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Nesodden kommune 
Møtebok 

 

 
 

 

  

Utvalg Møtedato Møtetid Møtested 

Kommunestyret 21.05.2015 17:15 – 21:50  Tangenten, 

Ungdomsarena 

  

Frammøte: 
Medlemmer: 

 Sandberg, Nina - AP (ordfører) 

 Giske, Johannes Dalen - AP (medlem) 

 Schilling, Yvonne - AP (medlem) 

 Haldorsen, Nils Arne - FRP (medlem) 

 Gudmundsen, Kjell - H (varaordfører) 

 Bertelsen, Jørn G. - H (medlem) 

 Elmenhorst, Constanse - H (medlem) 

 Fahre, Beate - H (medlem) 

 Amundsen, Thor Ivar Bratli - H (medlem) 

 Belsten, Elisabeth - H (medlem) 

 Adland, Erik - H (medlem) – tiltrådte 17.20 

 Korsmoe, Henning - KRF (medlem) 

 Solum, Øyvind - MDG (medlem) 

 Christensen, Geir - R (medlem) 

 Behrens, Claudia - SV (medlem) 

 Holm, Christian Hintze - SV (medlem) 

 Maus, Arne - SV (medlem) 

 Maus, Grete - SV (medlem) 

 Hustad, Arnt Even - SV (medlem) 

 Smørås, Anne Berit - V (medlem) 

 

Varamedlemmer: 

 Andresen, Hans Petter - AP (varamedlem) 

 Krøger, Per Hermann - AP (varamedlem) 

 Elisabeth Schilling - AP (varamedlem) 

 Balstad, Jan Kristian - AP (varamedlem) – permisjon fra kl. 21.00 (etter sak 073/15) 

 Johansen, Roger Sollied - AP (varamedlem) 

 Wærriø, Marie - AP (varamedlem) 

 Jørgensen, Jonny – FrP (varamedlem) 

 Johnsen, Harald – H (varamedlem) 

 Edvardsen, Odd - R (varamedlem) 

 Macculloch, Kari M. Bugge - V (varamedlem) 

 

Forfall: 

 Moen, Petter - AP (medlem) 

 Westby, Tonje - AP (medlem) 

 Lind, Rikke - AP (medlem) 
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 Rødsand, Astrid Driva - AP (medlem) 

 Vatn, Bjørn Helge - FRP (medlem) 

 Tronvik, Harald - H (medlem) 

 Stensrud, Rønnaug - R (medlem) 

 Gudbrandsen, Terje – SV (medlem) 

 Enger, Truls Andre - V (medlem) 

 

Av 31 faste medlemmer møtte: 20. Totalt frammøtte: 30 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Geir Grimstad, stabssjef Arve Ruud, stabssjef Rita Engen, virksomhetsleder Ingunn 

Frantzen, enhetsleder Per Kristian Larsen, fagsjef Gisle Totland og formannskapssekretær 

Monika Jørgenvaag.  

 

Innkalling: 
Godkjent  

 

Til å godkjenne møteprotokollen ble Per Hermann Krøger (AP) og Arnt Even Hustad (SV) 

valgt.  

 

Møtebok: 
Møtebok fra 23.04.2015 ble godkjent. 

 

Dagsorden: 
Godkjent med den endring at sak 075/15 utgår (den er på høring) og at sak 078/15, 079/15 og 

sak 080/15 tas først av ordinære saker til behandling.  

 

Christian Holm viste til vedtak i lukket formannskapsmøte hvor rådmannen ble gitt fullmakt 

til å legge inn bud på to boliger, og etterlyste sak om kjøp. 

Stabssjef Arve Ruud besvarte. En av boligene er solgt, den andre er lite aktuell pga 

manglende egnethet. 

Det vil bli lagt frem en generell sak i neste møte.  

 

Arne Maus foreslo at sak om kommunikasjonsstrategi utsettes, da han ikke hadde fått åpnet 

selve plandokumentet.  

Votering: Utsettelsesforslaget fikk 7 stemmer (5 SV, 2 R) og falt.  

 

Geir Christensen etterlyste sak om klimaplan og sak om oppfølging av boligsosial 

handlingsplan. 

Rådmannen besvarte. Sakene kommer i junimøtet.  

 

Ordfører foreslo taletid for hele møtet. Kommunestyret sluttet seg til dette.  

 

Grunnet tidsbruk ble sak 074/15, sak 076/15 og sak 077/15 utsatt til neste møte.  

 

 

Behandlet: 
  

069/15 Interpellasjoner 

070/15 Referatsak 

071/15 Øyeblikkelig hjelp- Nesodden 

072/15 Løesfeltet - oppgradering - vurderinger 

073/15 Integreringsarbeid i Nesodden kommune og bosetting av flyktninger i 
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perioden 2015 – 2018. 

074/15 PURA: Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget 

075/15 Regulering - Richard Baches vei 15, 19 og 21 

076/15 Omregulering Gamle Hellvikvei 3-5-7 - Gbnr 1/353 

077/15 Gbnr 29/3 - Persilengen boligområde - Område B23, B24, B25 

078/15 Kommunikasjonsstrategi Nesodden kommune - Ny behandling 

079/15 Nesodden Ungdomsråd - reetablering - ny behandling 

080/15 Eiendomsskatt - eventuelt fritak i h h t eiendomsskatteloven § 7a - ny 

avstemning 

 

 

Spørsmål:  
 

Claudia Behrens stilte spørsmål til når fortauet i Vestoppfaret blir ferdigstilt.  

 

Ordfører besvarte. Kommunen er i ferd med å inngå forlik med Norgesgruppen, og håper å få 

ferdigstilte prosjekteringen i løpet av sommeren.  

 

Geir Christensen (R) stilte spørsmål til arbeidsgiverpolitikken til Nesodden kommune under 

henvisning til oppslag i Amta om at en ansatt var fjernet fra kriseteamet.   

 

Ordfører besvarte. De ansatte har ansettelseskontrakter og stillingsbeskrivelser. For krisetamet 

foreligger en generell beskrivelse. Ordfører vil ta initiativ til en gjennomgang med rådmannen 

for å forsikre kommunestyret om at dette er i tråd med arbeidsmiljølov og avtaleverk. En 

prinsipiell debatt kan komme i forbindelse med en rullering av arbeidsgiverstrategien. Nye 

arbeidsoppgaver, nye utdannings-/kompetansekrav, m.m kan medføre at medarbeidere som 

ikke innehar nødvendig utdanning/kompetanse må omstille seg til andre oppgaver.  

 

Henning Korsmoe stilte spørsmål vedrørende omsorgslønn, og hvordan ordningen fungerer.  

Hvilket omfang og hvilke grupper får dette? Hva er kriteriene? 

 

Ordfører besvarte. Kommunen har 18 brukere av omsorgslønn, vedtakene varierer fra 10 til 

100% . Budsjettet er på ca. 1,5 millioner, hittil i år er det utbetalt 438 360,-.  Frogn kommune 

har 25 brukere, med samme tildelingskriterier som Nesodden kommune. 

 

Anne Berit Smørås stilte spørsmål om ventelister og plass på Nesoddtunet.  

Vil pasienter som får tildelt plass andre steder ikke kunne få plass på Nesoddtunet senere? 

 

Ordfører besvarte. Beboere som er tildelt plass utenfor kommunen, skal dersom de ønsker det, 

tilbake til langtidsplass i Nesodden kommune.  

 

 

 Før møteslutt minnet ordfører om kommunestyreseminaret 11. og 12. juni som holdes 

på Sem Gjestegård i Asker.  

 

 

 

Nina Sandberg 

Ordfører  

        Monika Jørgenvaag 

        Formannskapssekretær  
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069/15: INTERPELLASJONER  
 

Interpellasjoner til kommunestyret 21.05.2015:  
 

 Interpellasjon fra AP om søndagsåpne butikker 

(Rødt slutter seg til denne) 

 Interpellasjon fra Rødt om kjøp av sykehjemsplasser og stengte avdelinger på 

Nesoddtunet 

(KrF slutter seg til denne) 

 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - 21.05.2015 
 

Johannes Dalen Giske (AP) redegjorde for interpellasjonen og fremmet følgende forslag til 

vedtak:  

 

«Kommunestyret i Nesodden avgir følgende uttalelse til regjeringens forslag om endringer i 

helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker:   

Kommunestyret i Nesodden ønsker ikke en lovendring som utvider adgangen til søndagsåpne 

butikker 

Dersom Stortinget overlater til kommunene å avgjøre dette, vil kommunestyret i Nesodden på 

denne bakgrunn ikke utvide adgangen til søndagsåpne butikker ut over det dagens lovverk 

tillater.» 

