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PS 20/64 Godkjenning av protokoll 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen fra forrige møte godkjennes. 
 

18.11.2020 Formannskapet 
 
Behandling 
Enstemmig vedtatt.  
 
FS - 20/64 Vedtak 
Protokollen fra forrige møte godkjennes. 
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PS 20/65 Referatsaker 
 
Ingen referatsaker. 
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PS 20/66 Eierstyring: Gardermoregionen interkommunalt politisk råd - 
representantskapsmøte 20.11.20 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Kommunens representant skal medvirke til at styrets forslag vedtas i sak 7/20. 
 
I øvrige saker stiller representanten med åpent mandat. 
 
Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og 
som formannskapet ikke har tatt stilling til. 
 

18.11.2020 Formannskapet 
 
Behandling 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
FS - 20/66 Vedtak 
Kommunens representant skal medvirke til at styrets forslag vedtas i sak 7/20. 
 
I øvrige saker stiller representanten med åpent mandat. 
 
Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og 
som formannskapet ikke har tatt stilling til. 
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PS 20/67 Eierstyring: MIRA IKS - representantskapsmøte 01.12.20 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
Kommunens representant skal medvirke til at fremlagte forslag til revidert driftsbudsjett 2021 og 
økonomiplan 2021–2024, med investeringsbudsjett for 2021–2024 vedtas som driftsbudsjett 2021 og 
økonomiplan 2021–2024, med investeringsbudsjett for 2021–2024. 
 
I øvrige saker stiller representanten med åpent mandat. 
 
Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og 
som formannskapet ikke har tatt stilling til. 
 
 

18.11.2020 Formannskapet 
 
Behandling 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
FS - 20/67 Vedtak 
Kommunens representant skal medvirke til at fremlagte forslag til revidert driftsbudsjett 2021 og 
økonomiplan 2021–2024, med investeringsbudsjett for 2021–2024 vedtas som driftsbudsjett 2021 og 
økonomiplan 2021–2024, med investeringsbudsjett for 2021–2024. 
 
I øvrige saker stiller representanten med åpent mandat. 
 
Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og 
som formannskapet ikke har tatt stilling til. 
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PS 20/68 Eierstyring: Nedre Romerike vannverk IKS - representantskapsmøte 26.11.20 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
Kommunens representant bes medvirke til følgende vedtak: 
 
Sak 20/03/12 Orientering - lønnspolitikk 
Følgende forslag fremmes/støttes: Saksunderlaget i denne saken ettersendes eierkommunene. 
 
Sak 20/03/14 Budsjett 2021 
Fremlagt drifts- og investeringsbudsjett for 2021 vedtas. 
Opptak av lån til planlagte investeringer i 2021 innenfor en ramme på 160 mill. kroner vedtas. 
Styret i NRV IKS gis fullmakt til å fremforhandle lånebetingelser og inngå avtale om opptak av lån. 
 
Følgende endringsforslag fremmes/støttes: 
NRV IKS selskapsavtales samlede låneramme vedtas økt fra 1 033 mill. kroner til totalt 1 154 mill. 
kroner. 
 
Selskapsavtalens §5.1 annet avsnitt endres fra: 
«Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser på 1 033 
mill. kroner. Lånerammen skal reflektere investeringsbehovet i vedtatt hovedplan.» 
til: 
«Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser på 1 154 
mill. kroner. Lånerammen skal reflektere investeringsbehovet i vedtatt hovedplan.» 
 
I øvrige saker stiller representanten med åpent mandat. 
 
Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og 
som formannskapet ikke har tatt stilling til. 
 

18.11.2020 Formannskapet 
 
Behandling 
Kommunedirektørens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt.  
 
FS - 20/68 Vedtak 
Kommunens representant bes medvirke til følgende vedtak: 
 
Sak 20/03/12 Orientering - lønnspolitikk 
Følgende forslag fremmes/støttes: Saksunderlaget i denne saken ettersendes eierkommunene. 
 
Sak 20/03/14 Budsjett 2021 
Fremlagt drifts- og investeringsbudsjett for 2021 vedtas. 
Opptak av lån til planlagte investeringer i 2021 innenfor en ramme på 160 mill. kroner vedtas. 
Styret i NRV IKS gis fullmakt til å fremforhandle lånebetingelser og inngå avtale om opptak av lån. 
 
