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Godkjennning av innkalling og saksliste 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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Avtale om felles personvernombud 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Vedlagt forslag til avtale tas til orientering og rådmannen gis myndighet til å forplikte kommunen 
økonomisk i henhold til denne.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
 
Sammendrag: 
  
Kommunene Nes, Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad vil danne et samarbeid om ansettelse av et 
felles personvernombud, organisert gjennom en tjenekjøpsavtale der Nes kommune er 
vertskommune og de øvrige er samarbeidskommuner. Hurdal kommune er fortsatt i en 
vurderingsfase med hensyn til om de skal delta i samarbeidet. De er allikevel medregnet i 
vurderingsgrunnlaget i saksframlegget.  
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Bakgrunn for saken: 
Det har nå gått omtrent to år siden kommunene i Gardermoregionen fikk på plass sine respektive 
personvernombud i henhold til kravene i personopplysningsloven av 2018 jf. EUs 
personvernforordning General Data Protection Regulation art. 37- 39. Forum for 
personvernombudene i Gardermoregionen (PVO-forum) har i samråd med rådmannsutvalget i de 
seks kommunene gjort en evaluering av status for arbeid med personvern i kommunene. 
Personvernombudsforumet har levert en skriftlig utredning fremlagt for RU i to omganger, juni 2020 
(vedlegg 1) og august 2020 (vedlegg 1). Formålet med utredningen var å evaluere erfaringer, og se på 
eventuelle alternative måter å organisere personvernombudsrollen på, slik at denne blir mest mulig 
profesjonalisert og således styrker kommunenes arbeid med personvern. 
 
Utredningen førte til en anbefaling fra PVO-forum om at det inngås en tjenesteavtale mellom Nes 
kommune som vertskommune og Ullensaker kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune  og 
Nannestad kommune som deltakerkommuner. Eidsvoll kommune har allerede en stor avsatt ressurs 
til å arbeide med personvern og ville derfor ikke være med på ordningen på nåværende tidspunkt.  
 
Rådmannsutvalget i Gardermoregionen vedtok i sitt møte den 28.08.20 at de ønsker å inngå en 
tjenesteavtale med Nes kommune. I rådmannsutvalget den 30.10.20 ble avtalens innhold drøftet 
nærmere og Hurdal kommune ønsket lengre vurderingstid av hensyn til om de skulle delta eller ikke. 
De øvrige kommunene; Nes, Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum vedtok at de ønsket å inngå 
samarbeidet uavhengig av Hurdal sin deltakelse, med den fordelingen av Hurdal sin økonomiske 
andel det vil innebære.  
 
Avtalen innebærer at Nes kommune ansetter et felles ombud for de fem (evt. fire) kommunene og 
tilbyr og finansierer denne tjenesten slik som angitt i tjenesteavtalen (vedlegg 1). 
 
Denne saken gjennomgår bakgrunnen for dette vedtaket, og fremlegger forslag til tjenesteavtale 
mellom Nes og de øvrige kommunene til orientering, og medfølgende budsjettmessig forpliktelse til 
godkjenning.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Inntil nå har kommunene i Gardermoregionen hatt hvert sitt lokale personvernombud. Alle har vært 
ansatt i kommunen, med svært ulik stillingsprosent, bakgrunn og erfaring med personvern. 
Stillingsprosent avsatt til personvernombudet i kommunene varierer fra 10-50 %. Felles er at ingen 
på nåværende tidspunktet er fulltidsombud. 

Ombudet skal ifølge personopplysningsloven (jf. GDPR art. 39) minst ha følgende oppgaver: 

· Informere og gi råd om forpliktelsene virksomheten har i henhold til forordningen. 
· Kontrollere overholdelsen av denne forordningen, herunder fordeling av ansvar, 

holdningsskapende tiltak og opplæring av personell 
· Gi råd ved utførelsen av personvernkonsekvensvurderinger 
· Samarbeide med tilsynsmyndighetene og fungere som kontaktpunkt 
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Ombudet skal arbeide ut ifra en risikobasert tilnærming. Det betyr at ombudet skal rette fokus mot 
de behandlingene med høy risiko, herunder blant personopplysninger av særskilt kategori, 
opplysninger om sårbare individer og barn og der det er store mengder med personopplysninger. 

Det er store ulikheter med hensyn til hvor mye den enkelte kommune har fokusert på personvern. 
Gjennomgående har det vært brukt tid på opplæring, etablering og revidering av lovpålagte 
behandlingsoversikter. Inntrykket er at personvernombudene har stått bak mye av det generelle 
personvernarbeidet i kommunen. 

Personvernombudet skal være én, fysisk person, men kan naturligvis bistås av andre 
personvernrådgivere i organisasjonen. Personvernombud er en lovpålagt ordning, hvis oppgaver 
følger av lov, mens en personvernrådgiver har oppgaver som er knyttet til virksomhetens behandling 
av personopplysninger. En person kan ha begge roller, men det er viktig å være bevisst på skillet, da 
et ombud ikke kan instrueres av overordnede ved utførelsen av sine oppgaver som ombud, og skal 
også være beskyttet mot tjenstlige sanksjoner for denne utførelsen. Det samme gjelder ikke for en 
personvernrådgiver.  

Personvernombudene gikk sommeren 2018 sammen og opprettet forum for personvernombud i 
Gardermoregionen. Formålet med forumet er at det skal være «en arena der ombudene i Ullensaker, 
Eidsvoll, Nes, Nannestad, Hurdal og Gjerdrum kan utveksle erfaringer og bygge kompetanse, samt 
bidra til en forsvarlig og enhetlig personvernpraksis i kommunene». Forumet har holdt møter en gang 
i måneden.  Etter hvert ble også ombudet i DGI invitert med. Gjennom forum for personvernombud 
har ombudene jobbet med prosedyrer, enkeltsaker, DPIA, ROS, databehandleravtaler. Sakene har 
vært løftet inn i forumet av det enkelte ombud, eller IKT sikkerhetsutvalg.  

 
Vurdering: 
 
Hensikten med et personvernombud er å sikre at virksomheten etterlever 
personopplysningsregelverket, slik at personvernet for den registrerte blir ivaretatt på en best mulig 
måte. Det er hittil gjort en viktig jobb lokalt hos kommunene i Gardermoregionen for å kartlegge og 
starte arbeidet med implementering av GDPR men det er fortsatt en stor jobb som gjenstår. I tillegg 
kommer den daglige jobben med å kontrollere virksomhetens arbeid med personvern, for i størst 
mulig grad å unngå avvik. Teknisk art/menneskelig svikt som fører til alvorlige brudd på personvernet 
kan skje i dag eller i morgen. Det sentrale er å minimere risikoen for dette og ha ressurser og rutiner 
for å håndtere fremtidige avvik på en akseptabel måte. Vår vurdering er at den eneste måten å gjøre 
dette på er ved å styrke ressursene og arbeidet med personvern i Gardermoregionen. 
 
Kostnaden ved å styrke arbeidet med personvern i kommunene må veies opp mot den risiko 
kommunene løper ved tilsyn fra Datatilsynet og avvik som fører til bøtelegging. Et enkelt avvik kan 
som belyst gjennom media fra andre sammenlignbare kommuner i landet, være dyrere enn hva det 
totalt vil koste for et felles ombud for alle kommunene på et år. Kommunene risikerer ikke bare 
økonomisk bøtelegging ved avvik, men også tap av omdømme. 
 
Artikkel 37 i GDPR lovfester de krav som skal gjelde ved utpeking av et personvernombud. Der 
fremkommer det blant annet at personvernombudet skal utpekes på grunnlag av faglige 
kvalifikasjoner og særlig på grunnlag av dybdekunnskap om personvernlovgivning og praksis på 
området samt evne til å utføre oppgavene lovfestede oppgavene nevnt i artikkel 39.  
 
Gjennomgående utfordringer for de nåværende ombudene er tid og anledning til å sette seg godt inn 
i personvernregelverket, tid til å være aktivt ute i virksomheten og bedrive opplæring, slik at 
personvern blir prioritert og kapasitet til å sette seg inn i litt mer kompliserte saker, som f. eks felles 
behandlingsansvar og personvernkonsekvensvurderinger. Dagens ombud i Nes, Ullensaker, Hurdal, 
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Gjerdrum og Nannestad har kun en minimal brøk av en stilling for å ivareta dette viktige ansvaret. 
Det gir liten tid til fordypning og grundig behandling av saker som kan være kompliserte og tar tid. 
Personvernrett er et spesialområde som det tar tid å få under huden og som krever at man følger 
med og holder seg faglig oppdatert. Ombudet må ha anledning til dette. Ved dagens ordning er det 
for stor risiko for at vi ikke har tilstrekkelig dybdekunnskap til å sikre vurderinger som holder den 
kvalitet kommunene har behov for. Manglende kompetanse, ressurser til å sørge for at de 
grunnleggende dokumentene som behandlingsprotokoller, prosedyrer og rutiner for personvern er 
på plass, samt manglende tid til å drive holdningsskapende, opplærings- og utviklingsarbeid lokalt 
gjør at kommunene verken vil komme seg opp på et akseptabelt nivå hva gjelder personvern, ei 
heller gå klar av et fremtidig tilsyn fra Datatilsynet. Er det avvik i en kommune i Gardermoregionen er 
sjansen stor for at dette avviket gjelder alle 6 kommunene da vi samarbeider såpass tett, og i 
hovedsak bruker de samme IKT-løsningene. 
 
I tillegg opplever alle ombudene at personvernlovens krav til uavhengighet kan være utfordrende når 
man for deler av sin stilling er underlagt linjeansvar. 
 
Forordningen åpner for at én person kan være ombud for flere kommuner. Forutsetningen er at alle 
virksomhetene har «enkel tilgang» til ombudet, jf. art 37 nr. 2. For å sikre høyere kompetanse og 
sterkere uavhengighet har rådmennene i Nes, Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad (evt. Hurdal) 
besluttet å gå sammen om å ansette et felles personvernombud på heltid, samtidig som man 
beholder personvernrådgivere, tilsvarende stillingene til nåværende personvernombud, ute i de ulike 
kommunene.  
 
Ved å engasjere et felles ombud for kommunene i Gardermoregionen og samtidig beholde 
personvernrådgivere lokalt er kommunene faglig godt rustet. Samtidig vil vi trolig kunne tiltrekke oss 
kompetente og sterke ombuds-kandidater fordi ansvarsområdet for alle kommunene i 
Gardermoregionen er stort og interessant, samtidig som ombudet vil ha et faglig nettverk lokalt hos 
kommunene gjennom rådgiverne. 
 
Ved en kombinasjon av et felles personvernombud og lokale personvernrådgivere er det nødvendig å 
definere et grensesnitt mellom rollene med tanke på ansvar og myndighet.  
 
