
                                                               

 

PS 197/19 Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023 - på vegne av FrP, Høyre og KrF: 

 
DRIFTSRAMMER 
 

Ullensaker FrP, Høyre og Kristelig Folkeparti har utarbeidet et saldert budsjettforslag som legger 
rammene for en økonomisk fordeling av midler som siker et godt, effektivt og innbyggerorientert 
budsjett for 2020 og en økonomiplan for perioden 2020-2023.  
 
Det er en klar og grunnleggende forventning at administrasjonen og enhetene forvalter de 
tildelte midler på en god, effektiv måte gjennom aktiv ledelse og ved å ta konkrete, velfunderte 
og målbare valg.  
 
Det forventes et sterkt fokus gjennomgående i alle enheter gjennom budsjettåret på å redusere 
kostnadssiden, men samtidig balansere dette opp mot å levere tjenester på et tjenestenivå der 
mottakerne av tjenesten løftes frem og tjenestene fortsatt leveres med kvalitet.   
 
Bevilgningsoversikt drift med frie inntekter, finans og avsetninger slik det framgår av vedlegg 4, 
korrigert for nedenstående pkt. 1 og 2, vedtas som Ullensaker kommunes årsbudsjett for 2020  
med sum bevilgninger drift, netto på 1 908,703 mill kr. 

 
1. Netto rammer for hovedutvalgene for 2020 vedtas som vist i nedenstående tabell, etter justeringer 

som vist i kapittel 3.1 (For rammeoversikt pr enhet, se vedlegg 5): 
 

Hovedutvalgsområde               (tall i 1000 kr) Regnskap 2018 
Just budsjett 

2019 
Budsjett 2020 

Endring ramme 
budsjett 2020 

Hovedutvalg for skole og barnehage 780 327 794 378 865 452 763 

Hovedutvalg for helse og sosial omsorg 695 198 699 178 777 553 -4 475 

Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 235 200 243 015 238 875 -2 345 

Formannskapet 97 294 153 164 110 315 -6 146 

Korreksjon renter, avdrag, fond på enhetene     -83 492  
Totalt 1 808 020 1 889 735 1 908 703  -12 204 

 
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. 
 
Følgende justeringer foreslås innenfor respektive hovedutvalgsområde: 
 

 Tiltak Innsparing / Omdisponering 

HSB Hovedutvalg for skole og barnehage 0   

HHS Hovedutvalg for helse og sosial omsorg, kutt i rammen -6 100   

HTIK Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur, kutt i rammen -6 420   

FSK Formannskapet, kutt i rammen -1 461   

  Sum generelt kutt i rammer -13 981   
        

HHS Redusert bruk av konsulenter Barnevern -1 000   

HHS Redusere avsetning medisinsk avstandsoppfølging -1 000   

  Innsparing/omfordeling HHS -2 000   
        

HSB Redusert økte kostnader refusjon barnehager -1 000   

HSB Redusert ramme overføring private bhg  -3 000   

HSB Redusere subsidier SFO -2 000   

  Innsparing/omfordeling HSB -6 000   



                                                               

 

        

HTIK Reduksjon økning VARV, Samferdsel, 0,5 årsverk -375   

HTIK Utleie av arealer til kommersiell bruk -250   

  Innsparing/omfordeling HTIK -625   
        

FSK Ordførers reserve -100   

FSK Redusert innkjøpspris mobiltelefon ansatte -750   

FSK Økt effekt ved salg av større portefølje eller høyere pris kommunale boliger -7 000   

FSK Reduserte finanskostnader salg av kommunal eiendom Gystadmarka -1 385   

FSK Inndragning av vakante administrative stillinger -2 500   

FSK Fjerne ansettelse av 3 stk parkeringsvakter -1 000   

  Innsparing/omfordeling FSK -12 735   
        

  Totalt Innsparte midler til omfordeling -35 341   
        
 Nye/prioriterte tiltak Innsparing / Omdisponering 

HHS Trygghetsalarmer - uendret brukerbetaling   1 000 

HHS Ansette Aktivitører ved alle PRO'ene, 8 mnd effekt, varig   1 500 

HHS Styrke Aktivitetstilbudet for demente, varig   500 

HHS Økning 2 årsverk helsesykepleiere FBU (utover rådmannen), 5 mnd effekt   625 

  Nye tiltak / Omdisponerte midler HHS   3 625 

        