Følgende endringsforslag fremmes/støttes: 
NRV IKS selskapsavtales samlede låneramme vedtas økt fra 1 033 mill. kroner til totalt 1 154 mill. 
kroner. 
 
Selskapsavtalens §5.1 annet avsnitt endres fra: 
«Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser på 1 033 
mill. kroner. Lånerammen skal reflektere investeringsbehovet i vedtatt hovedplan.» 
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til: 
«Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser på 1 154 
mill. kroner. Lånerammen skal reflektere investeringsbehovet i vedtatt hovedplan.» 
 
I øvrige saker stiller representanten med åpent mandat. 
 
Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og 
som formannskapet ikke har tatt stilling til. 
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PS 20/69 Eierstyring: Romerike krisesenter IKS - representantskapsmøte 27.11.20 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
Kommunens representant bes medvirke til at styrets forslag vedtas i sak 11/20. 
 
I øvrige saker stiller representanten med åpent mandat. 
 
Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og 
som formannskapet ikke har tatt stilling til. 
 

18.11.2020 Formannskapet 
 
Behandling 
Kommunedirektørens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt.  
 
FS - 20/69 Vedtak 
Kommunens representant bes medvirke til at styrets forslag vedtas i sak 11/20. 
I øvrige saker stiller representanten med åpent mandat. 
Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og 
som formannskapet ikke har tatt stilling til. 
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PS 20/70 Eierstyring: Romerike revisjon IKS - godkjenning av revidert selskapsavtale 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
Revidert selskapsavtale for Romerike revisjon IKS vedtas. 
 
 

18.11.2020 Formannskapet 
 
Behandling 
Kommunedirektørens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt.  
 
FS - 20/70 Vedtak 
Revidert selskapsavtale for Romerike revisjon IKS vedtas. 
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PS 20/71 Eierstyring: Viken kontrollutvalgssekretariat IKS - representantskapsmøte 
26.11.20 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling 
Kommunens representant bes medvirke til at styrets forslag vedtas i sak 7, 8 og 10/20. 
 
I øvrige saker stiller representanten med åpent mandat. 
 
Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og 
som formannskapet ikke har tatt stilling til. 
 

18.11.2020 Formannskapet 
 
Behandling 
Kommunedirektørens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt.  
 
FS - 20/71 Vedtak 
Kommunens representant bes medvirke til at styrets forslag vedtas i sak 7, 8 og 10/20. 
 
I øvrige saker stiller representanten med åpent mandat. 
 
Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og 
som formannskapet ikke har tatt stilling til. 
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PS 20/72 Eierstyring: Øvre Romerike brann og redning IKS - representantskapsmøte 
23.11.20 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Kommunens representant skal medvirke til følgende vedtak: 
 

· Sak 19/20: Saken om selskapsavtale tas til foreløpig orientering og saken oversendes til 
eierkommunene for videre behandling. 

· Sak 20/20: Styrets vedtak støttes og ØRB fremmer konkret forslag om opprettelse av 
klagenemnd i neste representantskapsmøte 

I øvrige saker stiller representanten med åpent mandat. 
 
Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og 
som formannskapet ikke har tatt stilling til. 
 

18.11.2020 Formannskapet 
 
Behandling 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
FS - 20/72 Vedtak 
Kommunens representant skal medvirke til følgende vedtak: 
 

· Sak 19/20: Saken om selskapsavtale tas til foreløpig orientering og saken oversendes til 
eierkommunene for videre behandling. 

· Sak 20/20: Styrets vedtak støttes og ØRB fremmer konkret forslag om opprettelse av 
klagenemnd i neste representantskapsmøte 

I øvrige saker stiller representanten med åpent mandat. 
 
Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og 
som formannskapet ikke har tatt stilling til. 
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PS 20/73 Budsjett- og økonomiplan 2021-2027 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak 
 

1. Driftsbudsjettet for 2021 vedtas på netto rammenivå i henhold til tabell per 
virksomhet: 

 
2. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom 

virksomhetene i kurante saker. Dette innbefatter endringer av fellesutgifter hvor 
fordeling ned på den enkelte virksomhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet. 
Det gjelder også ved flytting av tjenestetilbud fra en virksomhet til en annen. 