Rollen som personvernombud bør avgrenses til primært å være kontrollerende og rådgivende, i den 
hensikt at den registrertes rettigheter overholdes og den behandlingsansvarlige utfører sine plikter 
korrekt. Videre skal vedkommende være kontaktpunktet for Datatilsynet i den enkelte kommune. 
Vedkommende skal være uavhengig av og ikke kunne instrueres i den enkelte sak av den 
behandlingsansvarlige. 
 
Personvernrådgiveren vil være tilsatt i linjeorganisasjonen og arbeide operativt med 
personvernforhold i den enkelte kommune. Vedkommende er underlagt linjeledelsens 
instruksjonsmyndighet. Rådgiveren vil typisk delta i eller lede utviklingen av kommunens 
internkontrollsystem, vedlikeholde oversikt over behandlingsaktiviteter, utvikle prosedyrer, delta i 
ROS og DPIA, samt gi råd eller løse ad hoc-saker på personvernområdet. Det vil ikke være unaturlig å 
kombinere rollen med ansvar for IKT-sikkerhet. 
 
I del to av personvernombudenes utredning (vedlegg 2) gis et detaljert forslag til oppgavefordeling 
mellom det felles personvernombudet og de lokale personvernrådgiverne. 
 
Personvernombudsforumet bør bestå, slik at personvernrådgiverne kan fungere som ombudets 
kontaktpunkt ut i organisasjonene, og at man for øvrig kan bedrive kompetanse- og 
erfaringsutveksling.  
 
På denne måten vil den eksisterende personvernkompetansen og nærheten til den enkelte 
kommune bestå gjennom de lokale personvernrådgiverne, mens ombudsrollen vil være en uavhengig 
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og spesialisert fagperson som kan konsentrere arbeidet om rådgivning og å kontrollere at 
kommunene etterlever personvernregelverket. 
 
 
 
Organisering gjennom en tjenesteavtale 
Personvernombudet kan enten være ansatt i virksomheten eller være en ekstern person som utfører 
oppgavene på grunnlag av en tjenesteavtale, jf. GDPR art. 27 nr. 6. Kommunene kan ikke instruere 
ombudet i faglige spørsmål knyttet til ombudets kjernevirksomhet, se GDPR art. 38 nr 3, jf. art. 39. 
Det motsatte gjelder for ombudets andre arbeidsoppgaver, prioritering av disse oppgavene og 
administrative forhold. 
 
Formelt kan derfor kommunene i samarbeid om et felles personvernombud velge blant de 
organisasjonsformer en kommune har anledning å delta i. Tatt i betraktning at det her er tale om 
organisasjonsform for en virksomhet med en person, framstår tilsetting i en kommune med 
privatrettslige tjenesteavtaler med de øvrige eller administrativt vertskommunesamarbeid etter 
kommuneloven, som de mest aktuelle alternativene. En organisering i selskap eller 
oppgavefellesskap synes ikke forholdsmessig med tanke på volumet og samarbeidets art. 
 
Rådmennene i de fem involverte kommunene har vedtatt at Nes kommune, blir «vertskommune» for 
et felles ombud og at samarbeidet organiseres som en tjenesteavtale mellom Nes og de øvrige 
kommunene. Det vurderes at det er viktig med en vertskommune som kan by på et godt lokalt 
fagmiljø for et eventuelt personvernombud. Nes kommune regnes å ha et sterkt fagmiljø på 
personvern, herunder to jurister med erfaring fra arbeid som personvernombud og kursing i 
personvernrett, den ene også med videreutdanning innen personvernrett. Videre har Nes en IKT-
sikkerhetsansvarlig som har erfaring som personvernombud og i stor grad har vært delaktig i 
arbeidet med personvern. For Ullensaker vil det være uhensiktsmessig at et ombud eventuelt blir 
lokalisert til databehandleren DGI. Ullensaker vil fra høsten 2021 ikke lenger være deltaker i DGI. 
 
Tjenesteavtale 
Et felles personvernombud organisert som tjenesteavtale, vil innebære at en av kommunene tilsetter 
ombudet og inngår privatrettslige avtaler med de øvrige kommunene om at vedkommende skal ha 
personvernombudsrollen også i de øvrige kommunene. 
En slik konstruksjon vil være regulert av arbeidsretten og avtaleretten, men vil innholdsmessig minne 
mye om en vertskommuneavtale etter kommuneloven. «Vertskommunen» leverer ombudsrollen 
som en tjeneste til de øvrige kommunene. De øvrige kommunene forholder seg til «vertskommunen» 
som privat tjenesteleverandør og styrer sin ytelse gjennom kontraktsoppfølging, herunder eventuelle 
misligholdsbeføyelser. 
 
En slik modell gir god forutsigbarhet for «vertskommunen», men er i utgangspunktet noe mindre 
fleksibel for «samarbeidskommunene», dog selvsagt avhengig av hva som avtales i tjenesteavtalen. 
Videre, vil kjerneoppgaven for samarbeidet, et felles personvernombud, være unntatt fra direkte 
instruksjon fra deltakerkommunene. 
 
I motsetning til for vertskommunesamarbeid, er det ikke krav i kommuneloven om at en 
tjenesteavtale vedtas av kommunestyret selv. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at kjøp og anskaffelser av eksterne varer og tjenester fra andre 
kommuner ofte vil falle inn under reglene for offentlige anskaffelser. Samarbeidsavtaler er regulert i 
forskriften § 3-3. Av bestemmelsen fremgår det at anskaffelsesregelverket ikke gjelder for kontrakter 
som inngås utelukkende mellom to eller flere oppdragsgivere, og som etablerer eller gjennomfører 
et samarbeid 

· som har til formål å sikre at offentlige oppgaver blir utført for å oppnå et felles mål 
· som blir utført utelukkende av hensyn til offentlige interesser og 
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· der mindre enn 20 prosent av aktivitetene som samarbeidet omfatter, blir utført for andre 
enn oppdragsgiverne. 

 
 
 
Finansiering 
Ved ansettelse av et felles personvernombud vil Nes kommune være arbeidsgiver for 
personvernombudet og leie ut dennes tjenester til de øvrige kommunene gjennom en tjenesteavtale.  
 
Det legges opp til at vedkommende skal være ansatt i en fast, 100 % stilling i Nes kommune, der 80 % 
av denne avsettes til rollen som felles personvernombud. De resterende 20 % av stillingen disponeres 
og bekostes av Nes kommune alene. I tillegg til de faste, årlige utgiftene skissert under, relatert til 
den 80 % stillingen som personvernombud, bør det være rom for ad hoc tilleggsutgifter som 
kommunene fordeler seg i mellom ved eks. ekstern rådgivning, kursing etc. Det er i 
kostnadsoverslaget lagt inn et administrativt påslag for Nes kommune på 10 %. 
 
En stor del av oppgavene til ombudet vil være av felles interesse for alle kommunene. Oppgaver som 
springer ut i fra en kommune, vil i mange tilfeller ha betydning også for de andre kommunene. Dette 
vil for eksempel være utarbeidelse av felles behandlingsprotokoller, personvernerklæringer og 
rutiner. Det antas at 60 % av tiden avsatt til rollen som personvernombud vil gå med til oppgaver 
som er felles for alle de fem involverte kommunene. De øvrige 40 % av tiden som er avsatt til rollen 
som personvernombud skal fordeles etter innbyggertall. Prosentandelen som hver kommune betaler 
skal gjenspeiles i ombudets tidsbruk i den enkelte kommunen. Det foreslås at vedkommende fører 
timeregnskap i sitt første år som felles ansatt ombud for å kunne vurdere kostnadsfordelingen etter 
at avtalen har virket i ett år.  
 
Det er en forutsetning for avtalen at hver av kommunene i tillegg har egen personvernrådgiver ansatt 
som kan ivareta den enkelte kommunens øvrige personvernoppgaver, i henhold til avtalt 
oppgavefordeling mellom personvernombud og personvernrådgiver som følger som vedlegg til 
tjenesteavtalen. 
 
Overslag faste kostnader 
 

Lønn og NOK 560 000,- (80 % av 700 000) 

Sosiale kostnader 
(pensjon 16 %, arbeidsgiveravgift 14,1 %)  

NOK 182 000,- (80 % av 326 000) 

Påslag reiseutgifter NOK 16 000,- (80 % av 20 000) 

Adm. påslag vertskommune NOK 76 800,- (10 % av kostnadene over) 

Totalt NOK 832 800,- 

 
Utgiftene fordeles med et grunnbeløp på 60 % av totalkostnaden delt likt på alle fem kommunene.  
 
60 % av kr 833 000,- = kr 500.000,-. Dette utgjør et grunnbeløp per kommune på kr 100.000,-.     I 
tillegg kommer den enkelte kommunes andel av de øvrige 40 % av kostnadene som utgjør 333.000,- 
fordelt på innbyggertall.  
 

Kommune Antall 
innbyggere 

Innbyggere 
i % 

Kostnad 
Pr år 

Total kostnad  

Hurdal 2 854 3,3 % 11 000 111 000 

Gjerdrum 6 890 8 % 27 000 127 000 

Nannestad 14 138 16,3 % 54 000 154 000 

Nes 23 092 26,7 % 89 000 189 000 
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Ullensaker 39 625 45,7 % 152 000 252 000 

Totalt 86 600 100,0 % 333 000 833 000 

 
 
 
 
Konklusjon: 
 
Vedlagt forslag til avtale tas til orientering og rådmannen gis myndighet til å forplikte kommunen 
økonomisk i henhold til denne. 
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Prinsipper og retningslinjer for tilskuddsordninger til organisasjoner i Nes kommune - 
Investeringstilskudd til idrettsanlegg 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Prinsipper og retningslinjer for tilskuddsordninger til organisasjoner i Nes kommune pkt. 3  gjelder - 
søknader som mottas underveis i året avslås. 
2. Forskutteringsfond nr. 2569 9109 reduseres fra 10 mill. til 7 mill. Det omdisponeres kr 3 mill. fra 
forskutteringsfondet til kommunal andel spillemidler i 2021.   
3.  Endring av fondsbruk vedtas i forbindelse med behandling av budsjett 2021. 
 
 
Vedlegg: 
Vedtatt 21.4.2020  Prinsipper og retningslinjer for driftstilskudd til organisasjoner i Nes kommune 
 
Sammendrag: 
Nes kommune mottar gjennom året søknader om kommunal andel spillemidler selv om det ikke 
ligger i budsjettet. Det er vanskelig å håndtere denne type søknader når Nes kommune har vedtatte 
prinsipper og retningslinjer for tilskuddsordninger som ikke følges. Nes kommune har et 
forskutteringsfond spillemidler, hvor idrettslag som har fått forskuttert 80 % av tilskuddsbeløpet fra 
kommunen i påvente av utbetaling fra fylkeskommunen. Dette gjelder søknader som er formelt i 
orden, men grunnet manglende midler ikke får tilskudd første søknadsår.  Rådmannen foreslår å 
omdisponere deler av dette fondet for å gi et engangstilskudd i 2021.  
 