HTIK Tilføring av lønnsmidler for ungdomshus i sentrum   1 000 

HTIK Trafikksikkerhetstiltak   500 

HTIK Snøbrøyting og sommervedlikehold   1 500 

HTIK Leieavtale Kløfta Vel, varig   200 

HTIK Tilbakeføre kuttet i renhold på skolene   1 000 

HTIK Kulturens ABC-midler, varig   250 

HTIK Økt tilskudd ABC midler, varig   250 

  Nye tiltak / Omdisponerte midler HTIK   4 700 

        

HSB Kompensasjon for elevvekst og tidlig innsats   2 700 

HSB Økt lærertetthet 8 ÅV, 5 mnd effekt   2 500 

HSB Opprettelse av ressursteam for implementering av fagfornyelse på skolene 625 

HSB Legge inn igjen 3 ÅV til Pedagogisk senter (læringsmiljøveiledere), 5 mnd    938 

  Nye tiltak / Omdisponerte midler HSB   6 763 

        

FSK Fullfinansiering revidering byplanen, ett-årig   500 

FSK Områdeplan for S5 20/21 for gode overordnede grep, to-årig   2 000 

FSK Omdømmearbeid/næringsutvikling, varig   500 

FSK Reduksjon inntekt parkeringsavgift, varig   1 150 

FSK Reduksjon inntekt ansattparkering, varig   1 850 

FSK Sommerjobb ungdom, varig   1 000 

FSK Gravplasskonsulent/driftsleder, 9 mnd effekt - 80% stilling   400 

FSK Støtte til stiftelsen Trandum for prosjektering av Hærsamlingen Trandum   200 

FSK Prosjekteringsmidler Rambydalen Skianlegg   300 

FSK Omsorg Jessheim - innarbeides fast.   150 

  Nye tiltak / Omdisponerte midler FSK   8 050 

        

  Totalt Omdisponerte midler til prioriterte formål   23 138 
        

  Sum midler overføres til disposisjonsfond -12 204 
 

 
2. Det avsettes 25 099 mill kr til disposisjonsfond for 2020. 

 
  



                                                               

 

Prioriterte tiltak: 
 
3. Trygghetsalarmer - uendret brukerbetaling: 

Trygghetsalarm skal ikke være et spørsmål om økonomi. 2019-prisen videreføres og beløpet dekker 
kostnadsøkningen som ligger i rådmannens budsjettforslag. 

 
4. Ansette Aktivitør ved alle PRO'ene, 8 mnd effekt:  

Et viktig element for beboerne ved PRO'ene våre er at de blir aktivisert. Vi legger inn 0,5 mill kr til 
hver PRO som skal brukes til å ansette en aktivitør som kan skape aktivitet både i egen regi og 
sammen med frivilligheten. 

 
5. Styrke aktivitetstilbudet for demente:  

Mer aktivitet for demente har vært påpekt som en viktig faktor for økt trivsel, og vi legger derfor 
inn 0,5 mill kr i øremerkede midler til dette. 

 
6. Økning 2 årsverk helsesykepleiere FBU (utover rådmannen), 5 mnd effekt:  

Rådmannen har i sitt budsjettgrunnlag økt med 2 årsverk helsesykepleiere for å redusere 
underdekningen av helsesykepleiere ift innbyggere. Vi legger inn ytterligere 2 ÅV slik at vi kommer 
opp på et akseptabelt nivå. 

 
7. Tilføring av lønnsmidler for ungdomshus i sentrum:   

Oppstart av ungdomshus i sentrum er avhengig av driftsmidler. Vi legger inn driftsmidler til dette 
slik at ungdomshuset kan starte opp i tråd med planene. 

