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Formannskapet Nordre Follos vedtak 28.11.2019 

Møteprotokoll fra PSUs behandling av saken ble lagt fram i møtet. 
 
Repr. Skifjell, SV, ba formannskapet vurdere hennes habilitet. Skifjell fratrådte 
Formannskapet vedtok at Skifjell er habil. Skifjell tiltrådte. 

H, Frp, PP fremmet endringsforslag til driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet 
Se vedlagte regneark 
Votering: Forslaget fikk 5 stemmer og falt (H, Frp, PP) 

 

Repr. Steenersen (Frp) fremmet følgende forslag på vegne av Frp, H, Pp: 

1. Rådmannen vurderer innføring av obligatorisk rutinemessig årlig samtale med helsesøster for alle 
elever på ungdomstrinnet. Dette tiltaket vurderes i sammenheng med kommende forebyggende 
plan for ungdom. 
 

2.    Det innføres aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere i Nordre Follo Kommune, med mulighet 
for trekk i stønad ved brudd på aktivitetsplikten. 
 

3.    Nordre Follo kommune søker om deltagelse når regjeringen utvider ordningen med Statlig 
finansiert eldreomsorg i 2020. Rådmannen bes utarbeide søknadsdokumenter, og fremlegge disse 
for formannskapets medlemmer før innsendelse. Frist for å søke er 1. februar 2020. 

Votering: Forslagene fikk 5 stemmer og falt (H, Frp, PP) 

 

Repr. Lager Nesje (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, Venstre, SV, MDG, KrF og Sp:  
Rådmannen bes legge frem til behandling i kommunestyremøtet i mars en investeringsplan basert på 
behov og ut fra planlagt utbygging av nye boligområder mv. slik at kommunestyret kan fatte vedtak 
om helhetlige og økonomisk bærekraftige investeringer for Nordre Follo for perioden 2020 - 2023. 
Votering: Forslaget fikk 8 stemmer (Ap, SV, V, MDG, Krf, Sp) 

 
Repr. Lager Nesje (Ap) fremmet forslag på vegne av Ap, V, SV, MDG, Krf og SP til drifts- og 
investeringsbudsjettet. Se vedlagte regneark 



Votering: Forslaget fikk 8 stemmer (Ap, SV, V, MDG, Krf, Sp) 

 

Rådmannens forslag: 
1) Strategi- og handlingsplan 2020 - 2023, inkludert årsbudsjett og økonomiplan, vedtas i  

 samsvar med forskriftsmessige oversikter i vedlegg 1, derav:  

a. Netto driftsbudsjett per tjenesteområde slik det fremgår av bevilgningsoversikt 1B 

b. Investeringsbudsjett per tjenesteområde slik det fremgår av bevilgningsoversikt 2B 

c. Det forberedes tiltak tilsvarende 200 mill kr i omstillingsbehov for netto driftsbudsjett i  
 2021. 

d. Det forutsettes at investeringsbudsjettet ved tertialrapportering per 30.4.2020 reduseres med 
600 mill kr med permanent virkning fra 2021 utover det som fremgår av rådmannens forslag 
til Strategi- og handlingsplan.  

2) Økonomiske handlingsregler slik de fremstår i kap 3 i Strategi- og handlingsplan legges til 
grunn for utarbeidelse av konkrete finansielle måltall for Strategi- og handlingsplan 2021-
2024. 

3) Lån:  

a. Det tas opp inntil 786,9 mill kr i 2020 til lån til finansiering av investeringsformål 

b. Det tas opp inntil 220 mill kr i 2020 til startlån  

4) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad 
til 100 mill kr i henhold til kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning 

5) Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i reglement for finans- og 
gjeldsforvaltning. 

6) Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved 
utarbeidelsen av detaljert budsjett.  

7) Kommunestyret fastsetter kommunale gebyrer og brukerbetalinger slik de fremkommer av 
vedlegg til denne saken. 

8) Planstrategi i Strategi- og handlingsplan 2020-2023 legges til grunn i det videre arbeidet 

9) Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. 

10) Nordre Follo kommune mottar inntil 52 flyktninger i 2020, hvorav 3 enslige mindreårige 
flyktninger.  Familiegjenforeninger kommer i tillegg. Kostnadene forutsettes dekket av statlige 
tilskudd kommunen mottar ved bosetting av flyktninger. 

11) Rådmannen bes legge frem til behandling i kommunestyremøtet i mars en investeringsplan 
basert på behov og ut fra planlagt utbygging av nye boligområder mv. slik at kommunestyret 
kan fatte vedtak om helhetlige og økonomisk bærekraftige investeringer for Nordre Follo for 
perioden 2020 - 2023. 

 

Votering: Innstillingen med de vedtatt endringene fikk 8 stemmer (Ap, SV, V, Sp, MDG, Krf ) 

 

Etter dette lyder Formannskapet Nordre Follos vedtak slik: 
1) Strategi- og handlingsplan 2020 - 2023, inkludert årsbudsjett og økonomiplan, vedtas i  

 samsvar med forskriftsmessige oversikter i vedlegg 1, derav:  



a. Netto driftsbudsjett per tjenesteområde slik det fremgår av bevilgningsoversikt 1B 

b. Investeringsbudsjett per tjenesteområde slik det fremgår av bevilgningsoversikt 2B 

c. Det forberedes tiltak tilsvarende 200 mill kr i omstillingsbehov for netto driftsbudsjett i  
 2021. 

d. Det forutsettes at investeringsbudsjettet ved tertialrapportering per 30.4.2020 reduseres med 
600 mill kr med permanent virkning fra 2021 utover det som fremgår av rådmannens forslag 
til Strategi- og handlingsplan.  

2) Økonomiske handlingsregler slik de fremstår i kap 3 i Strategi- og handlingsplan legges til 
grunn for utarbeidelse av konkrete finansielle måltall for Strategi- og handlingsplan 2021-
2024. 

3) Lån:  

a. Det tas opp inntil 786,9 mill kr i 2020 til lån til finansiering av investeringsformål 

b. Det tas opp inntil 220 mill kr i 2020 til startlån  

4) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad 
til 100 mill kr i henhold til kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning 

5) Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i reglement for finans- og 
gjeldsforvaltning. 

6) Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved 
utarbeidelsen av detaljert budsjett.  

7) Kommunestyret fastsetter kommunale gebyrer og brukerbetalinger slik de fremkommer av 
vedlegg til denne saken. 

8) Planstrategi i Strategi- og handlingsplan 2020-2023 legges til grunn i det videre arbeidet 

9) Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. 

10) Nordre Follo kommune mottar inntil 52 flyktninger i 2020, hvorav 3 enslige mindreårige 
flyktninger.  Familiegjenforeninger kommer i tillegg. Kostnadene forutsettes dekket av statlige 
tilskudd kommunen mottar ved bosetting av flyktninger. 

Vedlagte regneark viser partienes forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet 
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