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PS 22/47 Godkjenning av protokoll 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Protokollen fra forrige møte godkjennes. 
 

16.11.2022 Formannskapet 
 
Behandling og votering 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedatt. 
 
FS - 22/47 Vedtak 
Protokollen fra forrige møte godkjennes. 
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PS 22/49 Budsjett og økonomiplan 2023-2026 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak 
1. Driftsbudsjettet for 2023-2026 vedtas i henhold til budsjettskjema §5-4 

Bevilgningsoversikter - drift (1A) og §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidler som er avsatt på oppvekst 

overordnet til grunnskole når lønnsoppgjøret for 2022 er kjent 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidler for avsatte midler sentralt til 

sektorene når lønnsoppgjør 2023 er kjent 
4. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema §5-5 Bevilgningsoversikter - 

investering (2A) og §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 
5. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2023 på inntil 83,2 mill. kroner for å 

finansiere investeringene i 2023, i henhold til kommunelovens §14-15 
6. Det tas opp startlån i Husbanken til videreutlån på inntil kr 20 mill. kroner i 2023 i henhold 

til kommunelovens § 14-17. Betingelser etter Husbankens retningslinjer 
7. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Gjerdrum kommune. Alle lån i porteføljen 

kan være gjenstand for refinansiering i 2023. Kommunedirektøren gis fullmakt til å betale 
budsjetterte avdrag på de lån man finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. 

8. Betalingssatser og gebyrer for Gjerdrum kommune 2023 vedtas slik de fremgår i kapittelet 
“Prisliste” i vedlagte link til økonomiplanen. Endringene gjelder fra 01.01.23 dersom ikke 
annet fremgår av dokumentet. 

9. Budsjettforslaget fra Kirken er justert som følger: 
a. Tatt ut diakonstilling med 0,4 mill. 
b. Økt pensjonsanslag på 0,3 mill. tatt ut grunnet at kirkekontoret har en 

premiereserve som de kan bruk for å få pensjonskostnaden ned på nivå for 2022. 
c. Trukket ut ekstra kostnader til strømstøtte på 0,050 mill. Kirkekontoret har fått 

mulighet for å søke om strømstøtte samt at de ligger innenfor budsjett pr. 
oktober 2022. 

d. Justering for lønns- og prisvekst er tatt inn i budsjettet med 0,225 mill. 
e. I 2022 ble tilskuddet justert ned med 0,1 mill. grunnet at kommunen overtok 

regnskapsansvaret for kirkekontoret og tjenesteytingsavtalen ble justert opp 
med 0,1 mill. til 0,534 mill. 

f. Tilskuddet blir 3,614 mill. i 2023 som er inkludert oppjusteringen på 0,225 mill. i 
lønn- og prisvekst. 

10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å innarbeide endelig vedtak i tallbudsjettet 
11. Udisponert driftsresultat avsettes til sentralt disposisjonsfond. 
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16.11.2022 Formannskapet 
 
Mads Knudsen Sander, Miljøpartiet De Grønne, fremmer følgende forslag  
Det tas inntil 500.000,- fra disposisjonsfond som pott til en forenklet søknadsordning for dekning av 
ekstraordinære strømutgifter i 2023 relatert til drift av anlegg som lysløype, alpinløype, 
kunstgressbane og tilsvarende som er del av fritidstilbudet til barn og unge. Tildelte midler skal bidra 
til å sikre økonomisk støtte til drift av anleggene som del av det forebyggende arbeidet, dersom det 
også for 2023 blir utfordringer med unormalt høye strømpriser . Søknadsordningen som har vært 
etablert for 2022 legges til grunn som mal for hvordan neste års søknadsordning skal innrettes, med 
eventuelle nødvendige justeringer. 
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Det forutsettes at de ulike driftsenheter selv har fokus på energiøkonomiserende i egen virksomhet og 
nevner noe om dette i søknaden. 
 
Mads Knudsen Sander, Miljøpartiet De Grønne, fremmer følgende forslag  
For investeringsprosjektet ‘Forprosjektering parkeringsplass Gjerdrum kirke’ presiseres det følgende: 
 
Det er, fra kommunens side, i utgangspunktet ikke ønskelig å bruke større økonomiske ressurser og 
evt. oppgi dyrkbar mark for å løse et parkeringsbehov rundt Gjerdrum kirke dersom dette kun melder 
seg noen få ganger i året. Forprosjektet må derfor ha som en del av sitt arbeid også å se på hvilke 
andre løsninger som kan sikre fremkommelighet og trafikksikre forhold på de dagene da kirken er 
mest besøkt. 
 
 
Effekten av å gjennomføre kampanjer som oppfordrer til samkjøring, eller opprettelsen av et shuttle-
buss-tilbud fra Ask sentrum til Gjerdrum kirke på spesielle dager kan være eksempler på hva 
forprosjektet kan se på som alternative løsninger til å utvide eksisterende parkeringsplass" 
 
Leif Haugland, Senterpartiet, fremmer følgende forslag  
Endring av punkt 6.a i Kommunedirektørens innstilling. 
 