 
8. Trafikksikkerhetstiltak:  

Det er foreslått å ikke gjennomføre mindre trafikksikkerhetstiltak, som skilting etc under 100.000 
kr. Det legges inn 500.000 kr i budsjett 2020 til dette. 

 
9. Snøbrøyting og sommervedlikehold:  

Det legges opp til en generell styrking av rammen til snøbrøyting og sommervedlikehold for 2020. 

 
10. Leieavtale Kløfta Vel:  

Kommunen gjorde en avtale med Kløfte Vel om økonomisk støtte i 2019. Denne ønskes 
opprettholdt, og det legges derfor inn 200.000 kr i budsjett 2020. 

 
11. Tilbakeføre kuttet i renhold på skolene:  

Det er lagt opp til en effektivisering i 2020 innen renhold, men for å skjerme lærerne i deres 
arbeidshverdag ønsker vi å holde skolene utenfor denne effektiviseringsprosessen. Det legges 
derfor tilbake 1 mill kr. 

 
12. Kulturens ABC-midler:  

Kulturens ABC midler er en politisk bestilling, og som erstatter blant annet den tidligere 
Grendepotten. Vi opprettholder derfor denne, og legger inn igjen 250.000 kr i budsjett 2020. 
Summen innarbeides videre som en varig sum. 

 
13. Økt tilskudd ABC midler:  

Idretten er en stor og viktig samfunnsaktør i en kommune med stor vekst. ABC midlene er med på å 
gi klubbene mulighet til å gjøre denne viktige oppgaven, og vi ønsker derfor å styrke denne med 
250.000 kr i 2020. 

 



                                                               

 

14. Kompensasjon for elevvekst og tidlig innsats:  
Elevveksten kompenseres fullt ut. Rådmannen har i sitt budsjett ikke kompensert elevvekst og tidlig 
innsats sett opp mot demografikostnadene. Dette mener vi er uheldig og legger inn midler slik at 
dette blir fullkompensert. 

 
15. Økt lærertetthet 8 årsverk, 5 mnd effekt:  

Vi ønsker å styrke skolen gjennom en ekstra økning av antall lærere, der administrasjonen finner ut 
hvordan disse ekstra ressursene best kan benyttes for å gi best mulig læringsutbytte. 

 
16. Opprettelse av ressursteam for implementering av fagfornyelse på skolene:  

I forbindelse med implementering av Fagfornyelsen ved kommunens skoler høsten 2020, ansettes 
et ressursteam på to personer. Disse skal være fysisk til stede rundt om på skolene og støtte rektor 
og lærere med observasjoner, konkret veiledning, tips og inspirasjon i de metodiske endringene 
som Fagfornyelsen krever av den enkelte lærer og skoleledelse 

 
17. Legge inn igjen 3 årsverk til Pedagogisk senter (læringsmiljøveiledere), 5 mnd effekt:  

For å styrke støtte og veiledning til skolene i arbeidet med å håndtere mobbesaker og utfordringer 
knyttet til atferd og klassemiljø legges det inn igjen midler til 3 læringsmiljøveiledere som var 
saldert bort i rådmannens budsjettgrunnlag. 

 
18. Fullfinansiering revidering byplanen:  

Byplanen er av avgjørende betydning for å sikre en utviklingsretning preget av bærekraft og 
bykvaliteter. Rådmannens budsjettforslag mangler 500.000 kr for at dette arbeidet skal kunne 
gjennomføres iht planstrategien. Dette legges inn i budsjett 2020. 
 

19. Områdeplan for S5 20/21 for gode overordnede grep:  
Rådmannen har utsatt arbeidet med områdeplanen for område S5 i byplanen. Konsekvensen er at 
underlaget for byplanen blir langt svakere enn det bør være for å kunne ta de gode overordnede 
grepene, og vi legger derfor inn midler slik at dette arbeidet kan gjennomføres parallelt med 
byplanen. 
 

