Rødgrønne verbalforslag for budsjett og økonomiplan 2023-2026

Fremmes av:
Ullensaker
Ullensaker
Ullensaker
Ullensaker
Ullensaker
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Arbeiderparti
Senterparti
Sosialistisk Venstreparti
Miljøpartiet De Grønne
Rødt
Venstre

Formannskapet

1. Revidering av handlingsplan mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer
Det skal utarbeides en ny revidert handlingsplan mot rasisme, diskriminering og hatefulle
ytringer for Ullensaker kommune. Planen skal bidra til å forebygge rasisme, diskriminering og
hatefulle ytringer gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen.
Planen skal legges ut på høring slik at innbyggere, organisasjoner, råd og andre har mulighet
til å komme med innspill til planen.
Planen ligger i dag til grunn for bl.a. våre tilskudd til tiltak/aktiviteter mot rasisme og den nye
planen skal også legge til rette for dette.
2. Kommunens ansvar i Gardermoen næringspark
Ullensaker kommune følger opp, og betaler sine bidrag for kommunale tomter til nytt kryss
V23 Gardermoen næringspark.
3. Risikopott
Av kommunedirektørens risikopott for 2022, kr. 10 000 er kr. 3 000 benyttet.
Budsjettgrunnlaget for 2023 gir lite handlingsrom for prioritert oppgaver utover
kommunedirektørens innstilling. I tillegg er det lagt inn et flatt effektiviseringskutt på 1% på
alle tjenesteområder, i en kommune som allerede er blant de mest kostnadseffektive
kommuner i landet.
Forslag:
Omdisponere Kommunedirektørens Risikopott kr. 10 000 for å reversere forslåtte rammekutt
1% innen velferdstjenester helse, skole- og barnehage.
Forslag:
Omdisponere kommunedirektørens handlingsrom 1 500 til reversering av pålagt
innsparingstiltak FSK
4. Kommunaldirektør for organisasjon og utvikling holdes vakant i 2023.
5. Spiselig hage er et nytt tilskudd til beplantning f.eks. i kasser i parker og byhager. Her kan det
dyrkes spiselige vekster som innbyggerne har glede av å høste i sesong. I tillegg til å dyrke sin
egen mat, bidrar det til trivsel, velvære og grønn omstilling.
Forslag:
Utrede plan over egnede områder og parker i Jessheim inkl. kommunale grøntområder, med
mulighetsrom for å etablere byhage for dyrking av urter, spiselige blomster og grønnsaker
mm. i Jessheim by. Tiltaket bør også vurdere lagt inn som rekkefølgekrav i tilknytning til
utomhusarealer for nye boligprosjekt i kommunen.

6. Byutvikling Jessheim – kino og bibliotek
For en by under sterk vekst og utvikling som Jessheim er behovet for større og sentrumsnære
arealer til kunstnerisk og kulturell aktivitet økende. Kulturhusavdelingen på Rådhuset har pr. i
dag en kapasitet på om lag 600 seter fordelt på 3 kino/konsertsaler, og lokaler til et middels
bibliotek, i tillegg til foaje, kafe og kiosk område. Kapasiteten ved anlegget er i dag helt fylt
opp, samtidig som det lokale kulturlivet i stor grad mangler anlegg og fasiliteter til fremføring
av teater, konserter osv.
Forslag:
Kommunedirektøren bes gå i dialog med tiltakshaver av sentrumsområdet S4 for å se på
mulige løsninger for etablering av sentrumsnær kino og bibliotek, slik at Kulturhus lokalene i
Rådhuset kan frigis til annen kulturell og kunstnerisk aktivitet.
7. Kommunikasjon
En vesentlig del av Ullensaker sine innbyggere har et annet morsmål enn norsk. Mange sliter
med å følge den digitale utviklingen og å forstå norsk. En kommune som vil lykkes med
endringsarbeid er avhengig av god kommunikasjon med sine innbyggere. For å lykkes med
dette i en kommune med stor andel minoritetsspråklige kan det være hensiktsmessig at
kritisk og viktig informasjon kommuniseres på flere språk. Under pandemien gjorde
kommunen erfaringer i forbindelse med å nå ut med viktig og nødvendig informasjon til
flerkulturelle og minoritetsspråklige innbyggere. For å ivareta flerkulturelle innbyggere sine
interesser er det i 2022 nedsatt et kommunalt råd for flerkulturelle innbyggere. Rådet er
sammensatt av innbyggere med stor bredde i språkkompetanse/morsmålserfaring.
Forslag:
Det skal derfor etableres en ny helhetlig kommunikasjonsstrategi som er tilpasset dagens
behov, jobbe videre med å øke åpenhet og tilgjengelighet blant annet gjennom Min side og
økt grad av klart språk - på flere språk. I tillegg skal det etableres og gjennomføres en
kommunikasjonsplan for økt valgdeltagelse i 2023. Kommunalt råd for flerkulturelle
innbyggere inviteres til å gi råd/bistå i arbeidet med kommunikasjonsstrategi og
kommunikasjonsplan.