Kommunestyret bevilger 400.000 kroner til menighetsrådet i Gjerdum og Heni Sokn. Bevilgningen er 
øremerket medfinansiering for ansettelse av en Diakon. Medfinansieringen, som utgjør 50% av 
stillingshjemmelen, skal gjøre det mulig for menighetsrådet å ansette en Diakon i 100% stilling. 
Denne medfinansieringen skal videreføres i økonomiplanperioden og den gjelder så lenge tilsvarende 
medfinansiering bevilges fra sentralt hold i kirken. 
 
Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
 
 
 
Leif Haugland, Senterpartiet, fremmer følgende forslag  
Praktiske fag i Gjerdrumsskolen bør - som navnet tilsier - i størst mulig grad være praktiske og i 
mindre grad teoretiske. 
Kommunestyret ber administrasjonen om å legge frem en sak om hvordan praktiske fag blir 
gjennomført i Gjerdrumskolen. 
Saksutredningen skal blant annet vise hvor mye penger og ressurser hver enkelt skole bruker på 
praktiske fag, både til lærertimer, undervisningsmateriell, nødvendige råvarer med mer. 
I tillegg skal utredningen vise hvordan målene i læreplanen er satt ut i praksis og hvilke 
forbedringspotensialer som finnes. 
 
Utredningen skal legges frem for Kommunestyret i god tid før budsjettmøtet i juni 2023. 
 
 
Behandling og votering 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med unntak av pkt. 9, underpkt. a og f, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslaget fremmet av Mads Sander (MdG) om Ordning for strømstøtte til lag og foreninger med 
energikrevende anlegg (fellesforslag fra AP, SP, MDG og KrF) ble enstemmig vedtatt som nytt pkt 10. 
 
Forslaget fremmet av Mads Sander (MdG) om Presisering ang. "Forprosjekt parkeringsplass, 
Gjerdrum kirke" ble enstemmig vedtatt som nytt pkt 11. 
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Forslaget fremmet av Leif Haugland (Sp) om Medfinansiering til ansettelse av diakon ble enstemmig 
vedtatt å erstatte kommunedirektørens forlag pkt 9, underpkt 1. Vedtaket medfører at 
kommunedirektørens pkt 9, underpkt 6 endres til: Tilskuddet blir 4,014 mill. i 2023 som er inkludert 
oppjusteringen på 0,225 mill. i lønn- og prisvekst. 
 
Verbalforslaget 
Leif Haugland fremmet Verbalforslag vedrørende Praktiske fag i Gjerdrumskolen (fellesforslag fra Ap, 
Sp, Mdg og Krf). Enstemmig vedtatt som nytt pkt. 13 
 
 
FS - 22/49 Vedtak 

Formannskapets innstilling 
1. Driftsbudsjettet for 2023-2026 vedtas i henhold til budsjettskjema §5-4 

Bevilgningsoversikter - drift (1A) og §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidler som er avsatt på oppvekst 

overordnet til grunnskole når lønnsoppgjøret for 2022 er kjent 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidler for avsatte midler sentralt til 

sektorene når lønnsoppgjør 2023 er kjent 
4. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema §5-5 Bevilgningsoversikter - 

investering (2A) og §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 
5. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2023 på inntil 83,2 mill. kroner for å 

finansiere investeringene i 2023, i henhold til kommunelovens §14-15 
6. Det tas opp startlån i Husbanken til videreutlån på inntil kr 20 mill. kroner i 2023 i henhold 

til kommunelovens § 14-17. Betingelser etter Husbankens retningslinjer 
7. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Gjerdrum kommune. Alle lån i porteføljen 

kan være gjenstand for refinansiering i 2023. Kommunedirektøren gis fullmakt til å betale 
budsjetterte avdrag på de lån man finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. 

8. Betalingssatser og gebyrer for Gjerdrum kommune 2023 vedtas slik de fremgår i kapittelet 
“Prisliste” i vedlagte link til økonomiplanen. Endringene gjelder fra 01.01.23 dersom ikke 
annet fremgår av dokumentet. 