3. Det avsettes kr 70 000,- til formannskapets disposisjon. 
4. Det bevilges kr 3 814 000,- til kirken, inkludert internkjøp på kr 434 000,-. 
5. Kontroll og tilsynsvirksomhetenes budsjett på kr 1 059 554 vedtas i henhold til vedtak i 

kontrollutvalgets sak 42/20. 
6. Det bevilges totalt kr 700 000,- til støtte til lag og foreninger. Kr 215 000,- av disse går 

til faste tilskudd til følgende formål: 
a. Gjerdrum idrettslag, kr 60 000,- til vedlikehold av fotballbaner 
b. Gjerdrum idrettslag, kr 120 000,- til løypekjøring/drift av lysløypa 
c. Gjerdrum idrettspark, kr 35 000,- som driftstilskudd 

7. Det gis et driftstilskudd til RBU på kr 75 000,- i 2021. 
8. Prisene på kommunale tjenester vedtas i henhold til vedlagte prisliste. 
9. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 
10. Det tas opp lån til finansiering av investeringer på inntil kr 34 470 000,- i 2021 i henhold 

til kommunelovens §§ 14-15 og 14-16. 
11. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån (startlån) på inntil kr 10 000 000,- i 2021 i 

henhold til kommunelovens §14-17. Betingelser etter Husbankens retningslinjer. 
12. Kommunen refinansierer følgende lån: 
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d. 20180368 på kr 100 000 000,- som forfaller til betaling 15.09.2021 
13. Det fattes vedtak om følgende kostnadsdekning på følgende selvkostområder: 

e. Vann dekkes inn 100 % 
f. Avløp dekkes inn 100 % 
g. Private plansaker dekkes inn 50 % 
h. Dele- og seksjoneringssaker dekkes inn 100 % 
i.  Private oppmålingssaker dekkes inn 100 % 
j. Byggesaker dekkes inn 100 % 
k. Avkjørselssaker dekkes inn 100 % 
l. Feiing dekkes inn 100 % 
m. Septiktømming dekkes inn 100 % 

14. Investeringsplanen 2021-2027 vedtas i henhold til tabellen under: 

 
15. Hele økonomiplanens drifts- og investeringsplan 2021-2027 vedtas. 

 
 

18.11.2020 Formannskapet 
 
Behandling 
 
Ingunn Ulfsten (KrF) fremmet på vegne av Ap, Sp, MDG og KrF følgende verbalforslag: 
 
"Koronasituasjonen gir utfordringer både for enkeltmennesker, relasjoner og samliv. 
 
Det ble satt av en pott i 2020 til samlivskurs for førstegangsforeldre, som dessverre få kommuner e.l. 
har benyttet seg av grunnet koronasituasjonen. Muligheten for å søke på disse midlene vil imt 
forlenges til 2021, og vi ber administrasjonen søke fra denne potten til å gjennomføre samlivskurs i 
løpet av neste år. 
 
De som kan søke på midlene er familievernkontorer, helsestasjoner og andre kommunale 
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virksomheter, frivillige organisasjoner og andre som har målsetting om å støtte opp om familie- og 
parforhold til par som blir foreldre for første gang. Om det ikke skulle være kapasitet i kommunal 
virksomhet i Gjerdrum til å gjennomføre tiltaket selv, ber vi kommunen inngå samarbeid med frivillig 
og/eller ideell sektor. 
 
Bufdir vil legge ut informasjon om søknadsfrist for 2021 på denne siden i løpet av desember 2020 (se 
link under) – og her ligger også kriteriene for å søke. 
 
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Familie_og_samliv/samlivskurs_for_forstegangsforeldr
e/." 

 
 
Marianne Ecker (Ap) fremmet på vegne av Ap, Sp, MDG og KrF følgende endringsforslag: 
 
"Stillingsrammen for helsestasjonen økes med 0,2 årsverk, slik at jordmortjenesten blir i stand til å 
oppfylle nasjonale krav og retningslinjer innenfor svangerskapsomsorgen. Driftsrammen utvides 
tilsvarende." 

 
 
Marianne Ecker (Ap) fremmet på vegne av Ap, Sp, MDG og KrF følgende verbalforslag: 
 
"Gjennom prosjektet MatVinn samarbeider kommuner med Framtiden i våre hender for å redusere 
matsvinn. Tanken er å møte ulike målgrupper på deres hverdagsarenaer, og synliggjøre gevinstene 
ved å bruke opp spisbar mat gjennom positive aktiviteter. Noen aktuelle målgrupper her er 
barnehager, skoler, sykehjem, private husholdninger og ulike fritidstilbud for barn, unge og voksne. Så 
langt er et tosifret antall kommuner aktive i prosjektet, på ulike måter. Den lokale deltakelsen i 
prosjektet avstemmes i dialog med Framtiden i våre hender, både når det gjelder valg av aktiviteter 
og ambisjonsnivå. 
 
