 2015-2018».  
med følgende endringer/tillegg: 
3.1, s.10: -De øvrige 127 km private veier har variende funksjon og standard. (Stryk 
nåværende siste setning «Det finnes (…)» 

Under Frisklivskoordinator: 
- Gjennomføre årlige informasjonskampanjer om refleksbruk og bruk av lys på sykkel, 
rullestol og lignende kjøretøy (gjerne i samarbeid med skolene, særlig videregående 
skole/vellene/frivilligheten/lokale og sosiale media) 
 
Under Vel og veilag, huseiere: 
- Bistå med vurdering av trafikksikkerhetstiltak (dette bør bli et permanent tilbud til vellene) 
" - ekstra strekpunkt side 25 
-andre strekninger langs fylkes- og hovedveier uten gang- og sykkelstier, bolig- og 
sentrumsområder, eller andre trafikkfarlige områder. 
Det bør alltid vurderes midlertidig tiltak i påvente av ferdigstilling av reguleringsplaner. 
 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 
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26.11.2015 
 

Torill Hellstrøm (SV) fremmet følgende forslag:  

"Skole- og oppvekstutvalget får forelagt en sak som omhandler spesielt trafikksikkerheten 
rundt skolene."  
Forslaget følger møteprotokollen.  

Geir Christensen (R) fremmet følgende forslag (tillegg):  

· "Plan for sikring av Oksval-krysset og Skogheim-krysset utarbeides i løpet av 1. 
halvår 2017. 

· Prosjekter for gang- og sykkelveier framskyndes med 2 millioner som flyttes fra 
2017 til 2016.  

· Innsendte tiltak som ikke er omtalt i planen lages liste over og priorteres og 
tidfestes. Tiltakene kommunen kan gjennomføre  prioriteres innenfor midler fra 
aksjon skolevei og kommunens budsjett."   Saken ventes til behandling 
sommeren 2016    

· Det lages oversikt over boområder som har trafikkfarlig skolevei og det lages 
forslag til rekkefølgebestemmelser for utbygging av disse områdene slik at ikke 
flere barn får farlig skolevei.  Saken ventes til behandling sommeren 2016"  
 

Votering: 
Forslaget fra Rødt fikk 11 stemmer (1 KRF, 4 MDG, 2 R, 4 SV) og falt.  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 

 

KST- 128/15VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-4 vedtas «Trafikksikkerhetsplan for Nesodden 
kommune 2015-2018».  
med følgende endringer/tillegg: 
3.1, s.10: -De øvrige 127 km private veier har variende funksjon og standard. (Stryk 
nåværende siste setning «Det finnes (…)» 

Under Frisklivskoordinator: 
- Gjennomføre årlige informasjonskampanjer om refleksbruk og bruk av lys på sykkel, 
rullestol og lignende kjøretøy (gjerne i samarbeid med skolene, særlig videregående 
skole/vellene/frivilligheten/lokale og sosiale media) 
 
Under Vel og veilag, huseiere: 
- Bistå med vurdering av trafikksikkerhetstiltak (dette bør bli et permanent tilbud til vellene) 
" - ekstra strekpunkt side 25 
-andre strekninger langs fylkes- og hovedveier uten gang- og sykkelstier, bolig- og 
sentrumsområder, eller andre trafikkfarlige områder. 
Det bør  alltid vurderes midlertidig tiltak i påvente av ferdigstilling av reguleringsplaner. 
 

 

 



8 

 

 

 

129/15: Aksjon skolevei 2016 

 

Innstilling: 
Plan- og teknikkutvalget stiller seg bak administrasjonens forslag om å søke midler gjennom 
Aksjon skoleveg 2016 til trafikksikkerhetstiltak ved Fjellstrand skole etter de budsjetter 
kommunen har til rådighet og eventuell forskuttering i henhold til budsjett. 
 

 

BEHANDLING I PLAN- OG TEKNIKKUTVALGET 

10.11.2015 
 

Votering 
Rådmannes innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

PT- 015/15VEDTAK: 

 
Plan- og teknikkutvalget stiller seg bak administrasjonens forslag om å søke midler gjennom 
Aksjon skoleveg 2016 til trafikksikkerhetstiltak ved Fjellstrand skole etter de budsjetter 
kommunen har til rådighet og eventuell forskuttering i henhold til budsjett. 
 

 

BEHANDLING I SKOLE- OG OPPVEKSTUTVALG 

10.11.2015 
 

 
Votering: 
Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

SKO- 021/15VEDTAK: 

Skole- og oppvekstutvalget stiller seg bak administrasjonens forslag om å søke midler 
gjennom Aksjon skoleveg 2016 til trafikksikkerhetstiltak ved Fjellstrand skole etter de 
budsjetter kommunen har til rådighet og eventuell forskuttering i henhold til budsjett. 

 

 

 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

19.11.2015 
 

Kjellaug Myhre (R) fremmet følgende forslag:  
"10 mindre tiltak klargjøres før søknad om aksjon trygg skolevei for 2017." 
 
Votering:  
Rødt sitt forslag fikk 1 stemme (1 R) og falt.  
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt med den endring at det rettes til: "Nesodden kommune 
søker midler gjennom Aksjon skoleveg" - osv.  

 

FSK- 061/15VEDTAK: 

Nesodden kommune søker midler gjennom Aksjon skoleveg 2016 til trafikksikkerhetstiltak 
ved Fjellstrand skole etter de budsjetter kommunen har til rådighet og eventuell 
forskuttering i henhold til budsjett. 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Rødt fremmet følgende forslag: 
"Rådmannen bes klargjøre 5 prioriterte tiltak  for søknad om aksjon skoleveimidler for 2017" 
Votering:  
Rødt sitt forslag ble enstemmig vedtatt.   
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 

KST- 129/15VEDTAK: 

Nesodden kommune søker midler gjennom Aksjon skoleveg 2016 til trafikksikkerhetstiltak 
ved Fjellstrand skole etter de budsjetter kommunen har til rådighet og eventuell 
forskuttering i henhold til budsjett.  

Rådmannen bes klargjøre 5 prioriterte tiltak for søknad om aksjon skoleveimidler for 2017. 

 

 

 

 

130/15: Søknad om ekstraordinært kapitaltilskudd 2015 fra Ellingstad 

barnehage AS 

 

Innstilling: 
Søknaden på kr 147.438 for 2015 fra Ellingstad barnehage om ekstraordinært kapitaltilskudd 
avslås. 
 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

19.11.2015 
 

Anne Berit Smørås (V) fremmet følgende fellesforslag fra V og Rødt som følger:  
"Søknad om midler på kr. 147.438,- for 2015 fra Ellingstad barnehage innvilges. Pengene tas 
fra formannskapets reservekonto." 

Votering: 
Fellesforslaget fikk 4 stemmer (2 H, 1 R, 1 V) og falt. Innstillingen ble vedtatt.  

 

FSK- 062/15VEDTAK: 

Søknaden på kr 147.438 for 2015 fra Ellingstad barnehage om ekstraordinært kapitaltilskudd 
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avslås. 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Geir Christensen (R) fremmet følgende forslag:  

Vedtaksforslag sekundærforslag:  
"Rådmannen tar opp forhandlinger med Ellingstad barnehage om tiltak som kan løse den 
økonomiske krisen.  Rådmannen kommer tilbake med forslag til kommunestyret. 
Kommunestyret ønsker også avtale som sikrer åpningstider og pensjonsavtale tilsvarende 
kommunale barnehager." 
Votering:  
Rødt sitt forslag første del (2 første setninger) ble enstemmig vedtatt. Rødt sitt forslag siste 
del ble vedtatt med 19 mot 11 stemmer (7 H, 2 FRP, 1 KRF, 1 V). 
 

KST- 130/15VEDTAK: 

Rådmannen tar opp forhandlinger med Ellingstad barnehage om tiltak som kan løse den 
økonomiske krisen.  Rådmannen kommer tilbake med forslag til kommunestyret. 
Kommunestyret ønsker også avtale som sikrer åpningstider og pensjonsavtale tilsvarende 
kommunale barnehager. 