Ordfører besvarte interpellanten.   

Beate Fahre (H) fremmet forslag om utsettelse. Forslaget fikk 12 stemmer (2 FrP, 8 H, 2 V) 

og falt.  Interpellasjonen behandles.  

Christian Holm (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:  

«Kommunestyret anbefaler også at det ikke overlates til den enkelte kommune å avgjøre 

dette.  

Votering:  

Det ble votert separat over første og andre del av forslaget i interpellasjonen, samt 

tilleggsforslaget fra SV.  

Første del av forslaget i interpellasjonen ble vedtatt mot 10 stemmer (8 H, 2 FrP). 

SV sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  

Siste del av forslaget i interpellasjonen ble vedtatt mot 10 stemmer (8 H, 2 FrP).  

 

Det ble tatt opp spørsmål til om interpellasjon nr 2 (fra Rødt) skulle tas opp til behandling.  

Ingen talte imot forslag om å behandle denne.    
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Odd Edvardsen (R) redegjorde for interpellasjonen og fremmet følgende forslag til 

vedtak:  

«Kommunestyret ber rådmannen åpne en ny avdeling på Nesoddtunet så fort som mulig.  

Eventuelt behov for budsjettjustering legges fram i neste møte.» 

 

Ordfører besvarte interpellanten.  

Rådmannen orienterte om at det i budsjettjusteringssaken som legges frem i neste møte 

foreslås at det åpnes 8 nye plasser på Nesoddtunet.  

Beate Fahre (H) fremmet følgende forslag:  

«Rådmann får i oppdrag å utrede oppbemanning av plassene på Nesoddtunet ved bruk av 

bemanningsbyrå.» 

Votering:  

Forslaget fra Rødt ble enstemmig vedtatt.  

Tilleggsforslaget fra Høyre fikk 10 stemmer (8 H, 2 FrP) og falt.   

 

 

KST-069/15 VEDTAK 
 

Interpellasjon om søndagsåpne butikker 

Kommunestyret i Nesodden avgir følgende uttalelse til regjeringens forslag om endringer i 

helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker:   

- Kommunestyret i Nesodden ønsker ikke en lovendring som utvider adgangen til 

søndagsåpne butikker. 

- Kommunestyret anbefaler også at det ikke overlates til den enkelte kommune å 

avgjøre dette. 

- Dersom Stortinget overlater til kommunene å avgjøre dette, vil kommunestyret i 

Nesodden på denne bakgrunn ikke utvide adgangen til søndagsåpne butikker ut over 

det dagens lovverk tillater. 

 

Interpellasjon om kjøp av sykehjemsplasser og stengt avdeling på Nesoddtunet 

 

Kommunestyret ber rådmannen åpne en ny avdeling på Nesoddtunet så fort som mulig.  

Eventuelt behov for budsjettjustering legges fram i neste møte. 

 

 

070/15: REFERATSAK   
 

INNSTILLING 
Referatsaken tas til etterretning. 
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BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - 21.05.2015 
 

Marie Wærriø orienterte om brukerutvalget.  

Kommunestyret tok referatsaken til etterretning.  

 

 

KST-070/15 VEDTAK 
 

Referatsaken tas til etterretning. 

 

 

 

071/15: ØYEBLIKKELIG HJELP- NESODDEN  
 

INNSTILLING 
Dagens legevaktordning med lokal legevakt fra 7.00-18.00 videreføres. 

 

Rådmannen kan ikke se at det finnes budsjettdekning i inneværende år. 

 

En eventuell økning med lokal legevakt frem til 20.00 hverdager må vurderes sammen med 

andre behov i nytt budsjett. 

 

 

 

BEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET - 29.04.2015 
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (V, KRF,R) 

 

HOS-008/15 VEDTAK 
Dagens legevaktordning med lokal legevakt fra 7.00-18.00 videreføres. 

 

Rådmannen kan ikke se at det finnes budsjettdekning i inneværende år. 

 

En eventuell økning med lokal legevakt frem til 20.00 hverdager må vurderes sammen med 

andre behov i nytt budsjett. 

 

 

 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET - 07.05.2015 
 

Christian Holm (SV) fremmet følgende forslag:  

 

«Alternativt forslag: 

Dagens lokale legevakt utvides til kl 20, primært ut fra foreslått alternativ tre (beholde dagens 

legevaktordning med fastleger, og i tillegg ansette en kommunal lege). De budsjettmessige 

konsekvensene innarbeides i økonomiplanen. 

 

Ordfører fremmet endringsforslag til pkt 2 i innstillingen, «rådmannen» endres til 

«kommunestyret». 
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Votering:  

SV sitt forslag ble satt opp mot innstillingen med redigering som foreslått av ordfører.  

Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (1 KrF, 2 SV, 1 V).  

 

 

FSK-032/15 VEDTAK 
 

Dagens legevaktordning med lokal legevakt fra 7.00-18.00 videreføres. 

 

Kommunestyret kan ikke se at det finnes budsjettdekning i inneværende år. 

 

En eventuell økning med lokal legevakt frem til 20.00 hverdager må vurderes sammen med 

andre behov i nytt budsjett. 

 

 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - 21.05.2015 
 

Christian Holm (SV) tok opp forslag fra formannskapet (se over) og fremmet dette.  

 

Votering:  

SV sitt forslag ble satt opp mot innstillingen.  

SV sitt forslag fikk 13 stemmer (5 SV, 2 FrP, 1 MdG, 1 KrF, 2 R, 2 V) og falt.     

 

 

KST-071/15 VEDTAK 
 

Dagens legevaktordning med lokal legevakt fra 7.00-18.00 videreføres. 

 

Kommunestyret kan ikke se at det finnes budsjettdekning i inneværende år. 

 

En eventuell økning med lokal legevakt frem til 20.00 hverdager må vurderes sammen med 

andre behov i nytt budsjett. 

 

 

 

072/15: LØESFELTET - OPPGRADERING - VURDERINGER   
 

INNSTILLING 
 

Det opprettes en plankomite for å utarbeide en områdeplan for Løesområdet, herunder reguleringsplan  

for Løesfeltet. 

 

Komiteen gis følgende sammensetning 

Leder : 

Medlem: 

Medlem: 

 

 

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET - 28.04.2015 
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Erik Moe (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: «Utvalget bør drøfte alternative eier- og 

organisasjonsmåter for boligene på Løesfeltet». 

Forslaget ble ikke votert over men følger protokollen. 

 

Votering: Innstillingen er enstemmig vedtatt 

 

TMP-052/15 VEDTAK 
 
Det opprettes en plankomite for å utarbeide en områdeplan for Løesområdet, herunder reguleringsplan 

for Løesfeltet. 

 

Komiteen gis følgende sammensetning 

Leder: 

Medlem: 

Medlem: 

 

BEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET - 29.04.2015 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

HOS-007/15 VEDTAK 
Det opprettes en plankomite for å utarbeide en områdeplan for Løesområdet, herunder reguleringsplan 

for Løesfeltet. 

 

Komiteen gis følgende sammensetning 

Leder : 

Medlem: 

Medlem: 

 

 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET - 07.05.2015 
 

Christian Holm (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

1.  «Utviklingen av områdeplanen baseres på alt. 3 for Løesfeltet, riving og bygge nytt med en 

økning av antallet boligenheter (omregulering). 

 

2. Utviklingen av Løesfeltet ses i sammenheng med tilgrensende privateide bolig- og 

næringsarealer og med kommunens e-verkseiendom. 

 

3. En avgrensning av det fredete naturområdet skal ses i sammenheng med inkludering av de 

delene av dagens byggeområder som er viktige for det biologiske mangfoldet. 

 

4. Boligutviklingen skal ses i sammenheng med utvikling av næringsarealene langs 

Hagelundveien, eventuelt i form av kombinerte formål. 