Bakgrunn for saken: 
Forholdet til eksisterende planer /hjemmelsgrunnlag 
 
Saksopplysninger: 
Viser til vedtatte prinsipper og retninger for tilskuddsordninger til organisasjoner i Nes kommune, 
pkt. 3.  

3          INVESTERINGSTILSKUDD TIL IDRETTSANLEGG 
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Nes kommune innvilger inntil 1/3 av investeringskostnadene til spillemiddelgodkjente prosjekter - eks. 
eventuell mva.-kompensasjon, men minimum tilsvarende tilsagnet om spillemidler.  
Kommunestyret vedtar en årlig ramme for kommunalt investeringstilskudd til idrettsanlegg, utfra 
prioriteringer av anlegg i handlingsprogrammet i kommunedelplanene for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv. 

 
Investeringstilskudd til større anlegg behandles særskilt, eksempelvis ny hall på Auli. 
For og praktiskere denne tildeling forutsetter det at det er avsatt penger i budsjettet til formålet.  
Nes kommune mottar henvendelser om kommunal tilskudd til anleggsutvikling gjennom ulike kanaler, 
dette kan være at idrettslagene invitere folkevalgt og orienterer om sitt prosjekt, eller sender en søknad 

til Nes kommune underveis i året, dette uavhengig om det er avsatt midler i budsjettet. Nes kommune 
har gitt avslag på denne type søknader underveis i året. Ordinær tildeling vil skje i politisk sak om 
prioritering av spillemiddelsøknader i kommunestyret i desember. 
 
Forskuttering av spillemidler (bruk av spillemiddelfond) 
Kommunen har opprettet et fond til forskuttering av spillemidler til anleggsprosjekter i regi av lag og 
foreninger. Administrasjonen gjør idrettslagene, som har søkt og fått godkjent søknaden om spillemidler, 
oppmerksom på at kommunen kan forskuttere 80 % av tilskuddet i påvente av utbetaling fra fylket.  

 
Kriterier for tildeling av midler fra fondet: 

· Det kreves at det foreligger en formelt godkjent søknad om spillemidler. 
· Det utbetales maksimalt 80 % av godkjent søknadsbeløp i forskuddsutbetaling. 
· Når ordinære spillemidler utbetales, tilbakebetales forskuddsbeløpet og tilføres fondet. 

· Fordelingen av forskuddsutbetaling av spillemidler gjøres administrativt etter overnevnte 
betingelser. 

· Til store anleggsprosjekt, der samlet spillemiddelandel er mer enn 3 mill.kr, kreves det særskilt 
behandling og eventuell styrking av fondet. 

· Forskuttering av spillemidler til store anlegg, behandles politisk. 

 
Siden 2015 har følgende idrettslag benyttet seg av ordningen med forskuttering av spillemidler: 

· Hvam IL – tursti og kunstgressbane - kr 1 200 000,- 
· Nes/Hovind skytterlag – innendørs skytebane – kr 532 000,- 
· Nes ishockeyklubb – kjøleanlegg – kr 1130 000,-  

 
Fondet pr. i dag utgjør kr 9,5 mill., da kun Nes/Hovind skytterlag i skrivende stund ikke har fått utbetalt 
tilskuddet fra fylket.  

 
Viktige hensyn: 
 
Økonomi 
Det beløpet som omdisponeres vil være et engangsbeløp for å videreføre ordningen må det 
budsjetters tilsvarende i økonomiplanen for 2022-2025.  
 
Juridiske 
Kommunestyret må fatte vedtak om omdisponering av fond.  
 
Vurdering: 
Nes kommune sin økonomi er fortsatt anstrengt og omstillinger pågår enda. Det har derfor ikke vært 
budsjettert for formålet. Sist utbetaling av kommunal andel spillemidler var i 2015 og 2016. 
Rådmannen har sett igjennom utbetalinger og tilbakeføringer til forskutteringsfondet siden fondet ble 
opprett i 2015, og ser nå muligheten for å redusere fondet fra 10 mill. til 7 mill.  
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Rådmannen vurderer da å bruke de resterende 3 mill. til kommunal andel spillemidler for budsjettåret 
2021. Dette vil være engangstilskudd som vil være mulig å tildele godkjente spillemiddelsøknader for 
søknadsåret 2021 etter kriterier for tildeling i retningslinjene pkt. 3.   

 
Rådmannen vurderer videre budsjettering av formålet for fremtidige år, mot at videre omstilling går som 
planlagt. 

 
Konklusjon: 
Forskutteringsfond for tildeling reduseres fra 10. mill. til 7 mill. Det omdisponeres kr 3 mill. fra 
forskutteringsfondet til kommunal andel spillemidler i 2021.  

 
Endring av fondsbruk vedtas i forbindelse med behandling av budsjett 2021. 
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Arkiv: FE-124 

Arkivsak: 20/12432- 1 

Administrativ 
enhet: 

Administrasjon og 
styring 

  Dato: 12.11.2020 

 
 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

 
 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  

 
 

Nes Eldreråd  

20/03 
 

Administrasjonsutvalget 26.11.2020 

20/03 
 

Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.11.2020 

20/05 
 

Utvalg for teknikk, næring og kultur 24.11.2020 

20/03 
 

Formannskapet 26.11.2020 

20/05 
 

Kommunestyret 15.12.2020 

 
 

Arbeidsmiljøutvalget  

 
 

Handlingsprogram med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 

7. Handlingsprogram 2021–2024 
1. Handlingsprogram 2021–2024 vedtas med de mål og premisser for kommunens 

tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 
 

2. Budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 
2. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B (§5-4 

Bevilgningsoversikt drift.) 
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på kommunalområdene.  
4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele den samlede budsjetterte besparelsen i 

pensjonsutgifter på kommunalområdene. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele udisponerte Covid-19 midler til de enkelte 

kommunalområdene. 
6. Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle tekniske budsjettjusteringer 

mellom rammene som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget. 
7. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B (§5-6 
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Bevilgningsoversikt investering.) 
8. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i 

samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative 
fullmakter vedtatt av kommunestyret.  

 
3. Låneopptak 

9. Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2021 på inntil 167,7 millioner kroner 
med 30 års løpetid, for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer.   

10. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 50 millioner kroner i lån i Husbanken til 
innvilgelse av Startlån. 

11. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 
 

 
4. Eiendomsskatt  

12. I medhold av Eigedomsskattelova skrives eiendomsskatten for alle faste 
eiendommer i Nes kommune ut med 3 promille av takst, med unntak av boliger 
og fritidsboliger.  

13. For boliger og fritidsboliger, som er omfattet av obligatorisk reduksjonsfaktor på 
30 %, skrives eiendomsskatten ut med 4 promille av takst.  

14. Det foretas en kontormessig oppjustering av gjeldende takster på 10 %, jf. 
Eigedomsskattelova § 8 A-4. 

15. Det gis et bunnfradrag i taksten på kr 200 000 for alle selvstendige boligenheter 
som er godkjent for varig opphold for en familie og for fritidsboliger.  

16. Eiendomsskatten kreves inn i 4 terminer. 
17. Tidligere vedtatte vedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn.  
18. Det skrives ut eiendomsskatt på særskilt skattegrunnlag som følge av at 

produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget for 
tidligere verk og bruk som nå takseres og regnes som næringseiendom.  

19. Det særskilte skattegrunnlaget er lik differansen mellom ny takst for objektene 
fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2021 være redusert med 
tre syvendedeler (jf. overgangsregel til esktl. §§3 og 4 første punktum.  

 
5. Finansielle måltall 

· Netto driftsresultat i % av brutto inntekter (minimum.):                                1,75 % 
· Disposisjonsfond i % av brutto inntekter (minimum.):                               10 % 

· Gjeldsgrad - netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (maks.):           70,00 % 

· Egenkapitalfinansiering av investeringer (min.):                                        10,00 % 

 
8. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger 

1. Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler for kommunens tjenester vedtas i 
henhold til vedlegg 2: Betalingssatser for 2021.  

2. Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid 
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  

3. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak 
i henhold til kommunal deflator.  

4. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2021 
dersom ikke annet er fastsatt. 

 
9. Tilskuddsordninger 

1. Tilskudd til Nes kirkelig fellesråd, kr 11 777 000 
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Vedlegg: 
Budsjett og økonomiplan 2021-2024 
Gebyrregulativ 2021 
Saksutskrift Budsjett 2021 for kontrollutvalget i Nes kommune 
Budsjett økonomiplan Nes Kirkelige Fellesråd 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret skal vedta økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det 
kommende året før årsskiftet. Bestemmelsene i kommunelovens § 14-4 åpner for at økonomiplanen 
kan inngå i handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel (handlingsprogrammet.) 
 
Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier skal følges opp. 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse, være realistiske, fullstendige og 
oversiktlige. Både årsbudsjett og økonomiplanen skal deles opp i en driftsdel og en investeringsdel. 
 
Kommuneloven § 14-3 fastslår at kommunestyret vedtar økonomiplanen etter innstilling fra 
formannskapet. Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak 
som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler det.  
 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 legges 
frem til behandling i formannskapet 26. november 2020. Formannskapets innstilling skal deretter 
legges ut til offentlig ettersyn minst 14 dager før kommunestyret fatter sitt vedtak. Kommunestyret 
skal behandle Handlingsprogram med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 den 15. desember 
2020. 
 
Saksprotokoll med eventuell uttalelse fra hovedutvalget samt høringsuttalelser, vil bli oversendt 
kommunestyret. 
 
I kontrollutvalgsforskriften heter det at utvalgets forslag til budsjettramme skal følge formannskapets 
innstilling til kommunestyret. Kontrollutvalget har lagt frem forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Saksutskrift følger som vedlegg. 
 
Vurdering: 
Rådmannen legger med dette frem forslag til Handlingsprogram med budsjett 2021 og økonomiplan 
2021-2024. Periodemål med tilhørende handlinger og tiltak bygger på kommuneplanens 
samfunnsdel 2013-2030. 

De økonomiske rammene for handlingsprogrammet representerer i det alt vesentlige en nøktern 
framskriving av budsjettet som ble vedtatt av kommunestyret 17. desember 2019 inkludert 
eventuelle politiske vedtak i perioden og nødvendige nye tiltak.  