 

 

 

 

131/15: OPS - Prosjekt - godkjenning - omsorgsboliger  
 

Innstilling: 
Kommunestyret tiltrer den framlagte: 

a. Forslag til OPS-avtale med Norsk Helse-hus as. Omfattende 30 leieboliger og 20 
borettslagsleiligheter til formål «Omsorgsboliger» med tilskudd. Alle med kommunal 
tildelingsrett. 

b. Overordnet avtale om offentlig privat samarbeid.  
c. Avtale om rettigheter og forpliktelser i forprosjekt- og byggefasen. Avtalen regulerer arbeidet fra 

kontraktsinngåelse og frem til oppstart leieperiode. 

d. Leieavtale og Driftsavtale. Avtalene avløser Avtale om rettigheter og forpliktelser i 
forprosjekt- og byggefasen, og regulerer samarbeidet mellom OPS-leverandøren og 
kommunen i hele leieperioden.  

 
Leieavtalen og Driftsavtalen ajourføres med alle endringer som er avtalt gjennom 
prosjekterings- og byggefase. I tillegg skal det utarbeides en oppdatert 
beskrivelse av leieobjektet basert på leietakers opprinnelige kravspesifikasjon – 
del III – presisert gjennom utleiers detaljerte beskrivelse og tegninger i tilbud og 
forprosjekt, og justert gjennom leietakers endringsordre. Dette vil utgjøre 
beskrivelsen av leieobjektet for både den ajourførte Leieavtalen og den 
ajourførte Driftsavtalen. 
 

· Avtalen inngås som finansiell leasing. 
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· Kommunen dekker kapital- og FDVU-leie med inntil kr. 5 202 000,- pr år. i avtalens 
levetid. 

 
· Eventuelle skattemessige forhold mellom skattemyndigheter og Norsk-Helsehus as 

bæres av Norsk-Helsehus as.  

 
· Rådmannen får fullmakt til lå inngå avtale om overtakelse av mva- «overføring av 

justeringsforpliktelser/rettigheter.»  

 
· Med sikte på å redusere leiekostnadene pr. mnd. bes rådmannen, søke å inngå 

utbyggingsavtale med sikte på fordeling av infrastrukturkostnader mellom prosjektet 
og andre parter i kryss og vegforholdet.  

 
· Eventuell utbyggingsavtale legges fram for kommunestyret. 

 

BEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET 

11.11.2015 
 

Rådmann endret innstillingen i følgende avsnitt/kulepunkt: d) kulepunkt 3: Eventuelle 
skattemessige forhold mellom skattemyndigheter og Norsk-Helsehus as bæres av Norsk-
Helsehus as.  

· Endring:  
Eventuelle skattemessige forhold mellom skattemyndigheter og Norsk-
Helsehus as bæres av Nesodden kommune. 

· Rådmannen v/ økonomisjef Arve Ruud delte ut et tilleggsnotat fra 
advokatfirmaet Føyen Torkildsen og redegjorde for kommunes økonomiske 
risiko ved finansiell leiemodell. 

Forslag fra Odd Edvardsen (R): 
Saken utsettes for en bedre utredelse i saken. 
Votering: 
Forslaget falt med 1 stemme (R). 
 
Forslag Odd Edvardsen (R): 
OPS-prosjektet avsluttes. Kommunen opptar forhandlinger med tomteeier om kjøp av tomten 
og utbygging eller utbygging av reguleringsklar tomt på Fagerstrand. 
Votering: 
Forslaget falt med 1 stemme (R). 
 
Rådmannens innstilling med endring i avsnitt/kulepunkt d) 3: 
Eventuelle skattemessige forhold mellom skattemyndigheter og Norsk-Helsehus as bæres av 
Nesodden kommune. 



12 

 

Votering: 
Innstillingen ble vedtatt med endring i avsnitt/kulepunkt d)3 mot 1 stemme (R)  

 

HO- 005/15VEDTAK: 

Innstilling: 
Kommunestyret tiltrer den framlagte: 

a. Forslag til OPS-avtale med Norsk Helse-hus as. Omfattende 30 leieboliger og 20 
borettslagsleiligheter til formål «Omsorgsboliger» med tilskudd. Alle med kommunal 
tildelingsrett. 

b. Overordnet avtale om offentlig privat samarbeid.  
c. Avtale om rettigheter og forpliktelser i forprosjekt- og byggefasen. Avtalen regulerer arbeidet fra 

kontraktsinngåelse og frem til oppstart leieperiode. 

d. Leieavtale og Driftsavtale. Avtalene avløser Avtale om rettigheter og forpliktelser i 
forprosjekt- og byggefasen, og regulerer samarbeidet mellom OPS-leverandøren og 
kommunen i hele leieperioden.  

 
Leieavtalen og Driftsavtalen ajourføres med alle endringer som er avtalt gjennom 
prosjekterings- og byggefase. I tillegg skal det utarbeides en oppdatert 
beskrivelse av leieobjektet basert på leietakers opprinnelige kravspesifikasjon – 
del III – presisert gjennom utleiers detaljerte beskrivelse og tegninger i tilbud og 
forprosjekt, og justert gjennom leietakers endringsordre. Dette vil utgjøre 
beskrivelsen av leieobjektet for både den ajourførte Leieavtalen og den 
ajourførte Driftsavtalen. 
 

· Avtalen inngås som finansiell leasing. 
· Kommunen dekker kapital- og FDVU-leie med inntil kr. 5 202 000,- pr år. i avtalens 

levetid. 

 
· Eventuelle skattemessige forhold mellom skattemyndigheter og Norsk-Helsehus as 

bæres av Nesodden kommune.  

 
· Rådmannen får fullmakt til lå inngå avtale om overtakelse av mva- «overføring av 

justeringsforpliktelser/rettigheter.»  

 
· Med sikte på å redusere leiekostnadene pr. mnd. bes rådmannen, søke å inngå 

utbyggingsavtale med sikte på fordeling av infrastrukturkostnader mellom prosjektet 
og andre parter i kryss og vegforholdet.  

 
· Eventuell utbyggingsavtale legges fram for kommunestyret. 

 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

19.11.2015 
 

 



13 

 

Behandling i formannskapet:  

Representanter fra OPS-leverandør Norske Helsehus orienterte om prosjektet med tilbud 
om bygging av 50 omsorgsboliger på Fjellstrand.  

Claudia Behrens (SV) fremmet følgende forslag: 
"Forslag til OPS-avtale avvises. Rådmannen bes umiddelbart iverksette planlegging av 
bygging av omsorgsboliger i kommunal regi på kommunal tomt ved Jaer skole eller på 
arealer på Fagerstrand som er avsatt til slike formål." 

Kjellaug Myhre (R) fremmet følgende forslag:  
"Avtalen avvises. Kommunen påbegynner prosjektering av omsorgsboliger på Fagerstrand, 
Fjellstrand eller Jaer med en gang."  
 
Forslagene fra SV og Rødt ble samordnet som et fellesforslag, med utgangspunkt i SV sitt 
forslag med tillegg av at Fjellstrand også tas inn som alternativ i tillegg til Jaer og 
Fagerstrand.  

Myhre fremmet også et sekundærforslag (dersom prosjektet aksepteres):  
"Avtalene må inneholde klausuler om at:  
- Avtalen bortfaller dersom det påløper MOMS 
- Maksimalpris på boliger for salg må stå i avtalen. Den må ikke være høyere enn at 
husleieregulering er forsvarbart. 
- Kvadratmeterpris på leiligheter må ikke overstige 50 000 kroner brutto 
- Avtalen må ikke inneholde punkter som kan forsinke bygging" 

Votering: 
Fellesforslag fra SV og Rødt fikk 2 stemmer (1 R, 1 SV) og falt. 
Rødt sitt sekudærforslag fikk 2 stemmer (1 R, 1 SV) og falt.  
Innstillingen med endring fra rådmann (jf e-post sendt kommunestyret 13.11. og vedtak i 
HO-utvalget) ble vedtatt mot 2 stemmer (1 R, 1 SV).   

 

FSK- 063/15VEDTAK: 

1. Kommunestyret godkjenner at det inngås OPS, avtale innen for rammen av det 
beskrevne og økonomiske rammer. 
 

2. Rådmannen får fullmakt til å inngå Overordnet avtale – Offentlig Privat 
Samarbeid mellom Nesodden kommune og Norsk Helsehus AS 

Omfattende 30 leieboliger og 20 borettslagsleiligheter til formål «Omsorgsboliger» 
med tilskudd». Likeledes underavtaler i h h t til overordnet avtale.  
 

3. Det er en forutsetning at alle boligene har kommunal tildelingsrett. 
 
4. Avtalen inngås som finansiell leasing. 
 
5. Kommunen dekker kapital- og FDVU-leie med inntil nok kr. 5 202 000,- pr år. i 
avtalens levetid. 
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6. Eventuelle skattemessige forhold mellom skattemyndigheter og Norsk-Helsehus AS 
bæres av Nesodden kommune.  
 