Hovedutvalg for skole- og barnehage
8. MOT-kommune
Det bes om at kommunen går i dialog med MOT, for å undersøke hva som må til for å bli en
MOT-kommune.
9. Ullensaker oppfyller lærernormen
Nok kvalifiserte lærere er avgjørende for god tilpasset opplæring. Kommunedirektøren bes
sørge for at man når lærenormen ved alle skolene i Ullensaker. Det er lagt inn
elevvekstmidler i 2023, og det gjennomføres ikke 1% innsparing i HSB-området.
10. Ullensaker oppfyller pedagognormen
Kommunedirektøren bes sørge for at man oppfyller pedagognormen i alle kommunale
barnehager i Ullensaker. Det er lagt inn økning for demografi i budsjett for 2023, og det

gjennomføres ikke 1% innsparing i HSB-området. Administrasjonen bes fremme en politisk
sak for HSB ila. første halvår 2023 med forslag til tiltak for at kommunale og private
barnehager i Ullensaker reduserer bruk av dispensasjon fra bemanningsnormene.
11. Etablere Newton-rom i Ullensaker
Elever i Ullensakerskolen skal gis et variert og nyskapende læringsmiljø. Det er
ønskelig at det etableres et Newton-rom i Ullensaker. Dette er et spennende innredet
og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med fokus på praktisk undervisning i
naturfag, matematikk og teknologi. Newton-rommet utgjør et lokalt utviklingsprosjekt
der skole, næringsliv og lokalsamfunn samarbeider. Det bes om en sak i løpet av
første halvår 2023 om hvordan man kan etablere et Newton-rom i Ullensaker. Det bes
særskilt om at administrasjonen søker samarbeidspartnere i lokalt næringsliv, som kan bidra
til å utvikle konseptet og finansiere innholdet.
12. Ressursfordelingsmodell Ullensakerskolen
Ressursfordelingen mellom skolene i Ullensaker er svært vesentlig for hvordan hver
enkelt skole kan tilby best mulig undervisning for elevene. Kommunen vår opplever
stor mobilitet, samt økende behov for midler til spesialpedagogikk og ressurselever. I
tillegg har kommunen skoler av ulike størrelse og med ulike sosiodemografiske
grupper. Det bes om en sak i løpet av første halvår der administrasjonen redegjør for
faktorene i dagens modell og der man foreslår justeringer for å ta høyde for de siste
årenes endringer i skolene.

Hovedutvalg for helse og omsorg

13. Endring periodemål
Periodemål «Sikre en funksjonell helsestasjon på Kløfta» – fristdato endres til 01.03.23.
Periodemål «Etablere en uteseksjon» fjernes.
14. Kjøp av plasser
Det bes om en kvartalsvis orientering i HHS som belyser antall kjøpte institusjonsplasser. Det
bes samtidig om at kommunen går i dialog med LHL-sykehuset for å drøfte en mulig avtale
om leie av plasser. Det forutsettes at lov om offentlige anskaffelser følges i prosessen
15. Kompetansekrav-, utdanning- og rekruttering for kommunalt barnevern
Stortinget har vedtatt endringer i kompetansekravet i barnevernsloven og fra 1. januar 2031
stilles det spesielle kompetansekrav for ansatte i
barnevernstjenesten. Kompetansekravet må være oppfylt for alle faste og midlertidige
ansatte i barnevernstjenesten, som utfører en eller flere av oppgavene opplistet i
barnevernloven § 2-1 a første ledd. Forslag til vedtak:
Det bes om at administrasjonen innen første halvår 2023 legger fram en plan, som
følger Bufdirs faglige anbefalinger og nye lovkrav om kompetanse-, utdanning- og
rekruttering for kommunalt barnevern.