Organisasjonen er fortsatt i en omstillingsfase. 2020 har vært, og er, et spesielt år etter at 
Koronapandemien ble et nytt og sentralt fokusområde. Fra mars til sommeren var kommunen preget 
av kriseledelse og operativitet. Siden har pandemien blitt innlemmet som en sentral og utfordrende 
del av driften vår. Pandemien har medført at mange planlagte prosesser har blitt vesentlig forsinket. 
Den har videre gitt en økonomisk usikkerhet både i 2020 og ikke minst ved dette budsjettforslaget 
for 2021. 

Budsjettforslaget som legges fram er stramt, men i balanse i hele økonomiplanperioden. Resultatet 
ligger vesentlig lavere enn TBUs anbefalt driftsresultat, og kommunens eget måltall, på 1,75 %. 
Budsjettet for 2021 legges frem med et netto driftsresultat på 8,2 mill. kr eller 0,5 %. Grunnen til 
dette er kommunestyrets tidligere vedtak om å finansiere driftstilskuddet til Auli-hallen med 18 mill. 
kr fra fond. Selv om disse midlene hentes fra fond, utgjør det en faktisk kostnad for kommunen som 
trekker netto driftsresultat ned. Dersom vi ser bort fra driftstilskuddet til Auli-hallen på 18 mill. kr, 
ville netto driftsresultat vært på 26 mill. kr eller 1,6 %. Dette tallet inkluderer det såkalte 
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premieavviket. «Overskuddet» i budsjettet (sett bort fra premieavvik, tilskudd Auli-hallen og dekning 
av underskudd Esval) utgjør 16,7 mill. kr eller 1 % av brutto driftsinntekter. Det vises i denne 
sammenheng til tabellen på side 36 i vedlagte budsjettdokument. Selv om budsjettet har et 
«overskudd» på 16,7 mill. kr vil driftsfondet vårt samtidig reduseres med 20,2 mill. kr. Altså blir 
fondet tappet heller enn styrket. 

Tiltakene som er finansiert fra ordinært driftsfond i 2021 utgjør til sammen 20,2 mill. kr:  

· rydding fjernarkiv for å lukke avvik etter tilsyn (dokumentsenter):                 374 000 kr 

· investeringstilskudd, Auli-hallen (idrett)                                                  18 000 000 kr 

· underskudd Esval regnskap 2019 (fellesposter)                                          1 846 000 kr 

Over tid er netto driftsresultat for lavt, og det sikrer ikke et tilfredsstillende handlingsrom på sikt. For 
å kunne gjennomføre planlagte investeringstiltak med økte utgifter til renter og avdrag, og for å 
kunne bygge opp kommunens driftsfond, burde driftsresultatet vært bedre. Ved utgangen av 
planperioden vil lånegjelden utgjøre om lag 1,75 mrd. kr. Utgiftene til renter og avdrag vil være 32,5 
mill. kr høyere i 2024 enn i 2020 - forutsatt at rentene holder seg stabilt lave. 

For årene 2021-2024 er det tatt høyde for at netto premieavvik i sin helhet settes på 
pensjonsreguleringsfond som tidligere, noe det ikke var anledning til i 2019. Det er viktig å avsette 
premieavviket til fond, slik at denne utgiften ikke blir en reell belastning for kommunens regnskap 
senere.   

Administrasjonen har i 2020 sett på oppgaveløsning på tvers av kommunalområdene samt arbeidet 
med kvalitetsledelse for å kunne identifisere og hente ut øvrig forventet handlingsrom. Gjennom 
dette arbeidet kan vi levere et noe mer bærekraftig budsjett framover.  Det er imidlertid behov for 
ytterligere effektivisering i årene fremover, slik at kommunens drifts- og tjenesteproduksjon er mer i 
samsvar med de økonomiske rammene. Effektivisering er også nødvendig for å kunne betjene høyere 
lånegjeld og økte demografikostnader.  
 
Økonomiske måltall 
I henhold til kommunelovens § 14-2, bokstav c, skal kommunestyret vedta finansielle måltall for 
utviklingen av kommunens økonomi. Formålet med måltallene er å synliggjøre hva som skal til for å 
etablere en sunn økonomi over tid. Måltallene skal være en lokal handlingsregel for 
økonomiforvaltningen, og skal benyttes som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomiplan og 
årsbudsjett. Måltallene skal være realistiske, og mulige å oppnå, men vil ikke være bindende.  

Å sikre god økonomisk handleevne over tid innebærer å sikre at kommunen kan levere et godt 
tjenestetilbud og at kommunestyret kan utøve lokal politikk. Kommunestyret i Nes har i tidligere 
handlingsprogram, fastsatt følgende måltall, eller ambisjoner, når det gjelder økonomiforvaltningen:  

· Netto driftsresultat i % av brutto inntekter (minimum.):                                1,75 % 
· Disposisjonsfond i % av brutto inntekter (minimum.):                               10 % 

· Gjeldsgrad - netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (maks.):           70,00 % 

· Egenkapitalfinansiering av investeringer (min.):                                        10,00 % 

I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, blir ikke de ovennevnte måltallene oppfylt. Det er 
ikke funnet rom for egenkapitalfinansiering av investeringene, og gjeldsgraden vil ved utgangen av 
økonomiplanperioden overstige 100 %. Kommunens disposisjonsfond, ekskl. 
pensjonsreguleringsfondet, vil være lavere enn 10 %. Netto driftsresultat vil nærme seg 1,75 %, så 
dette måltallet er innenfor rekkevidde.   

Måltallene skal fungere som handlingsregler. Det vil si at de skal være førende for kommunens 
økonomiforvaltning. De nærmeste årene bør kommunestyret vurdere hvilket måltall som skal 
prioriteres – et tilfredsstillende nivå på disposisjonsfondet, eller 10 % egenkapitalfinansiering av 
investeringer. Videre må kommunestyret ta stilling til kommunens totale investeringsportefølje 
dersom måltallene skal hensyntas. 



Side 19 av 75 

 

 
Eiendomsskatt 
Når det gjelder eiendomsskatt er hovedregelen at alminnelig taksering skal skje hvert 10. år. I Nes 
kommune ble eiendomsskatten innført i 2009. Kommunestyret besluttet i sitt møte 3. november i år 
at rådmannen skal starte arbeidet med en alminnelig taksering med nye takster gjeldende fra 
01.01.2022. Politisk sak vedrørende valg av takseringsmetode (bruk av skatteetatens 
formuesgrunnlag eller kommunal taksering) vil legges frem til behandling primo 2021. Det er en 
forventning fra kommunestyret at retakseringen ikke skal bidra til økt skattetrykk for den enkelte.  
I gjeldende økonomiplan er det lagt til grunn en såkalt kontorjustering på 10 % av opprinnelige 
takster i 2021, jf. eigedomsskattelova § 8 A-4. Dette ble lagt inn også i 2019 og 2020 og ligger inne 
som en forutsetning i gjeldende økonomiplan. Denne forutsetningen er videreført i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan. Med bakgrunn i dette, er det budsjettert med en forventet 
inntektsøkning på 2 mill. kr i 2021. Utover i perioden, er det ikke budsjettert med vekst. 

Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veger, veglys, grøntområder, friluft og utmark 
I sak 122/20 av 3. november 2020 vedtok kommunestyret en del endringer i standarder knyttet til 
vintervedlikehold/brøyting av kommunale veier. De økonomiske konsekvensene skulle ses på i forbindelse 
med budsjettarbeidet. Vedtaket gir følgende budsjettmessige konsekvenser for samferdselsområdet, tatt 
utgangspunkt i at det kommer 100 cm snø, som følger:  

· Overtidsbudsjettet må økes til kr. 250 000,-. Økning på kr. 50 000,- 
· Vintervedlikeholdet økes til kr. 2 800 000,-. Økning på kr. 1 400 000,- 

Totalt vil dette utgjøre en merkostnad på kr. 1 450 000,- som ikke er innarbeidet i rådmannens 
budsjettforslag. Det kom også et vedtak om veilys hele året, men dette får ingen vesentlige 
budsjettmessige konsekvenser i 2021 med dagens energipriser. 
 
Korona 
Effekten av koronapandemien på kommuneøkonomien i 2020 ble grundig beskrevet i 2. 
tertialrapporten. Så langt vi kjenner til p.t. overstiger merutgiftene den faktiske kompensasjonen 
kommunen har mottatt. Lavere renter, lavere pensjonskostnader og et meget moderat lønnsoppgjør, 
gjør at kommunen mest sannsynlig likevel får et positivt driftsresultat i 2020. Dette vil imidlertid 
avhenge noe av skatteinngangen og smittesituasjonen framover.  
Nes kommunes andel av de nasjonale koronamidlene for 1. halvår 2021 utgjør 19 mill. kr (ikke 
vedtatt enda). I tillegg vil kommunen motta ca. 1,3 mill. kr ekstra i rammetilskuddet for å finansiere 
kontrollvirksomheten. Denne ekstrainntekten er ikke innarbeidet i rådmannens budsjettforslag (tallet 
ble kjent 10. november), og vil fungere som en buffer for oppståtte merbehov som følge av 
pandemien. 
Alle direkte kostnader knyttet til pandemien føres på et eget prosjektnummer slik at utgiftene 
enklere lar seg identifisere. Ca. 6,2 mill. kr er allerede inkludert i rådmannens budsjettforslag, og er 
tatt fra ordinær ramme:  
* legevakt, smittesporing etc. (helse og velferd):                    4,2 mill. kr 

* redusert inntekt, kultursektoren                              2,0 mill. kr 
 
Merutgiftene vil bli langt høyere enn dette. Særlig vil vikarutgiftene stige etter hvert som ansatte må 
holde seg hjemme grunnet luftveissymptomer, karantene osv. Mulighetene til å bruke personalet på 
tvers i organisasjonen er også kraftig redusert, og vil medføre store ekstrautgifter. Disse effektene vil 
kunne oppstå i hele organisasjonen, men er allerede fremtredende både i helse og velferd og i 
oppvekst og utdanning. Med økt smitte, vil også behovet for renhold stige. Etter rådmannens 
oppfatning er det svært viktig å ha en buffer for å kunne håndtere alle merutgiftene som vil komme.  
 
Tildeling av ekstra kompensasjon for Covid-19 for 2. halvår 2021 vil komme via revidert 
nasjonalbudsjett i mai. 
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Handlingsplan 
Kommuneplanen er det viktige strategiske dokumentet i arbeidet med å sikre ivaretakelsen av 
kommunens samfunnsansvar som kommunal forvalter av eiendom, lovverk, tjenesteprodusent og 
arbeidsgiver. I handlingsprogrammet synliggjøres veivalg for å nå kommunens visjon og mål.  
Gjennom plan- og styringsprosesser planlegges og gjennomføres aktiviteter som skal sikre kvalitet i 
tjenestene og forvaltningen, og bidra til måloppnåelse, samtidig kan kommunen etterprøve det som 
er utført. Det er et mål for kommunen å levere god nok kvalitet til brukerne.   
 
