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og påslipp av avløpsvann - Sluttbehandling

PS 231/17
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Tilskuddssatser til private barnehager 2018
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Etablering av hundepark på Jessheim
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Vurdering og tiltak - innbyggerundersøkelse
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Budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021
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rullering av prioritert handlingsprogram for anlegg, fysiak aktivitet og
friluftsliv 2018

NP 12/17

Feil i sak Rullering av prioritert handlingsprogram for anlegg, fysisk
aktivitet og friluftsliv 2018

Møtet startet med følgende:
- Orientering om utvidelse av Gardermoen renseanlegg, ved avdelingsleder for VAutbygging Jostein Skjefstad.

PS 227/17 Referatsaker
Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.
PS 228/17 Gnr 7/177 - Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra pbl §29-4
Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.
Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4 er
behandlet. Avslaget opprettholdes.
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig klagebehandling.
PS 229/17 Samarbeid om vann- og avløpstjenestene i Nannestad og Ullensaker
Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.
Repr. Ståle Lien Hansen (FRP) fremmet følgende forslag på vegne av Ullensaker FRP, H og V:
1. Formannskapet vedtar å etablere et teknisk samarbeid om vann- og avløpstjenester i de
to kommunene.
2. Samarbeidet baseres på Vertskommunemodellen hvor Ullensaker står som
vertskommune.
3. Administrasjonen fremlegger budsjett, fremdriftsplan og organisasjonsplan for et
forprosjekt der Ullensaker er Vertskommune i et slikt samarbeid i løpet av første kvartal
2018.
Repr. Eyvind Schumacher (AP) fremmet følgende forslag på vegne av Ullensaker AP og SP:
Saken tas til orientering.
Votering:
Repr. Schumachers forslag fikk 5 stemmer (AP, SP), dermed falt mot 6 stemmer
(FRP,H, V) som stemte imot.
Repr. Hansens forslag fikk 6 stemmer (H, FRP, V), dermed vedtatt mot 5
stemmer (AP,SP) som stemte for rådmannens innstilling.

Vedtak
1. Formannskapet vedtar å etablere et teknisk samarbeid om vann- og avløpstjenester i de
to kommunene.
2. Samarbeidet baseres på Vertskommunemodellen hvor Ullensaker står som
vertskommune.
3. Administrasjonen fremlegger budsjett, fremdriftsplan og organisasjonsplan for et
forprosjekt der Ullensaker er Vertskommune i et slikt samarbeid i løpet av første kvartal
2018.

PS 230/17 Revidert forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp og
påslipp av avløpsvann - Sluttbehandling
Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.
Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Forslag til revidert forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp og påslipp av
avløpsvann for Ullensaker kommune vedtas, med ikrafttredelse 01.01.2018.
PS 231/17 Utvidelse Gardermoen renseanlegg - Godkjenning av skisseprosjekt
Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.
Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Skisseprosjekt for utvidelse av Gardermoen renseanlegg (GRA) legges til grunn for det
videre arbeidet med planlegging og prosjektering av anlegget.
Det forutsettes at kostnadsreduserende tiltak vurderes i forprosjektfasen.
2. Det benyttes inntil 5 millioner kroner til uttesting av alternativ teknologi for å verifisere
at teknologi benyttet i utlandet kan benyttes ved GRA. Investeringsbudsjett for 2018
innenfor avløp styrkes tilsvarende.
3. Endelig budsjett fremmes når forprosjekt er utarbeidet. Forprosjektet forutsetter å
inneholde endelig valg av prosessutforming, hovedgrep for layout, anskaffelsesstrategi
og endelig kostnadsoverslag.
4. Det innledes forhandlinger med Avinor med sikte på delfinansiering av anlegget.
PS 232/17 Retningslinjer for å håndtere installasjon av vannmåler
Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Repr. Eyvind Schumacher (AP) har fremmet følgende forslag på vegne av Ullensaker AP og SP:



Det skal installeres vannmåler i alle nye boliger.
Også ved omfattende ombygging av boliger som krever rørleggerarbeid, skal det
installeres vannmåler.

Votering:

Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Repr. Schumachers forslag punkt 2 fikk 6 stemmer (AP,SP,V), dermed vedtatt
mot 5 stemmer (FRP, H) som stemte imot.
Vedtak
Det innarbeides følgende tillegg i Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Ullensaker
kommune, vedtatt den 5.9.2017, i § 17 andre ledd:
Det skal installeres vannmåler i alle nye boliger.
Også ved omfattende ombygging av boliger som krever rørleggerarbeid, skal det installeres
vannmåler.
PS 233/17 Tilskuddssatser til private barnehager 2018
Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.
Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tilskuddssatser til drift for ordinære private barnehager for 2018 fastsettes som
følger:

Tilskuddssatser til private barnehager Ullensaker kommune

Type barnehage/tilskuddssats

Tilskuddssatser
Nasjonale satser
Ullensaker
2018
kommune 2018

Ordinær barnehage
Kr pr år pr heltidsplass < 3 år

209 200

205 591

Kr pr år pr heltidsplass < 3 år

100 600

98 958

Kapitalsats pr heltidsplass, godkjenningsår tom 2009

9 200

9 200

Kapitalsats pr heltidsplass, godkjenningsår 2010, 2011 ,2012

15 700

15 700

Kapitalsats pr heltidsplass, godkjenningsår 2013, 2014, 2015

18 500

18 500

Kapitalsats pr heltidsplass, godkjenningsår 2016, 2017, 2018

22 500

22 500

Kr pr år pr heltidsplass < 3 år

158 200

158 200

Kr pr år pr heltidsplass < 3 år

120 200

120 200

Kapitalsats pr heltidsplass

12 900

12 900

6 - 15 t

21 400

21 400

16 t +

30 200

30 200

Familiebarnehage

Åpen barnehage

PS 234/17 Etablering av hundepark på Jessheim
Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.
Repr. Eyvind Schumacher (AP) fremmet følgende forslag på vegne av Ullensaker AP:
Et område settes av for permanent hundepark i regulering av Gystadmarka bydel. Hundeparken
settes i stand samtidig som øvrig infrastruktur for bydelen.
Votering:
Repr. Schumachers forslag fikk 5 stemmer (AP, SP), dermed falt mot 6 stemmer
(H, FRP, V) som stemte imot.
Hovedutvalgets innstilling fikk 10 stemmer (FRP, H, AP, V), dermed vedtatt mot
1 stemme (SP) som stemte imot.