16. Gjenkjøpsgaranti for fastleger
Fastlegekrisen rammer hele Norge, også Ullensaker. Dette er egentlig et statlig ansvar, men
kommunen bør undersøke muligheten for å bedre situasjonen lokalt.
Det bes om en politisk sak i 2. kvartal 2023 som belyser mulighet for gjenkjøpsgaranti for
fastleger.
17. Åpningstid og tilgjengelighet NAV
NAV er en viktig institusjon, og brukergruppen er svært sammensatt. NAV er i dag i stor grad
digitalisert, men mange brukere er avhengig av å forholde seg til personer og ikke
datamaskiner.
Det bes om en politisk sak i 1. kvartal 2023 som belyser muligheten for å utvide åpningstiden
og dermed tilgjengeligheten ved NAV-kontoret i Ullensaker.
18. Mulig lokalsykehusfunksjon på LHL-sykehuset
Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg har kjøpt LHL-sykehuset. Administrasjonen bes om å
gå i dialog med helseforetaket og SDL for å kartlegge mulighetsrommet for utnyttelse av
eventuell ledig kapasitet på LHL-sykehuset til akuttfunksjoner, inkludert røntgen, for
innbyggerne på Øvre Romerike. Samtidig ber vi om at det undersøkes om også andre
lokalsykehusfunksjoner kan flyttes fra Kongsvinger til Jessheim. Frist 2. kvartal 2023.
19. Legevaktsbil
Administrasjonen bes om å kontakte Ullensaker Røde kors om et mulig samarbeid for videre
utvidelse av tjenesten med legevaktsbil. De har ytret ønske om å levere denne tjenesten, og
de har utrykningsgodkjente biler og personell tilgjengelig for å kunne kjøre vakthavende lege.
Det finnes slike samarbeid bl.a. i Nordre Follo og Ringsaker.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur

20. Breeam Formålsbygg:
I forbindelse med gjennomføring av grønt skifte for eiendomssektoren i Ullensaker kommune
skal fremtidige formålsbygg i Ullensaker utredes i Breeam Exelent standard, som opsjon skal
det alltid innhentes tilbud på Breeam Outstanding og gjeldende TEK-forskrift.
Opsjoner i forhold til energipositivitet skal alltid innhentes, vurderes og gevinstberegnes.
Livsløpskostnader for bygningens avskrivningsperiode + 20år skal alltid fremlegges sammen
med investeringsbeslutningsgrunnlag for overnevnte Breeam standarder, samt for den til
enhver tid gjeldende TEK-forskrift.
Ullensaker kommune reviderer og utvikler sitt gevinstrealiseringsverktøy i denne forbindelse,
og utvikler i tillegg et verktøy for å se på effekter bygninger i Breeam standard kan ha for
brukerne i det enkelte bygg, omgivelsene til bygg, samt effekter for Ullensaker som
kommune. Kommunedirektøren bes komme tilbake til kommunestyret med utredning av
system for gevinstrealisering/klimaregnskap for det enkelte bygg og dets omgivelser ila andre
kvartal.
21. Opprettelse av Klima/ENØK -Fond
Ullensaker har som mål å bli en grønn foregangskommune og vi har gode muligheter til å
bidra innenfor ENØK/Fornybar energi. Samtidig belaster energikostnader

kommunebudsjettet betydelig i årene fremover. Å ta et kraftfullt grep for å redusere bruk av
energi vil både bidra til vårt mål om å bli en grønn foregangskommune, bedre
kommuneøkonomien og økonomien til våre innbyggere.
Derfor ønsker kommunestyret at det utredes mulighetene for å opprettes et ENØK/Fornybar
energi fond i Ullensaker for innbyggere og næringsliv som vil gjennomføre gode
energisparingstiltak, men mangler mulighet til finansiering.
Administrasjonen skal komme tilbake til kommunestyret med forslag til løsning innen
utgangen av april 2023.
Utredningen bør vurdere følgende punkter:
● Løsningen skal ha en sosial tilnærming hvor mindre investeringer til privatpersoner
blir prioritert.
● Alle innbyggere og bedrifter skal kunne søke fondet om lån til gunstige vilkår til
investeringer som gir god ENØK/Fornybar energi effekt.
● For private innbyggere settes fondets bidrag til maks 25 000 pr. innbygger.
● For bedrifter settes fondets bidrag til maks 200 000 pr. bedrift. Det forutsettes at det
også er Enova støtte til investeringene.
● Nedbetalingene av lånene skal skje innenfor 10 år (eventuelt det som er rammen for
nedskrivning iht budsjett reglene)
● Fondet fylles med lånte midler fra Ullensaker Kommune med 10 millioner i 2023 og
tilsvarende i 2024 og er tenkt å være selvfinansierende.