Konklusjon: 
Rådmannen har gjennom forslag til Handlingsprogram 2021–2024 gitt sine anbefalinger om 
driftsrammer og tjenesteutvikling for fireårsperioden. Ved behandlingen den 15. desember, er det 
kommunestyrets prioriteringer og vedtak som fastsetter kommunes mål og rammer for perioden. 
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Arkiv: 
FE-2018/723, FA-A0, 
FE-026 

Arkivsak: 20/12731- 1 

Administrativ 
enhet: 

Kvalitet og 
eierstyring 

  Dato: 10.11.2020 

 
 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

 
 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  

20/04 
 

Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.11.2020 

20/08 
 

Formannskapet 01.12.2020 

20/06 
 

Kommunestyret 15.12.2020 

 
 

Avvikling av interkommunalt samarbeid, Skåningsrud skole 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Rådmannen gis fullmakt for fastsettelse og inngåelse av avviklingsavtale Skåningsrud skole 
2. Rådmannen bes utrede alternative løsninger for denne elevgruppa. Utredningen skal vise 
konsekvensen av å opprette en egen avdeling i egen kommune, samt alternativer ved å samarbeide 
med andre kommuner. 
 
 
Vedlegg: 
Skåningsrud modell for avvikling 061120 
 
Sammendrag: 
Skolebehovsplan for Lillestrøm kommune 2020-2029 ble vedtatt i Lillestrøm kommunestyre 
22.04.2020. Lillestrøm kommunestyre vedtok ved behandling av denne saken at avtalen med 
Aurskog-Høland og Nes om Skåningsrud skole og ressurssenter skulle sies opp med virkning fra 
01.08.2021. Med bakgrunn i dette vedtaket er prosessen med oppsigelse, fastsettelse og inngåelsen 
av en avviklingsavtale delegert til og fulgt opp av administrasjonen i Lillestrøm kommune. Det 
foreslås at kommunestyret delegerer tilsvarende myndighet til rådmannen i Nes kommune, for 
fastsettelse og inngåelse av avviklingsavtalen.  
 
Saksopplysninger: 
Skåningsrud skole- og ressurssenter er en interkommunal skole eid av Aurskog-Høland kommune, 
Nes kommune og Lillestrøm kommune, hver med 1/3. Rådmannen fremmet en sak om prosessen 
rundt Skåningsrud skole den 16.06.2020. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
Rådmannen gis fullmakter til å forhandle med Lillestrøm og Aurskog-Høland kommune. 
Forhandlingene vil omhandle et sluttoppgjør av forrige samarbeidsavtale, samt et utkast til ny avtale 
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som sikrer Nes kommune elevplasser på Skåningsrud fra 01.08.21.  
 
Rådmannen bes å utrede alternative løsninger til denne elevgruppa i et langsiktig perspektiv. 
Utredningen skal vise konsekvenser av å etablere en avdeling i egen kommune, samt alternativer ved 
å samarbeide med andre kommuner. 
For øvrig vises det til de opplysninger som fremgikk av saksframlegg til overnevnte sak (vedlegg 1).  
Lillestrøm kommune sa opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeidet den 12.06.2020.  
 
Siden da har rådmannen ved kommunalsjef Ingar Døhlen, virksomhetsleder for skole Margareth 
Myrlund og juridisk rådgiver Mina Østmo Rabo deltatt i tre forhandlingsmøter med Lillestrøm 
kommune og Aurskog-Høland kommune for og enes om prosessen videre.  
 
Lillestrøm kommune har på sikt behov for hele kapasiteten på Skåningsrud skole selv. En langvarig 
videreføring av samarbeidet har derfor ikke vært et alternativ. Målet for forhandlingsmøtene har 
derfor vært å komme frem til vilkår for en avviklingsavtale som gir Nes kommune tid til å etablere et 
eget tilbud og samtidig sikre Nes sine nåværende elever på Skåningsrud skole best mulig. Videre har 
det vært viktig å diskutere en tjenestekjøpsavtale for perioden etter det interkommunale 
samarbeidet er avviklet. En tjenestekjøpsavtale gir rom for å kjøpe plasser ved Skåningsrud skole i en 
overgangsfase frem til Nes kommune selv har et etablert et fullverdig tilbud. Tjenestekjøpsavtalen vil 
videre prissette en veiledningstjeneste Nes og Aurskog-Høland kan benytte seg av.  
 
Avviklingsavtalen mellom de tre kommunene skal sikre en god avvikling av avtalen, hvor barnets 
beste og forutsigbarhet skal stå i fokus. Avviklingsperioden er foreslått gjennomført som et 
vertskommunesamarbeid for de elevene som er omfattet av avtalen ut skoleåret 2030/2031.  
 
Lillestrøm kommune skal drive skolen videre etter 01.08.2021, og vil ha full styringsrett over skolen, 
med de begrensinger som fremkommer av avtalen. For øvrig står Lillestrøm kommune fritt til å 
organisere tilbudet på skolen, med hensikt å harmonisere tilbudet i kommunen på de to 
spesialskolene. Elever bosatt i Nes og Aurskog-Høland, skal ivaretas i henhold til avtalen.  
 
I tillegg til forhandlingsmøtene mellom kommunene har juridisk rådgiver i Nes og Lillestrøm 
kommune, samt Kommuneadvokat i Aurskog-Høland kommune hatt et eget arbeidsmøte for 
formulering av innholdet i avviklings- og tjenestekjøpsavtalen. 
 
Vurdering: 
Innledningsvis vises det til vurderingen i saksframlegget til saken som ble lagt frem i Kommunestyret 
16.06.20. 
 
Vedlagt er avviklingsavtalen med vilkår som rådmannen har fremforhandlet med Lillestrøm 
kommune og Aurskog-Høland kommune. Alle forhandlingspartene er enige om avtalens innhold slik 
det nå står.  
 
Avviklingsavtalen regulerer et vertskommunesamarbeid mellom partene for de elevene som er 
omfattet av avviklingsperioden, frem til år 2031/31. Vertskommunesamarbeidet er regulert av 
Kommuneloven § 17-1, jf. samme lov § 20-1.  
 
Avtalens innhold tas inn under. Rådmannen vil knytte noen bemerkninger til de enkelte punktene i 
avtalen, der dette er nødvendig.  
 
Elevplasser 
 
Ut fra den opprinnelige avtalen disponerer Aurskog-Høland 12 elevplasser, Nes 15 elevplasser og 
Sørum (Lillestrøm) 11 elevplasser. Til grunn for avviklingsavtalen ligger det som et premiss at elever 
som har begynt skolegangen sin på Skåningsrud enten skal få gå ut den resterende delen av 
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grunnskolegangen på skolen, eventuelt ut 7. trinn. 
 
 
Rådmannens kommentar: Dette vurderes som et viktig premiss for Nes kommune og Aurskog-
Høland, for ivaretakelse av våre elever. 
  
 
Følgende gjelder for elevplasser i avtaleperioden:  
a)          Elever som på avtaletidspunktet har et skoletilbud på Skåningsrud, inkludert elever som tas 
inn skoleåret 2021/2022 – har tilbud om å gå ut skoleløpet ut 10. trinn.  
b)          Elever som tas inn fra skoleåret 2022/2023 og utover, kan gå et skoleløp i henhold til 
følgende tabell: 
 
Rådmannens kommentar: 
Med denne tabellen vil det være oversiktlig for kommunene å kunne gi informasjon til foreldre i 
kommunen som har barn som skal starte på Skåningsrud ila. avviklingsperioden. Dette med hensyn til 
hvor lenge deres barn er garantert en plass vet skolen om de gis opptak underveis i 
avviklingsperioden. For de elever som er midt i et barnetrinnet eller ungdomsskoletrinnet når avtalen 
utløper, vil alternativet være at Nes kommune kjøper plass til eleven iht. til en kjøpsavtale med 
Lillestrøm kommune. Dette avhenger av at Lillestrøm kommune har ledig kapasitet ved Skåningsrud 
skole på daværende tidspunkt. Ved kjøp av en plass bør det være en forutsetning at eleven er 
garantert å fullføre sitt pågående skoleløp med den plassen. 
 

 
 
c)          Elever som tas opp i løpet av sin skolegang (oppstart etter 1. trinn), vil ha rettigheter til å 
fullføre skoleløp tilsvarende oppstart 1. klasse for sitt årskull i samsvar med tabellen.  
d)          For opptaket 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 vil Nes og Aurskog-Høland fritt 
kunne disponere sine plasser i henhold til opprinnelig avtale.  
e)          Fra opptaket 2025/2026 og 2026/2027 disponerer Nes og Aurskog-Høland inntil 5 plasser 
hver for nye opptak, innenfor rammen av de opprinnelige plassene. Dvs. at totalt antall plasser ikke 
kan overstige hhv 15 og 12. 
f)          Fra og med skoleåret 2027/2028 disponerer ikke lenger Nes og Aurskog-Høland nye 
elevplasser på skolen.   
g)          Fra skoleåret 2022/2023 vil inntakskriteriene være felles for hele skolen, og i tråd med 
Lillestrøm kommunes kriterier for inntak til spesialskole. Senere endringer må drøftes med 
samarbeidskommunene. Kriteriene er for tiden: 

· Eleven må ha registrert bostedsadresse i Nes/ Aurskog-Høland eller Lillestrøm kommune ved 
søknadsfristens utløp, eller på annen måte kunne dokumentere at flytting har skjedd/ vil finne 
sted innen kort tid (for eksempel kjøpskontrakt eller leiekontrakt av en lengre varighet).  

· Eleven må ha sakkyndig vurdering som viser elevens nåværende behov og forutsetninger, samt 
med anbefaling fra PP-tjenesten om spesialundervisning i alle fag.  

· Eleven må ha diagnose psykisk utviklingshemmet og/eller ha store generelle lærevansker. 

 
h)          Kommunene belastes kun for faktisk opptak av plasser. Eventuelle restplasser benyttes av 
Lillestrøm kommune som overtar denne elevplassen. Plasser som overtas av Lillestrøm kommune, 
kan ikke senere benyttes av Nes eller Aurskog-Høland. Behov for plasser må meldes inn til Lillestrøm 
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kommune senest 1. november året før opptaket skal gjennomføres. 
 