Administrasjonen bes i løpet av 2021 om å utrede og vurdere om Gjerdrum kommune bør inngå en 
avtale med Framtiden i våre hender om et slikt prosjekt, eventuelt om det finnes andre ordninger for 
matsvinn som kan være egnet." 

 
 
Mads Sander (MDG) fremmet følgende endringsforslag:  
 
"På investeringsbudsjettet 2021 – 2027 vedtas med følgende endringer: 
 
1) Post «5749 - Forprosjekt parkeringsplass Gjerdrum kirke», sum 500 000 kroner, flyttes fra 2021 til 
2022. Behovet for større parkeringsplass, negative konsekvenser av tiltaket, samt alternative 
løsninger, belyses bedre før neste års budsjettbehandling. 
 
2) Til post «5471 - Solcelleenergi kommunale bygg» tilføres det kroner 500 000 for året 2027." 
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, 
Carl Erik Næss (H) fremmet på vegne av Gjerdrum Høyre følgende verbalforslag og protokolltilførsel: 

"1. Både budsjettdokumentet og kommunedirektøren omtaler eiendomsskatt som en mulig ekstra 
inntektskilde. De fleste politiske partier gikk til valg høsten 2019 på at eiendomsskatt ikke vil bli 
innført i denne valgperioden. Det anses derfor ikke som aktuell politikk å innføre eiendomsskatt i 
Gjerdrum i inneværende valgperiode. 
 
2. Kommunedirektøren bes fremlegge oppdatert informasjon om Gjerdrum barneskole når det gjelder 
bygningsmessig og undervisningsmessig (pedagogisk) tilstand. Når vil det bli nødvendig å avsettes 
midler til ny barneskole i økonomiplanen? 
 
3. Kommunedirektøren bes utrede muligheten for å få eget kjøkken på sykehjemmet. Kjøkkenet må 
også gi mattilbud til hjemmeboende eldre og syke. 
 
4. Pårørende ved sykehjemmet har formidlet ønsker om at det satses enda mer på aktiviserings- og 
stimuleringstilbud for beboerne. Vi ber om at Kommunedirektøren gir en orientering av status på 
dette tilbudet, og om det kan gjøres tiltak for å øke tilbudene ytterligere, eventuelt med tilhørende 
budsjettmessige konsekvenser. 
 
5. Prognosene for befolkningsutvikling viser en betydelig øking i antall eldre over 80 år. Selv om 
målsettingen er at flest mulig skal kunne bo hjemme lengst mulig, vil behovet for sykehjemsplass øke, 
spesielt for demente. Vi ber om Kommunedirektørens vurdering av behovet for sykehjemsplasser 
gjennom planperioden, samt en strategi for hvordan dagens reserve (16 plasser) bør utnyttes og om 
prognosene tilsier behov for ytterligere øking i antall plasser. 
 
6. Kommunen tar initiativ til et møte for å diskutere hvordan kommunen kan stimulere til å skape 
arenaer der sårbar ungdom kan møtes og ha meningsfylte aktiviteter sammen med andre 
jevnaldrende. Alle de kompetente miljøene vi allerede har i kommunen, og som i dag yter stor innsats, 
bør få tilbud om å delta. 
 
 
Protokolltilførsel: 
Gjerdrum Høyre ber om at det protokollføres at alle våre verbalforslag/spørsmål ble besvart av 
ordfører og Kommunedirektøren på en tilfredsstillende måte. 

Gjerdrum Høyre trekker punktene 1-5, og fremmer punkt 6 som verbalforslag". 