 

5. Plankomiteen bes angi hvilke investeringsbehov som følger av evt kommunale nybygg.  
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6. Rådmannen bes komme tilbake med en vurdering av tiltak som skal sikre akseptable boforhold 

i de kommunale leilighetene i mellomtiden.» 

 

 

Anne Berit Smørås (V) fremmet følgende forslag: 

«Formannskapet tar en befaring på området Løes- og energihustomten så snart som mulig.» 

 

Smørås fremmet også følgende forslag: 

«Plankomiteen for områdeplan Løes bør ha minst 5 medlemmer.»  

 

Yvonne Schilling (AP) tok opp forslag fra TMP-utvalget og fremmet dette som følger:  

«Utvalget bør drøfte alternative eier- og organisasjonsmåter for boligene på Løesfeltet». 

 

Claudia Behrens (SV) fremmet følgende forslag:  

«1. Det opprettes en referansegruppe.  

2. Mulige representanter:  

- Beboere av Løesfeltet 

- Beboere av området 

- Kommunen, eks boligsosial konsulent 

- Rådet for likestilling av funksjonshemmede  

- Eldrerådet» 

 

Erik Adland f(H) fremmet følgende forslag: (jf verbalforslag i budsjettet, som er gjengitt 

først i saken) som et nytt punkt til innstillingen:  

 
«Områdeplanen for Løes-området skal se kommunale, private og statlige områder i sammenheng, med 
tanke på utvikling til ulike offentlige, allmennyttige, nærings- og boligformål. Dette gjelder først og 

fremst Energiverket (kommunen), næringsarealene (staten, private), Løesfeltet (kommunen) og de 

fremtidige boligområdene i mellom (privat). Nesoddparken og omkringliggende boligområder skal 
også tas med i arbeidet. Et særlig viktig mål er å legge til rette for transformasjon av Løesfeltet til et 

godt boligområde for ulike grupper, herunder innbyggere med særskilte utfordringer, i henhold til 

målsetninger i boligsosial handlingsplan.» 

 

Votering:  

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.  

SV sine forslag (v/ Holm), punktvis:  

1. enstemmig vedtatt. 

2. enstemmig vedtatt. 

3. enstemmig vedtatt.  

4. enstemmig vedtatt.  

5. enstemmig vedtatt.  

6. enstemmig vedtatt.  

 

SV sitt tilleggsforslag (v/Behrens) om referansegruppe ble enstemmig vedtatt.  

Del 2 av forslaget følger protokollen. 

  

AP sitt forslag «Utvalget bør drøfte – osv» ble enstemmig vedtatt.    

Venstres forslag om plankomiteens antall ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (2 AP, 2 H).  

Venstres forslag om befaring ble enstemmig vedtatt.   

 

Innstillingen med vedtatte endringer og tillegg ble enstemmig vedtatt.  

 

Valgene tas i kommunestyret.  
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FSK-031/15 VEDTAK 
 

Det opprettes en plankomite for å utarbeide en områdeplan for Nesoddhøgda, herunder 

reguleringsplan for Løesfeltet. 

 

Plankomiteen bør ha minst 5 medlemmer.  

 

Komiteen gis følgende sammensetning 

Leder : 

Medlem: 

Medlem: 

Medlem:  

Medlem:  

 

1. Områdeplanen for Nesoddhøgda skal se kommunale, private og statlige områder i 

sammenheng, med tanke på utvikling til ulike offentlige, allmennyttige, nærings- og 

boligformål. Dette gjelder først og fremst Energiverket (kommunen), næringsarealene 

(staten, private), Løesfeltet (kommunen) og de fremtidige boligområdene i mellom 

(privat). Nesoddparken og omkringliggende boligområder skal også tas med i arbeidet. Et 

særlig viktig mål er å legge til rette for transformasjon av Løesfeltet til et godt 

boligområde for ulike grupper, herunder innbyggere med særskilte utfordringer, i henhold 

til målsetninger i boligsosial handlingsplan. 

 

2. Utviklingen av områdeplanen baseres på alt. 3 for Løesfeltet, riving og bygge nytt med en 

økning av antallet boligenheter (omregulering). 

 

3. Utviklingen av Løesfeltet ses i sammenheng med tilgrensende privateide bolig- og 

næringsarealer og med kommunens e-verkseiendom. 

 

4. En avgrensning av det fredete naturområdet skal ses i sammenheng med inkludering av de 

delene av dagens byggeområder som er viktige for det biologiske mangfoldet. 

 

5. Boligutviklingen skal ses i sammenheng med utvikling av næringsarealene langs 

Hagelundveien, eventuelt i form av kombinerte formål. 

 

6. Plankomiteen bes angi hvilke investeringsbehov som følger av evt kommunale nybygg.  

 

7. Rådmannen bes komme tilbake med en vurdering av tiltak som skal sikre akseptable boforhold 

i de kommunale leilighetene i mellomtiden. 

 

8. Det opprettes en referansegruppe. 

 

9. Utvalget bør drøfte alternative eier- og organisasjonsmåter for boligene på Løesfeltet. 

 

10. Formannskapet tar en befaring på området Løes- og energihustomten så snart som mulig. 
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BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - 21.05.2015 
 

Christian Holm (SV) fremmet forslag om Grete Maus som medlem og Claudia Behrens som 

varamedlem til plankomiteen.   

 

Erik Adland (H) fremmet følgende forslag:  

«Rådmannens forslag om valg av 3 politikere til komiteen.  

Det opprettes en plankomite for å utarbeide en områdeplan for Nesoddhøgda.» 

 

Johannes Dalen Giske (AP) fremmet forslag om Hanna Krange som medlem og Elisabeth 

Schilling som vara.  

 

Odd Edvardsen (R) fremmet forslag om Rønnaug Stensrud som medlem til plankomiteen og 

Geir Christensen som vara. 

 

Beate Fahre (H) fremmet forslag om Harald Johnsen som medlem og Erik Adland som vara.  

 

Forslaget fra Høyre om 3 medlemmer ble satt opp mot innstillingen fra formannskapet.  

Høyres forslag ble vedtatt mot 13 stemmer (2 FrP, 1 KrF, 1 MdG, 2 R, 5 SV, 2 R).  

 

Forslag om Hanna Krange som leder (og medlem) ble enstemmig vedtatt.  

Forslag om Rønnaug Stensrud som medlem fikk 5 stemmer (1 KrF, 1 MdG, 2 R, 1 SV).  

Forslag om Harald Johnsen som medlem fikk 21 stemmer (9 AP, 8 H, 2 FrP, 2 V), og han ble 

valgt.  

Forslag om Grete Maus som medlem fikk 28 stemmer (9 AP, 8 H, 1 KrF, 1 MdG, 2 R, 5 SV 2 

V), og hun ble valgt.    

Personlig vara:  

Elisabeth Schilling ble enstemmig valgt som vara for Hanna Krange.  

Erik Adland ble enstemmig valgt som vara for Harald Johnsen.   

Rønnaug Stensrud ble enstemmig valgt som vara for Grete Maus.  

 

Innstillingen med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.  

 

 

KST-072/15 VEDTAK 
 

Det opprettes en plankomite for å utarbeide en områdeplan for Nesoddhøgda, herunder 

reguleringsplan for Løesfeltet. 

 

Komiteen gis følgende sammensetning: 

Leder og medlem: Hanna Krange (AP) – vara: Elisabeth Schilling (AP) 

Medlem: Harald Johnsen (H) – vara: Erik Adland (H) 

Medlem: Grete Maus (SV) – vara: Rønnaug Stensrud (R) 

 

1. Områdeplanen for Nesoddhøgda skal se kommunale, private og statlige områder i 

sammenheng, med tanke på utvikling til ulike offentlige, allmennyttige, nærings- og 

boligformål. Dette gjelder først og fremst Energiverket (kommunen), næringsarealene 

(staten, private), Løesfeltet (kommunen) og de fremtidige boligområdene i mellom 

(privat). Nesoddparken og omkringliggende boligområder skal også tas med i arbeidet. Et 
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særlig viktig mål er å legge til rette for transformasjon av Løesfeltet til et godt 

boligområde for ulike grupper, herunder innbyggere med særskilte utfordringer, i henhold 

til målsetninger i boligsosial handlingsplan. 

 

2. Utviklingen av områdeplanen baseres på alt. 3 for Løesfeltet, riving og bygge nytt med en 

økning av antallet boligenheter (omregulering). 