Rådmannens kommentar: 
Denne bestemmelsen ivaretar en eventuell situasjon hvor Nes kommune underveis i 
avviklingsperioden lykkes i å etablere sitt eget tilbud og kanskje gradvis etter avklaring for de elevene 
det gjelder ikke behøver alle plassene avviklingsavtalen garanterer kommunen. Dette innebærer 
imidlertid en permanent oppsigelse av den garanterte plassen. Etter rådmannens vurdering bør Nes 
kommune opprette et eget tilbud senest til skoleåret 2026/2027 for å sikre denne elevgruppa med 
tilstrekkelige elevplasser i perioden fram til 2030 
 

i. Kommunene må betale for skoleplasser som tildeles inneværende skoleår, uavhengig av om 
eleven faktisk benytter plassen. Kommunen disponerer til gjengjeld plassen, og kan benytte 
den til andre elever som oppfyller kriteriene for inntak. Lillestrøm kommune kan overta plassen 
etter nærmere avtale. Dersom en slik avtale inngås, bortfaller Nes eller Aurskog-Høland sin 
betalingsforpliktelse for denne plassen. Plasser som overtas av Lillestrøm kommune, kan ikke 
senere benyttes av Nes eller Aurskog-Høland.   

 
Rådmannens kommentar:  
Denne bestemmelsen gir kommunen en mulighet til å kunne frasi seg en plass med medfølgende 
økonomiske forpliktelser midt i et skoleår, forutsatt at Lillestrøm kommune har behov og ønske om 
denne. Dette innebærer en permanent oppsigelse av den garanterte plassen. 

 
1.          SFO-plass 
a)          Elever som har SFO plass i dag, eller etter opptak 2021/2022, beholder denne på like 
vilkår.  
b)          Nye elever tilbys SFO-plass ved kapasitet, men 1. -4. trinn garanteres plass, uavhengig av i 
hvilken kommune elevene er hjemmehørende. Nes og AH kan tilby alternativ SFO-plass til sine 
elever, inkludert elever på 1.-4. trinn. 
c)          Kommunene belastes kun for faktisk opptak av plasser. Eventuelle restplasser benyttes av 
Lillestrøm kommune. Behov for plasser må meldes inn til Lillestrøm kommune senest 1. november 
året før opptaket skal gjennomføres.  
d)          Avlastningstilbud, som ikke er SFO, må dekkes av den enkelte hjemkommune, dette 
inkluderer skyss til/fra avlastning. 
 

Rådmannens kommentar:  
Punkt a om SFO-plass er fortsatt litt uferdig da kommunene må enes om hvilke vilkår som skal gjelde 
for opptak til SFO-plass. 

 
Veiledningstjeneste 
Veiledningstjenesten vil ikke være en del av avviklingsavtalen mellom kommunene, men vil inngå i 
tjenestekjøpsavtalen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Det har her vært vurdert om Nes og Aurskog-Høland i avviklingsavtalen skal binde seg til en fast 
prissatt veiledningstjeneste tilsvarende en 20 % stilling på Skåningsrud per år. Det ville vært behov 
for en fast størrelse på tjenesten også for at Lillestrøm kommune skal kunne innrette seg med 
tilgjengelig kapasitet. Veiledningen fra Skåningsrud har hittil hatt stor nytteverdi for kommunen og 
det er ønskelig å videreføre den i en eller annen form. Nes og Aurskog-Høland har imidlertid vurdert 
at det ikke er nødvendig med en så stor fastsatt ressurs, men den økonomiske forpliktelsen dette 
innebærer. Også PPT lokalt kan bidra med en stor del av veiledningen her. Der det er behov for den 
spesielle kompetansen fra Skåningsrud skole kan dette dekkes av kjøpsavtalen til en fastsatt 
timespris, eller som en stillingsprosent/ sum tilpasset kommunenes behov for 1-2 år av gangen. 
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2.          Prisfastsettelse for skoleåret 2021/2022 
a)          Pris pr. elev: 547. 000 kroner for budsjettåret 2021. Beløpet for skoleåret 2021/2022  
fastsettes med utgangspunkt i budsjettåret 2021, justert for kommunal deflator. 
b)          Pris pr. SFO-plass: 215 000 kr for budsjettåret 2021. Beløpet for skoleåret 2021/2022  
fastsettes med utgangspunkt i budsjettåret 2021, justert for kommunal deflator. 

 
3.          Prisfastsettelse fra skoleåret 2022/2023 

a)          Lillestrøm kommune justerer samtlige priser årlig i tråd med lønns- og prisvekst.   
b)          Lillestrøm kommune forbeholder seg retten til å justere prisene i tråd med kommunale 
vedtak som påvirker skolens drift, med de begrensninger som fremkommer i avtalen. Alle 
beslutninger som ikke følger av lovendringer, som kan påvirke kostnadsnivået på tjenester i 
vesentlig grad, utover det som følger av befolkningsvekst og ordinær lønns- og prisvekst, skal 
på forhånd drøftes med samarbeidskommunen. Økning av pris med mer enn 10%, som ikke 
skyldes årlige justeringer eller nye lovkrav, må godkjennes av samarbeidskommunene. 
 

Rådmannens kommentar: 
Denne bestemmelsen vurderes som en sikkerhet mot uforutsette kostnadsendringer for Nes 
kommune som samarbeidskommune. Lillestrøm kommune som vertskomme er nødt til å ha et visst 
handlingsrom for det tilfelle at lovendringer skulle pålegge skolen tiltak som medfører endringer i 
kostnadsnivå. Politiske prioriteringer i Lillestrøm kommune utover det som er lovpålagt skolen og 
som øker prisen med mer enn 10 % skal ikke kunne forplikte Nes og Aurskog-Høland kommune 
økonomisk, uten at kommunene selv godkjenner dette. 
 

c)          Pris fastsettes årlig i forbindelse med regulære budsjettprosesser. Det informeres om 
planlagte prisendringer når økonomiplan legges frem for politikken. Endelige priser informeres 
til Nes og Aurskog-Høland når de er vedtatt, med virkning fra neste skoleår.  

 
4.          Skyss 
Skyss, inkludert ledsager, dekkes og organiseres av hjemkommune fra 2021/2022. 
 
5.          Ansatte 
De ansatte er ansatt i Lillestrøm kommune, og arbeidsforhold videreføres i Lillestrøm kommune på 
like vilkår som de har i dag. Dialog med de ansatte vil skje i nært samarbeid med de tillitsvalgte. 
 
6.          Bygg  
Det vil gjennomføres en egen prosess for taksering av bygg, og eventuell sanering eller avhending av 
bygningsmassen.  Partene må ha besluttet et eventuelt salg eller sanering senest innen 01.08.2022. 
 
Gevinst og/eller kostnader fordeles med 1/3 på hver kommune. 
 
Rådmannens kommentar:  
Det foreligger en takst fra 2018, som nå vil fornyes 
 
9.          Andre økonomiske sider 
Eventuelle gjenstående fondsmidler pr. 31.07.21 fordeles på de tre eierkommunene med 1/3 på 
hver.  
 
10.          Samarbeid 
Vertskommunen skal fortløpende rapportere avgjørelser som treffes i vertskommunen under 
utøvelse av avtalen som kan være av betydning for samarbeidskommunens oppgaver. 
Det gjennomføres årlige dialogmøter mellom Lillestrøm, Nes og Aurskog-Høland til og med ut 
skoleåret 2030/2031. Lillestrøm kommune innkaller til møtene. Hver av kommunene kan i tillegg be 
om ekstra dialogmøter.  
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11.          Avsluttende bestemmelser 
Avtalen er endelig oppgjør for, og avslutningen av, det interkommunale samarbeidet mellom Nes, 
Aurskog-Høland og Lillestrøm kommuner, slik dette fremkommer i vedtektene til Skåningsrud skole- 
og ressurssenter. Partene frasier seg følgelig retten til å bringe avtalen inn for departementet, jf. 
vedtektene til Skåningsrud skole og ressurssenter §4, samt retten til å kreve ytterligere økonomisk 
kompensasjon knyttet til avvikling av avtalen. 
Konklusjon: 
 
1.Rådmannen gis fullmakt for fastsettelse og inngåelse av avviklingsavtale Skåningsrud skole 
2.Rådmannen bes utrede alternative løsninger for denne elevgruppa. Utredningen skal vise 
konsekvensen av å opprette en egen avdeling i egen kommune, samt alternativer ved å samarbeide 
med andre kommuner. 
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

20/09 
 

Formannskapet 01.12.2020 

20/07 
 

Kommunestyret 15.12.2020 

 
 

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Esval Miljøpark KF 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Økonomiplan 2021 – 2023 vedtas med de mål og premisser for Esval Miljøpark Nes KFs 
tjenesteproduksjon som fremgår av vedlagte dokument. 

2. Driftsbudsjettet for 2021 til Esval Miljøpark Nes KF vedtas i henhold til regnskapsskjema  

§5–4 (jf. side 6 i vedlagte dokument) 
3. Plan for inndekning av forventet driftsunderskudd fra 2020 må vises i forbindelse med 

rapportering per 1. tertial 2021. 
4. Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2021 på inntil 5,4 mill. kr. Rådmannen gis 

fullmakt til å gjennomføre låneopptaket. 

 
Vedlegg: 
Bud 2021 oversendelse 
Budsjett 2021 vedtatt 27.10.2020 
 
Saksopplysninger: 
Kommunale foretak er en del av kommunens forvaltningsapparat og ikke et eget rettssubjekt. 
Kommunestyret er foretakets øverste organ, og fastsetter derfor både budsjett, økonomiplan og 
regnskap. Foretaket skal drives som en del av kommunens virksomhet og er underlagt 
kommunestyrets budsjettmyndighet. Kommunelovens regler om økonomiforvaltning gjelder for 
foretaket og foretakets budsjett, og økonomiplanen vedtas av kommunestyret. 
 
Kommunestyret skal vedta økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjett for det kommende 
året før årsskiftet. Økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse, være realistiske, 
fullstendige og oversiktlige. Både årsbudsjett og økonomiplan skal deles opp i en driftsdel og en 
investeringsdel. 
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Vurdering: 
Det fremlagte budsjettforslaget er meget stramt. Det er lagt opp til et netto driftsresultat på 3,9 mill. 
kr. hvorav 2,1 mill. kr skal avsettes til selvkostfond. 1,8 mill. kr skal benyttes til å dekke underskuddet 
fra 2019. Disse midlene er budsjettert som en overføring fra Nes kommune, og gir en 
regnskapsmessig positiv effekt på budsjettet. «Overskuddet» på knappe 2,1 mill. kr kommer i 
hovedsak fra renovasjonsområdet, og må følgelig avsettes til selvkostfond. 
 
Det er foreslått en økning i renovasjonsgebyret som bidrar til å dekke inn memoriafondet (tidligere 
underskudd i selvkostområdet) over en periode på 2 år. Dette medfører en endring på ca. 50 kr/år 
for en normalfamilie. Renovasjonsgebyr for næring øker med rundt 97 %.  
 