Vedtak
Oversendelsesforslag i av 10.05.2016 om å utrede og komme med konkrete forslag om det er
mulig å etablere en åpen hundeluftepark i nærheten av parkeringsplassen ved Nordbytjernet er
utført.
1. En midlertidig hundepark på Jessheim etableres i området ved Gjestad Bo og
aktivitetssenter (nord for trafostasjon, mellom bygg og FV454 Dølivegen).
2. Kostnader ved etablering legges inn i budsjett for 2018
3. Den midlertidige parken skal være operativ frem til minst en ny park opprettes.
PS 235/17 Vurdering og tiltak - innbyggerundersøkelse
Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.
Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Ullensaker kommune viderefører «Bedrekommune» som verktøy for å gjennomføre
innbyggerundersøkelser. Kommunen skal imidlertid vurdere flere kommunikasjonstiltak for økt
svarprosent og sikre større utvalg av respondenter i særlig delutvalg, samt sikre at delutvalg er
representative i forhold til kommunens faktiske befolkningssammensetning.
PS 236/17 Budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021
Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.
Repr. Willy Kvilten(H) har fremmet følgende forslag på vegne av Ullensaker H, FRP, KRF og
V:
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 bygger på følgende:

Drift
1. Budsjettskjema 1A med frie inntekter, finans og avsetninger slik det framgår av vedlegg 4
vedtas som Ullensaker kommunes årsbudsjett for 2018 med sum til fordeling enhetene på
1.759,991 mill kr.
2. Netto rammer for hovedutvalgene for 2018 vedtas som vist i nedenstående tabell, etter
justeringer som vist i kapittel 3.1 (For rammeoversikt pr enhet, se vedlegg 6).
Hovedutvalgsområde
Tall i 1000 kr
Hovedutvalg for skole og barnehage
Hovedutvalg for helse og sosial omsorg
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur
Formannskapet
Totalt

2016
692 455
559 672
170 927
124 167
1 547 220

Netto budsjett
2017
2018
738 883
770 385
594 101
653 774
178 819
228 948
120 675
106 882
1 632 477 1 759 991

I tillegg vedtas følgende:
Det vises videre til de respektive hovedutvalgskapitlene for nærmere beskrivelse av
tjenesteområder og enheter under hvert hovedutvalgsområde. Hovedutvalgene vedtar
enhetenes nettorammer og virksomhetsplan, som også inneholder enhetenes styringskort
med unntak av punktene som følger under:
HSB: Total styrking: 5 500 000
3. 2 leseveilederstillinger (som var foreslått slettet) opprettholdeskr 1 500 000
4. 4 stillinger spesialpedagoger til barnehage, 5 mnd effekt

kr 1 200 000

5. Økt lærertetthet, 5 mnd effekt

kr 2 800 000

HHS: Total styrking: 5 200 000
6. FABU styrkes med følgende stillinger med forventet 5 mnds effekt:

i. 1 rusmiddelkonsulent mot ungdomsmiljøet
ii. 1 utekontakt

kr 300 000
kr 300 000

7. Barnevern styrkes med følgende stillinger med forventet 5 mnds effekt:
i. 1 stilling i veilederteamet
ii. 1 stilling saksbehandler

kr

kr 300 000
300 000

8. Helsetjenesten styrkes med følgende stillinger med forventet 5 mnds effekt:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

1 stilling jordmor
1 stilling hjemmebasert hverdagsrehabilitering
2 stillinger helsesøster
1 ernæringsfysiolog
Klokkeklovner til demente (gjelder hele året)

kr
kr

kr 300 000
300 000
kr 600 000
kr 300 000
200 000

9. NAV styrkes som følger:
i. 1 stilling sosionom, 5 mnd effekt
ii. Budsjett sosialhjelp styrkes med

kr 300 000
kr 2 000 000

HTIK: Total styrking 1 788 000
10. GIV: Trafikksikkerhetstiltak styrkes, og utsatte planer for 2018
gjennomføres i tråd med tildelingen av midler
kr 1 000 000
11. Frivilligsentralen: Økt aktivitet og økt bemanning

kr

160 000

12. ABC midlene styrkes

kr

275 000

13. Kultur: Midler til å utvikle Kløfta Velhus til et flerbrukshus

kr

50 000

14. Kultur: Utvikle bibliotekene som litteraturhus (aktiviteter)

kr

53 000

15. Kultur: Gratis leie til korps ifm helgeseminarer

kr

16. Kultur: Kulturuke for barn og ungdom 13-18 år

kr 100 000

17. Kultur: Kartlegging av nye kulturaktiviteter for ungdom 13-18 år

75 000
kr

75 000

18. Inn på tunet: Styrking

kr

250 000

19. Klimaregnskap: Årlig kostnad til kjøp av verktøy

kr

50 000

Formannskapet: Totalt – 5 610 000

20. Herredshuset: Engangstilskudd utover Rådmannens forslag

kr

150 000

21. Jessheimdagene: Det innarbeides totalt et fast årlig tilskudd

kr

250 000

22. Borgen IL: Tilskudd til skifte av trafostasjon

kr

400 000

23. Ullensaker Kommune reduserer kjøp av konsulenttjenester/innleie til
et minimum innen driftsbudsjettet, med forventet innsparing -kr 3 000 000
24. Rådmannen: Foreslått styrking til organisasjonsutvikling
reduseres til kr 3 mill med bakgrunn i 9 mnds effekt

-kr 1 000 000

25. DGI: Foreslått styrking med kr 5,9 mill reduseres med 40% slik at
total styrking utgjør 3,54 mill kr, hvilket frigjør kr 2,36 mill -kr 2 360 000
26. Omprioritering: Pott «Barn og unge» flyttes til HTIK Kulturtiltak
27. Politiske styringsorgan: Ikke økning i politikergodtgjørelser

-kr

-kr

250 000

100 000

Annet
28. Det avsettes ikke midler til disposisjonsfond for 2018.
29. I forslag til statsbudsjett for 2018 er skattøre satt til 11,80 %. Ullensaker kommune vedtar å
bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved den
endelige behandling av statsbudsjett for 2018. Marginavsetning på skatt settes til 9 %.
30. Det overordnede styringskortet for 2018 vedtas som vist i kapittel 2.3.
31. Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester for 2018 reguleres som vist i vedlegg 12
og 13. Rådmannen gis fullmakt til å endre prisene for reisevaksinasjon i samsvar med
endringer fra Folkehelseinstituttet.
32. Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak, regulering, eierseksjonering og
oppmåling vedtas å være selvfinansierende over år. Dette for å kunne dekke inn et framtidig
underskudd gjennom økte gebyrer påfølgende år og dermed unngå utilsiktet subsidiering av
disse tjenestene.
33. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre omdisponeringer/tekniske endringer i budsjettet
forbundet med eventuelle statlige lovpålegg eller intern omorganisering.

