
Verbalforslag vedtatt av kommunestyret i sak 108/18 - Budsjett 2019 og 
økonomiplan 2020-2022. 
 
Kommunestyret vedtok 24 verbalforslag under behandlingen av budsjett og økonomiplan 2019-2022 i 
kommunestyremøtet 12.12.2018. De vedtatte verbalforslagene er listet opp under. 
 
 
 

1. Nesodden kommune skal bygge egen kompetanse på områder som er viktige for kommunen. 
Dette betyr at man må vurdere å ansette personer med den kompetanse man kjøper gjennom 
ulike prosjekter og støttetjenester. Dette vil over tid redusere kjøp av konsulenter.  

2. Nesodden kommune skal jobbe på tvers. Det skal jobbes i virksomheter og mellom 
virksomheter med å ikke tenke silo. Det bør jobbes aktivt med å hente ut synergier fra 
samarbeid.  

3. Biblioteket er hjertet i Tangenten. Fokus på fornyelse må alltid være til stede. Det bør settes i 
gang et arbeid som legger grunnlaget for et fornyelsesprosjekt som kan legges inn i budsjettet 
for 2020. 

4. Nesodden kirke 850år. Det lages et forprosjekt for hvordan samarbeidet mellom kommune, 
kirke og frivillighet skal markere at middelalderkirken Nesodden kirke blir 850 år. Ambisjoner 
for ringvirkninger for hele Nesodden og fornyelse av bygg bør avklares. Endelig prosjekt bør 
avklares i budsjett for 2020. 

5. Tomten direkte rundt hovedbygget på Linnaro skilles ut som eget gbr.nr. Formålet med dette er 
å finne en kjøper som kan bruke bygget i allmenhetens interesse. Dersom dette ikke lykkes kan 
det igangsettes en prosess for å rive bygget. Formannskapet tar beslutninger underveis.  

6. Boligbyggelagsmodellen brukes i samarbeid med utbyggere, og forpliktende avtaler inngås for å 
optimalisere sosial og fornuftig boligbygging på både kommunale og private tomteområder.  

7. Det utredes mulighetene for bygdesykkel-ordning (med el-sykkel) etter inspirasjon fra Ski 
kommune. Saken skal legges frem for kommunestyret i løpet av 2019, med sikte på oppstart 
budsjettåret 2020. 

8. Nesodden skal så langt det er mulig bruke kjønnsnøytrale stillingsbetegnelser.  

9. Rådmann skal fra nå av benevnes kommunedirektør.  

10. Som en del av kommunens bærekraftrapport skal det lages en oversikt over endring i samla 
arealbruk fra år til år innenfor de ulike arealdisponeringene.  

11. Ved eventuelle vedtak om nedbygging av dyrkbar mark skal saken inneholde utredning av 
flytting av jord og/ eller opparbeidelse av tilsvarende areal et annet sted.  

12. Det undersøke muligheten for å utvide samarbeidet med resurscafeen.  



13. Rådmannen bes komme med en sak om en mulig innretning og omfang for en sak der 
innbyggerne oppfordres til å skifte ut eldre ildsteder til moderne rentbrennende ildsteder og 
hvordan ordningen eventuelt kan igangsettes fra 2020.  

14. Det bes om sak som belyser mulighetene et privat prosjekt har for realisering av et sjøbad ved 
Tangen brygge. Gjerne gjennom kommunal tilrettelegging.  

15. Ubrukte midler på 200.000 avsatt i 2018 til kartlegging av verdifulle naturtyper videreføres til 
2019, slik at det til sammen foreløpig er avsatt 500.000. Kartleggingen utvides og kombineres 
med at det lages en samlet anbefaling for frednings- eller verneformer og avgrensninger for 
Nesoddmarka. Dette skal konkretiserer tidligere utredning. Rådmannen bes komme tilbake til 
formannskapet eller kommunestyret om det er nødvendig å supplere med mer økonomiske 
midler. Arbeidet skal inngå som kunnskapsgrunnlag til neste rullering av arealplanen.  