7. Rådmannen får fullmakt til lå inngå avtale om overtakelse av mva- «overføring av 
justeringsforpliktelser/rettigheter.» Med sikte på å redusere   leiekostnadene pr. mnd. 
bes rådmannen, søke å inngå utbyggingsavtale med sikte på fordeling av 
infrastrukturkostnader mellom prosjektet og andre parter i kryss og vegforholdet. 
  
8. Eventuell utbyggingsavtale ang. Infrastruktur, legges fram for kommunestyret. 

 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

 
Prosjektet ble presentert av representant fra OPS Helsehus og representant fra adv. firma 
Føyen Torkildsen. 

Det var tilslutning om 5 minutter taletid for første innlegg, deretter 2 minutter.  
Christian Holm (SV) tok opp fellesforslag fra Rødt og SV fremmet i formannskapet 19.11.  
Holm fremmet også subsidiært:  
"Saken sendes tilbake til rådmannen. Skatte-og avgiftsspørsmål må være avklart før det kan 
fattes vedtak." 

Rødt fremmet følgende forslag: 

Utsettelsesforslag: 
"Saken utsettes til kontrakter er gjennomgått og sammenligning av utgifter ved tilsvarende 
kommunal utbygging foreligger. Herunder beregnes anslag for tilleggsregninger, utgifter som 
påhviler kommunen etter avtalene samt  kostnader ved kontroll og administrativ oppfølging.  
 
Vedtaksforslag:  Avtalen avvises. Kommunen påbegynner prosjektering av omsorgsboliger på 
Fagerstrand eller Fjellstrand med en gang.  
 
Sekundærforslag dersom prosjektet aksepteres: 
 
Av avtalene må det framgå: 

· At avtalen bortfaller dersom det påløper MOMS på boliger for salg. 
· Maksimalpris på boliger for salg.  Den må ikke være høyere enn at 

husleieregulering er forsvarbart. 
· Kostnadene på utleieleiligheter må ikke være høyere enn satsen fra Husbanken 

for å gi 45% kostnadsdekning. 
· Utbyggingen må foregå uten noen forsinkende bestemmelser." 

Erik Adland (H) talte imot utsettelsesforslaget fra Rødt.  
Votering: Utsettelsesforslaget fra Rødt fikk 2 stemmer (2 R) og falt. Saken behandles.  
Votering: 
Fellesforslaget fra SV og Rødt (fra formannskapet) fikk 6 stemmer (2 R, 4 SV) og falt.  
SV sitt subsidiære forslag fikk 6 stemmer (2 R, 4 SV) og falt.  
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Rødt sitt sekundærforslag fikk 6 stemmer (2 R, 4 SV) og falt.  
Innstillingen fra formannskapet ble vedtatt mot 6 stemmer (2 R, 4 SV).  
 
 

KST- 131/15VEDTAK: 

1. Kommunestyret godkjenner at det inngås OPS, avtale innen for rammen av det 
beskrevne og økonomiske rammer. 
 

2. Rådmannen får fullmakt til å inngå Overordnet avtale – Offentlig Privat 
Samarbeid mellom Nesodden kommune og Norsk Helsehus AS 

Omfattende 30 leieboliger og 20 borettslagsleiligheter til formål «Omsorgsboliger» 
med tilskudd». Likeledes underavtaler i h h t til overordnet avtale.  
 

3. Det er en forutsetning at alle boligene har kommunal tildelingsrett. 
 
4. Avtalen inngås som finansiell leasing. 
 
5. Kommunen dekker kapital- og FDVU-leie med inntil nok kr. 5 202 000,- pr år. i 
avtalens levetid. 
 
6. Eventuelle skattemessige forhold mellom skattemyndigheter og Norsk-Helsehus AS 
bæres av Nesodden kommune.  
 
7. Rådmannen får fullmakt til lå inngå avtale om overtakelse av mva- «overføring av 
justeringsforpliktelser/rettigheter.» Med sikte på å redusere  leiekostnadene pr. mnd. 
bes rådmannen, søke å inngå utbyggingsavtale med sikte på fordeling av 
infrastrukturkostnader mellom prosjektet og andre parter i kryss og vegforholdet. 
  
8. Eventuell utbyggingsavtale ang. Infrastruktur, legges fram for kommunestyret. 

 

 

 

 

 

132/15: Vintervedlikehold private veier 

 

Rådmannen legger fram saken med to alternative innstillinger: A eller B 

A. I tråd med prinsippene i vedtatt hovedplan for vei bevilger ikke kommunestyret 
driftsmidler til vintervedlikehold av private veier. Kommunen viderefører praksis fra 
sist vinter. 

B. Det legges inn kr. 400.00 til brøyting av 60 km private veier høst 2016. Rådmannen 
bes gå i dialog med velforbundet og de private veieiere med tanke på å  

etablere kommunal brøyting og vintervedlikehold av alle private veier vinteren 
2016/17 og 2017/18. Kostnadene for dette ca. 2,6 mill. kr legges inn i 2017 og 
2018 
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BEHANDLING I PLAN- OG TEKNIKKUTVALGET 

10.11.2015 
 

 
Høyre fremmet følgende forslag: 
"1. Dagens brøyteavtale forlenges ikke utover den avtaleregulert kontraktstiden på 2 år. 
2. Kommunen annonserer nye brøyteanbud 2016 
3. Kommunen inndeles i 6 brøytesoner hvor anbyderne kan gi tilbud på ett eller flere soner. 
4. Anbydere skal i tilbudet gi delpriser på brøyting av kommunale veier og velveier 
5. De nye brøytekontraktene skal gjelde fra sesongen 2016/17 
6. Administrasjonen orienterer Plan- og teknikkutvalget før anbudsdokumentene 
offentliggjøres på Doffin." 
  
 
Gaute Voigt-Hanssen (V) fremmet følgende forslag :"Nytt alternativ C. 
C. Rådmannen bes å gå i dialog med Velforbundet/velforeninger/veilag med tanke på å 
etablere kommunal brøyting og vintervedlikehold av alle private veier vinteren 2016/17 og 
2017/18. Kostnadene for dette ca 2.6 mill. kr legges inn i 2017 og 2018. 
Nesodden kommune refunderer påløpte omkostninger som velforeninger og veilag mv. har i 
forbindelse med vintervedlikehold som påløper vinteren 2015/2016, jf. kommunestyrevedtak 
18.juni 2015. Påløpte utgifter refunderes mot framlagt kvittering. Kostnadene for dette ca 
2,6 mill. kr legges inn i 2016."  
  
SV fremmet følgende forslag: "Administrasjonen legger frem en utredning om hvor mange 
roder som vil være hensiktsmessig slik at anbud vil bli attraktive for mindre lokale aktører.  

Votering:  
Venstres forslag alternativ C fikk 3 stemmer (1V, 1FRP og 1 SV) og falt. 
SV forslag fikk 1 stemme (1SV) og falt. 
Rådmannens innstilling A fikk 2 stemmer (2AP) og falt. 
Høyres forslag ble satt opp mot Rådmannes innstilling B. Høyres forslag ble vedtatt mot 2 
stemmer (2AP). 

 

PT- 016/15VEDTAK: 

1. Dagens brøyteavtale forlenges ikke utover den avtaleregulert kontraktstiden på 2 år. 
2. Kommunen annonserer nye brøyteanbud 2016 
3. Kommunen inndeles i 6 brøytesoner hvor anbyderne kan gi tilbud på ett eller flere soner. 
4. Anbydere skal i tilbudet gi delpriser på brøyting av kommunale veier og velveier 
5. De nye brøytekontraktene skal gjelde fra sesongen 2016/17 
6. Administrasjonen orienterer Plan- og teknikkutvalget før anbudsdokumentene 
offentliggjøres på Doffin 
 

 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

19.11.2015 
 

 
Kjellaug Myhre (R) fremmet følgende forslag:  
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"Kommunen overtar ansvaret for brøyting av velveier som før fra 01.01.2016." 
 
Myhre fremmet også følgende endringsforslag (til PT-utvalgets innstilling): 
"Rådmannen vurderer om det kan være gunstig å gjøre noe brøyting med egne ansatte." 

(Øvrige forslag fra Rødt utgår da de er samordnet som fellesforslag med Venstre og SV.) 