Investeringer
34. For 2018 vedtas en investeringsramme på brutto 1 025,954 mill kr. Av dette utgjør
selvfinansierende prosjekter 446,360 mill kr. Bevilgninger til porteføljer innenfor vann og
avløp, kommunale eiendommer og kultur vedtas som spesifisert i vedlegg 10.
Rådmannen gis fullmakt til opprettelse av nye tiltak samt omdisponeringer og
omprioriteringer mellom prosjektene innenfor den enkelte pottbevilgnings totale ramme.
Investeringsprosjektene er spesifisert i budsjettskjema 2 B (vedlegg 8).
Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden 2018-2021 er som følger:
(Tall i 1000 kr)
Ordinære investeringer
Selvfinansierende boliger
Selvfinansierende VAR
Sum brutto investeringer

2018
579 594
98 000
348 360
1 025 954

2019
586 230
151 469
360 345
1 098 044

2020
264 301
115 000
300 950
680 251

2021
Totalt
486 918 1 917 043
75 000 439 469
255 595 1 265 250
817 513 3 621 762

35. For 2018 vedtas opptak av lån til utlån (startlån) på 75 mill kr. Herav skal 25 mill øremerkes
til kjøp av kommunale leiligheter/lån til leietagere av kommunale boliger. For perioden
2019-2021 legges det opp til tilsvarende årlig utlån. Rådmannen gis myndighet til å inngå
avtaler om fullfinansiering ved kjøp av bolig, innenfor de totale rammer kommunestyret
vedtar til dette formålet.
36. For 2018 vedtas opplåning inntil:
(Tall i 1000 kr)
Ordinære investeringer
Selvfinansierende boliger
Selvfinansierende VAR
Startlån
Sum brutto investeringer
Tilskudd
Momskompensasjon
Sum lånebehov investeringer

2018
579 594
98 000
348 360
75 000
1 100 954
-36 654
-95 992
968 308

Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år.

Verbalforslag
37. Administrasjonen bes i løpet av 1 kvartal 2018 legge frem en sak for FSK som omhandler
valg av modell for gjennomføring av investeringer, med siktemål å redusere bruk av
eksterne konsulenter innen enheter som har med utbyggingsprosjekter å gjøre der
kommunen i dag benytter selskaper via rammeavtale via ØRIK. Hensikten er ikke at dette
skal gå utover prosjektgjennomføringen, men at mer av ansvaret legges på tiltakshaver slik
at de presenterer løsningsforslag innenfor avsatt budsjettramme for prosjektet, fremfor at
kommunen ved konsulenter spesifiserer ned til minste detalj hva kommunen skal ha.
38. Administrasjonen bes å iverksette en gjennomgang av FDV-kostnadene for våre kommunale
bygg og matche disse i markedet i en egen sak som legges frem i løpet av 2018.
39. Det etableres et Frivillighetens hus på Jessheim i det gamle administrasjonsbygget og
pakkhuset. Kommunen og Jessheim Byutvikling AS er enig om en avtale som gjør
kommunen til eier av byggene. Driften ivaretas gjennom en felles driftsavtale mellom
Ullensaker kommune, Frivilligsentralen og kulturrådet. Frivillighetens hus skal være en
arena for frivillighet, lag og foreninger hvor aktivitet skal inngå som en sentral del i
byutviklingen av Jessheim. Avtalene forankres i Formannskapet.
40. I 2018 gjennomføres følgende salgsprosesser av kommunale eiendommer.
a) Det gjennomføres salg av parsellen B5 på Gystadmarka.
Administrasjonen bes komme tilbake innen 1.kvartal 2018 med en sak hvor det
gjøres en vurdering av om området skal deles i mindre parseller for å tiltrekke oss
flere aktører, eller om området bør selges samlet.
b) Det gjennomføres salg av kommunens tomt i GNP I.
c) Reguleringsplanen for Gamle Nordkisa skole ferdigstilles, og tomten legges ut for
salg i markedet.
d) Salg av Kløfta stadion/Dyrskueplassen skal gjennomføres i 2018. Det legges frem en
sak som viser mulighet for å øke TU i tråd med tilsvarende byområder ref
forventningene i Regional Areal & Transportplan. Dette for å maksimere salgssum.
Inntekter fra salget avregnes mot investeringen i Bakkedalen Idretts- og
Aktivitetspark, og investeringsbudsjettet justeres tilsvarende.
e) Salg av kommunal parkeringsplass bak Jessheim Kirke, omtalt som "trekant-tomta"
skal gjennomføres i 2018. Tomten legges ut til salg under forutsetning av at kjøper
etablerer et bygg i 6-8 etasjer inneholdende;
- Omsorgsbolig+, med mulighet for bemanning og felles oppholdsarealer,
- Privat sykehjem med inntil 15 - 25 sykehjemsplasser,
- Tilrettelagte og åpne publikumslokaler i første etasje
Sak med detaljert krav til innhold legges frem for politisk behandling 1.kvartal
2018.
f) Salgsinntekter brukes hovedsakelig til nedbetaling av kommunens
gjeldsforpliktelser i samråd med Formannskapet som finansutvalg.
41. Det legges frem en politisk sak hvor det redegjøres for en generell aktivitetsplikt for
mottakere av sosiale ytelser i Ullensaker kommune. Aktivitetsplikten består i å gjennomføre
forefallende oppgaver i regi av kommunens GIV avdeling. Eksempler på aktiviteter kan
være rydding av fellesområder, veier, generelt vedlikehold av grøntområder o.l.