20. Omdømmearbeid/næringsutvikling:  
Kommunen bør ta en mer aktiv rolle for å markedsføre kommunen og regionen slik at vi tiltrekker 
oss flere kompetanseintensive virksomheter. Vi setter derfor av midler til dette i budsjettet. 
Effektene av målrettet arbeid vil innebære å styrke Jessheim som by, en mer variert 
befolkningssammensetning, høyere skatteinngang for kommunen og at Gardermoregionen blir en 
enda mer interessant destinasjon. 
 

21. Reduksjon inntekt parkeringsavgift: Ved søknad om kommunal parkeringsmyndighet var det 
forutsatt at denne skulle benyttes til å håndheve gjeldende parkeringsreglement i hele kommunen, 
men det var ikke forutsatt å pålegge våre innbyggere avgift på kommunale parkeringsplasser. 
Budsjettert beløp dekkes derfor inn som prioritert tiltak i budsjett 2020.  
 

22. Reduksjon inntekt ansattparkering: Det er ikke ønskelig å påføre kommunens ansatte utgifter i 
forbindelse med parkering på arbeidet, og budsjettert beløp dekkes derfor inn som prioritert tiltak i 
budsjett 2020. 
 

23. Sommerjobb ungdom:  
Kommunen har de siste årene dekket opp sommerjobb for ungdom ved bruk av vakte stillinger på 
Personal. Det legges nå inn en post på 1 mill kr for året 2020, og posten innarbeides som en fast 
post i budsjettet. 



                                                               

 

24. Gravplasskonsulent/driftsleder, 9 mnd effekt - 80% stilling: 
Det gis en 80% stilling med 9 måneders virkning for å styrke kirkevergekontoret som per i dag har 2 
årsverk hvilket de har hatt uforandret siden 1999. Det er stort press på dagens stillinger og spesielt 
på gravplassarbeidet på grunn av befolkningsveksten. 
 

25. Støtte til prosjektering Hærsamlingen Trandum Leir: 
Trandum leir spilte etter andre verdenskrig en helt sentral rolle i moderniseringen av Hæren og er 
med sine gjenværende bygninger et viktig kulturminne. En etablering av Hærsamlingen i regi av 
Stiftelsen Trandum vil både være et bidrag til ivaretagelse av denne del av vår kulturarv, utvide 
kommunens ansikt utad, samt åpne muligheter for næringsvirksomhet. Videre fremdrift av 
prosjektet hindres nå av manglende midler - i første rekke til detaljregulering av området. 
 

26. Prosjekteringsmidler Rambydalen Skianlegg: 
Rambydalen er et næranlegg som har gitt kommunen alt fra Olympisk mester til barn som utfolder 
seg gjennom lek og moro. For å sikre opprettholdelse av dagens tilbud som et minimum, og se på 
muligheter for å komme videre med etableringsplaner av et helårsanlegg for både sommer- og 
vinteridretter, samt grunneieravtale, settes det av prosjektmidler på 300.000 kr i 2020. 
Investeringsmidler innarbeides fra 2021 og utover økonomiplanperioden. 
 

27. Omsorg Jessheim:  
Omsorg Jessheim er en stiftelse som gjør et viktig arbeid for vanskeligstilte familier. Det gis en 
støtte på 150.000 kr til dette arbeidet fra 2020, og summen innarbeides som en fast post i 
budsjettet. 
 

28. Overordnet styringskort for 2020 vil bli utarbeidet og lagt fram til politisk behandling tidlig i 2020, 
etter at kommuneplanen er vedtatt.  
 

29. Det legges fram egen sak med utredning av ulike alternativer for salg av porteføljer på kommunale 
boliger, med anslått effekt på renter og avdrag på 15 mill kr i budsjettet for 2020. 
 

30. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre omdisponeringer/tekniske endringer i budsjettet 
forbundet med eventuelle statlige lovpålegg eller intern omorganisering. 