Anne Berit Smørås (V) fremmet følgende fellesforslag fra Venstre og Rødt:  
Nytt alternativ C.  
"Rådmannen bes å gå i dialog med Velforbundet/velforeninger/veilag med tanke på å 
etablere kommunal brøyting og vintervedlikehold av alle private veier vinteren 2016/17 og 
2017/18. Kostnadene for dette ca 2.6 mill. kr legges inn i 2017 og 2018. 

Nesodden kommune refunderer påløpte omkostninger som velforeninger og veilag mv. har i 
forbindelse med vintervedlikehold som påløper vinteren 2015/2016, jf. kommunestyrevedtak 
18.juni 2015. Påløpte utgifter refunderes mot framlagt kvittering. Kostnadene for dette ca 
2,6 mill. kr legges inn i 2016."  
 
Claudia Behrens (SV) fremmet følgende fellesforslag fra Rødt og SV: 
"Administrasjonen legger frem en utredning om hvor mange roder  som vil være 
hensiktsmessig  slik at anbud vil bli attraktive  for mindre lokale aktører."  

Votering: 
Forslag fra Rødt om ansvar for brøyting av velveier fikk 3 stemmer (1 R, 1 SV, 1 V) og falt.  
Fellesforslag fra Rødt og Venstre om å gå i dialog osv fikk 2 stemmer (1 R, 1 V) og falt.  
Fellesforslag fra Rødt og Venstre vedr budsjett fikk 3 stemmer (1 R, 1 SV, 1 V) og falt.  
Fellesforslag fra Rødt og SV vedr brøyteroder fikk 2 stemmer (1 R, 1 SV) og falt.  
Rødt sitt forslag om å vurdere brøyting med egne ansatte fikk 2 stemmer (1 R, 1 SV) og falt.  
Innstillingen fra Plan- og teknikkutvalget ble vedtatt mot 3 stemmer (1 R, 1 SV, 1 V).   

 

FSK- 064/15VEDTAK: 

1. Dagens brøyteavtale forlenges ikke utover den avtaleregulert kontraktstiden på 2 år. 
2. Kommunen annonserer nye brøyteanbud 2016 
3. Kommunen inndeles i 6 brøytesoner hvor anbyderne kan gi tilbud på en eller flere soner . 
4. Anbydere skal i tilbudet gi delpriser på brøyting av kommunale veier og velveier 
5. De nye brøytekontraktene skal gjelde fra sesongen 2016/17 
6. Administrasjonen orienterer Plan- og teknikkutvalget før anbudsdokumentene 
offentliggjøres på Doffin 
 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

 
Geir Christensen (R) fremmet følgende forslag:  

Primærforslag: 
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1. Kommunen overtar ansvaret for brøyting av velveier som før fra  1/1-16 
Sekundærforslag: sesongen 2016/17. 
 
Primærforslag fra Venstre og Rødt 
2. "Rådmannen bes å gå i dialog med Velforbundet/velforeninger/veilag med tanke på å 
etablere kommunal brøyting og vintervedlikehold av alle private veier vinteren 2016/17 og 
2017/18. Kostnadene for dette ca 2.6 mill. kr legges inn i 2017 og 2018.  
Nesodden kommune refunderer påløpte omkostninger som velforeninger og veilag mv. har i 
forbindelse med vintervedlikehold som påløper vinteren 2015/2016, jf. 
kommunestyrevedtak 18.juni 2015. Påløpte utgifter refunderes mot framlagt kvittering. 
Kostnadene for dette ca 2,6 mill. kr legges inn i 2016."    
Sekundærforslag fra Rødt: 
Kommunen går i dialog med Velforbundet for å avtale ordning for brøyting av velveier.  
 
3. Rådmannen pålegges å legge fram endret budsjett 2016/økonomiplan i tråd med 
kommunestyrevedtaket fra juni. 
 
Motforslag mot PT-utvalgets/formannskapets innstilling 
4 Felles fra SV og Rødt: "Administrasjonen legger frem en utredning om hvor mange roder 
som vil være hensiktsmessig slik at anbud vil bli attraktive  for mindre lokale aktører."  
5 "Rådmannen vurderer om det kan være gunstig å gjøre noe brøyting med egne ansatte." 
Votering:  
Rødt sitt første forslag fikk 6 stemmer (2 FrP, 1 KrF, 2 R, 1 V) og falt.   
Rødt sitt sekundærforslag fikk 10 stemmer (2 FrP, 1 KrF, 2 R, 4 SV, 1 V) og falt.   
Rødt og Venstres primærforslag fikk 10 stemmer (2 FrP, 1 KrF, 2 R, 4 SV, 1 V) og falt.   
Rødt sitt sekundærforslag (dialog med Velforbundet) fikk 10 stemmer (2 FrP, 1 KrF, 2 R, 4 SV, 
1 V) og falt.   
Rødt sitt forslag pkt 3 fikk 2 stemmer (2 R) og falt.  
Rødt sitt forslag pkt 5 fikk 6 stemmer (2 R, 4 SV) og falt.  
Fellesforslaget fra Rødt og SV (pkt 4) ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen ble vedtatt 
mot 10 stemmer (2 FrP, 1 KrF, 2 R, 4 SV, 1 V).  
 

KST- 132/15VEDTAK: 

1. Dagens brøyteavtale forlenges ikke utover den avtaleregulert kontraktstiden på 2 år. 
2. Kommunen annonserer nye brøyteanbud 2016 
3. Kommunen inndeles i 6 brøytesoner hvor anbyderne kan gi tilbud på en eller flere soner. 
4. Anbydere skal i tilbudet gi delpriser på brøyting av kommunale veier og velveier 
5. De nye brøytekontraktene skal gjelde fra sesongen 2016/17 
6. Administrasjonen orienterer Plan- og teknikkutvalget før anbudsdokumentene 
offentliggjøres på Doffin 
 

 

 

 

133/15: Bygging av ny barnehage på Fjellstrand 

 

Innstilling: 
1. Arbeidet med regulering av Haugentomta og forprosjektering av ny barnehage igangsettes som 

planlagt i 2015 
2. Barnehagen forventes ferdigstilt våren 2018  
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3. Barnehagens navn er Fjellveien barnehage 
4. Det velges en plankomité for byggeprosjektet «Fjellveien barnehage»  

5. Til plankomiteen velger følgende 3 politiske representanter:  

 

BEHANDLING I SKOLE- OG OPPVEKSTUTVALG 

10.11.2015 
 

 
Truls Wickholm (AP) fremmet følgende endring til punkt 1 i rådmannens innstilling: "Det skal  
stå ny kommunal barnehage." 
 
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Anne Cathrine Krøvel-Velle (MDG) fremmet følgende forslag til punkt 3:  
"Barnehagens navn er Eplehagen barnehage." 
 
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Torbjørn Sætre, (H) fremmet følgende forslag til rådmannens innstilling:" 

1. Arbeidet med regulering av Haugentomta til barnehageformål igangsettes 
umiddelbart. 

2. Rådmannen iverksetter samtidig en prosess for innhenting av anbud for salg av 
tomta samt bygging og drift av en privat barnehage." 

 
Votering:  
Forslaget fra Torbjørn Sætre (H) ble satt opp mot rådmannens innstilling, og fikk 2 stemmer 
(2 H) og falt. 
 
Anne Cathrine Krøvel-Velle (MDG) fremmet følgende tilleggspunkt, punkt 6: 
"SOU foreslår at ny barnehage på Fjellstrand bygges på en slik måte at Eplehagen i størst 
mulig grad kan bevares." 
 
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
 
Til punkt 5  valg av representanter til plankomite ble følgende forslag fremmet:  
Fra Truls E Wickholm (AP):Hanna Krange (AP),  
fra Thor Ivar Amundsen (H): Torbjørn Sætre (H),   
fra SV: Torill Hellstrøm (SV) 
 
Votering : Forslag til representanter i plankomiteen ble enstemmig vedtatt 
 
 
Votering: Rådmannes forslag med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt.  

 
 
 

SKO- 018/15VEDTAK: 

1. Arbeidet med regulering av Haugentomta og forprosjektering av ny kommunal 
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barnehage igangsettes som planlagt i 2015 
2. Barnehagen forventes ferdigstilt våren 2018  
3. Barnehagens navn er Eplehagen barnehage 
4. Det velges en plankomité for byggeprosjektet «Eplehagen barnehage»  
5. Til plankomiteen ble følgende 3 politiske representanter valgt:  

Hanna Krange (AP),  
Torbjørn Sætre (H),  
Torill Hellstrøm (SV) 

SOU foreslår at ny barnehage på Fjellstrand bygges på en slik måte at Eplehagen i størst 
mulig grad kan bevares. 
 