Det fremkommer ikke i budsjettet hvordan KF’et skal dekke inn merforbruket fra forretningsdriften 
fra regnskapsåret 2020 neste år. Her ble det varslet et merforbruk på nær 3,2 mill. kr i 
økonomirapporten per 2. tertial. Hvis foretaket ikke kan dekke dette, må Nes kommune overføre 
midler til foretaket i 2022.  
 
Det er også litt uklart hvilke tiltak som er planlagt iverksatt for å kunne legge frem et budsjett i 
balanse ut over at lønnskostnadene er redusert med 1/3.   
 
Foretaket har behov for en investeringsramme på 5,4 mill. kr i 2021. Disse midlene skal benyttes til 
arbeid med deponi Esval 3 og til forprosjektering av deponi Esval 2. KF’et er avhengig av 
ferdigstillelse av Esval 3 for å sikre volumkapasitet i deponiet. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at vedlagte budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 vedtas som foreslått 
av styret i Esval Miljøpark Nes KF. Plan for inndekning av driftsunderskudd fra 2020 må vises i 
forbindelse med rapportering per 1. tertial 2021. 
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20/10 
 

Formannskapet 01.12.2020 

20/08 
 

Kommunestyret 15.12.2020 

 
 

Disponering av etterbruksfondet - Esval Miljøpark KF 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Etterbruksfondet nedjusteres etappevis i tråd med faktisk forbruk.  
 
Justeringene foretas i forbindelse med regnskapsavslutning og/eller tertialrapporteringer.   

 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret fattet i februar i år vedtak om at etterbruksfondet ved Esval Miljøpark KF skulle 
nedjusteres til 9 mill. kr. Overskytende del pålydende 19,3 mill. kr skulle fordeles slik: 

· Avsetning til tildekking av deponi mv 5,0 mill. kr  
· Avsetning til videre utvikling av området 10,0 mill. kr 
· Avsetning for mulig skatt 4,3 mill. kr 

 
Dersom hele eller deler av sum avsatt for mulig skatt ikke blir disponert til formålet fremmes ny sak for 
kommunestyret. Dersom avsetning til skatt skulle være for lav reduseres de øvrige avsetningene 
tilsvarende. Fremtidige avkastninger fra fondet (renter) tilføres fondet.  

 
Per dato er nedjusteringen ikke gjennomført, da det ikke har vært behov for midlene hittil i 2020. 

 
Saksopplysninger: 
Etterbruksfondet er å anse som et bundet fond. Bundne fond kan ikke benyttes til å finansiere 
underskudd i driften, jf. regnskapsforskriften. Midlene avsatt til etterbruksfondet har ikke tidligere blitt 
beskattet. 

 
Dersom fondet nedjusteres i 2020, og de frigjorte midlene omdisponeres til ubundet driftsfond, vil store 
deler av disse midlene måtte benyttes til å dekke underskuddet i Esval Miljøpark KF – både fra 2019 og 
2020. Således vil ikke disponeringen av fondet være i tråd med intensjonen bak vedtaket fra februar 2020. 
Dersom midlene også blir å anse som skattbar inntekt (problemstillingen er ikke endelig avklart), vil dette 



Side 30 av 75 

 

redusere nytten av nedjusteringen ytterligere.  
 
 
Vurdering: 
For å sikre at etterbruksfondet så langt som mulig disponeres i tråd med intensjonen, foreslås det at den 
skjer etappevis. Dette innebærer at fondet nedjusteres i tråd med faktisk forbruk, og at justeringen 
foretas i forbindelse med regnskapsavslutning og/eller tertialrapporteringer.   

 
Det har hittil ikke blitt benyttet midler fra etterbruksfondet i 2020. Lønnskostnader for parksjef i 2020 vil 
kunne finansieres innenfor kommunens egne budsjettrammer kombinert med prosjektmidler fra Ciska-
prosjektet.  

 
Konsekvensen av rådmannens forslag er at Nes kommune må dekke den delen av underskuddet fra Esval 
Miljøpark KF som foretaket ikke klarer å finne inndekning for innenfor egne budsjettrammer. Esval 
Miljøpark hadde et underskudd på drøye 1,8 mill. kr i 2019 som foretaket ikke har funnet inndekning for i 
2020. I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2021 har rådmannen foreslått å finansiere dette 
underskuddet med en overføring fra Nes kommunes ordinære driftsfond.  

 
Esval Miljøpark KF ga per 2. tertial i år en prognose som tilser et merforbruk på til sammen 6,6 mill. kr i 
2020. Av dette er drøye 4,9 mill. kr knyttet til forretningsdriften, og 1,7 mill. kr er innenfor 
selvkostområdet. Dette underskuddet vil Nes kommune måtte dekke i 2022 dersom det ikke dekkes av 
foretaket neste år. Dersom etterbruksfondet nedjusteres og settes på disposisjonsfond, vil underskuddet 
måtte dekkes av de frigjorte midlene. 

 
Konklusjon: 
Rådmannen foreslår at etterbruksfondet nedjusteres etappevis i tråd med faktisk forbruk. 
Regnskapsunderskudd fra 2019 dekkes av Nes kommunes ordinære driftsfond i 2021.  
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  Dato: 11.11.2020 

 
 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

20/04 
 

Utvalg for teknikk, næring og kultur 24.11.2020 

20/11 
 

Formannskapet 01.12.2020 

20/09 
 

Kommunestyret 15.12.2020 

 
 

Esval gård, avklaring videre bruk av jordbruksarealene 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådmannen gis mandat til å igangsette prosess med Akershus Energi AS om mulig etablering av 
solpark på en del av kommunens eiendom på Esval, samt avtale om drift av jordbruksarealene på 
solparkområdet, basert på de momenter og forutsetninger som fremgår av saksfremlegget. 
 
Kommunens forhandlingsutvalg deltar i forhandlingene om opsjonsavtale med Akershus Energi AS.  
 
Sak om opsjonsavtale fremmes for behandling i Kommunestyret så snart som mulig. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå jordleieavtale på arealene utenfor det aktuelle solparkområdet. 
Dette lyses ut snaret mulig, men må i nødvendig grad ses i sammenheng med utfall av prosess om 
opsjonsavtale (avklaring av områdets størrelse). Kriterier som vil legges til grunn for beslutning 
framgår av saksframlegget. 
 
 
 
Vedlegg: 
Kart med oversikt over utbyggingsområder Esval, med inntegnet avgrensning av gbnr. 93/1 
Oversiktskart Esval 
Akershus Energi AS henvendelse om solpark Esval, datert 6.7.20 
Prosjektbeskrivelse Esval, med alternativ utforming anlegget 
Esval Alt B 
Esval Alt A 
Opsjonsavtale for leie av grunn til solkraftanlegg, utkast datert 23.09.2020 
 
INNLEDNING 
Dagens jordleieavtale for Esval gård (gbnr 93/1), som eies av Nes kommune, utløper 31.12.2020.  
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Gjeldende sak fremmes for avklaring av videre prosesser for bruk av jordbruksarealene på 
eiendommen. Herunder om det skal inngås en ny jordleieavtale for dyrka jorda, eller om rådmannen 
skal gå i videre dialog med Akershus Energi AS (AEAS) om bruk av deler av arealet til storskala 
solpark.  
 
Kommunen har vedtatte næringspolitiske ambisjoner for Esval-området, herunder å utvikle næring 
på tilgrensede arealer i retning av et grønt skifte, ref. føringer i gjeldende kommuneplan og Strategisk 
næringsplan for Nes 2017-2030, (PS 16/179 vedtatt 20.12.2016).  Vedtak i kommunestyret om 
strategisk oppkjøp av området «A2» (PS 19/172, vedtatt 17.12.2019) og pågående reguleringsarbeid 
for tilgrensende areal i regi av Esval Miljøpark KF (vedtatt lagt ut til offentlig høring, FSK-sak 20/65 
den 9.6.2020), er tiltak som bygger opp under denne strategien.  
 
Spørsmålet som reises i denne saken er om deler av jordbruksarealet skal ses i sammenheng med 
den øvrige satsningen for Esvalområdet, og om dette kan gi synergier. Dette, samtidig som kvaliteten 
på jordressursene opprettholdes, og en størst mulig andel er i drift. Kommunen har etter dialog med 
AEAS, mottatt en skriftlig henvendelse om etablering av en storskala solpark på arealene nord for 
Esvalvegen. Rådmannen er i dialog med AEAS, forskningsmiljøet ved Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet (NMBU) og Hvam videregående skole (Hvam VGS), og som alle kan 
være interessert i et samarbeid innenfor innovasjon/forskning innen konseptet sambruk mat-
/energiproduksjon og forskning/innovasjon/undervisning.  
 
Denne saken fremmes slik at rådmannen har et tydelig mandat for videre arbeid. AEAS har også 
oversendt et utkast til opsjonsavtale på leie av grunn. Opsjonsavtalen ligger vedlagt saken slik Nes 
kommune har mottatt den. Administrasjonen innhenter nå takst på det aktuelle området (som 
solpark-areal). Rådmannen vil fortsette prosessen med AEAS innenfor det mandat som ligger i 
Kommunestyrets vedtak. Vedtaket blir førende for den videre dialogen inn mot AEAS, 
forskningsmiljøet på NMBU og Hvam VGS. Det kan også bli aktuelt med dialog med ytterligere 
aktører, f.eks. Norsk Landbruksrådgivning. mv.  
 
Videre i saksframlegget gis det en redegjørelse for arealressursene og bygningsmassen på 
landbrukseiendommen og relevant regelverk knyttet til drift og leie av jordbruksarealer. Dersom det 
åpnes for etablering av solpark, vil videre prosess for dette arealet gjennomføres etter energiloven 
med utforming av konsesjonssøknad som første trinn. AEAS har signalisert at de ønsker dialog med 
kommunen i denne prosessen. Dette vil belyses nærmere i en påfølgende politisk sak, under 
forutsetning av at Kommunestyret gir mandat for videre arbeid. 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Esval gård 
Esval gård, gbnr 93/1 og 93/1/1«Purkeringen», er på totalt 1144 dekar. Arealet består i dag av om lag 
710 dekar fulldyrket, 6 dekar innmarksbeite, 162 dekar skog og 263 dekar annet areal. 
 
Av det totale arealet disponerer Esval miljøpark KF i dag totalt 340 dekar til sin virksomhet, inklusive 
bygningen «Purkeringen» med tilgrensende område (drøyt 4 dekar).  Området som inngår som 
planområde i pågående reguleringsarbeid er på ca. 450 daa, og består i hovedsak av dagens 
deponi/industriområde, områder hvor det tidligere har vært deponi, samt feltet «A2».  
 