42. Administrasjonen bes legge frem en sak hvor det ses på mulighet for et samarbeid med
private tilbydere av botilbud for mennesker med rus- og psykiske problemer. (ref.
Høvikmodellen o.l) Denne saken forutsettes behandlet før videre avklaring om kommunens
pågående prosjekt Helgebostad/Kværndalen videreføres.
43. Det utarbeides en politisk sak i løpet av første kvartal 2018 som viser hvor mange av
deltakerne i introduksjonsordningen (de som er ute av finansieringen etter 5 år) som fortsatt
er bosatt i Ullensaker kommune og klarer seg selv uten sosiale ytelser av noen art.
44. Ullensaker kommune har et vedtak som sier at Storgata ønskes stengt fra Veiberggata og
bort til rundkjøringen Storgata/Trondheimsvegen. Dette er søkt om til Statens Vegvesen.
Med bakgrunn i risiko for anslag ved aktiviteter i Storgata legges det frem et notat
vedrørende mulig fremdrift på stenging.
45. I forbindelse med den pågående implementeringen av læringsbrett til elever og lærere i
Ullensakerskolen, legges det opp til at hver enkelt skole arrangerer en kveld der foresatte
tilbys enkel opplæring og tilpasset informasjon om bruk av læringsbrett i undervisningen.
Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med at skolen arrangerer foreldremøter.
Intensjonen med kvelden er å gi foresatte bedret mulighet til å bidra positivt til elevenes
læring. Vi foreslår at dette tiltaket innarbeides i budsjettet innenfor rammen.
46. Kommunestyret ber administrasjonen se på muligheten for å inngå en samarbeidsavtale med
Alternativ til Vold på Nedre Romerike slik at Ullensakers innbyggere får dette tilbudet.
47. Administrasjonen bes om, i samarbeid med aktuelle idrettslag, å utarbeide bestemmelser for
drift av kunstgressbaner ut fra en målsetting om minimalt svinn av gummigranulat samt
optimalisert driftsøkonomi (Ullensakermodell).
48. Det legges frem en sak vedrørende frivillig vern av skog.
49. Det utredes hvordan man kan øke kapasiteten for sykkelparkering ved skolene.
50. Det utredes lokalisering av regional NTNU-inkubator samt kommunens rolle ift dette.
51. Det utredes hvorvidt en kan gi et tilbud om elektronisk arkiv for foreninger.
52. Det utredes hvorvidt det kan åpnes for privat jobbplassering av ungdom og flyktninger, mot
betaling ved suksess.
53. Ullensaker mangler tilstrekkelig antall kompetansearbeidsplasser, og bør derfor arbeide
aktivt med å tiltrekke seg hovedkontorer og bedrifter som tilbyr godt betalte stillinger.
54. En sak om tilskudd til Herredshuset og andre vel- og grendehus framlegges.
55. Ullensaker kommune betaler for skoleskyss. Kan man også få skyss til svømming, nærmeste
bibliotek, og leirskole for samme beløpet?
Repr. Eyvind Schumacher (AP) har fremmet følgende forslag på vegne av Ullensaker AP, SP,
SV_R, Uavhengig:

Økt skatteanslag 2018
: kr 25 000 000
Som følge av at et stort antall nye boenheter forventes ferdigstilt i løpet av 2018 øker
opposisjonen skatteanslaget for 2018 med 25 millioner kroner.
Disposisjonsfond
: kr 10 000 000
Det store antallet private barnehager i kommunen påfører Ullensaker enorme ekstra-utgifter.
Rådmannen har valgt å bruke 14,5 millioner kroner til å dekke merkostnadene knyttet til
overføring til private barnehager. Andre tertialrapport og sak om satser for 2018, viser imidlertid
at behovet ser ut til å bli mindre. Opposisjonen mener derfor at 10 av de avsatte 14,5 millionene
kan brukes til andre formål.
Oppvekstplan
: kr 1 250 000
Ungdataundersøkelsen og andre indikatorer viser at mange unge i kommunen sliter med psykisk
sykdom og andre problemer. Opposisjonen mener situasjonen er så prekær at vi omdisponerer
midlene som er satt av til senere disponering til tiltak som iverksettes umiddelbart.
Innovasjon
: kr 2 400 000
Opposisjonen innser at det er behov for modernisering og digitalisering av kommunens
tjenesteproduksjon og innbyggerdialog. Innstramminger «på gulvet» kan allikevel ikke
rettferdiggjøres med påskudd om å etablere 4 nye funksjoner i «toppen». Posten innovasjon
reduseres derfor med to stillinger fra rådmannens budsjettgrunnlag. Gjennomsnittlige
lønnskostnader for stillingene reduseres samtidig til 850 000 pr. stilling.
3.rullebane
: kr 700 000
Planlegging av 3. rullebane må i størst mulig grad finansieres av Avinor. Kommunen bidrar
gjennom ordinært arbeid i planavdelingen. Ny stilling 3. rullebane igangsettes ikke.

Følgende justeringer foreslås:
HHS:
Helsesøstre 3 stk. x 650000
= kr 1 950 000
Helsesøstertilbudet har stor betydning for ungdom med ulike vansker. Vi ønsker å styrke
tjenesten med ytterligere 1,95 mill. for å hjelpe denne sårbare gruppen, og samtidig spare
fremtidige helse- og sosialutgifter.
Barnevernet 3 stillinger a 650000 = kr 1 950 000
Økningen i behovet for tiltak og omsorgsovertagelser i Ullensaker gir grunn til bekymring. Pr.
1. oktober 2017 hadde barnevernstjenesten i Ullensaker mottatt 184 bekymringer som
omhandlet vold mot barn. I slike tilfeller er vi nødt til å ha en barneverntjeneste som står rustet
til å gripe inn øyeblikkelig. De økende sosiale problemene på feltet stiller krav til tilstrekkelig
bemanning men også til kjøp av juridiske tjenester og annen bistand. Opposisjonen vil derfor
styrke barnevernet tilsvarende 3 stillinger. Totalt 1,95 millioner.
Oppvekstkoordinator
= kr 650 000
For å sikre god kommunikasjon mellom de ulike etatene som har med barn og unge å gjøre
foreslår opposisjonen at det opprettes en stilling som oppvekstkoordinator.
Oppvekstkoordinatoren skal også følge implementeringen av oppvekstplanen og påse at denne
får maksimal effekt.
Øke stillinger i hjemmesykepleien 3 stk. = kr 1 950 000
Den demografiske utviklingen tilsier at vi vil få et større behov for hjemmesykepleiere og
hjemmehjelp i årene som kommer. Hjemmehjelpen kan bidra til mange oppgaver, men kan ikke
erstatte hjemmesykepleiere. Opposisjonen vil styrke hjemmesykepleien med 3 stillinger, slik at
de som ønsker det skal få mulighet til å bli boende hjemme så lenge det er mulig.
Drift av 10 nye sykehjemsplasser
= kr 11 000 000
Opposisjonen setter av 11 millioner til å drifte 10 nye sykehjemsplasser i lokalene som blir
ledige på Gjestad Rehabilitering.
Dette skal føre til at kommunen får kapasitet til å tilby
sykehjemsplass til alle som trenger det i egen kommune. Videre vil vi jobbe for at det innføres
en garanti om at alle som har fått tilkjent behov for sykehjemsplass skal få tilbud om plass innen
et halvt år.