 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

19.11.2015 
 

Erik Adland (H) tok opp forslag fra skole- og oppvekst og fremmet dette som følger:  
"1. Arbeidet med regulering av Haugentomta til barnehageformål igangsettes umiddelbart. 
2. Rådmannen iverksetter samtidig en prosess for innhenting av anbud for salg av tomta 
samt bygging og drift av en privat barnehage." 

Øyvind Solum (MdG) fremmet følgende forslag:  
"Nytt punkt:  
Plankomiteen legger til grunn at byggeprosjektet skal være mest mulig miljøvennlig, for 
eksempel ved at  
a) Takarealer som ikke benyttes til terrasse i hovedsak brukes enten som grønne, bevokste 
tak og/eller til solfangere/solceller. 
b) I utarbeidelsen skal det benyttes blågrønn faktor, fortrinnsvis med BGF på minst 0,8.  
c) Byggene skal være energinøytrale (Zero Emission Building) eller nestennullenergibygg). 
d) Byggene og bryggeprosessen skal være Svanemerket og BREEAM-sertifisert eller 
tilsvarende." 

Votering: 
Høyres forslag fikk 3 stemmer (2 H, 1 V) og falt. 
MdG sine forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Det var enstemmig tilslutning til at innstillingen fra Skole-og oppvekstutvalget endres i pkt 5 
som følger: Til plankomiteen foreslås følgende 3 representanter osv. I siste setning endres 
SOU til kommunestyret.  
For øvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

 

FSK- 066/15VEDTAK: 

1. Arbeidet med regulering av Haugentomta og forprosjektering av ny kommunal barnehage 

igangsettes som planlagt i 2015. 
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2. Barnehagen forventes ferdigstilt våren 2018  

3. Barnehagens navn er Eplehagen barnehage 

4. Det velges en plankomité for byggeprosjektet «Eplehagen barnehage»  

5. Til plankomiteen foreslås følgende 3 politiske representanter:  

Hanna Krange (AP),  

Torbjørn Sætre (H),  

Torill Hellstrøm (SV) 

 
6. Kommunestyret foreslår at ny barnehage på Fjellstrand bygges på en slik måte at 
Eplehagen i størst mulig grad kan bevares. 
 
7. Plankomiteen legger til grunn at byggeprosjektet skal være mest mulig miljøvennlig, for 
eksempel ved at  
a) Takarealer som ikke benyttes til terrasse i hovedsak brukes enten som grønne, 
bevokste tak og/eller til solfangere/solceller. 
b) I utarbeidelsen skal det benyttes blågrønn faktor, fortrinnsvis med BGF på minst 0,8.  
c) Byggene skal være energinøytrale (Zero Emission Building) eller nestennullenergibygg). 
d) Byggene og bryggeprosessen skal være Svanemerket og BREEAM-sertifisert eller 
tilsvarende 
 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Saken ble utsatt og behandles sammen med budsjettet.  

 

KST- 133/15VEDTAK: 

Saken utsettes og behandles sammen med budsjettet.  

 

 

 

 

134/15: Folkehelseplan 2015-2019 med kunnskapsdokument  
 

Innstilling: 
Kommunestyret gir sin tilslutning til Folkehelseplan 2015-2019 med Kunnskapsdokument.  
 
 

 

BEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET 

11.11.2015 
 

Forslag fra Tone Frønes (AP): 
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Pkt. 4.7. Inkludering av eldre 
Det utbedres bruk av ledig kapasitet på kommunens biler til «Ring»buss for eldre. 
I samarbeid med NAV vurderes sjåførstillingen som arbeidstrening. 
 
Votering: 
Forslaget til Tone Frønes(AP) ble enstemmig vedtatt sammen med rådmannens innstilling. 
 
 

HO- 002/15VEDTAK: 

Kommunestyret gir sin tilslutning til Folkehelseplan 2015-2019 med Kunnskapsdokument. 
Pkt. 4.7. Inkludering av eldre 
Det utbedres bruk av ledig kapasitet på kommunens biler til «Ring»buss for eldre. 
I samarbeid med NAV vurderes sjåførstillingen som arbeidstrening. 
 
 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

19.11.2015 
 

Formannskapet sluttet seg til følgende omforente forslag til endring i innstillingen: 
"Kommunestyret vedtar Folkehelseplan 2015-2019 med Kunnskapsdokument osv..." 
 
For øvrig ble HO-utvalgets innstilling vedtatt enstemmig.  

 

FSK- 065/15VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar Folkehelseplan 2015-2019 med Kunnskapsdokument, med følgende 
tillegg/endring: 
Pkt. 4.7. Inkludering av eldre 
Det utredes bruk av ledig kapasitet på kommunens biler til "Ringbuss" for eldre. 
I samarbeid med NAV utredes sjåførstillingen som arbeidstrening. 
 
 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Kjellaug Myhre (R) fremmet følgende forslag: 
Forslag til tillegg til punkt 6.1.3 Utjevning av sosiale forskjeller: 
Mål: 

· Bidra til åsikre alle innbyggere forsvarlig bostandard 
· Bidra til at økonomisk minstestandard bedres.  

 
Tiltak: 

· Øke sosialhjelpssatsene opp mot SIFOs minstenormer 
· Starte sosial boligbygging 
· Gradere satsene på kommunale tjenester etter inntekt sterkere enn i dag. 

Votering:  
Rødt sitt forslag vedr mål ble vedtatt mot 1 stemme (1 KrF). 
Rødt sitt forslag vedr tiltak første del fikk 6 stemmer (4 MdG, 2 R) og falt. 
Rødt sitt forslag vedr tiltak andre del fikk 12 stemmer (2 FrP, 4 MdG, 2 R, 4 SV) og falt.  
Rødt sitt forslag - tiltak - siste del fikk 11 stemmer (4 MdG, 1 KrF, 2 R, 4 SV) og falt.  



23 

 

Innstillingen med vedtatt endring (mål) ble enstemmig vedtatt. 
 

KST- 134/15VEDTAK: 
 

Kommunestyret vedtar Folkehelseplan 2015-2019 med Kunnskapsdokument, med følgende 
tillegg/endring: 
Pkt. 4.7 Inkludering av eldre 
Det utredes bruk av ledig kapasitet på kommunens biler til «Ringbuss» for eldre. 
I samarbeid med NAV utredes sjåførstillingen som arbeidstrening. 
Tillegg pkt. 6.1.3 Utjevning av sosiale forskjeller: 
Mål: 
- Bidra til å sikre alle innbyggere forsvarlig boligstandard 
- Bidra til at økonomisk minstestandard bedres 

 

 

 

135/15: Avtale mellom Nesodden kommune og VEAS om overføring av 

avløpsvann 

 

Innstilling: 
Nesodden kommune ønsker å inngå avtale om overføring av avløpsvann fra Nesodden til 
VEAS i henhold til vedlagte forslag til avtale. 

 

BEHANDLING I PLAN- OG TEKNIKKUTVALGET 

10.11.2015 
 

Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

PT- 012/15VEDTAK: 

 
Nesodden kommune ønsker å inngå avtale om overføring av avløpsvann fra Nesodden til 
VEAS i henhold til vedlagte forslag til avtale. 

 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

19.11.2015 
 

Kjellaug Myhre (R) fremmet følgende alternative forslag:  
"Kommunen utreder alternativ løsning med lokal behandling av kloakk. Sak avventes til det 
er gjort." 

Votering:  
Rødt sitt forslag ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1 R).  

 

FSK- 068/15VEDTAK: 

Nesodden kommune ønsker å inngå avtale om overføring av avløpsvann fra Nesodden til 
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VEAS i henhold til vedlagte forslag til avtale. 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Geir Christensen (R) fremmet følgende alternative forslag:  
"Kommunen utreder alternativ løsning med lokal behandling av kloakk.  Sak avventes til det 
er gjort." 

Christian Holm (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til Rødt sitt forslag: 
"Det tas kontakt med NMBU/Campus Ås med sikte på samarbeid om dette." 
Votering:  
Rødt sitt forslag ble satt opp mot innstillingen.  
Rødt sitt forslag med SV sitt tillegg ble votert over som fellesforslag. Forslaget fikk 7 stemmer 
(1 KrF, 2 R, 4 SV) og falt. 
 

KST- 135/15VEDTAK: 

Nesodden kommune ønsker å inngå avtale om overføring av avløpsvann fra Nesodden til 
VEAS i henhold til vedlagte forslag til avtale. 