 
INVESTERINGSRAMMER 
 

Endringer investeringsbudsjett 2020   

Utstyr treningsrom flerbrukshallen 300 000 
Romsåsparken Jessheim - Fase A1 3 000 000 
Prosjekteringsmidler flerbrukshall og idrettspark Mogreina 500 000 
Ungdomshus - møteplass for ungdom i sentrum 1 000 000 
Fjerne parkeringsautomater -1 000 000 
Fjerne biler til parkeringsvakter, 3 stk -1 110 000 
Fjerne kjøp selvfinansierende boliger -32 400 000 
    
Sum endringer investeringsbudsjett 2020: -29 710 000 

 

31. For 2020 vedtas en investeringsramme på brutto 955 977 mill kr. 
  
Av dette utgjør selvfinansierende prosjekter 411,969 mill kr og startlån 75 mill kr. Bevilgninger til 
porteføljer innenfor vann og avløp, kommunale eiendommer og kultur vedtas som spesifisert i 
vedlegg 9. Rådmannen gis fullmakt til opprettelse av nye tiltak samt omdisponeringer og 
omprioriteringer mellom prosjektene innenfor den enkelte pottbevilgnings totale ramme. 



                                                               

 

Investeringsprosjektene er spesifisert i Bevilgningsoversikt Investering – til fordeling (vedlegg 8) og 
vedlegg 9. 

 

32. Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden 2020-2023 er som følger: 
 

  
2020 2021 2022 2023 Totalt 

(Tall i 1000 kr) 

Ordinære investeringer 469 008 277 608 220 872 129 695 1 094 494 

Selvfinansierende boliger 0 0 0 0 0 

Selvfinansierende VAR 411 969 398 578 454 599 363 883 1 629 029 

Startlån 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000 

Sum brutto investeringer og startlån 955 977 751 187 750 471 568 578 3 023 523 

 

For 2020 vedtas opptak av lån til utlån (startlån) på 75 mill kr. Herav skal 50 % øremerkes til kjøp av 
kommunale leiligheter/lån til leietagere av kommunale boliger. For perioden 2021-2023 er det lagt 
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. 

 

SKATT 
33. I forslag til statsbudsjett for 2020 er skattøre satt til 11,10 %. Ullensaker kommune vedtar å bruke 

maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved den endelige 
behandling av statsbudsjett for 2020. Marginavsetning på skatt settes til 9 %. 

 

LÅN 
34. For 2020 vedtas opplåning inntil: 

 
  

2020 
Tall i 1000 kr 

Ordinære investeringer 469 008 

Selvfinansierende boliger   

Selvfinansierende VAR 411 969 

Startlån 75 000 

Sum brutto investeringer 955 977 

Tilskudd/salg av eiendom 88 644 

Momskompensasjon 90 834 

Sum lånebehov investeringer 776 499 

 
Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år. 

 

AVGIFTER, GEBYRER OG BRUKERBETALINGER 
 
35. Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester for 2020 reguleres som vist i vedlegg 11 og 

Rådmannen gis fullmakt til å endre prisene for reisevaksinasjon i samsvar med endringer fra 
Folkehelseinstituttet og prisene for Landbruk i samsvar med statens satser 
 

Det vises til vedlegg 10 
Følgende betalingssatser justeres ned sammenlignet med rådmannens budsjettfremlegg 

a. VAR: Vann og avløp: Alle priser justeres flatt med KPI på 3.1 % 
b. I tillegg faktureres ikke tilkoblingsavgift på nye boliger før boliger tas i bruk og belaster 

kommunens vann og avløpstjenester. 
c. Gravemelding: Pris justeres i tråd med KPI 3.1% 

 
Det vises til vedlegg 13: 

d. Som generell regel er en prisjustering i henhold til KPI akseptabelt, ikke mer. 



                                                               

 

 
Noen grunnleggende satsinger og føringer knyttet til disse: 
 

By- og tettstedsutvikling: Løftes frem som et satsingsområde. Da kreves det at kommunen 
overholder avtaler som er inngått med sentrumsaktører og i samarbeid med disse enes om 
løsninger som ivaretar begge parter og deres unike behov. Kommunen må på ingen måte forringe 
deres evne, og vilje til å bidra i sentrumsutviklingen. Eksisterende avtaler om Rådhusplassen og 
Storgata løftes frem og avklares med avtaleparten. Områdene omtalt som Kulturkvartalet fordrer et 
samarbeid med tomteeiere, og avtaler som regulerer samarbeid mellom kommune og den enkelte 
eier forhandles og legges frem for politisk behandling. 
 