 
Votering 
Kommunedirektørens forslag til vedtak punkt 1-13 ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak punkt 14 ble vedtatt med endringsforslag fremmet av Mads 
Sander. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak punkt 15 ble enstemmig vedtatt. 
Nytt punkt 16: 
Verbalforslag fremmet av Ingunn Ulfsten (Krf) på vegne av Ap, Sp, MDG og KrF ble enstemmig 
vedtatt.  
Verbalforslag fremmet av Marianne Ecker (Ap) på vegne av Ap, Sp, MDG og KrF ble enstemmig 
vedtatt. 
Endringsforslag fremmet av Marianne Ecker (Ap) på vegne av Ap, Sp, MDG og KrF ble enstemmig 
vedtatt. 
Verbalforslag (Høyres punkt 6) fremmet av Carl Erik Næss (H) ble enstemmig vedtatt.  
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FS - 20/73 Vedtak 
 

1. Driftsbudsjettet for 2021 vedtas på netto rammenivå i henhold til tabell per 
virksomhet: 

 

 
2. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom 

virksomhetene i kurante saker. Dette innbefatter endringer av fellesutgifter hvor 
fordeling ned på den enkelte virksomhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet. 
Det gjelder også ved flytting av tjenestetilbud fra en virksomhet til en annen. 

3. Det avsettes kr 70 000,- til formannskapets disposisjon. 
4. Det bevilges kr 3 814 000,- til kirken, inkludert internkjøp på kr 434 000,-. 
5. Kontroll og tilsynsvirksomhetenes budsjett på kr 1 059 554 vedtas i henhold til vedtak i 

kontrollutvalgets sak 42/20. 
6. Det bevilges totalt kr 700 000,- til støtte til lag og foreninger. Kr 215 000,- av disse går 

til faste tilskudd til følgende formål: 
a. Gjerdrum idrettslag, kr 60 000,- til vedlikehold av fotballbaner 
b. Gjerdrum idrettslag, kr 120 000,- til løypekjøring/drift av lysløypa 
c. Gjerdrum idrettspark, kr 35 000,- som driftstilskudd 

7. Det gis et driftstilskudd til RBU på kr 75 000,- i 2021. 
8. Prisene på kommunale tjenester vedtas i henhold til vedlagte prisliste. 
9. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 
10. Det tas opp lån til finansiering av investeringer på inntil kr 34 470 000,- i 2021 i henhold 

til kommunelovens §§ 14-15 og 14-16. 
11. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån (startlån) på inntil kr 10 000 000,- i 2021 i 

henhold til kommunelovens §14-17. Betingelser etter Husbankens retningslinjer. 
12. Kommunen refinansierer følgende lån: 

d. 20180368 på kr 100 000 000,- som forfaller til betaling 15.09.2021 
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13. Det fattes vedtak om følgende kostnadsdekning på følgende selvkostområder: 
e. Vann dekkes inn 100 % 
f. Avløp dekkes inn 100 % 
g. Private plansaker dekkes inn 50 % 
h. Dele- og seksjoneringssaker dekkes inn 100 % 
i.  Private oppmålingssaker dekkes inn 100 % 
j. Byggesaker dekkes inn 100 % 
k. Avkjørselssaker dekkes inn 100 % 
l. Feiing dekkes inn 100 % 
m. Septiktømming dekkes inn 100 % 

 
14. Investeringsplanen 2021-2027 vedtas i henhold til tabellen under: 

 

På investeringsbudsjettet 2021 – 2027 vedtas med følgende endringer: 
 
1) Post «5749 - Forprosjekt parkeringsplass Gjerdrum kirke», sum 500 000 kroner, flyttes fra 2021 til 
2022. Behovet for større parkeringsplass, negative konsekvenser av tiltaket, samt alternative 
løsninger, belyses bedre før neste års budsjettbehandling. 
 
2) Til post «5471 - Solcelleenergi kommunale bygg» tilføres det kroner 500 000 for året 2027. 
 
15. Hele økonomiplanens drifts- og investeringsplan 2021-2027 vedtas. 

16.   

 Koronasituasjonen gir utfordringer både for enkeltmennesker, relasjoner og samliv. 
 
Det ble satt av en pott i 2020 til samlivskurs for førstegangsforeldre, som dessverre få 
kommuner e.l. har benyttet seg av grunnet koronasituasjonen. Muligheten for å søke på 
disse midlene vil imt forlenges til 2021, og vi ber administrasjonen søke fra denne potten til 
å gjennomføre samlivskurs i løpet av neste år. 
 