 

 

 

 

136/15: Utarbeidelse av kommunal planstrategi 2016-2020 

 

Innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til fremdrift for utarbeidelse av kommunal 
planstrategi for Nesodden.  

 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

19.11.2015 
 

Claudia Behrens (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
"Ungdomsrådet/Ungdoms kommunestyret og Kulturrrådet tas med i arbeidet på linje med 
de andre rådene." 
 
(Forslaget tas inn under "prosess og medvirkning") 
 
Votering: 
Innstillingen med tillegg av forslag fra SV ble enstemmig vedtatt.   

 

FSK- 069/15VEDTAK: 

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til fremdrift for utarbeidelse av kommunal 
planstrategi for Nesodden.  
 
Ungdomsrådet/Ungdoms kommunestyret og Kulturrrådet tas med i arbeidet på linje med de 
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andre rådene. 

 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

KST- 136/15VEDTAK: 

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til fremdrift for utarbeidelse av kommunal 
planstrategi for Nesodden.  
 
Ungdomsrådet/Ungdoms kommunestyret og Kulturrrådet tas med i arbeidet på linje med de 
andre rådene. 

 

 

 

 

137/15: Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - 

høringsuttalelse 

 

Innstilling: 
 

1. Nesodden kommune støtter hovedgrepene i høringsdokumentet, og mener 
strategien er et nyttig verktøy for å sikre en helhetlig utvikling i Osloregionen. 
Nesodden støtter hovedmålet om at Osloregionen skal være en konkurransedyktig 
og bærekraftig region i Europa. 

 

2. Det tas til orde for å fremme regionalt mangfold gjennom å ta vare på og utvikle 
regionale variasjoner og lokale fortrinn., blant annet knyttet til eksisterende 
nærings- og kunnskapsmiljøer. Næringsvekst i byene utenfor Oslo vil skape et 
bredere arbeidstilbud. Nesodden kommune støtter strategien, og viser til 
samarbeidsplattformen som Follorådet, Akershus fylkeskommune og Ås kommune 
har inngått med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet om næringsutvikling 
i Follo. 

 

3. Nesodden kommune støtter strategien at lokalisering av offentlige virksomheter 
skal brukes som et aktivt virkemiddel i byutviklingen. På dette punktet har 
Osloregionen en viktig pådriverrolle ovenfor statlige og regionale aktører. 
Nesodden kommune ønsker å presisere at fortetting må skje med god kvalitet og 
bygge på tettstedenes identitet. 
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4. Nesodden kommune støtter strategiene som omhandler naturgrunnlag og blå-
grønn struktur. Nesodden har store skogsområder og kystlinjen har stor verdi for 
innbyggernes og regionens friluftsliv, og det er et mål om å skjerme marka, 
jordbruksareal og strandsone mot nedbygging. 

 

5. Nesodden kommune støtter strategien om nav-satellitt struktur for godslogistikk og 
ser det som hensiktsmessig at en slik satellitt blir lokalisert med nær tilknytning til 
vei, jernbane, havn og flyplass. 

 

6. Nesodden kommune støtter strategien om utvikling av lokale transportsystem som 
fremmer byutvikling og mating mot jernbane i de regionale knutepunktene. 
Utvikling av nytt transportsystem må ikke forringe det eksisterende tilbudet med 
buss og båt, som er en vesentlig del av transporttilbudet i Nesodden og i Follo. 

 

7. Nesodden kommune ønsker, sammen med de andre kystkommunene, mer bruk av 
fjorden til transport av passasjerer og gods. Båt er en køfri reisemåte som ikke 
krever inngrep i naturen, eller investeringer og vedlikehold av infrastruktur. Trafikk 
på fjorden er et underutnyttet potensiale for regionen rundt Oslofjorden. 
Nesodden kommune forventer at stat, fylke og transportselskap aktivt vurderer 
fjordens potensiale som transportåre. Disse samferdselsaktørene må innta en 
pådriverrolle i å utvikle flere båtsamband, samt legge til rette for mer miljøvennlig 
og kostnadseffektive fartøytyper. 

 

8. Nesodden kommune støtter bruk av strategien som innspill til NTP og ved 
forhandlinger om bymiljøavtaler m.v. 

 
 

 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

19.11.2015 
 

Ordfører fremmet følgende forslag:  
Ny siste setning, punkt 3: 
"Nesodden kommune vil i denne sammenheng fremheve det som vesentlig at også mindre 
lokalsamfunn tillates vedlikeholdsutvikling, for å unngå at landsbygda i Osloregionen dør ut."  
 
Øyvind Solum (MdG) fremmet følgende forslag: 
Klima: 
"Nesodden kommune forutsetter at areal- og transport-strategien skal bidra til at de 
nasjonale og regionale klima- og miljømålene blir oppfylt, inkludert at all trafikkvekst skal 
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skje med sykkel, gange og kollektivt. Om det viser seg at tiltakene er utilstrekkelige skal 
planen revideres i henhold til oppdatert kunnskap og med de tiltakene som er nødvendige 
for at målene likevel nås." 

"Nesodden kommune mener at en hovedregel bør være at dyrkbar mark som havner inenfor 
vekstområder (grønn ring) ikke bygges ned, men eventuelt utvikles som del av by- og 
tettstedsutviklingsprosjekter, gjerne som parsellhager, kolonihager, skolehager m.m." 

grønn ring med vekstområder: N.k. mener at en hovedregel osv (som et siste underpunkt) 

Kjellaug Myhre (R) fremmet endringsforslag til pkt 1 som følger:  
"Nesodden kommune er skeptisk til en sterk økning i folketallet i og nær Oslo. De biologisk 
viktige grøntområdene i indre Oslofjord bør vernes spesielt. Utviklingen bør tilrettelegge for 
gangbare samfunn hvor behovet for pendling reduseres." 

Votering:  
Ordførers forslag til nytt underpkt pkt 3 ble enstemmig vedtatt.  
MdG sitt forslag om tillegg til pkt 1 ble enstemmig vedtatt.  
MdG sitt forslag siste del ble enstemmig vedtatt.  
Rødt sitt forslag fikk 1 stemme (1 R) og falt.  
Innstillingen med vedtatte endringer/tillegg ble enstemmig vedtatt.  

 

FSK- 071/15VEDTAK: 

 

1. Nesodden kommune støtter hovedgrepene i høringsdokumentet, og mener 
strategien er et nyttig verktøy for å sikre en helhetlig utvikling i Osloregionen. 
Nesodden støtter hovedmålet om at Osloregionen skal være en konkurransedyktig 
og bærekraftig region i Europa.  
Nesodden kommune forutsetter at areal- og transport-strategien skal bidra til at de 
nasjonale og regionale klima- og miljømålene blir oppfylt, inkludert at all 
trafikkvekst skal skje med sykkel, gange og kollektivt. Om det viser seg at tiltakene 
er utilstrekkelige skal planen revideres i henhold til oppdatert kunnskap og med de 
tiltakene som er nødvendige for at målene likevel nås. 

2. Det tas til orde for å fremme regionalt mangfold gjennom å ta vare på og utvikle 
regionale variasjoner og lokale fortrinn., blant annet knyttet til eksisterende 
nærings- og kunnskapsmiljøer. Næringsvekst i byene utenfor Oslo vil skape et 
bredere arbeidstilbud. Nesodden kommune støtter strategien, og viser til 
samarbeidsplattformen som Follorådet, Akershus fylkeskommune og Ås kommune 
har inngått med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet om næringsutvikling 
i Follo. 

3. Nesodden kommune støtter strategien at lokalisering av offentlige virksomheter 
skal brukes som et aktivt virkemiddel i byutviklingen. På dette punktet har 
Osloregionen en viktig pådriverrolle ovenfor statlige og regionale aktører. 
Nesodden kommune ønsker å presisere at fortetting må skje med god kvalitet og 
bygge på tettstedenes identitet. Nesodden kommune vil i denne sammenheng 
fremheve det som vesentlig at også mindre lokalsamfunn tillates 
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vedlikeholdsutvikling, for å unngå at landsbygda i Osloregionen dør ut. 

4. Nesodden kommune støtter strategiene som omhandler naturgrunnlag og blå-
grønn struktur. Nesodden har store skogsområder og kystlinjen har stor verdi for 
innbyggernes og regionens friluftsliv, og det er et mål om å skjerme marka, 
jordbruksareal og strandsone mot nedbygging. 