Kompetanseintensive arbeidsplasser: Et uttalt mål å få flere slike arbeidsplasser til Ullensaker. 
Kommunen må tilrettelegge og sikre enklere, mer effektive og løsningsorienterte planprosesser 
som sikrer forutsigbarhet og avklarte samarbeidsarenaer.  
 
Befolkningssammensetning: Ullensaker kommune vil oppleve en stor økning i andel eldre og 
personer med behov for pleie- og omsorgstjenester. For å møte behovet skal kommunen legge til 
rette for private løsninger og samarbeid med aktører om å etablere helse- og omsorgstilbud 
kommunen har bruk for i årene som kommer.  
 
Budsjettstyring: Å opprettholde balanse i budsjett oppnås gjennom god og effektiv økonomistyring 
fra Rådmannen, og gjennom den enkelte enhet. Administrasjonen må sikre en tettere oppfølging og 
kontroll på de enkelte enhetene, og deres økonomistatus gjennom året. Kostnadssiden må til 
enhver tid kontrolleres og tiltak iverksettes umiddelbart ved avvik.  
 
Kommunens eiendomsverdi: Denne er løselig estimert til en verdi på 6-8 mrd kr ekskl. tomter og 
uteanlegg. Det bes gjennomført en veldokumentert verdivurdering av kommunens eiendomsmasse 
og verdier. Det må i samme arbeid kategoriseres hva som er salgbart og hva som ikke er strategisk 
viktig for kommunen å eie.  
 

VERBALE FORSLAG 
 
36. «Porten» på Nordbymoen med dagens bygningsmasse forfaller i raskt tempo, og boligene står med 

få unntak, tomme. Administrasjonen bes gå ut i markedet og forsøke avhende brukbare boliger i 
det åpne markedet mot henting, og videre rigge tomten for salg i det åpne markedet. 
  

37. For å avta trykket på den interkommunale legevakten legges det frem en sak hvor det ses på 
muligheten til å innføre en forsøksordning med kveldsåpne legekontorer. Ordningen finansieres av 
økte priser på konsultasjon/brukerbetaling. 

 
38. Det legges frem en sak om økt grunnbemanning gjennom ansettelse av inntil 5% overkapasitet av 

sykepleiere og fagarbeidere som en toårig forsøksordning ved en av kommunens PRO`er. 
Ansettelsene er et toårig prøveprosjekt med formål å heve kvaliteten, samt redusere vikarutgifter 
og sykefravær. Administrasjonen bes kontakte Sveio, Sauherad eller andre kommuner som har 
gjennomført tilsvarende heltidskulturprosjekter for erfarings- og kompetanseutveksling. 
 

39. Mange eldre par ønsker å fortsette å leve og bo sammen, om det oppstår et pleie- og 
omsorgsbehov hos kun én av partene. Administrasjonen bes derfor legge frem en sak om hvordan 
kommunen kan gi en samboergaranti slik at eldre par er sikret muligheten til å leve sammen, også i 
tilfeller hvor den ene eller begge har behov en mer tilrettelagt bolig eller i en institusjon. 
 



                                                               

 

40. Administrasjonen bes komme tilbake til ansvarlig hovedutvalg og Kommunestyret med et notat 
som viser hvordan man tenker å oppfylle det nye lovkravet om dagaktivitetsplasser for 
hjemmeboende demente som trer i kraft 1.1.2020. 
  

41. Administrasjonen bes komme tilbake til ansvarlig hovedutvalg med en sak hvor innføring av fritt 
brukervalg på hjemmesykepleie utredes, og hvilken støtte dette kan gi fra staten ved innføring. 
 