Formannskapet.
Inn på tunet - opprettholdelse av eksisterende tilbud
= kr 250 000
Ordningen, som har vært et 3-årig prosjekt, er til stor hjelp for mange skoleelever som trenger
alternativ til undervisning, for rusavhengige i kommunen og for pasienter innen psykiatri, og bør
derfor videreføres permanent og innarbeides med årlig bevilgning på 0,5 mill. fra 2019. Det
settes av kr 250 000 for tiltaket for andre halvår i tillegg til de 250 000 kronene for første halvår
i rådmannens budsjettgrunnlag.
Inn på tunet - eget tilbud tilpasset demenspasienter / utvide ordningen = kr 200 000
Inn på tunet tiltak har også hatt god effekt på demens i andre kommuner. Opposisjonen vil at
kommunen bruker 200 000 kr. på å videreutvikle tilbudet til også å omfatte mennesker med
demensrelaterte sykdommer slik det ble beskrevet i prosjektet.
Opprettholde egen miljøkonsulentstilling
= kr 700 000
Miljøkonsulentstillingen skal opprettes som en ny stilling. Stillingen skal ikke gjennomføres ved
kun å flytte på og gi nye oppgaver til eksisterende ansatte.

HSB
Lærerstillinger 17 x 650000 inkl. tidlig innsats
= kr 11 300 000
Ullensaker bruker allerede under landsgjennomsnittet pr. elev i grunnskolen. Opposisjonen kan
ikke akseptere innsparingene i skolen. Budsjettforslaget stryker derfor rådmannens innsparinger
på 8,4 millioner kroner, og styrker i stedet skolen med 2,9 millioner til lærere. De ekstra
lærerressursene skal styrke lærertettheten i skolen og bidra til økt tidlig innsats. 11,3 millioner
tilsvarer minst 17 nye lærere, avhengig av utdannelsesnivå.
PPT 1 stilling x 700000
= kr 700 000
Opposisjonen ønsker å styrke pedagogisk psykologisk tjeneste med en stilling for å kunne
tilrettelegge opplæringen bedre for barn og elever med særlige behov.
3 Spesialpedagoger barnehage x 650000
= kr 1 950 000
Budsjettforslaget innebærer en styrking av barnehagesektoren med 3 spesialpedagoger. Av disse
skal minst en ha særlig fokus på utfordringer knyttet til språk.
Veileder i realfag i barnehagene
= kr 650 000
Tidlig innsats starter i barnehagen. Budsjettforslaget legger opp til at det ansettes en veileder i
realfagsopplæring i barnehagesektoren. Veilederen får som oppgave å bistå personalet i
barnehagene i realfagopplæring.
HTIK
Kulturskolen - styrke/utvide tilbudet + redusert kontingent-økning = kr 2 000 000
Kulturskolen bør ha ressurser til å videreutvikles fra en ren musikk og dans skole til også å
innbefatte visuell kunst.
Styrkingen skal også kunne legge til rette for et årlig «street art» prosjekt lignende det vi så på
Kløfta ungdomshus, der en ekspert innenfor gatekunst leies inn til å holde en workshop for
ungdom. Prosjektet vil føre til at et grått og trist bygg årlig kan forvandles til et kunstverk,
samtidig som også ungdom som vanligvis ikke deltar i organiserte kultur-aktiviteter får mulighet
til å øke sin kulturelle kapital.
I rådmannens budsjettgrunnlag legges det opp til å øke kontingentene for å delta på aktiviteter i
regi av kulturskolen. Det legges også opp til mer undervisning i grupper på bekostning av
behovet for økning i individuell opplæring. Opposisjonen er redd for at økte kontingenter vil
føre til en skjevere fordeling vedrørende hvem som har råd til å sende barna sine til
kulturskolen. En del av styrkingen til kulturskolen skal derfor benyttes til å kompensere for
økningene i elevkontingenter samt styrke den individuelle undervisningen.
Videreutvikle biblioteket
= kr 350 000