 

3. Utviklingen av Løesfeltet ses i sammenheng med tilgrensende privateide bolig- og 

næringsarealer og med kommunens e-verkseiendom. 

 

4. En avgrensning av det fredete naturområdet skal ses i sammenheng med inkludering av de 

delene av dagens byggeområder som er viktige for det biologiske mangfoldet. 

 

5. Boligutviklingen skal ses i sammenheng med utvikling av næringsarealene langs 

Hagelundveien, eventuelt i form av kombinerte formål. 

 

6. Plankomiteen bes angi hvilke investeringsbehov som følger av evt kommunale nybygg.  

 

7. Rådmannen bes komme tilbake med en vurdering av tiltak som skal sikre akseptable boforhold 

i de kommunale leilighetene i mellomtiden. 

 

8. Det opprettes en referansegruppe. 

 

9. Utvalget bør drøfte alternative eier- og organisasjonsmåter for boligene på Løesfeltet. 

 

10. Formannskapet tar en befaring på området Løes- og energihustomten så snart som mulig. 

 

 

 

 

073/15: INTEGRERINGSARBEID I NESODDEN KOMMUNE OG BOSETTING AV 

FLYKTNINGER I PERIODEN 2015 – 2018.  
 
INNSTILLING 

 Kommunestyret tar redegjørelsen om status for kommunens integreringsarbeid til 

etterretning. 

 

 Nesodden kommune påtar seg å bosette inntil 15 flyktninger pr. år i perioden 2015-

2018.   

 Kommunen bosetter i tillegg enslige, mindreårige flyktninger i ledige plasser i de 

etablerte bofellesskapene eller i andre egnede botiltak i samme periode innenfor 

eksisterende budsjettramme.  

 

 Det bevilges kr. 100 000 til bygging av et nattevaktsrom og kr. 100 000 til deling av 

stort soverom i Tømmerbakkevei bofellesskap.  Dette finansieres ved bruk av bundet 

fond.  Antall beboere kan da økes fra fem til seks. 

 

 Ambisjoner for flyktningarbeidet / integreringsarbeidet innlemmes i kommunens 

kommende handlingsplaner / strategiske dokumenter.  Herunder måltall for hvor 
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mange som skal være direkte over i arbeid eller utdanning etter fullført introprogram 

(2-3 år) og etter fem års botid. 

 

 Det foretas følgende budsjettjusteringer: 

 

Konto  Forklaring  2015 

023030.4600.265.0154 Nybygg to soverom Tømmerbakkevei 200 000 

095010.4600.890.0154 Bruk av bundet fond -200 000 

Kontroll                             

 

 

 

BEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET - 29.04.2015 
Sakens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Tilleggsforslag til rådmannen fra Tonje Westby (AP): 

 

Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen fremme en sak for kommunestyret om bosetting av 

syriske flyktninger. Nesodden kommune bør forplikte seg til å ta i mot det antall syriske 

flyktninger som IMDi anbefaler. Nesodden kommune vil be om at staten bidrar med et 

tilskudd som dekker behovet for egnede boliger, og slik setter kommunen i stand til å ta dette 

ansvaret.   

 

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

  

 

HOS-009/15 VEDTAK 
 

 Kommunestyret tar redegjørelsen om status for kommunens integreringsarbeid til 

etterretning. 

 

 Nesodden kommune påtar seg å bosette inntil 15 flyktninger pr. år i perioden 2015-

2018.   

 Kommunen bosetter i tillegg enslige, mindreårige flyktninger i ledige plasser i de 

etablerte bofellesskapene eller i andre egnede botiltak i samme periode innenfor 

eksisterende budsjettramme.  

 

 Det bevilges kr. 100 000 til bygging av et nattevaktsrom og kr. 100 000 til deling av 

stort soverom i Tømmerbakkevei bofellesskap.  Dette finansieres ved bruk av bundet 

fond.  Antall beboere kan da økes fra fem til seks. 

 

 Ambisjoner for flyktningarbeidet / integreringsarbeidet innlemmes i kommunens 

kommende handlingsplaner / strategiske dokumenter.  Herunder måltall for hvor 

mange som skal være direkte over i arbeid eller utdanning etter fullført introprogram 

(2-3 år) og etter fem års botid. 

 

 Det foretas følgende budsjettjusteringer: 

 

Konto  Forklaring  2015 

023030.4600.265.0154 Nybygg to soverom Tømmerbakkevei 200 000 
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095010.4600.890.0154 Bruk av bundet fond -200 000 

Kontroll                             

 

 

Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen fremme en sak for kommunestyret om bosetting av 

syriske flyktninger. Nesodden kommune bør forplikte seg til å ta i mot det antall syriske 

flyktninger som IMDi anbefaler. Nesodden kommune vil be om at staten bidrar med et 

tilskudd som dekker behovet for egnede boliger, og slik setter kommunen i stand til å ta dette 

ansvaret.   

 

 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET - 07.05.2015 
 

AP fremmet følgende forslag, felles fra Arbeiderpartiet og MdG:  

 «Kommunestyret i Nesodden oppfordrer regjeringen til at Norge tar i mot 10.000 
kvoteflyktninger fra Syria. 

 Nesodden kommune forplikter seg til å ta i mot minst det antallet syriske flyktninger som 
IMDi anbefaler, som ser ut til å være 7 i 2015. Disse kommer som tillegg til at vi tar imot 
kvoten på 20 som vi så langt er bedt om. Vi vil se om det er mulig å ta imot noe flere i 2016.  

 Kommunestyret i Nesodden ber om at staten bidrar med et tilskudd som dekker behovet for 
egnede boliger, og slik setter kommunen i stand til å ta dette ansvaret.»  

 

Christian Holm (SV) fremmet følgende forslag:  

«Tilleggsforslag: 

 Rådmannen bes legge frem en sak om kriteriene for startlån, med en vurdering av hvordan 

ordningen fungerer og av muligheten for å redusere sikkerhetskravene for å gi flere muligheten 

for å etablere seg i egen bolig. 

 

 Rådmannen bes om å ha en aktiv holdning for å anskaffe bolig(er) som kan egne seg for 

bofellesskap for flyktninger, blant annet med sikte på å kunne ta i mot en ekstraordinær kvote 

fra Syria. 

 

 Det tas initiativ til samarbeid med idretten om integrerende tiltak. 

 

Anne Berit Smørås (V) fremmet følgende forslag:  

«Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for å etablere weekend-

familier for flyktningebarn og ungdom.» 

 

Votering:  

AP sitt fellesforslag AP/MDG: Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.  

Pkt. 2 og pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.  

SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  

Venstres sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

FSK-033/15 VEDTAK 
 

 Kommunestyret tar redegjørelsen om status for kommunens integreringsarbeid til 

etterretning. 
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 Nesodden kommune påtar seg å bosette inntil 15 flyktninger pr. år i perioden 2015-

2018.  

  

 Kommunen bosetter i tillegg enslige, mindreårige flyktninger i ledige plasser i de 

etablerte bofellesskapene eller i andre egnede botiltak i samme periode innenfor 

eksisterende budsjettramme.  

 

 Det bevilges kr. 100 000 til bygging av et nattevaktsrom og kr. 100 000 til deling av 

stort soverom i Tømmerbakkevei bofellesskap.  Dette finansieres ved bruk av bundet 

fond.  Antall beboere kan da økes fra fem til seks. 

 

 Ambisjoner for flyktningarbeidet / integreringsarbeidet innlemmes i kommunens 

kommende handlingsplaner / strategiske dokumenter.  Herunder måltall for hvor 

mange som skal være direkte over i arbeid eller utdanning etter fullført introprogram 

(2-3 år) og etter fem års botid. 

 

 Det foretas følgende budsjettjusteringer: 

 

Konto  Forklaring  2015 

023030.4600.265.0154 Nybygg to soverom Tømmerbakkevei 200 000 

095010.4600.890.0154 Bruk av bundet fond -200 000 

Kontroll                             

 

 

 Kommunestyret i Nesodden oppfordrer regjeringen til at Norge tar i mot 10.000 

kvoteflyktninger fra Syria. 

 

 Nesodden kommune forplikter seg til å ta i mot minst det antallet syriske flyktninger som 

IMDi anbefaler, som ser ut til å være 7 i 2015. Disse kommer som tillegg til at vi tar imot 

kvoten på 20 som vi så langt er bedt om. Vi vil se om det er mulig å ta imot noe flere i 

2016.  