42. Kirken opplever økt belastning på ledige gravplasser, og det må gjøres store investeringer fremover 
dersom man skal opprettholde tilbudet som det er i dag. Administrasjonen bes derfor i samarbeid 
med Ullensaker Kirkelige Fellesråd legge frem en strategi for hvordan kommunen tenkes å møte 
fremtidens utfordringer innen området. 
 

43. Driftsbygning Hovin kirke: Det er avsatt 11 mill kr i 2020 til dette prosjektet. Dette er et prosjekt 
som skulle vært igangsatt for lenge siden, men som enda ikke er lagt ut på anbud og startet.  FSK 
forutsetter at administrasjonen og kirkelig fellesråd gjennomfører prosessen snarest og sikrer ny 
driftsbygning på Hovin innen utgangen av dette år. 
 

44. Nordby planovergang skal stenges. I budsjettet er det avsatt kr 4,1 mill kr til dette prosjektet i 
investeringsdelen. Farlige planoverganger er tilgodesett med statlige midler og Bane NOR har et 
overordnet ansvar for å redusere antall farlige planoverganger og er tildelt midler til dette. Den 
kommunale økonomiske andelen til å gjennomføre dette prosjektet må derfor reduseres 
betraktelig fra de avsatte 4.1 millioner kr, og administrasjonen bes i dialog med Bane NOR 
fremforhandle et lavest mulig fast beløp. Endelig beløp rapporteres tilbake til formannskapet.  
 

45. Gang/sykkelvei-prosjektene (GSV) omtalt i investeringsbudsjettet fremstår som kostbare. 
Erfaringen viser også at tidligere prosjekter er utarbeidet med fordyrende løsninger av teknisk og 
utseendemessig karakter som har gitt dyre løsninger. Lovverket åpner nå for mer funksjonelle krav 
som skal gi rom for reduserte kostnader. FSK ber om at pbl bestemmelser følges og at GSV-
prosjekter utarbeides i tråd med de retningslinjer som ligger her for kostnadsoptimaliserte 

løsninger. 
 

46. Det iverksettes umiddelbart en kritisk gjennomgang av eksisterende rammeavtaler for bruk av 
konsulenttjenester innen planarbeid og byggeprosjekter. En gjennomgang av regnskap viser at 
kommunen bruker uforholdsmessig mye på denne type tjenester knyttet til enkeltaktører som går 
igjen i samtlige oppdrag. Kommunen er gjort kjent med kritikk fra bransjeorganisasjonen om 
hvordan enkelte aktører kommunen benytter forvalter sitt tillitsvotum, og det er en kritikk 
kommunen må ta på alvor. Det bes om en sak som belyser dette tema og hvordan kommunen 
bedre kan forvalte denne type avtaler og sikre et større utvalg av samarbeidsaktører som kan bistå 
kommunen fremover.  
 

47. Administrasjonen bes legge frem en sak hvor det synliggjøres muligheter og utfordringer ved å 
avvikle ØRIK, og hvor oppgaver ved innkjøp håndteres av den enkelte kommune. 
 

48. Ullensaker kommune har en rekke anbudsforespørsler ute i markedet. Formålet med anbud er å få 
levert gode, effektive og kostnadseffektive tjenester fra ulike leverandører som ivaretar 
kommunens reelle behov. Vekting av faktorer som legges inn i anbudene er avgjørende for hvem 
som vinner anbudene. Ofte fremkommer det i etterkant av anbud at anbudsforespørslene til 
kommunen ikke har vært gode, eller presise nok i sin utforming. Det iverksettes derfor en 
gjennomgang av vurderingskriteriene kommunen legger til grunn ved anbudsforespørsler. 
Erfaringer om hvordan dette kan forbedres, og gjøres mer markedstilpasset innhentes ved å 
kontakte interesseorganisasjoner for råd og veiledning. 
 