350 000 kr. settes av for å kunne videreutvikle biblioteket på Jessheim til å bli en kulturarena
med flere spennende aktiviteter på kveldstid. Forfatterbesøk, kunstnerpresentasjoner debatter ol.
Tilskudd til kulturrådet
= kr 100 000
100 000 kroner innvilges kulturrådets arbeid med å fremme kulturelle formål i kommunen.
Subsidiering utleie kommunale bygg for ikke-kommersielle kulturformål = kr 500 000
Husleiestøtte til kulturaktiviteter styrkes med 500 000 og skal gjelde alle ikke-kommersielle
kulturaktører, også de med medlemmer over 20 år. Støtten skal sikre at skolekorpsene får låne
skolene i helgene til en svært redusert pris. Samtidig innføres nye subsidierte priser for leie av
kulturhuset, der ikke kommersielle aktører kun skal betale en fjerdedel av det kommersielle
aktører betaler i dag.
Frivilligsentralen
= kr 200 000
Frivillighetssentralens tilskudd økes med 200 000 kroner.
Miljøtiltak: Rydde opp herreløst avfall
= kr 500 000
Det må etableres en kommunal ordning for innhenting av herreløst avfall, så ikke grunneiere
uforskyldt blir sittende med store utgifter som følge av at uvedkommende dumper avfall på
eiendommene deres.
Kløfta Vel
= kr 100 000
Kløfta vel tildeles 100 000 kroner for videreutvikling som flerbruks-hus og seremonirom.
Herredshusets Venner
= kr 250 000
Herredshusets Venner tildeles 250 000 for nødvendige oppgraderinger og etablering av
kjølerom.
Raknehaugen - prosjektere "salgsbod" og sanitæranlegg = kr 150 000
Det settes av 150 000 til å oppgradere Raknehaugen, og legge til rette for etablering av
sanitæranlegg og «salgsbod».
Kultursatsning/kulturutvikling - Gjennomføring av kulturplanen. = 1 900 000
Kommunedelplan for kultur skal gjennomføres. Derfor bevilges det midler til å komme i gang
med tiltakene i planen. Prioritering av tiltak gjøres av enhet for kultur i samarbeid med
kulturrådet. Beløpet bør blant annet å benyttes til å «videreutvikle eksisterende og nye festivaler,
kulturarrangement og arenaer i tråd med behov og trender i tiden» (fra kulturplanen).
Arkitektur- og byutviklingspris
Det etableres en årlig pris som skal tildeles utbyggere som har bidratt til en forskjønning eller
forbedring av bymiljøet eller tettstedsmiljøer i kommunen ved hjelp av fremdragende arkitektur
eller byutvikling.

Investering:
Oppussing /istandsetting av Gjestad Rehab (10 rom) til sykehjemsplasser - 800 000
I forbindelse med at Gjestad Rehab flyttes opprustes lokalene slik at de kan driftes som
sykehjemsplasser. Opprustingen finansieres ved hjelp av økt låneopptak.
Votering:
Posisjonens forslag fikk 6 stemmer (FRP, H, V), dermed vedtatt mot 5 stemmer
(AP, SP) som stemte for opposisjonens forslag.
Vedtak
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 bygger på følgende:
Drift
1. Budsjettskjema 1A med frie inntekter, finans og avsetninger slik det framgår av vedlegg
4 vedtas som Ullensaker kommunes årsbudsjett for 2018 med sum til fordeling enhetene
på 1.759,991 mill kr.

2. Netto rammer for hovedutvalgene for 2018 vedtas som vist i nedenstående tabell, etter
justeringer som vist i kapittel 3.1 (For rammeoversikt pr enhet, se vedlegg 6).
Hovedutvalgsområde
Tall i 1000 kr
Hovedutvalg for skole og barnehage
Hovedutvalg for helse og sosial omsorg
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur
Formannskapet
Totalt

2016
692 455
559 672
170 927
124 167
1 547 220

Netto budsjett
2017
2018
738 883
770 385
594 101
653 774
178 819
228 948
120 675
106 882
1 632 477 1 759 991

I tillegg vedtas følgende:
Det vises videre til de respektive hovedutvalgskapitlene for nærmere beskrivelse av
tjenesteområder og enheter under hvert hovedutvalgsområde. Hovedutvalgene vedtar
enhetenes nettorammer og virksomhetsplan, som også inneholder enhetenes styringskort
med unntak av punktene som følger under:
HSB: Total styrking: 5 500 000
3. 2 leseveilederstillinger (som var foreslått slettet) opprettholdes

kr 1 500 000

4. 4 stillinger spesialpedagoger til barnehage, 5 mnd effekt

kr 1 200 000

5. Økt lærertetthet, 5 mnd effekt

kr 2 800 000

HHS: Total styrking: 5 200 000
6. FABU styrkes med følgende stillinger med forventet 5 mnds effekt:
i. 1 rusmiddelkonsulent mot ungdomsmiljøet
ii. 1 utekontakt

kr 300 000
kr 300 000

7. Barnevern styrkes med følgende stillinger med forventet 5 mnds effekt:
i. 1 stilling i veilederteamet
ii. 1 stilling saksbehandler

kr 300 000
kr 300 000

8. Helsetjenesten styrkes med følgende stillinger med forventet 5 mnds effekt:
i. 1 stilling jordmor
ii. 1 stilling hjemmebasert hverdagsrehabilitering
iii. 2 stillinger helsesøster
600 000
iv. 1 ernæringsfysiolog
v. Klokkeklovner til demente (gjelder hele året)

kr 300 000
kr 300 000
kr
kr 300 000
kr 200 000

9. NAV styrkes som følger:
i. 1 stilling sosionom, 5 mnd effekt
ii. Budsjett sosialhjelp styrkes med

kr 300 000
kr 2 000 000

HTIK: Total styrking 1 788 000
10. GIV: Trafikksikkerhetstiltak styrkes, og utsatte planer for 2018
gjennomføres i tråd med tildelingen av midler

kr 1 000 000

11. Frivilligsentralen: Økt aktivitet og økt bemanning

kr

160 000

12. ABC midlene styrkes

kr

275 000

13. Kultur: Midler til å utvikle Kløfta Velhus til et flerbrukshus

kr

50 000

14. Kultur: Utvikle bibliotekene som litteraturhus (aktiviteter)

kr

53 000

15. Kultur: Gratis leie til korps ifm helgeseminarer

kr

75 000

16. Kultur: Kulturuke for barn og ungdom 13-18 år

kr 100 000

17. Kultur: Kartlegging av nye kulturaktiviteter for ungdom 13-18 år kr

75 000

Formannskapet: Totalt – 5 610 000
18. Inn på tunet: Styrking

kr

250 000

19. Klimaregnskap: Årlig kostnad til kjøp av verktøy

kr

50 000

20. Herredshuset: Engangstilskudd utover Rådmannens forslag

kr

150 000

21. Jessheimdagene: Det innarbeides totalt et fast årlig tilskudd

kr

250 000

22. Borgen IL: Tilskudd til skifte av trafostasjon

kr

400 000

23. Ullensaker Kommune reduserer kjøp av konsulenttjenester/innleie til
et minimum innen driftsbudsjettet, med forventet innsparing
-kr 3 000 000
24. Rådmannen: Foreslått styrking til organisasjonsutvikling
reduseres til kr 3 mill med bakgrunn i 9 mnds effekt

