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Budsjett og økonomiplan 2021-2024, vetakspunktene 

I tillegg til rådmannens innstilling, fra Nittedal Senterparti  

Verbalforslag  

1. Stolt Nittedalsidentitet - Våre budsjettforslag: 

a) Kommunen skal prioritere etablering av grønn næringsvirksomhet (se mer under punkt 

for klima og miljø) 

b) Kommunen skal legge til rette for å øke frivillig arbeid i folkehelsearbeidet og arbeidet i 

sektor for helse og velferd. 

c) Kommunen skal jobbe for å få på plass bedre lokalbussløsninger, spesielt i Hakadal 

 

2. Rent miljø - Våre budsjettforslag: 

a) Nittedal skal ha fokus på klimagassregnskap. 

b) Kommunen skal ha nullvisjon for tap av biologisk mangfold. 

c) Kommunen skal ha nullvisjon for tap av matjord. 

d) FNs bærekraftsmål skal rangeres i tråd med kommunens behov. Her er særlig barn og 

unge en viktig part i medvirkningen for dette. 

e) Det skal utarbeides en plan for hvordan vi kan øke selvforsyningsgraden på dyrket eller 

dyrkbar mark i Nittedal. Herunder tiltak for å gjeninnføre drift av matjord som ligger brakk, 

alternativ bruk av mindre og fragmenterte teiger til matproduksjon, samt stimulere til 

andelslandbruk/andelshagebruk og annen type utleie av matdyrkingsarealer til 

innbyggere. 

f) Kommunen skal legge til rette for et aktivt skogbruk, med avvirkning av skog til best mulig 

tidspunkt for karbonbinding og økonomi. Skogbruk i Nittedal skal være bærekraftig og 

skje i respekt for biologisk mangfold, sårbare naturtyper og befolkningens 

friluftsinteresser. 

g) Kommunen skal gå foran ved å drive miljøvennlig skogbruk i egen skog, med bruk av 

lukket hogst der det er mulig, og minst mulig bruk av plantevernmidler. 

h) Ved alle innkjøp og anskaffelser skal klima- og miljøhensyn vurderes og vektes. 

Herunder fokus på lokal handel og kortreist mat. 
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3. God folkehelse og gode tjenester - Vårt budsjettforslag: 

a) Rådmannen bes snarlig legge fram et forslag som gjør det mulig å ha et bredt og 

bærekraftig åpningstilbud i den nye svømmehallen i Hakadal, uten at dette går ut over 

dagens åpningstilbud i Lihallen. Til dette bør blant annet svømmehallene Råholt Bad, 

Nes svømmehall og Bjørkebadet brukes som best praksis- og referansepunkt. 

b) Kommunen skal søke å benytte «Inn på tunet»-tilbud i Nittedal som ressurs for økende 

tjenestebehov, spesielt i sektor for helse, men også oppvekst. 

c) Aktivitetshus/Seniorsenter: Rådmannen bes legge fram en sak, som viser hvordan det vil 

være mulig å samle og legge til rette for aktivitet og fellesskap for eldre, gjerne i samspill 

med frivillige og flere generasjoner. «Inn på tunet» skal vurderes som et verktøy for dette. 

d) Det skal legge til rette for å kunne gjøre lekser på SFO, både med og uten leksehjelp 

e) Fysisk aktivitet er viktig for barns utvikling og læring. Vi ber rådmannen legge fram en sak 

som fremmer løsninger for å få mer fysisk aktivitet inn i skolehverdagen, fra 1. til 10. trinn. 

Det skal være et mål om minimum 30 minutter fysisk aktivitet hver dag, utenom allerede 

avsatt tid til gym/kroppsøving. Horten kommunes modell «Hopp», der fysisk aktivitet 

inngår som et middel for læring i teoretiske fag, kan brukes som referanse. 

 

4. Levende lokaldemokrati og gode prosesser - Vårt budsjettforslag: 

a) Rådmannen bes utarbeide en strategi for innbyggerkommunikasjon som skal ivareta 

gode prosesser for medvirkning og økt bruk av hensiktsmessig og god digitalisering. 

Gjelder blant annet for planarbeid, saksvurderinger og tjenesteutvikling. 

b) Det skal legges vekt på dialogbaserte prosesser, som kan bidra til å styrke samarbeidet 

mellom politikk, administrasjon og ansatte 

 

5. Sunn økonomi - Vårt budsjettforslag: 

a) Prosjektering for bygging av helsehus prioriteres foran bygging av skole i denne perioden 

b) Prosjektering og ferdigstillelse av sammenhengende gang- og sykkelvei mellom 

Fuglåsen og Elvetangen skole, prioriteres foran kommunestyrevedtaket om prosjektering 

og regulering av Varingskollen og natursti langs Nitelva. 

c) Til kommuneplanarbeidets arealdel skal rådmannen foreslå områder med inneklemte 

hytter og hyttetomter som naturlig vil kunne omreguleres til helårsboliger. Kriterier: hytter 

utenfor marka, nærhet til kollektiv, eksisterende boligområder/helårsbolig samt at vann, 

vei og kloakk må være ordnet først. (Eksempler på områder vi vet om: Langs 
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Rauerskauveien, Gamleveien og Stuaveien, langs jernbanen, i områdene Slattum, 

Haugerud og Kjuul). 

d) Rådmannen bes legge fram en sak der det foreslås mer offensive løsninger for å bedre 

barnehagestrukturen. Herunder muligheter for flytting av virksomhet og 

oppkjøpsmuligheter. 

e) For de forslag som vedtas i alle punkter over, og som får konsekvenser for rådmannens 

forslag, så vil vedtakene her gjelde foran rådmannens (vil i all grad handle om prioritering 

av rekkefølge og innsats på oppgaver). 

 

 

Økonomiforslag 

«Politikernes million» foreslås disponert slik, i to punkter: 

- 0,5 mill. til prosjektering for snarlig ferdigstillelse av sammenhengende gang- og 

sykkelvei mellom Fuglåsen og Elvetangen skole. 

- 0,5 mill. for å styrke midlene på 1 mill. avsatt til planlegging og prosjektering av 

Rotnes skole, helsehus og ny brannstasjon, der styrkingen skal gå til prosjektering av 

helsehus.  

 

For Nittedal Senterparti 

Ida Eliseussen 
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