                                                               

 

49. Det har vært et tverrpolitisk ønske om å videreutvikle tilbudet til idrett og aktivitet på Mogreina. 
Det innarbeides derfor prosjekteringsmidler med 500.000 kr i 2020 for flerbrukshall og idrettspark 
Mogreina, og administrasjonen bes fremlegge sak for ansvarlig hovedutvalg og Kommunestyret 
med forslag til fremdrift og innhold. 
 

50. Vi ønsker å videreutvikle dagens positive møteplasser for ungdom utenfor bykjernen, og skape 
muligheter hvor man får anledning til å være i aktivitet både innen- og utendørs, sommer og vinter, 
og hvor samtidig voksne kan ha en viss kontroll. For å være tidlig ute i forbindelse med ventet vekst 
på Jessheim Øst bes administrasjonen å starte et arbeid med planlegging og tilrettelegging av et 
ungdomshus plassert ved skateparken på Gystadmarka. Husets innhold, omfang og driftsform kan 
inneholde mange elementer, men må planlegges i dialog med blant annet ungdomsrådet, 
kulturrådet, Idrettsrådet og HTIK. 
 

51. Administrasjonen bes komme tilbake til med en sak om revidering av forskrift VA-gebyr. 
 

52. Ullensaker kommune har innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Disse kan 
benyttes ved PRO`ene, Park & Idrett, kirkegårder etc. De ansatte må disponere arbeidsdagen til det 
beste for brukerne. Forslag: Andre oppgaver enn de rent pleiefaglige ivaretas av personer på tiltak 
fra NAV. Oppgaver som å brette klær, sosialisering, rydding, turfølge etc. 
 

53. Alt det frivillige og ulønnede arbeidet som nedlegges av ulike lag og organisasjoner i kommunen, er 
erkjent som en viktig ressurs. Økonomien er som oftest svært begrenset og kommunale gebyrer 
kan representere et vesentlig hinder når aktiviteten skal utvides, eksempelvis gjennom 
bygningsmessige tiltak eller omdisponering av arealer. Administrasjonen bes vurdere muligheten 
for og konsekvensene av å frita frivilligheten for gebyrer forbundet med byggesaksbehandling og 
regulering og legge dette frem som en politisak sak. 
 

54. Ullensaker og Jessheim er med sin beliggenhet et flott sted for utøvelse av kulturaktiviteter og 
idrettsaktiviteter. Dette må kommunen legge til rette for, da det skaper liv og aktivitet i kommunen 
og byen vår. Administrasjonen, i samarbeid med Idrettsrådet og Kulturrådet bes om å utarbeide 
konsept for «Aktivitetsbyen Jessheim»/«Aktivitetskommunen Ullensaker» der fokus er å legge til 
rette for kultur- og idrettsaktiviteter. Som en del av konseptet skal en se på hvordan kommunale 
bygninger og anlegg kan benyttes, og man bør også inkludere næringslivet som aktiv bidragsyter.  
 

55. Kommunen har samlet mange idrettsanlegg innenfor et kompakt område ved Gystadmarka. Dette 
er flott, men samtidig gir det utfordringer mht parkeringskapasitet når mange aktiviteter pågår 
samtidig. Administrasjonen bes utrede hvordan man kan øke parkeringskapasiteten ved 
Gystadmarka, noe som vil bidra til positive driftsinntekter for svømmehallen og de øvrige 
idrettsanleggene i området. 
 

56. Administrasjonen bes utrede muligheten for et konsept etter modell av mobilitetsprosjektet Smart 
City i Halden kommune, der de har inngått samarbeid med et utleiefirma der kommunen leier et 
antall elbiler fem dager i uken kl 8-16. Om kvelden og i helgene gjøres de samme bilene tilgjengelig 
for innbyggerne. Utredningen må beskrive kostnadene ved ordningen, og sammenlikne det med 
dagens alternativ der kommunen eier bilene selv. 

 
Jessheim, 26.11.2019 
 
 
Ståle Lien Hansen   Willy Kvilten    Lise Kragset Furuseth 
Gruppeleder     Gruppeleder    Gruppeleder 
Ullensaker FrP         Ullensaker Høyre   Ullensaker Krf 