-kr 1 000 000

25. DGI: Foreslått styrking med kr 5,9 mill reduseres med 40% slik at
total styrking utgjør 3,54 mill kr, hvilket frigjør kr 2,36 mill
-kr 2 360 000
26. Omprioritering: Pott «Barn og unge» flyttes til HTIK Kulturtiltak -kr 250 000
27. Politiske styringsorgan: Ikke økning i politikergodtgjørelser

-kr

100 000

Annet
28. Det avsettes ikke midler til disposisjonsfond for 2018.
29. I forslag til statsbudsjett for 2018 er skattøre satt til 11,80 %. Ullensaker kommune
vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av
Stortinget ved den endelige behandling av statsbudsjett for 2018. Marginavsetning på
skatt settes til 9 %.
30. Det overordnede styringskortet for 2018 vedtas som vist i kapittel 2.3.
31. Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester for 2018 reguleres som vist i vedlegg
12 og 13. Rådmannen gis fullmakt til å endre prisene for reisevaksinasjon i samsvar med
endringer fra Folkehelseinstituttet.
32. Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak, regulering,
eierseksjonering og oppmåling vedtas å være selvfinansierende over år. Dette for å
kunne dekke inn et framtidig underskudd gjennom økte gebyrer påfølgende år og dermed
unngå utilsiktet subsidiering av disse tjenestene.
33. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre omdisponeringer/tekniske endringer i
budsjettet forbundet med eventuelle statlige lovpålegg eller intern omorganisering.
Investeringer
34. For 2018 vedtas en investeringsramme på brutto 1 025,954 mill kr. Av dette utgjør
selvfinansierende prosjekter 446,360 mill kr. Bevilgninger til porteføljer innenfor vann
og avløp, kommunale eiendommer og kultur vedtas som spesifisert i vedlegg 10.

Rådmannen gis fullmakt til opprettelse av nye tiltak samt omdisponeringer og
omprioriteringer mellom prosjektene innenfor den enkelte pottbevilgnings totale ramme.
Investeringsprosjektene er spesifisert i budsjettskjema 2 B (vedlegg 8).
Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden 2018-2021 er som følger:
(Tall i 1000 kr)
Ordinære investeringer
Selvfinansierende boliger
Selvfinansierende VAR
Sum brutto investeringer

2018
579 594
98 000
348 360
1 025 954

2019
586 230
151 469
360 345
1 098 044

2020
264 301
115 000
300 950
680 251

2021
Totalt
486 918 1 917 043
75 000 439 469
255 595 1 265 250
817 513 3 621 762

35. For 2018 vedtas opptak av lån til utlån (startlån) på 75 mill kr. Herav skal 25 mill
øremerkes til kjøp av kommunale leiligheter/lån til leietagere av kommunale boliger. For
perioden 2019-2021 legges det opp til tilsvarende årlig utlån. Rådmannen gis myndighet
til å inngå avtaler om fullfinansiering ved kjøp av bolig, innenfor de totale rammer
kommunestyret vedtar til dette formålet.
36. For 2018 vedtas opplåning inntil:
(Tall i 1000 kr)
2018
Ordinære investeringer
579 594
Selvfinansierende boliger
98 000
Selvfinansierende VAR
348 360
Startlån
75 000
Sum brutto investeringer
1 100 954
Tilskudd
-36 654
Momskompensasjon
-95 992
Sum lånebehov investeringer
968 308
Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år.

Verbalforslag
37. Administrasjonen bes i løpet av 1 kvartal 2018 legge frem en sak for FSK som
omhandler valg av modell for gjennomføring av investeringer, med siktemål å redusere
bruk av eksterne konsulenter innen enheter som har med utbyggingsprosjekter å gjøre
der kommunen i dag benytter selskaper via rammeavtale via ØRIK. Hensikten er ikke at
dette skal gå utover prosjektgjennomføringen, men at mer av ansvaret legges på
tiltakshaver slik at de presenterer løsningsforslag innenfor avsatt budsjettramme for
prosjektet, fremfor at kommunen ved konsulenter spesifiserer ned til minste detalj hva
kommunen skal ha.
38. Administrasjonen bes å iverksette en gjennomgang av FDV-kostnadene for våre
kommunale bygg og matche disse i markedet i en egen sak som legges frem i løpet av
2018.
39. Det etableres et Frivillighetens hus på Jessheim i det gamle administrasjonsbygget og
pakkhuset. Kommunen og Jessheim Byutvikling AS er enig om en avtale som gjør
kommunen til eier av byggene. Driften ivaretas gjennom en felles driftsavtale mellom
Ullensaker kommune, Frivilligsentralen og kulturrådet. Frivillighetens hus skal være en
arena for frivillighet, lag og foreninger hvor aktivitet skal inngå som en sentral del i
byutviklingen av Jessheim. Avtalene forankres i Formannskapet.
40. I 2018 gjennomføres følgende salgsprosesser av kommunale eiendommer.
a) Det
gjennomføres
salg
av
parsellen
B5
på
Gystadmarka.
Administrasjonen bes komme tilbake innen 1.kvartal 2018 med en sak hvor det