De som kan søke på midlene er familievernkontorer, helsestasjoner og andre kommunale 



Side 19 av 23 

 

virksomheter, frivillige organisasjoner og andre som har målsetting om å støtte opp om 
familie- og parforhold til par som blir foreldre for første gang. Om det ikke skulle være 
kapasitet i kommunal virksomhet i Gjerdrum til å gjennomføre tiltaket selv, ber vi 
kommunen inngå samarbeid med frivillig og/eller ideell sektor. 
 
Bufdir vil legge ut informasjon om søknadsfrist for 2021 på denne siden i løpet av desember 
2020 (se link under) – og her ligger også kriteriene for å søke. 
 
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Familie_og_samliv/samlivskurs_for_forstegan
gsforeldre/. 
 

 Stillingsrammen for helsestasjonen økes med 0,2 årsverk, slik at jordmortjenesten blir i 
stand til å oppfylle nasjonale krav og retningslinjer innenfor svangerskapsomsorgen. 
Driftsrammen utvides tilsvarende. 
 

 Gjennom prosjektet MatVinn samarbeider kommuner med Framtiden i våre hender for å 
redusere matsvinn. Tanken er å møte ulike målgrupper på deres hverdagsarenaer, og 
synliggjøre gevinstene ved å bruke opp spisbar mat gjennom positive aktiviteter. Noen 
aktuelle målgrupper her er barnehager, skoler, sykehjem, private husholdninger og ulike 
fritidstilbud for barn, unge og voksne. Så langt er et tosifret antall kommuner aktive i 
prosjektet, på ulike måter. Den lokale deltakelsen i prosjektet avstemmes i dialog med 
Framtiden i våre hender, både når det gjelder valg av aktiviteter og ambisjonsnivå. 
 
Administrasjonen bes i løpet av 2021 om å utrede og vurdere om Gjerdrum kommune bør 
inngå en avtale med Framtiden i våre hender om et slikt prosjekt, eventuelt om det finnes 
andre ordninger for matsvinn som kan være egnet. 
 

 Kommunen tar initiativ til et møte for å diskutere hvordan kommunen kan stimulere til å 
skape arenaer der sårbar ungdom kan møtes og ha meningsfylte aktiviteter sammen med 
andre jevnaldrende. Alle de kompetente miljøene vi allerede har i kommunen, og som i dag 
yter stor innsats, bør få tilbud om å delta. 
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PS 20/74 Søknad fra Gjerdrum idrettspark sa om ekstra driftstilskudd på kroner 100.000, -. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 

Gjerdrum kommune innvilger søknad fra Gjerdrum idrettspark sa om ekstra driftstilskudd på 
kroner 100.000, -. Midlene tas fra disposisjonsfond.  
 

18.11.2020 Formannskapet 
 
Behandling 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
FS - 20/74 Vedtak 

Gjerdrum kommune innvilger søknad fra Gjerdrum idrettspark sa om ekstra driftstilskudd på 
kroner 100.000, -. Midlene tas fra disposisjonsfond.  
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PS 20/75 Oversiktsdokument for folkehelse 2020-2023 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
Kommunestyret vedtar Oversiktsdokumentet for folkehelse 2020-2023 
 

18.11.2020 Formannskapet 
 
Behandling 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
FS - 20/75 Vedtak 
Kommunestyret vedtar Oversiktsdokumentet for folkehelse 2020-2023 
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Lukket møte 
 

PS 20/76 Klage på vedtak om parkeringstillatelse 
 
Unntatt offentlighet. 
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OR 20/01 Orienteringer 
 
 

18.11.2020 Formannskapet 
 
Orienteringer: 
 
- Innspill til plan- og designkonkurranse for ny flerbrukshall v/prosjektleder Anders Unum 
 
- Kort orientering om folkehelsedokumentet v/kommuneoverlege Jorunn Karterud Arnø 
 
- Orientering om tilbud om utredning «Hvordan bygge en merkevare som gir Ask en bærekraftig 
demografi?» v/virksomhetsleder Berit Adriansen 
 
Ordfører Anders Østensen orienterte:  
 
- Nils med skills ønsker å starte prosjekt om musikal i Gjerdrum i 2022 og ønsker en startkapital på 30 
000 kr 
 
- Sansehagen på sykehjemmet blir ikke vedlikeholdt 
 
Behandling 
Enstemmig. 
 
FS - 20/01 Vedtak 
Utvalget tar orienteringene til etterrettning. 
 
Formannskapet bevilger 30 000 kr til musikal i Gjerdrum i 2022 fra formannskapets disposisjonspost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