 

 Kommunestyret i Nesodden ber om at staten bidrar med et tilskudd som dekker behovet for 

egnede boliger, og slik setter kommunen i stand til å ta dette ansvaret.  

 

 Rådmannen bes legge frem en sak om kriteriene for startlån, med en vurdering av hvordan 

ordningen fungerer og av muligheten for å redusere sikkerhetskravene for å gi flere 

muligheten for å etablere seg i egen bolig. 

 

 Rådmannen bes om å ha en aktiv holdning for å anskaffe bolig(er) som kan egne seg for 

bofellesskap for flyktninger, blant annet med sikte på å kunne ta i mot en ekstraordinær 

kvote fra Syria. 

 

 Det tas initiativ til samarbeid med idretten om integrerende tiltak. 
 

 Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for å etablere weekend-

familier for flyktningebarn og ungdom. 

 

 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - 21.05.2015 



16 

 

 

Christian Holm (SV) fremmet følgende forslag: (Tillegg til tredje siste prikkpunkt): 

 

Formannskapet vedtok 7. mai at rådmannen skulle legge inn bud på to konkrete eiendommer, 

med forbehold om kommunestyrets godkjenning. Hensikten var blant annet å skaffe bolig til 

ekstra kvote av flyktninger. Kommunestyret vil understreke at vedtak skal følges, og ber 

ordføreren følge opp overfor rådmannen om det ikke skjer i dette tilfellet. 

Geir Christensen (R) fremmet følgende tilleggsforslag (til punktet om syriske flyktninger):  

 

«Nesodden kan spesielt legge til rette for skadde flyktninger som trenger habilitering.». 

 

Anne Berit Smørås (V) fremmet forslag som følger:  

 

«Besøkshjem erstatter ordet weekendhjem». 

 

Constanse Elmenhorst (H) fremmet følgende fellesforslag fra H/V:  

 

«Rådmannen kommer tilbake med forslag til løsning, hvor målet er bosetting av flyktninger i 

private hjem. Løsningen skal ta utgangspunkt i dagens regelverk for fosterhjem.» 

 

Øyvind Solum (MdG) fremmet følgende fellesforslag fra AP/MdG:  

 

Kulepunkt 2 endres til:  

«Nesodden kommune påtar seg å bosette i årene frem til 2018 minst det antallet flyktninger 

IMDI henstiller om, dvs minst 25 ordinære flyktninger i 2015, inkludert mindreårige 

asylsøkere.» 

Tillegg kulepunkt 2: 

«Nesodden kommune forplikter seg til å ta imot minst det antallet syriske flyktninger som 

IMDI anbefaler, som ser ut til å være 7 i 2015. Disse kommer som tillegg til at vi tar imot 

kvoten på 25 som vi så langt er bedt om. Vi vil bestrebe oss etter å ta imot noe flere i 2016.» 

 

Endring i avsnitt: «i tillegg» tas ut i setningen: Kommunen bosetter enslige, mindreårige 

flyktninger i ledige plasser i de etablerte bofellesskapene …osv. 

 

«Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede muligheter for at flyktninger også kan 

bosettes hos private og at private i større grad kan integreres som støtteapparat.»  

(Samordnes med siste kulepunkt) 

 

Nils Arne Haldorsen (FrP) fremmet følgende forslag:  

 

Ber om at saken utsettes til vi har fått svar på henvendelsen ang. at 

«Kommunestyret ber om at staten bidrar med et tilskudd som dekker behovet for egnede 

boliger og slik setter kommunen i stand til å ta dette ansvaret».   

 

Anne Berit Smørås (V) fremmet følgende forslag:  

 

«Rådmannen kommer tilbake med sak om Haugenhuset før sommeren.  Hva vil det koste å få 

2 leiligheter i huset og hvor lang tid vil det evt. ta å få arbeidet utført?»  

 

Votering:  

Forslaget fra FrP om utsettelse fikk 2 stemmer (2 FrP) og falt. 
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Forslaget fra Rødt om tillegg til kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

Fellesforslaget fra AP/MdG om erstatning til kulepunkt 2 i innstillingen og tillegg til dette ble 

satt opp mot formannskapets innstilling. Fellesforslaget ble vedtatt mot 10 stemmer (8 H, 2 

FrP).   

Forslaget om å stryke «i tillegg» ble enstemmig vedtatt.   

Fellesforslaget om bosetting hos private ble enstemmig vedtatt.  

Venstres forslag om å endre til «besøkshjem» ble enstemmig vedtatt.  

Fellesforslaget fra H/V: Rådmannen kommer tilbake med forslag til løsning osv. ble  

enstemmig vedtatt.  

SV sitt forslag om tillegg til 3. siste prikkpunkt 3. om kjøp av bolig ble enstemmig vedtatt.  

Forslag fra MdG og AP (som samordnes med siste kulepunkt) ble enstemmig vedtatt.  

Venstres forslag om Haugenhuset ble vedtatt mot 12 stemmer (8 AP, 4 H).  

 

Kulepunkt 5 nedenfra i innstillingen utgår.  

Innstillingen med de vedtatte endringene ble enstemmig vedtatt.  

 

 

KST-073/15 VEDTAK 
 

 Kommunestyret tar redegjørelsen om status for kommunens integreringsarbeid til 

etterretning. 

 Nesodden kommune påtar seg å bosette i årene frem til 2018 minst det antallet 

flyktninger IMDI henstiller om, dvs minst 25 ordinære flyktninger i 2015, inkludert 

mindreårige asylsøkere. 

Nesodden kommune forplikter seg til å ta imot minst det antallet syriske flyktninger 

som IMDI anbefaler, som ser ut til å være 7 i 2015. Disse kommer som tillegg til at vi 

tar imot kvoten på 25 som vi så langt er bedt om. Vi vil bestrebe oss etter å ta imot noe 

flere i 2016.    

 

 Kommunen bosetter enslige, mindreårige flyktninger i ledige plasser i de etablerte 

bofellesskapene eller i andre egnede botiltak i samme periode innenfor eksisterende 

budsjettramme.  

 Det bevilges kr. 100 000 til bygging av et nattevaktsrom og kr. 100 000 til deling av 

stort soverom i Tømmerbakkevei bofellesskap.  Dette finansieres ved bruk av bundet 

fond.  Antall beboere kan da økes fra fem til seks. 

 Ambisjoner for flyktningarbeidet / integreringsarbeidet innlemmes i kommunens 

kommende handlingsplaner / strategiske dokumenter.  Herunder måltall for hvor 

mange som skal være direkte over i arbeid eller utdanning etter fullført introprogram 

(2-3 år) og etter fem års botid. 

 Det foretas følgende budsjettjusteringer: 

 

Konto  Forklaring  2015 

023030.4600.265.0154 Nybygg to soverom Tømmerbakkevei 200 000 

095010.4600.890.0154 Bruk av bundet fond -200 000 

Kontroll                             
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 Kommunestyret i Nesodden oppfordrer regjeringen til at Norge tar i mot 10.000 

kvoteflyktninger fra Syria.  

Nesodden kan spesielt legge til rette for skadde flyktninger som trenger habilitering. 

 Kommunestyret i Nesodden ber om at staten bidrar med et tilskudd som dekker behovet for 

egnede boliger, og slik setter kommunen i stand til å ta dette ansvaret.  

 Rådmannen bes legge frem en sak om kriteriene for startlån, med en vurdering av hvordan 

ordningen fungerer og av muligheten for å redusere sikkerhetskravene for å gi flere 

muligheten for å etablere seg i egen bolig. 

 Rådmannen bes om å ha en aktiv holdning for å anskaffe bolig(er) som kan egne seg for 

bofellesskap for flyktninger, blant annet med sikte på å kunne ta i mot en ekstraordinær 

kvote fra Syria. 

Formannskapet vedtok 7. mai at rådmannen skulle legge inn bud på to konkrete 

eiendommer, med forbehold om kommunestyrets godkjenning. Hensikten var blant annet å 

skaffe bolig til ekstra kvote av flyktninger. Kommunestyret vil understreke at vedtak skal 

følges, og ber ordføreren følge opp overfor rådmannen om det ikke skjer i dette tilfelle.  