gjøres en vurdering av om området skal deles i mindre parseller for å tiltrekke oss
flere
aktører,
eller
om
området
bør
selges
samlet.
b) Det gjennomføres salg av kommunens tomt i GNP I.
c) Reguleringsplanen for Gamle Nordkisa skole ferdigstilles, og tomten legges ut for
salg i markedet.
d) Salg av Kløfta stadion/Dyrskueplassen skal gjennomføres i 2018. Det legges frem en
sak som viser mulighet for å øke TU i tråd med tilsvarende byområder ref
forventningene i Regional Areal & Transportplan. Dette for å maksimere salgssum.
Inntekter fra salget avregnes mot investeringen i Bakkedalen Idretts- og
Aktivitetspark, og investeringsbudsjettet justeres tilsvarende.
e) Salg av kommunal parkeringsplass bak Jessheim Kirke, omtalt som "trekant-tomta"
skal gjennomføres i 2018. Tomten legges ut til salg under forutsetning av at kjøper
etablerer et bygg i 6-8 etasjer inneholdende;
- Omsorgsbolig+, med mulighet for bemanning og felles oppholdsarealer,
- Privat sykehjem med inntil 15 - 25 sykehjemsplasser,
- Tilrettelagte og åpne publikumslokaler i første etasje
Sak med detaljert krav til innhold legges frem for politisk behandling 1.kvartal 2018.
f) Salgsinntekter brukes hovedsakelig til nedbetaling av kommunens gjeldsforpliktelser
i samråd med Formannskapet som finansutvalg.
41. Det legges frem en politisk sak hvor det redegjøres for en generell aktivitetsplikt for
mottakere av sosiale ytelser i Ullensaker kommune. Aktivitetsplikten består i å
gjennomføre forefallende oppgaver i regi av kommunens GIV avdeling. Eksempler på
aktiviteter kan være rydding av fellesområder, veier, generelt vedlikehold av
grøntområder o.l.
42. Administrasjonen bes legge frem en sak hvor det ses på mulighet for et samarbeid med
private tilbydere av botilbud for mennesker med rus- og psykiske problemer. (ref.
Høvikmodellen o.l) Denne saken forutsettes behandlet før videre avklaring om
kommunens pågående prosjekt Helgebostad/Kværndalen videreføres.
43. Det utarbeides en politisk sak i løpet av første kvartal 2018 som viser hvor mange av
deltakerne i introduksjonsordningen (de som er ute av finansieringen etter 5 år) som
fortsatt er bosatt i Ullensaker kommune og klarer seg selv uten sosiale ytelser av noen
art.
44. Ullensaker kommune har et vedtak som sier at Storgata ønskes stengt fra Veiberggata og
bort til rundkjøringen Storgata/Trondheimsvegen. Dette er søkt om til Statens Vegvesen.
Med bakgrunn i risiko for anslag ved aktiviteter i Storgata legges det frem et notat
vedrørende mulig fremdrift på stenging.
45. I forbindelse med den pågående implementeringen av læringsbrett til elever og lærere i
Ullensakerskolen, legges det opp til at hver enkelt skole arrangerer en kveld der foresatte
tilbys enkel opplæring og tilpasset informasjon om bruk av læringsbrett i
undervisningen. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med at skolen arrangerer
foreldremøter. Intensjonen med kvelden er å gi foresatte bedret mulighet til å bidra
positivt til elevenes læring. Vi foreslår at dette tiltaket innarbeides i budsjettet innenfor
rammen.
46. Kommunestyret ber administrasjonen se på muligheten for å inngå en samarbeidsavtale
med Alternativ til Vold på Nedre Romerike slik at Ullensakers innbyggere får dette
tilbudet.

47. Administrasjonen bes om, i samarbeid med aktuelle idrettslag, å utarbeide bestemmelser
for drift av kunstgressbaner ut fra en målsetting om minimalt svinn av gummigranulat
samt optimalisert driftsøkonomi (Ullensakermodell).
48. Det legges frem en sak vedrørende frivillig vern av skog.
49. Det utredes hvordan man kan øke kapasiteten for sykkelparkering ved skolene.
50. Det utredes lokalisering av regional NTNU-inkubator samt kommunens rolle ift dette.
51. Det utredes hvorvidt en kan gi et tilbud om elektronisk arkiv for foreninger.
52. Det utredes hvorvidt det kan åpnes for privat jobbplassering av ungdom og flyktninger,
mot betaling ved suksess.
53. Ullensaker mangler tilstrekkelig antall kompetansearbeidsplasser, og bør derfor arbeide
aktivt med å tiltrekke seg hovedkontorer og bedrifter som tilbyr godt betalte stillinger.
54. En sak om tilskudd til Herredshuset og andre vel- og grendehus framlegges.
55. Ullensaker kommune betaler for skoleskyss. Kan man også få skyss til svømming,
nærmeste bibliotek, og leirskole for samme beløpet?

PS 237/17 rullering av prioritert handlingsprogram for anlegg, fysiak aktivitet og
friluftsliv 2018
Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.
Ordfører fremmet følgende forslag på vegne av Ullensaker FRP, H og V:
Innstillingen i saken vedtas med følgende endringer



Ullensaker Bueskytterklubb prioriteres inn som nummer to i prioriteringsrekkefølgen
Olaløkka prioriteres inn som nummer 5 & 7 i prioriteringsrekkefølgen.

Dette er I tråd med tilrådingen fra Idrettsrådet og øvrige anlegg justeres inn I tråd med dette.
Repr. Roger Axelsson (V) fremmet følgende forslag på vegne av Ullensaker V:
Flytte Hiltonskogen, lysløype til 8.plass.
Votering:

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med foreslått endringer ble enstemmig vedtatt.
Repr. Axelssons forslag fikk 1 stemme (V), dermed forfalt mot 10 stemmer
(FRP, H, SP, AP) som stemte imot.
Vedtak
Forslag til handlingsprogram for anlegg, friluftsliv og fysisk aktivitet for 2018 vedtas med
følgende prioriteringer:
Ordinære søknader:
1. Jessheim is- og flerbrukshall, flerbrukshall
2. Ullensaker Bueskytterklubb
3. Borgen stadion, rehabilitering klubbhus
4. Jessheim stadion, sosiale rom
5. Olaløkka Stadion, 7’ er fotball- gressbane med lys
6. Borgen stadion, servicebygg

7. Olaløkka Stadion, Lysanlegg til eksisterende gressbane
8. Jessheim is- og flerbrukshall, ishall
9. Jessheim is- og flerbrukshall, kampsportlokale
10. Bakkedalen kunstgressbane
11. Bakkedalen kunstgressbane med undervarme
12. Jessheimhallen, rehabilitering av gulv
13. Hiltonskogen, Lysløype
14. Skogmo skole, kunstgressbane
15. Alfhallen, rehabilitering gulv
16. Jessheim idrettspark, 5’er bane kunstgress med lysanlegg
17. Jessheim idrettspark, 7’er bane kunstgress med lysanlegg
Nærmiljøanlegg søknader:
1. Borgen skole, pumptrack bane
2. Jessheim skole, utendørs innebandybane
3. Nordbytjernet, utendørs treningspark.
4. Nordbyhagen friområde, sykkelløype
NP 12/17 Feil i sak Rullering av prioritert handlingsprogram for anlegg, fysisk aktivitet og
friluftsliv 2018
Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.
Vedtak
Notatet tas til orientering.