5. Nesodden kommune støtter strategien om nav-satellitt struktur for godslogistikk og 
ser det som hensiktsmessig at en slik satellitt blir lokalisert med nær tilknytning til 
vei, jernbane, havn og flyplass. 

6. Nesodden kommune støtter strategien om utvikling av lokale transportsystem som 
fremmer byutvikling og mating mot jernbane i de regionale knutepunktene. 
Utvikling av nytt transportsystem må ikke forringe det eksisterende tilbudet med 
buss og båt, som er en vesentlig del av transporttilbudet i Nesodden og i Follo. 

7. Nesodden kommune ønsker, sammen med de andre kystkommunene, mer bruk av 
fjorden til transport av passasjerer og gods. Båt er en køfri reisemåte som ikke 
krever inngrep i naturen, eller investeringer og vedlikehold av infrastruktur. Trafikk 
på fjorden er et underutnyttet potensiale for regionen rundt Oslofjorden. 
Nesodden kommune forventer at stat, fylke og transportselskap aktivt vurderer 
fjordens potensiale som transportåre. Disse samferdselsaktørene må innta en 
pådriverrolle i å utvikle flere båtsamband, samt legge til rette for mer miljøvennlig 
og kostnadseffektive fartøytyper. 

8. Nesodden kommune støtter bruk av strategien som innspill til NTP og ved 
forhandlinger om bymiljøavtaler m.v. 

9. Nesodden kommune mener at en hovedregel bør være at dyrkbar mark som havner 
inenfor vekstområder (grønn ring) ikke bygges ned, men eventuelt utvikles som del 
av by- og tettstedsutviklingsprosjekter, gjerne som parsellhager, kolonihager, 
skolehager m.m 

 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

 
Geir Christensen (R) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1: 

"Nesodden kommune er skeptisk til en sterk øking i folketallet i og nær Oslo. De biologisk 
viktige grøntområdene i indre Oslofjord bør vernes spesielt.  Utviklingen bør tilrettelegge for 
gangbare samfunn hvor behovet for pendling reduseres." 
 
Votering:  
Endringsforslag fra Rødt fikk 6 stemmer (2 R, 4 SV) og falt.  
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (2 R).   
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KST- 137/15VEDTAK: 

1. Nesodden kommune støtter hovedgrepene i høringsdokumentet, og mener 
strategien er et nyttig verktøy for å sikre en helhetlig utvikling i Osloregionen. 
Nesodden støtter hovedmålet om at Osloregionen skal være en konkurransedyktig 
og bærekraftig region i Europa.  
Nesodden kommune forutsetter at areal- og transport-strategien skal bidra til at de 
nasjonale og regionale klima- og miljømålene blir oppfylt, inkludert at all 
trafikkvekst skal skje med sykkel, gange og kollektivt. Om det viser seg at tiltakene 
er utilstrekkelige skal planen revideres i henhold til oppdatert kunnskap og med de 
tiltakene som er nødvendige for at målene likevel nås. 

2. Det tas til orde for å fremme regionalt mangfold gjennom å ta vare på og utvikle 
regionale variasjoner og lokale fortrinn., blant annet knyttet til eksisterende 
nærings- og kunnskapsmiljøer. Næringsvekst i byene utenfor Oslo vil skape et 
bredere arbeidstilbud. Nesodden kommune støtter strategien, og viser til 
samarbeidsplattformen som Follorådet, Akershus fylkeskommune og Ås 
kommune har inngått med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet om 
næringsutvikling i Follo. 

3. Nesodden kommune støtter strategien at lokalisering av offentlige 
virksomheter skal brukes som et aktivt virkemiddel i byutviklingen. På dette 
punktet har Osloregionen en viktig pådriverrolle ovenfor statlige og regionale 
aktører. Nesodden kommune ønsker å presisere at fortetting må skje med god 
kvalitet og bygge på tettstedenes identitet. Nesodden kommune vil i denne 
sammenheng fremheve det som vesentlig at også mindre lokalsamfunn tillates 
vedlikeholdsutvikling, for å unngå at landsbygda i Osloregionen dør ut. 

4. Nesodden kommune støtter strategiene som omhandler naturgrunnlag og blå-
grønn struktur. Nesodden har store skogsområder og kystlinjen har stor verdi 
for innbyggernes og regionens friluftsliv, og det er et mål om å skjerme marka, 
jordbruksareal og strandsone mot nedbygging. 

5. Nesodden kommune støtter strategien om nav-satellitt struktur for godslogistikk og 
ser det som hensiktsmessig at en slik satellitt blir lokalisert med nær tilknytning til 
vei, jernbane, havn og flyplass. 

6. Nesodden kommune støtter strategien om utvikling av lokale transportsystem 
som fremmer byutvikling og mating mot jernbane i de regionale 
knutepunktene. Utvikling av nytt transportsystem må ikke forringe det 
eksisterende tilbudet med buss og båt, som er en vesentlig del av 
transporttilbudet i Nesodden og i Follo. 

7. Nesodden kommune ønsker, sammen med de andre kystkommunene, mer bruk av 
fjorden til transport av passasjerer og gods. Båt er en køfri reisemåte som ikke 
krever inngrep i naturen, eller investeringer og vedlikehold av infrastruktur. Trafikk 
på fjorden er et underutnyttet potensiale for regionen rundt Oslofjorden. 



30 

 

Nesodden kommune forventer at stat, fylke og transportselskap aktivt vurderer 
fjordens potensiale som transportåre. Disse samferdselsaktørene må innta en 
pådriverrolle i å utvikle flere båtsamband, samt legge til rette for mer miljøvennlig 
og kostnadseffektive fartøytyper. 

8. Nesodden kommune støtter bruk av strategien som innspill til NTP og ved 
forhandlinger om bymiljøavtaler m.v. 

9. Nesodden kommune mener at en hovedregel bør være at dyrkbar mark som 
havner inenfor vekstområder (grønn ring) ikke bygges ned, men eventuelt 
utvikles som del av by- og tettstedsutviklingsprosjekter, gjerne som 
parsellhager, kolonihager, skolehager m.m. 

 

 

 

 

138/15: Forslag til frivillighetsstrategi sendes på høring 

 

Innstilling: 
Kommunestyret gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til frivilligstrategi. Dokumentet 
legges etter behandling ut for åpen høring. 

 

BEHANDLING I KULTUR- OG MILJØUTVALGET 

18.11.2015 
 

Votering: 
Rådmannens innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

KM- 006/15VEDTAK: 

Innstilling: 
Kommunestyret gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til frivilligstrategi. Dokumentet 
legges etter behandling ut for åpen høring. 

 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

19.11.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

FSK- 072/15VEDTAK: 

Kommunestyret gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til frivilligstrategi. Dokumentet 
legges etter behandling ut for åpen høring.  

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

KST- 138/15VEDTAK: 

Kommunestyret gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til frivilligstrategi. Dokumentet 
legges etter behandling ut for åpen høring. 

 

 

 

 

139/15: Samarbeidsavtale mellom Nesodden kulturråd og Nesodden 

kommune 

 

Innstilling: 
 
Det gis tilslutning til en formell samarbeidsavtale mellom Nesodden kommune og Nesodden 
kulturråd i henhold til vedlagt avtaleutkast. 
 

 

BEHANDLING I KULTUR- OG MILJØUTVALGET 

18.11.2015 
 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

KM- 004/15VEDTAK: 

 
 
Det gis tilslutning til en formell samarbeidsavtale mellom Nesodden kommune og Nesodden 
kulturråd i henhold til vedlagt avtaleutkast. 
 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Christian Holm (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Følgende tas inn i avtalen: "Kommunen skal årlig avsette midler til drift av kulturrådet." 

Votering:  
Forslag fra SV fikk 10 stemmer (4 MdG, 2 R, 4 SV) og falt. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

KST- 139/15VEDTAK: 

Det gis tilslutning til en formell samarbeidsavtale mellom Nesodden kommune og Nesodden 
kulturråd i henhold til vedlagt avtaleutkast. 
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141/15: Endring i "Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker 

i Nesodden kommune 

 

Innstilling: 
Nesodden kommune vedtar endring i vedlagte «Forskrift om tømming av slamavskillere og 
tette tanker i Nesodden kommune» 
 

 

BEHANDLING I PLAN- OG TEKNIKKUTVALGET 

10.11.2015 
 

Votering:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

PT- 013/15VEDTAK: 

 
Nesodden kommune vedtar endring i vedlagte «Forskrift om tømming av slamavskillere og 
tette tanker i Nesodden kommune.» 
 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

KST- 141/15VEDTAK: 

Nesodden kommune vedtar endring i vedlagte «Forskrift om tømming av slamavskillere og 
tette tanker i Nesodden kommune» 

 

 

 

 

142/15: Revidert kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer 

 

Innstilling: 
Med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften), vedtar kommunestyret vedlagte forslag til revisjon av ” Forskrift 
om vann- og avløpsgebyrer i Nesodden kommune”. 
 