22. Energieffektiviseringstiltak for formålsbygg.
Kommunestyret ønsker også at det settes av 10 millioner i investeringsmidler for
ENØK/Fornybar energi tiltak i Ullensaker Kommunes egne bygg i 2023 og 15mill i 2024
som skal brukes til tiltak med god effekt og nedbetalingstid på mindre enn 8 år.
Finanskostnadene med disse investeringene finansieres med reduserte energikostnader for
Ullensaker Kommune.
Kommunestyret ønsker at arbeidet kommer raskt i gang og forventer konkrete prosjekter
iverksatt allerede i løpet av første kvartal 2023 og en orienteringssak i løpet av februar om
hvordan beløpet skal benyttes for 2023.
Kommunestyret forventer at administrasjonen er aktive i å søke og etablere egen
kompetanse på ENØK/Fornybar energi både i egen regi og i samarbeid med lokale aktører.
Kommunestyret forventer også at administrasjonen umiddelbart etablerer et godt
samarbeid med Enova og undersøker mulighetene for kommunal støtte fra dem i ordninger
tilsvarende «energitiltak for kommunale boliger»
https://presse.enova.no/pressreleases/enova-lanserer-stoette-for-energitiltak-for-kommunaleboliger-i-hoest-3187606?fbclid=IwAR3e7ulNno0RvL49QCd-rnviyURBzysTZZBFisDUG70Xlpi604TeqwXW9g
23. Kulturarena
Administrasjonen bes utarbeide og publisere en oversikt over lokaler og kulturarenaer som
egner seg til øving og fremføring i hele kommunen. Bruke oversikten i planlegging av
kulturarenaer i hele kommunen og se på flerbruk som prinsipp. Fremlegges frem ila første
kvartal.
24. Åpen hall
Administrasjonen ser på en finansiering som stimulerer klubber til å drive åpen hall
konseptet – for de som er ikke driver organisert idrett og foreldre barn tilbud.

Sak fremlegges ila første kvartal.

25. Kontroll på gummigranulatsvinn
Hvert år «forsvinner» store mengder gummigranulat fra idrettsanlegg. Kommunen må
etablere en kontrollfunksjon med formål å kraftig redusere svinnet av gummigranulat og for
å oppfylle forurensingsforskriften.
Klima- og miljødepartementet har vedtatt et nytt kapittel i forurensingsforskriften (kapittel
23 A) som stiller krav til utforming og drift av idrettsbaner for å få ned utslippene av
gummigranulat. Forskriften er gjort gjeldende fra og med 01.07.2021. Sak legges frem ila
andre kvartal.

26. Sykkelopplæringstilbud til voksne
Administrasjonen ser, sammen med frivilligheten, på en modell for å kunne tilby
sykkelopplæring til voksne. Sak fremlegges frem ila første kvartal.

27. Avfallsdunker
Administrasjonen ser på et investeringsprosjekt ift utskifting av kommunale avfallsdunker på
utfartssteder til moderne enheter som har innebygget komprimering og som gir beskjed om
når de er fulle. (feks FinBin City Solar). Sak fremlegges ila 3 kvartal.

28. Byggesaksgebyr
Administrasjonen fremlegger en sak rundt beregning av selvkost på byggesaksområdet.
Sak fremlegges ila 2 kvartal.
29. Gebyr for gravsted
Administrasjonen gjør sammen med kirkelig fellesråd en vurdering av om prisen på navnet
minnelund bør reduseres eller gjøres gratis, samt at det innføres en mindre avgift på nye
kistegraver, for å stimulere til valg av plassbesparende løsninger. Dette fremlegges for HTIK i
løpet av første halvår
30. Kommunal veileder for graving på dyrket mark
Administrasjonen bes utarbeide en kommunal veileder for graving av infrastruktur på dyrket
mark. Veilederen skal omfatte detaljerte retningslinjer for byggherre og entreprenør når det
graves offentlig infrastruktur som for eksempel vann- og avløp på dyrket mark. Veilederen
skal sørge for at varig skade på dyrkingsegenskapene reduseres til et minimum. Veilederen
skal også ha overordnede retningslinjer for erstatning til grunneier. Når det er ferdig legges
den frem til politisk vedtak.