 Det tas initiativ til samarbeid med idretten om integrerende tiltak. 

 Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede muligheter for at flyktninger også 

kan bosettes hos private og at private i større grad kan integreres som støtteapparat.  

Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for å etablere 

besøkshjem for flyktningebarn og ungdom.  

Rådmannen bes komme tilbake med forslag til løsning, hvor målet er bosetting av 

flyktninger i private hjem. Løsningen skal ta utgangspunkt i dagens regelverk for 

fosterhjem. 

 

 Rådmannen kommer tilbake med sak om Haugenhuset før sommeren.  Hva vil det 

koste å få 2 leiligheter i huset og hvor lang tid vil det evt. ta å få arbeidet utført? 

 

 

 

 

074/15: PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG 

GJERSJØVASSDRAGET   
 

INNSTILLING 
 

1) Nesodden kommune gir sin tilslutning til en videreføring av finansieringsmodellen for 
PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, i tråd med 
det foreliggende saksfremlegg. 
 

2) Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, basert på en 
kombinasjon av tilskudd pr innbygger og pr daa jordbruksareal i vannområdet.   For 
perioden 01.01.2016 til 31.12.2021 utgjøres tilskuddet av kr. 15 pr. innbygger 
(befolkningstall pr. 01.01.2015) og kr. 3 pr. daa jordbruksareal. Styringsgruppen i 
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PURA kan justere satsene ved spesielle behov. Nesodden kommunes samlede årlige 
tilskudd til PURA er på kr. 160 290. 
 

3) Partnerskapssamarbeidet i vannområdet PURA er politisk vedtatt videreført i 
planperiode 2, fra 2016 til 2021. Det vil imidlertid være behov for et samarbeid også i 
planperioden etter 2021, som varer frem til 2027. Vilkårene i et videre samarbeid 
vurderes i slutten av planperioden 2016-2021. 

 
 

 

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET - 28.04.2015 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

TMP-045/15 VEDTAK 
 

1) Nesodden kommune gir sin tilslutning til en videreføring av finansieringsmodellen for 
PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, i tråd med 
det foreliggende saksfremlegg. 
 

2) Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, basert på en 
kombinasjon av tilskudd pr innbygger og pr daa jordbruksareal i vannområdet.   For 
perioden 01.01.2016 til 31.12.2021 utgjøres tilskuddet av kr. 15 pr. innbygger 
(befolkningstall pr. 01.01.2015) og kr. 3 pr. daa jordbruksareal. Styringsgruppen i 
PURA kan justere satsene ved spesielle behov. Nesodden kommunes samlede årlige 
tilskudd til PURA er på kr. 160 290. 
 

3) Partnerskapssamarbeidet i vannområdet PURA er politisk vedtatt videreført i 
planperiode 2, fra 2016 til 2021. Det vil imidlertid være behov for et samarbeid også i 
planperioden etter 2021, som varer frem til 2027. Vilkårene i et videre samarbeid 
vurderes i slutten av planperioden 2016-2021. 

 

  

BEHANDLING I FORMANNSKAPET - 07.05.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

FSK-034/15 VEDTAK 
 

1) Nesodden kommune gir sin tilslutning til en videreføring av finansieringsmodellen for 
PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, i tråd med 
det foreliggende saksfremlegg. 
 

2) Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, basert på en 
kombinasjon av tilskudd pr innbygger og pr daa jordbruksareal i vannområdet.   For 
perioden 01.01.2016 til 31.12.2021 utgjøres tilskuddet av kr. 15 pr. innbygger 
(befolkningstall pr. 01.01.2015) og kr. 3 pr. daa jordbruksareal. Styringsgruppen i 
PURA kan justere satsene ved spesielle behov. Nesodden kommunes samlede årlige 
tilskudd til PURA er på kr. 160 290. 
 

3) Partnerskapssamarbeidet i vannområdet PURA er politisk vedtatt videreført i 
planperiode 2, fra 2016 til 2021. Det vil imidlertid være behov for et samarbeid også i 
planperioden etter 2021, som varer frem til 2027. Vilkårene i et videre samarbeid 
vurderes i slutten av planperioden 2016-2021. 

 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - 21.05.2015 
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Saken ble utsatt til neste møte.   

 

KST-074/15 VEDTAK 
 

Saken utsettes.  

 

 

075/15: REGULERING - RICHARD BACHES VEI 15, 19 OG 21  
 

INNSTILLING 
I medhold av Plan og bygningslovens §12-12 vedtas forslag til reguleringsplan for Richard 

Bachesvei 15, 19 og 21. Plankart datert 10.03.2015 og bestemmelser datert 15.11.14. 

 

 

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET - 24.03.2015 
 

Det ble foretatt befaring før møtet. 

 

Det ble fremmet følgende fellesforslag: «Forslaget må omarbeides med følgende punkter: 

1. TMP-utvalget godkjenner ikke takterrasser på noen av byggene. 

2. TMP- utvalget godkjenner ikke den øverste etasjen på bygningen i nord. Arealet må 

reduseres tilsvarende. 

3. Godkjenner maks10 boenheter.» 

 

Votering: Fellesforslaget ble vedtatt mot 1 stemme (1V). 

 

 
TMP-027/15 VEDTAK 
 

Forslaget må omarbeides med følgende punkter: 

1. TMP-utvalget godkjenner ikke takterrasser på noen av byggene. 

2. TMP- utvalget godkjenner ikke den øverste etasjen på bygningen i nord. Arealet må 

reduseres tilsvarende. 

3. Godkjenner maks 10 boenheter 

 

 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - 21.05.2015 
 

Saken utgår da den er på høring. Ny sak legges frem senere.  

 

KST-075/15 VEDTAK 
 

Saken utgår.  

 

 

076/15: OMREGULERING GAMLE HELLVIKVEI 3-5-7 - GBNR 1/353  
 

INNSTILLING 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 og § 12-4 vedtas endring av bestemmelsene til 

reguleringsplan 19910072 Hellvikveien, datert 15.04.2015. 
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1. 28 % BRA til næring opprettholdes i forhold til bolig i bruksenhetene. Dette skal skje 

ved at seksjonene S09, S10 og S11 i 1. etasje opprettholdes som næring sammen med 

S1 og S2 i underetasje. Biutganger til fellesareal stenges. 

2. Sikthindrende hekk og avfallsbeholdere fjernes fra regulert frisikt. 

3. Det settes rekkefølgekrav om at grøft må etableres langs Gml Hellvikvei fra avkjørsel 

frem til krysset til fv 107. 

4. Ved kryss fv 107 x Gml. Hellvikvei skal dråpeøy, avrunding, grøft og frisikt etableres 

(hekk fjernes).  

5. Grøft mellom Hellvikveien og gang- og sykkelvei reetableres. 

 

 

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET - 28.04.2015 
 

Erik Moe (A) fremmet følgende omforente forslag: «Fellesområdet /lekeområdet utvides slik 

at det tilfredsstiller kravene i kommuneplanen. Takterrasser godkjennes ikke som 

fellesområder – lekeområder. Arealet må opparbeides.» 

 

Frp, Venstre, Ap og SV fremmet følgende fellesforslag:  

«Punkt 1. Underetasjen skal brukes til næringsareal og fellesarealer. 1 – 3 etg. brukes til 

boliger.  

Punkt 4 i innstillingen, krav om opparbeidelse av dråpeøy utgår.» 

 

Det ble votert punktvis over innstillingen: 

Punkt 1 i innstillingen ble satt opp mot fellesforslaget fra FRP, V, AP og SV. 

Fellesforslaget ble vedtatt mot 3 stemmer (2 H og 1 R). 

Punkt 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 3 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 4 i innstillingen satt opp mot punkt 4 i fellesforslaget.   

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 5 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Omforent forslag fra AP ble enstemmig vedtatt. 

 

 

TMP-042/15 VEDTAK 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 og § 12-4 vedtas endring av bestemmelsene til 

reguleringsplan 19910072 Hellvikveien, datert 15.04.2015. 

 

1. Underetasjen skal brukes til næringsareal og fellesarealer. 1 – 3 etg. brukes til boliger. 

2. Sikthindrende hekk og avfallsbeholdere fjernes fra regulert frisikt. 

3. Det settes rekkefølgekrav om at grøft må etableres langs Gml Hellvikvei fra avkjørsel 

frem til krysset til fv 107. 