 

BEHANDLING I PLAN- OG TEKNIKKUTVALGET 

10.11.2015 
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Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

PT- 011/15VEDTAK: 

 
Med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften), vedtar kommunestyret vedlagte forslag til revisjon av ” Forskrift 
om vann- og avløpsgebyrer i Nesodden kommune”. 
 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

KST- 142/15VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften), vedtar kommunestyret vedlagte forslag til revisjon av ” Forskrift 
om vann- og avløpsgebyrer i Nesodden kommune”. 

 

 

 

 

143/15: Reklamerettigheter, Nesoddbanen (Berger skole) 

 

1. Innstilling: Kommunestyret gir Nesodden IF, rettighetene til å selge reklame på Nesoddbanen i 

Nesodden kommune.  
2. Rettighetene reguleres i kontrakt, gjeldende i 2 år, mellom Nesodden kommune og Nesodden IF. 

 
 

BEHANDLING I KULTUR- OG MILJØUTVALGET 

18.11.2015 
 

Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

KM- 005/15VEDTAK: 
1. Kommunestyret gir Nesodden IF, rettighetene til å selge reklame på Nesoddbanen i Nesodden 

kommune.  
      2. Rettighetene reguleres i kontrakt, gjeldende i 2 år, mellom Nesodden kommune og Nesodden IF. 
 
 
 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Christian Holm (SV) fremmet følgende forslag:  
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"Salg av banens navn utgår".  

Rødt fremmet følgende forslag:  
"Kommunen forutsetter at reklamesalg følger praksis for etisk handel." 

Votering:  
Tillegg fra SV ble vedtatt mot 13 stemmer (2 FrP, 1 KrF, 2 MdG, 7 H, 1 V). 
Rødt sitt forslag fikk 10 stemmer (4 MdG, 2 R, 4 SV) og falt. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 

KST- 143/15VEDTAK: 

1. Kommunestyret gir Nesodden IF rettighetene til å selge reklame på Nesoddbanen i 
Nesodden kommune. 

2. Salg av banens navn utgår.  

3. Rettighetene reguleres i kontrakt, gjeldende i 2 år, mellom Nesodden kommune og 
Nesodden IF. 

 

 

 

 

144/15: Digitaliseringsstrategi for IKT Follo 2015 - 2018 

 

Innstilling: 
Digitaliseringsstrategien for IKT Follo 2015 – 2018 vedtas. Oppfølging av strategien søkes 
innarbeidet i økonomiplan. 

 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

19.11.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

FSK- 070/15VEDTAK: 

Innstilling: 
Digitaliseringsstrategien for IKT Follo 2015 – 2018 vedtas. Oppfølging av strategien søkes 
innarbeidet i økonomiplan. 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

KST- 144/15VEDTAK: 

Digitaliseringsstrategien for IKT Follo 2015 – 2018 vedtas. Oppfølging av strategien søkes 
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innarbeidet i økonomiplan. 

 

 

 

 

145/15: Ordfører - valg som kommunens representant til 

representantskapet i interkommunale selskaper 

 

Innstilling: 
Som kommunens representant til interkommunale selskaper og utvalg i perioden 2015 – 
2019 velges: 

1. Representant ordfører Nina Sandberg 
2. Vararepresentant varaordfører Erik Adland 
3. Representantene får fullmakt til lå utøve rollen innenfor selskapenes vedtekter og 

kommunens vedtak 
 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

KST- 145/15VEDTAK: 

Som kommunens representant til interkommunale selskaper og utvalg i perioden 2015 – 
2019 velges: 

1. Representant ordfører Nina Sandberg 
2. Vararepresentant varaordfører Erik Adland 
3. Representantene får fullmakt til lå utøve rollen innenfor selskapenes vedtekter og 

kommunens vedtak 

 

 

 

 

146/15: Interpellasjoner 

 

 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Se sak 002/15 Interpellasjoner.  

 

KST- 146/15VEDTAK: 
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002/15:  Interpellasjon til kommunestyremøtet 26. november fra Rødt - 

vedr TISA 

 

 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

26.11.2015 
 

Kjellaug Myhre (R) redegjorde for interpellasjonen og fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Nesodden kommunestyret er i mot tvisteløsninger som gir selskap rett til å gå til søksmål 
mot stater der dommen fattes av en spesialopprette tvistedomstol. Tvister skal løses 
gjennom nasjonal rett bygd på nasjonale lover. 

2. Nesodden kommunestyret er i mot avtaler som hindrer reversering av privatisering 
og  konkurranseutsetting. 

3. Nesodden kommunestyret ber regjeringen vise åpenhet og at avtalen konsekvensutredes 
og legges ut til grundig debatt før vedtak fattes.  

4. Nesodden kommunestyret støtter vedtak i KS hovedstyre 22.6.2015: 

Vedtak i KS hovedstyre 22. juni 2015: 

KS støtter posisjonene som europeisk kommunesektor gjennom 
CEMR og Regionkomitéen har vedrørende forhandlingene om en 
frihandels- og investeringsavtale mellom EU og USA, TTIP 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership). Det samme 
gjelder TISA-forhandlingene. 

KS forventer at potensielle negative resultater for kommunenes og 
fylkeskommunenes handlefrihet diskuteres åpent. KS ber 
regjeringen organisere rådgivende grupper, med deltakelse fra 
KS/kommunesektoren. KS ønsker seg også en konsekvensutredning 
av TTIP og TISA-avtalene knyttet til spørsmål om lokaldemokratiet, 
og påfølgende åpen høringsprosess, før regjeringen signerer 
endelig. 

KS anmoder regjeringen v/ Utenriksdepartementet og Nærings- og 
fiskeridepartementet om å arbeide for å sikre den lokale og 
regionale handlefriheten i de pågående forhandlingene om TTIP og 
TISA. Det gjelder særlig: 

- Retten til å velge hvordan tjenester som vann- og energiforsyning, 
renovasjon og avløp, redningstjeneste, de offentlige helse- og 
sosialtjenester, offentlig transport, boligbygging og tiltak innen 
byplanlegging, byutvikling og utdanning skal organiseres. Det 
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omfatter lokale og regionale myndigheters mulighet til å reversere 
en markedsåpning av lokale og regionale offentlige tjenester. 

- Mulighetene som anskaffelsesregelverket gir for å unnta tjenester 
(terskelverdier, egenregi, interkommunalt samarbeid, sektorer som 
er unntatt vann eller redningstjenester). 

- At eventuelle regler for å sikre utenlandske investorer utenfor det 
ordinære rettssystemet ikke begrenser regionale eller lokale 
myndigheters mulighet til å vedta restriksjoner/tiltak for å beskytte 
folkehelse, miljø, forbrukerinteresser og arbeidstaker-
/arbeidsgiverinteresser innenfor rammen av nasjonal lovgivning. 

- Når det gjelder TISA vil KS, i likhet med europeisk kommunesektor, 
gå i mot at det forhandles med basis i et negativ-liste-system. 

 
Ordfører besvarte.  

Christian Holm (SV) fremmet følgende endringsforslag:  
" slike tvister"  i pkt 1 2. setning 

Votering:  
Pkt. 1 ble vedtatt mot 12 stemmer (2 FrP, 7 H, 1 KrF, 1 V).  
Pkt. 2 ble vedtatt mot 10 stemmer (2 FrP, 7 H, 1 V).  
Pkt. 3 fikk 10 stemmer (4 MdG, 2 R, 4 SV) og falt.  
Pkt. 4 ble vedtatt mot 11 stemmer (2 FrP, 7 H, 1 KrF, 1 V). 

 

KST- 002/15VEDTAK: 

1. Nesodden kommunestyre er i mot tvisteløsninger som gir selskap rett til å gå til søksmål 
mot stater der dommen fattes av en spesialopprette tvistedomstol. Slike tvister skal løses 
gjennom nasjonal rett bygd på nasjonale lover. 

2. Nesodden kommunestyre er i mot avtaler som hindrer reversering av privatisering 
og konkurranseutsetting. 

3. Nesodden kommunestyre støtter vedtak i KS hovedstyre 22.6.2015. 

 

 

 

 

 

 