9. Budsjettforslaget fra Kirken er justert som følger: 
a. Kommunestyret bevilger 400.000 kroner til menighetsrådet i Gjerdum og 

Heni Sokn. Bevilgningen er øremerket medfinansiering for ansettelse av en 
Diakon. Medfinansieringen, som utgjør 50% av stillingshjemmelen, skal gjøre 
det mulig for menighetsrådet å ansette en Diakon i 100% stilling. Denne 
medfinansieringen skal videreføres i økonomiplanperioden og den gjelder så 
lenge tilsvarende medfinansiering bevilges fra sentralt hold i kirken. 
Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

b. Økt pensjonsanslag på 0,3 mill. tatt ut grunnet at kirkekontoret har en 
premiereserve som de kan bruk for å få pensjonskostnaden ned på nivå for 
2022. 

c. Trukket ut ekstra kostnader til strømstøtte på 0,050 mill. Kirkekontoret har 
fått mulighet for å søke om strømstøtte samt at de ligger innenfor budsjett 
pr. oktober 2022. 

d. Justering for lønns- og prisvekst er tatt inn i budsjettet med 0,225 mill. 
e. I 2022 ble tilskuddet justert ned med 0,1 mill. grunnet at kommunen overtok 

regnskapsansvaret for kirkekontoret og tjenesteytingsavtalen ble justert opp 
med 0,1 mill. til 0,534 mill. 

f. Tilskuddet blir 4,014 mill. i 2023 som er inkludert oppjusteringen på 0,225 
mill. i lønn- og prisvekst. 

10. Det tas inntil 500.000,- fra disposisjonsfond som pott til en forenklet søknadsordning for 
dekning av ekstraordinære strømutgifter i 2023 relatert til drift av anlegg som lysløype, 
alpinløype, kunstgressbane og tilsvarende som er del av fritidstilbudet til barn og unge. 
Tildelte midler skal bidra til å sikre økonomisk støtte til drift av anleggene som del av det 
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forebyggende arbeidet, dersom det også for 2023 blir utfordringer med unormalt høye 
strømpriser . Søknadsordningen som har vært etablert for 2022 legges til grunn som mal 
for hvordan neste års søknadsordning skal innrettes, med eventuelle nødvendige 
justeringer. 

11. For investeringsprosjektet ‘Forprosjektering parkeringsplass Gjerdrum kirke’ presiseres det 
følgende: 
Det er, fra kommunens side, i utgangspunktet ikke ønskelig å bruke større økonomiske 
ressurser og evt. oppgi dyrkbar mark for å løse et parkeringsbehov rundt Gjerdrum kirke 
dersom dette kun melder seg noen få ganger i året. Forprosjektet må derfor ha som en del 
av sitt arbeid også å se på hvilke andre løsninger som kan sikre fremkommelighet og 
trafikksikre forhold på de dagene da kirken er mest besøkt. 
Effekten av å gjennomføre kampanjer som oppfordrer til samkjøring, eller opprettelsen av 
et shuttle-buss-tilbud fra Ask sentrum til Gjerdrum kirke på spesielle dager kan være 
eksempler på hva forprosjektet kan se på som alternative løsninger til å utvide 
eksisterende parkeringsplass" 

12. Praktiske fag i Gjerdrumsskolen bør - som navnet tilsier - i størst mulig grad være praktiske 
og i mindre grad teoretiske. 
Kommunestyret ber administrasjonen om å legge frem en sak om hvordan praktiske fag blir 
gjennomført i Gjerdrumskolen. 
Saksutredningen skal blant annet vise hvor mye penger og ressurser hver enkelt skole 
bruker på praktiske fag, både til lærertimer, undervisningsmateriell, nødvendige råvarer 
med mer. 
I tillegg skal utredningen vise hvordan målene i læreplanen er satt ut i praksis og hvilke 
forbedringspotensialer som finnes. 
Utredningen skal legges frem for Kommunestyret i god tid før budsjettmøtet i juni 2023. 

 
13. Udisponert driftsresultat avsettes til sentralt disposisjonsfond. 

14. Kommunedirektøren gis fullmakt til å innarbeide endelig vedtak i tallbudsjettet 
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PS 22/50 Behandling av klage - gnr 10 bnr 22- Gjerivegen 145 - Klage på innkreving av 
tvangsmulkt 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Formannskapet avviser klagen.  
 
 

16.11.2022 Formannskapet 
 
Behandling og votering 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedatt. 
 
FS - 22/50 Vedtak 
Formannskapet avviser klagen.  
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PS 22/51 Behandling av klage - gnr 41 bnr 59 - Gjerivegen 27 - Klage på avslag på søknad 
om endring 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
 
Klagen anbefales ikke tatt til følge. Saken sendes videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig 
avgjørelse. Kommunedirektøren vil fortsette med ulovlighetsoppfølging på eiendommen.  
 
 
 

16.11.2022 Formannskapet 
 
Behandling og votering 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedatt. 
 
FS - 22/51 Vedtak 
Klagen anbefales ikke tatt til følge. Saken sendes videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig 
avgjørelse. Kommunedirektøren vil fortsette med ulovlighetsoppfølging på eiendommen.  
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OR 22/11 Orienteringer 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Utvalget tar orienteringene til etterretning. 
 

16.11.2022 Formannskapet 
 
Behandling og votering 
 
 
FS - 22/11 Vedtak 
Formannskapet tar orientering til etterretning, og bevilger kr. 3000,- som gave til Gjerdrum 
Sanitetsforening.  
 
 
 
 