4. Grøft mellom Hellvikveien og gang- og sykkelvei reetableres. 

 

Fellesområdet/lekeområdet utvides slik at det tilfredsstiller kravene i kommuneplanen. 

Takterrasser godkjennes ikke som fellesområder – lekeområder. Arealet må opparbeides. 

 

 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - 21.05.2015 
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Saken ble utsatt til neste møte. 

 

KST-076/15 VEDTAK 
 

Saken utsettes.  

 

 

077/15: GBNR 29/3 - PERSILENGEN BOLIGOMRÅDE - OMRÅDE B23, B24, B25  
 

INNSTILLING 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan Persilengen 

boligområde som vist på plankart datert 10.03.2015 med tilhørende bestemmelser datert 

10.03.2015 med følgende endring: 

 Reguleringsbestemmelser: Tillatt utnyttelsesgrad for feltene B1, B2 og B3 defineres 

som total tillatt BYA per felt istedenfor % BYA.  

BYA for hvert enkelt felt blir da som følger:       

B1 Tot BYA 2550m² 

B2   ‘’ 1600m² 

B3   ‘’ 2350m² 

 Plankartet: 2/3 av boligformålet i felt B1 mellom de to byggeområdene avsettes til 

friområde. Tilsvarende foreslås for trekanten av B1 mellom BF1 og Bråtenveien 33. 

 

Planrest ved Høgtunveien av reguleringsplan for FV.C44 FJELLSTRANDKRYSSET-

FJELLSTRAND SKOLE PLANID 19780019 oppheves. 

 

 

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET - 24.03.2015 
 

Saken utsettes. 

 

TMP-030/15 VEDTAK 
Saken utsettes. 

 

 

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET - 28.04.2015 
 

Fellesforslag fra Venstre, Rødt og FRP: «Bestemmelsen 3.3.1, friområde felt F01 tas ut av 

reguleringsbestemmelsene for boligfelt Persilengen. Samt at dette tas ut av plankartet av  

GBnr. 29/3.» 

 

Votering over rådmannens innstilling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

Votering over fellesforslaget fra V, R og FrP: Fellesforslaget ble vedtatt mot fire stemmer (2 

AP og 2 SV)  

 

 

TMP-039/15 VEDTAK 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan Persilengen 

boligområde som vist på plankart datert 10.03.2015 med tilhørende bestemmelser datert 

10.03.2015 med følgende endring: 

 Reguleringsbestemmelser: Tillatt utnyttelsesgrad for feltene B1, B2 og B3 defineres 

som total tillatt BYA per felt istedenfor % BYA.  
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BYA for hvert enkelt felt blir da som følger:       

B1 Tot BYA 2550m² 

B2   ‘’ 1600m² 

B3   ‘’ 2350m² 

 Plankartet: 2/3 av boligformålet i felt B1 mellom de to byggeområdene avsettes til 

friområde. Tilsvarende foreslås for trekanten av B1 mellom BF1 og Bråtenveien 33. 

 

Planrest ved Høgtunveien av reguleringsplan for FV.C44 FJELLSTRANDKRYSSET-

FJELLSTRAND SKOLE PLANID 19780019 oppheves. 

Bestemmelsen 3.3.1, friområde felt F01 tas ut av reguleringsbestemmelsene for boligfelt 

Persilengen. Samt at dette tas ut av plankartet av GBnr. 29/3. 

 

 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - 21.05.2015 
 

Saken ble utsatt til neste møte.  

 

KST-077/15 VEDTAK 
 

Saken utsettes.  

 

 

078/15: KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NESODDEN KOMMUNE - NY BEHANDLING  
 

INNSTILLING 

Kommunestyret gir sin tilslutning til kommunikasjonsstrategien som er lagt frem, og 
anbefaler at den legges ut på høring til aktuelle målgrupper. 
 

 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - 21.05.2015 
 

Henning Korsmoe (KrF) fremmet følgende forslag:  

 

Punkt om ytringsfrihet endres til: 

«Ansatte oppfordres til fritt å uttale seg offentlig om kommunale forhold som er av betydning 

for brukere og ansatte, gitt at det ikke er taushetsbelagt eller unntatt offentligheten. 

Ytringsfriheten må veies mot hensynet til lojalitetsplikten, avhengig av hvilken 

stilling/posisjon den enkelte har. Samtidig er det klart at ytringsfrihet er en menneskerett, og 

har juridisk forrang foran lojalitetsplikten. Ytringer som gir uttrykk for arbeidstakerens egne 

oppfatninger, vil det vanligvis være anledning til å komme med.  

 

Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politikere er ønskelig. Ansatte har rett og plikt til å 

informere om forhold som er av betydning for brukere og ansatte. (Kommuneplanens 

samfunnsdel, 3.3). Kommunikasjonsansvaret følger linjeprinsippet. 

 

Det legges til et nytt punkt i vedlegg 1 - lovgrunnlag: 

Sivilombudsmannens uttalelse: Regulering av ansattes ytringsfrihet (sak 2014/91)» 

 

 

Geir Christensen (R) fremmet følgende forslag:  

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/regulering-av-ansattes-ytringsfrihet-article3222-114.html
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Primærforslag: Forslaget sendes tilbake for å: 

Beskrive kommunen sine utfordringer i kommunikasjonsarbeidet 

Skille og systematisere mål, tiltak for å nå målene og rapportering om måloppnålese. 

Målene må fortrinnsvis konkretiseres slik at resultatet kan vurderes.  

Sekundærforslag: 

Nye strekpunkter til 3.2 Kommunikasjonsutfordringer: 

- God kommunikasjon krever saksbehandling med tydelig vedtak. Uformelle beslutninger 

gjør god informasjon vanskelig.  

- Svarfrister oversittes og svar er ofte uforståelig.  

 

Nye/endrede mål, tiltak og vurderinger av måloppnåelse til 7 

- Alle henvendelser med spørsmål til kommunalt ansatte om kommunale spørsmål skal 

arkiveres og besvares. Svarfrist settes til 3 uker. Avvik registreres og rapport med tiltak 

sendes kommunestyret i tertialrapport.  

- Henvendelser skal besvares slik at mottaker blir kjent med sine handlingsmuligheter.  

Klager på manglende veiledning rapporteres på i tertialrapportene. 

- Kommunal saksbehandling gjøres søkbar uten å måtte vite hvilket møtereferat du skal lete i. 

Offentlige dokumenter gjøres kopierbare direkte fra nett.  Framdrift rapporteres.  

- Skriftlige vedtak bak alle tiltak, også administrative.  Tertialrapporten rapporterer på 

spørsmål hvor vedtak/lov/forskrift er vanskelig å tilbakeføre til.  

- Opplæringsprogram for ansatte om kommunen som serviceorgan for befolkningen. 

Årsrapport tar med beskrivelse av tiltaket og omfanget av deltagelse.  

 

 

Votering:  

Rødt sitt primærforslag fikk 2 stemmer (2 R) og falt.  

KrF sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  

Rødt sitt forslag ble votert over punktvis.  

Rødt sitt forslag om god kommunikasjon osv. fikk 11stemmer (2 R, 5 SV, 1 KrF, 1 MdG, 2 

V) og falt.  

Rødt sitt forslag om svarfrister fikk 4 stemmer (2 R, 2 V) og falt.  

Rødt sitt forslag vedr. henvendelser med spørsmål osv fikk 12 stemmer (2 R, 1 SV, 4 H, 1 

MdG, 2 FrP, 2 V) og falt.  

Rødt sitt forslag vedr. henvendelser skal besvares osv ble vedtatt mot 1 stemme (1 AP).  

Rødt sitt forslag vedr klager på manglende veiledning fikk 7 stemmer (2 R, 1 MdG, 2 FrP, 2 

V) og falt.   

Rødt sitt forslag vedr søkbarhet ble vedtatt mot 2 stemmer (2 AP). 

Rødt sitt forslag vedr skriftlige vedtak osv fikk 2 stemmer (2 R) og falt.  

Rødt sitt forslag om opplæringsprogram fikk 10 stemmer (2 R, 5 SV, 1 MdG, 2 V) og falt.   

 

Innstillingen med vedtatte endringer ble vedtatt mot 2 stemmer (2 R). 