16. Det lages en sak på hvordan Nesodden kommune kan sertifiseres inn under ordningen 
«miljøfyrtårn». Dersom kommunestyret vedtar dette bør det jobbes inn i budsjettet for 2020.  

17. Innvesteringer: Kommunestyret støtte investeringene som ligger inne i budsjettet. Det er imidlertid 
behov for følgende tydeliggjøring rundt noen av kostnadene og gjennomføring knyttet til 
prosjektene. Disse presiseringene må følge de enkelte investeringsbeslutningene:  

• Det må tydeliggjøres at moms på kommunale investeringer føres tilbake slik at det blir 
tydelig hva kommunen faktisk betaler. 

•  Salg av tomter på, eksempelvis, på Tangen, Lagveien, Løesfeltet, og Alværn bør inngå som 
finansiering av endringene som følger av ny skolestruktur. 

• Det settes av penger til en Arkitektkonkurranse som synliggjør de politiske konkusjonene av 
mulighetsstudien for skolestruktur og Tangenåsen.  

• Enkeltelementene i Multisportanlegget må tydeliggjøres i saksfremlegget.  

18. Styrking av Nesoddskolen. Det avholdes et Symposium/konferanse om Nesoddskolen. Målet for 
arrangementet skal være å finne felles retning for Nesoddskolen, og måter å øke kvaliteten i skolen 
på. Det skal brukes eksterne og lokale krefter. Skolen, foreldre, næringsliv, kultur, og politikere 
inkluderes. Eksterne krefter brukes til å se på skolen utenfra. Det settes av 100.000 kroner til å 
avholde å arrangere samlingen. På bakgrunn av forslag fra konferansen kan det settes inn tiltak for 
inntil 900.000kroner. Ordfører leder konferansen.  
 
Totalt 1.000.000kroner  

19. Det settes av 50.000kroner til informasjon om Nesodden på Aker brygge. Dette er videreføring av 
vedtak fra 2017, og må sees sammen med det.  

Totalt 50.000 kroner.  

20. Det settes av 50.000kroner til båtpantordning. Dette er en videreføring av tiltak fra 2017. Utover 
vedtaket fra 2017 åpnes det opp for at båter som er nedsunket, kan være en del av ordningen. 
Vedtaket sees sammen med opprinnelig vedtak. Totalt 50.000kroner  



21. Kompetanseheving i barnehagen. Det er ønskelig å fjerne andelen pedagogiske ledere på 
dispensasjon. Det settes derfor av. 250.000kroner årlig til Barnehagelærerutdanning, 
arbeidsplassbasert (ABLU), for å gi ansatte mulighet til å ta barnehagelærerutdanning kombinert 
med jobb.  
 
Totalt 250.000kroner 

22. Kommunestyret ønsker et kafétilbud på Nesoddtunet som gir de som bor der og deres pårørende 
mulighet til å treffes i en felles kafé. Tilbudet bør basere seg på en brukerundersøkelse blant 
beboere, ansatte, og pårørende. Tilbudet kan basere seg på frivillig eller annen innsats. Det bør 
vurderes hvordan Remonter eventuelt kan brukes inn i dette tilbudet. Det settes av 200.000 kroner 
til å drifte/støtte av tiltaket. Skulle det i arbeidet framkomme behov for noe mer enn kr 200.000 er 
kommunestyret positive til dette, og ber rådmannen innarbeide summen i sak om kafetilbudet som 
legges fram for kommunestyret til behandling i mars 2019.  

23. Utrede muligheten for en samlet legevakt og KAD-tjeneste i samarbeid med Nesoddtunet og 
Sunnaas sykehus.  

24. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale om leie av Østråt for en periode på 5 + 5 år. Det 
vurderes å flytte personalet og beboere fra Håkonsletta til Østråt. 