 

 

KST-078/15 VEDTAK 
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Kommunestyret gir sin tilslutning til kommunikasjonsstrategien som er lagt frem, og 

anbefaler at den legges ut på høring til aktuelle målgrupper, med følgende endringer/tillegg:  

 

Punkt om ytringsfrihet endres til: 

«Ansatte oppfordres til fritt å uttale seg offentlig om kommunale forhold som er av betydning 

for brukere og ansatte, gitt at det ikke er taushetsbelagt eller unntatt offentligheten. 

Ytringsfriheten må veies mot hensynet til lojalitetsplikten, avhengig av hvilken 

stilling/posisjon den enkelte har. Samtidig er det klart at ytringsfrihet er en menneskerett, og 

har juridisk forrang foran lojalitetsplikten. Ytringer som gir uttrykk for arbeidstakerens egne 

oppfatninger, vil det vanligvis være anledning til å komme med.  

 

Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politikere er ønskelig. Ansatte har rett og plikt til å 

informere om forhold som er av betydning for brukere og ansatte. (Kommuneplanens 

samfunnsdel, 3.3). Kommunikasjonsansvaret følger linjeprinsippet. 

 

Det legges til et nytt punkt i vedlegg 1 - lovgrunnlag: 

Sivilombudsmannens uttalelse: Regulering av ansattes ytringsfrihet (sak 2014/91)» 

 

Henvendelser skal besvares slik at mottaker blir kjent med sine handlingsmuligheter.  

 

Kommunal saksbehandling gjøres søkbar uten å måtte vite hvilket møtereferat du skal lete i. 

Offentlige dokumenter gjøres kopierbare direkte fra nett.  Framdrift rapporteres.  

 

 

079/15: NESODDEN UNGDOMSRÅD - REETABLERING - NY BEHANDLING  
 

INNSTILLING 
Rådmannen foreslår at Nesodden Ungdomsråd oppløses og reetableres som beskrevet i saken, 

med hensikt om å være et velfungerende og rådgivende organ som skal gi ungdommen en 

kanal for å kunne involvere seg og bli hørt i saker som angår ungdom.    

 

 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - 21.05.2015 
 

Elisabeth Belsten (H) tok opp forslag fra forrige behandling og fremmet dette som 

følger:  

 

1. «Det skal hete Ungdommens Kommunestyre. 

2. Det skal være 2 representanter fra hver ungdomsskole, 4 fra Nesodden videregående 

skole, og 2 fra henholdsvis Oslo by Steinerskole, og Frogn, Ås og Vestby 

videregående skole. 

3. Det skal være 2 valgte politikere med, og de kan velge å invitere ordføreren.  

4. De skal være høringsinstans i plansaker som har betydning for barn og ungdom.  

5. De skal ta opp saker som har betydning for barn og unges hverdag innenfor skole, 

miljø, trafikk og fritid.  

6. De skal stå for fordeling av egne midler til tiltak for barn og unge.  

7. De sittende representantene, samt skole- og oppvekstutvalget skal involveres i det 

videre arbeidet.» 

 

Claudia Behrens (SV) fremmet følgende forslag:  

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/regulering-av-ansattes-ytringsfrihet-article3222-114.html
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Endringer i innstillingen 
1. Ungdomsrådet reorganiseres (endring) 
2. Ungdomsrådet kan stille med en representant i kommunestyret, som får forslags- og talerett (nytt)  
3. Det står Ungdomsrådet fritt å organisere seg som Ungdommens kommunestyre (nytt) 
 
Endringer i forslaget om reorganisering: 
4. Strykning første setning tredje avsnitt Ungdomsrådet er (stryk " først og fremst en") høringsinstans 
for Skole- og oppvekstutvalget, og eventuelt andre, relevante politiske utvalg og virksomheter, i saker 
som angår ungdom. 
 
5. Endring andre setning 
Erstatt "det er et mål at Ungdomsrådet får alle overordnede saker/planer som angår ungdom til 
uttalelse før sakene behandles i utvalgene" 
Nytt: "Ungdomsrådet skal få alle overordnede saker/planer som angår ungdom til uttalelse før 
sakene behandles i utvalgene 
 
6. Første setning, underavsnitt endres 
Erstatt :"I tillegg disponerer Ungdomsrådet et årlig beløp på 50.000kr som kan deles ut til gode 
formål for ungdom eller søknad fra elevrådene" 
Nytt: Ungdomsrådet får hvert år en fast sum til disposisjon som skal brukes til tiltak for ungdom 
bosatt i kommunen 
 

Johannes Dalen Giske (AP) fremmet følgende forslag til endring (i Høyres forslag):  

Pkt. 2: «I utgangspunktet» settes inn før fordeling av representanter. 

Pkt. 4 : «plan»(saker) strykes fra forslaget.  
 

Votering:  

SV sitt endringsforslag nr. 1 fikk 10 stemmer (5 SV, 1 MdG, 2 R, 2 V) og falt.   

SV sitt forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt.  

SV sitt forslag nr. 3 ble satt opp mot Høyres første forslag, som ble vedtatt mot 8 stemmer (5 

SV, 1 KrF, 2 R).   

SV sitt forslag nr. 6 ble satt opp mot Høyres forslag. SV’s forslag ble vedtatt mot 12 stemmer 

(8 H, 2 AP, 2 FrP).     

SV sitt forslag nr. 5 fikk 7 stemmer (5 SV, 2 R) og falt.   

SV sitt forslag nr. 4 med endring som foreslått av AP ble enstemmig vedtatt (Høyres forslag i 

samsvar med dette).  

 

Høyres forslag nr. 1 er vedtatt da SV sitt endringsforslag falt.  

Høyres forslag nr. 2 med endring som foreslått av AP fikk 8 stemmer (8 H) og falt.  

Høyres forslag nr. 3 ble vedtatt mot 11 stemmer (1 KrF, 2 FrP, 5 SV, 1 R, 2 V).          

Høyres forslag nr. 4: er vedtatt.  

Høyres forslag nr. 5 ble vedtatt mot 7 stemmer (2 R, 5 SV).   

Høyres forslag nr. 6 er votert over (SV sitt forslag vedtatt).   

Høyres forslag nr. 7 ble enstemmig vedtatt.  

 

Innstillingen med de vedtatte tillegg og endringer ble enstemmig vedtatt.  

 

 

KST-079/15 VEDTAK 
 

Rådmannen foreslår at Nesodden Ungdomsråd oppløses og reetableres som beskrevet i saken, 

med hensikt om å være et velfungerende og rådgivende organ som skal gi ungdommen en 
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kanal for å kunne involvere seg og bli hørt i saker som angår ungdom,  

med følgende endringer:     

 

 Det skal hete Ungdommens kommunestyre. 

 

 Ungdommens kommunestyre kan stille med en representant i kommunestyret, som får 

forslags- og talerett. 

 

 Det skal være 2 valgte politikere med, og de kan velge å invitere ordføreren. 
 

 De skal ta opp saker som har betydning for barn og unges hverdag innenfor skole, 

miljø, trafikk og fritid.  

 

 Endringer i forslaget om reorganisering: 

Ungdommens kommunestyre er høringsinstans for Skole- og oppvekstutvalget, og 

eventuelt andre, relevante politiske utvalg og virksomheter, i saker som angår 

ungdom. 

 

 Ungdommens kommunestyre får hvert år en fast sum til disposisjon som skal brukes 

til tiltak for ungdom bosatt i kommunen. 

 

 De sittende representantene, samt skole- og oppvekstutvalget skal involveres i det 

videre arbeidet. 

 

 

080/15: EIENDOMSSKATT - EVENTUELT FRITAK I H H T EIENDOMSSKATTELOVEN 

§ 7A - NY AVSTEMNING  
 

INNSTILLING 
 

 

 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - 21.05.2015 
 

Votering:  

Det var 30 representanter til stede ved voteringen.  

Det ble votert over om det skulle gis fritak eller ikke for Ellingstad barnehage.  

Det ble med 15 (8 H, 2 FrP, 1 KrF, 2 R, 2 V) mot 15 (9 AP, 5 SV, 1 MdG) stemmer (med 

ordførers dobbeltstemme) ikke gitt fritak for eiendomsskatt.  

 

 

KST-080/15 VEDTAK 
 

Ellingstad barnehage gis ikke fritak for eiendomsskatt.  
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