Den fulldyrka jorda og store deler av skogen er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF – formål 
(Landbruk-, Natur- og Friluftsområde). Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel sier følgende 
om LNF-områder (jf. § 2.3): 
 
I LNF-områder er bygging, fradeling og bortfesting av spredt bolig-, fritids og ervervsbebyggelse som 
ikke er basert på landbrukets ressursgrunnlag ikke tillatt. 

 
Det vil si at innenfor dette formålet vil arealet primært kunne benyttes til bruk i direkte tilknytning til 
landbruk eller stedbunden næring. Med stedbunden næring menes aktiviteter som knyttes direkte 
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opp mot gårdens egne ressurser. 
 
Bygningene  
Tunet på gården består av våningshus, kårbolig, driftsbygning og stabbur. Begge bolighusene leies ut 
tre år av gangen i tråd med minstetiden i husleieloven. Leieperioden i inngåtte husleiekontrakter 
løper til henholdsvis til 31.9.2021 og 30.11. 2021. Husleien indeksreguleres årlig og inntektene per 
2020 utgjør kr 210 000,- pr år. Stabburet er ikke i bruk. Kommunen bruker selv et kaldt lager i 
driftsbygningen hvor det oppbevares gamle kulisser, møbler m.m. som tilhører kommunens 
kulturvirksomhet. Leietaker av våningshuset har et verksted, samt hester stallet opp om sommeren, i 
driftsbygningen. I tillegg inneholder driftsbygningen en korntørke.  
 
Kårboligen er en 4 roms bolig med full kjeller. Oppvarming er strøm og vedfyring. Det ble lagt ny 
drenering rundt boligen i 2018, samt at det ble foretatt mindre utbedringer innvendig. Våningshuset 
har i 2019 fått skiftet ut oljefyren med ny brenner som benytter bio-olje. Dette er en stor bolig i to 
etasjer med 7 soverom, 3 stuer, kjøkken, bad og toalett samt full kjeller. Denne boligen har vært 
utleid til samme leietaker siden 2012. Begge boligene har behov for modernisering og oppgradering. 
 
Avløpsnett  
Det var pålegg om utbedring av avløp for begge bolighusene med frist 30.9.2020. Naboer i Esval- 
området har samarbeidet om felles avløpsløsning som nå er ferdigstilt og påkoblet offentlig ledning 
innenfor tidsfristen.  
 
Jordleieavtaler 
Kommunen har pr i dag en jordleieavtale som gjelder 624 dekar dyrka jord. Avtalen er 10- årig, og 
utløper 31.12.2020. Arealet har vært drevet økologisk i leieperioden. Dagens leieinntekt utgjør kr 
322 784,- pr år. 
 
Det ble i 2009 etablert en fangdam på landbrukseiendommen (gnr. 93 bnr. 15 og 16) som grenser til 
kommunens eiendom i vest. Hensikten med dammen er å fange opp erodert jord, næringsstoffer og 
plantevernmidler som til dels kommer med vann fra kommunens eiendom. I 2012 viste det seg at 
denne fangdammen var for liten og at den delvis hadde kollapset. Grunneier av naboeiendommen og 
kommunen gikk da sammen om etablering av ny og utbedret fangdam på naboeiendommen. 
Arbeidet med utvidelse av fangdam, åpning av rørgate og anlegg av terskler i bekk ble ferdigstilt i 
2016. I 2017 ble det inngått en avtale om makeskifte som kompensasjon for areal som var berørt av 
fangdammen, og hvor det ble avtalt at ca. 9 dekar skulle avgis fra kommunens eiendom (gbnr. 93/1). 
Prosessen med fradeling og oppmåling er nå utført. Fradelt eiendom har fått gnr/bnr. 93/22. Ved en 
inkurie ble ikke skjøte tinglyst i etterkant og er først i juni 2020 sendt tinglysning. Arealet som ble 
fradelt, er del av et område på ca. 68 dekar, som kommunen har leid ut sammen med skogareal til 
den samme gårdbrukeren. Skogarealet benyttes til beite. Avtalen har utløpt, og gårdbruker har 
signalisert et ønske om å forlenge avtalen.  
 
Tilstanden på dyrka marka 
Jordbruksarealene på Esval gård består av svært god jordkvalitet (ref. nasjonal 
kartlegging/klassifisering av jordsmonn). «Svært god jordkvalitet» beskrives som «Lettdrevet areal, 
gir normalt sett gode og årvisse avlinger av kulturvekster tilpasset det lokale klimaet. Det forutsettes 
at arealer med grøftebehov har fungerende grøftesystem og at områder som er noe tørkeutsatt blir 
kunstig vannet. Jordbruksareal i denne klassen har mindre enn 20 prosent helling». 
Jordbruksarealene på Esval er i all hovedsak å betegne som førsteklasses kornjord. Arealene har i 
hovedsak meget god arrondering, og er fordelt på to store teiger.  
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Halvparten av jordressursene er i jordressursklasse 1, hvor det ikke andre innsatsfaktorer enn 
gjødsling og kalking. Den eneste begrensende faktoren er at arealene har grøftebehov. Deler av 
arealressursene er planert i ulik grad, disse jordressursene er i jordressursklasse 2. Som bekrivelse for 
denne kategorien er at jorda har grøftebehov, er periodevis tørkeutsatt eller krever litt større innsats 
grunnet flere mindre begrensninger. Jorda i denne klassen er mer innsatskrevende, men med de 
rette tiltakene er jordkvaliteten på linje med klasse 1.  
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Nærmere om tilstand grøfter og hydrotekniske anlegg 
Det er behov for utbedring av gammel drenering. Arealene ble trolig sist grøfta på 50-, 60- og 70 
tallet, mye av dette er teglsteinsrør. Deler av dreneringa fungerer ikke, eller fungerer dårlig. Det er 
videre manglende vedlikehold på kummer og avløp. Ved videre utleie til jordbruksdrift bør det settes 
krav om at leietaker påtar seg å utbedre dreneringen og de hydrotekniske anleggene i første del av 
leieperioden. Avtalt pris for jordleien må sees i sammenheng med dette. 
 
Jordleie og driveplikt 
Som eier av et jordbruksareal har man driveplikt i henhold til jordlovens § 8. Det betyr at arealet skal 
holdes i hevd og dyrkes eller beites årlig. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver 
jordbruksarealene selv, eller leier bort jordbruksarealene på de vilkår jordloven setter.  
 
Jordloven § 8, annet ledd, setter følgende krav til en jordleieavtale:   

· Avtalen må ha en varighet på minst 10 år om gangen, uten mulighet for eieren til å si opp 
avtalen. 

· Avtalen må være skriftlig. 
· Avtalen må føre til driftsmessig gode løsninger. 
· Eieren plikter å sende kopi av jordleieavtalen til landbruksmyndigheten i kommunen, som 

dermed får mulighet til å ta stilling til om vilkårene for bortleie etter jordloven er oppfylt. 
· Det er adgang til å søke fritak fra selve plikten til å drive eller å lempe på vilkårene for å 

oppfylle driveplikten ved bortleie 

  
Landbruksmyndigheten griper ikke inn i prisfastsettelsen og i utgangspunktet kan eier avtale til pris 
«markedet» er villig til å betale. Eier kan da imidlertid risikeres at leietaker kan si opp 
jordleiekontrakten dersom prisen blir for høy. Pris vil også variere med hva som dyrkes/jorda 
benyttes til. Leiepriser for kornjord varierer mellom 100-400 kr pr daa i Nes.  Det forekommer høyere 
leiepriser for potet- og grønsaksarealer, mens de minste teigene driftes ofte uten vederlag. 
Landbruksdirektoratet fører oversikt over jordleieprisene i landet: 
(https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-
skog/eiendom/jordleiepriser#jordleigeprisar) 
Dreneringstilstand, arrondering, helling, jordsmonn og andre forhold påvirker normalt 
jordleieprisene.  
Nærmere om den pågående reguleringsplanprosessen  
Formannskapet vedtok i møte den 9.6.2020 sak 20/65 å legge ut forslag til detaljregulering for Esval 
Miljøpark ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
Planens hensikt er å legge til rette for at området utvikles slik at Esval Miljøpark blir et regionalt og 
nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring/industri innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer 
(gjenvinning) og fornybar energi. Virksomheter som benytter produkter/råstoff produsert i 
planområdet eller har andre synergieffekter med virksomhet i planområdet skal også kunne etablere 
seg. Målet er at bedriftene har nytte av hverandre med større verdiskaping som resultat. 
 
For å få en kompetanseoppbygging og nyskapning åpner planen for etablering av 
kontorarbeidsplasser for forsking og utvikling innfor kretsløpsbaserte avfallssystemer. 
Nes kommune ønsker å tilrettelegge for den sirkulære økonomien ved etablering av ny avfallsrelatert 
næringsvirksomhet på Esval. 
 
Etablering av storskala solanlegg  
AEAS har sendt kommunen en formell henvendelse datert 6.7.2020, om samarbeid for etablering av 
Norges første storskala solpark. De vurderer at kommunens arealer på Esval fremstår som en egnet 
lokasjon for etablering av et slikt anlegg. Både ut fra arealbehov og kort avstand til 
nettilknytning(trafostasjon ved Eidsvollvegen), men også med tanke på kommunens egne ambisjoner 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/jordleiepriser
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/jordleiepriser
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for Esval området og miljøparken.  

Etter det rådmannen er kjent med vil etablering av solparken reguleres gjennom 
konsesjonsbehandling av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter energiloven, og er 
unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. 

AEAS beskriver i sin henvendelse datert 6.7.2020 at en konsesjonssøknad til NVE må sendes inn fra 
tiltakshaver, som i dette tilfellet vil være AEAS. I en slik søknad skal alle forhold ved tiltaket være 
belyst og vurdert som f.eks. naturmangfold, landbruksinteresser, kulturminner, visuelle virkninger og 
andre tredjepartsinteresser.  

Videre opplyser de at solkraft er den raskest voksende energikilden i verden og i de mest solrike 
områdene har kostnaden på produsert kraft falt med 85 % de siste 10 årene. Noe som gjør at solkraft 
på verdensbasis har lavest kostnad per kWh. Det forventes at sol og vindkraft vil utgjøre 50 % av 
verdens energiforsyning innen 2050. I henvendelsen til kommunen har AEAS vist to ulike alternativer 
for utforming av solparken, alternativ A og B (se vedlegg). Begge alternativene medfører etablering 
på fulldyrket jord, mens en mindre del (drøyt 30 daa) er på tidligere deponiareal som også inngår i 
reguleringsplan for Esval. 

Solparken har potensiale for å kunne produsere ca. 24,5 GWh ved etablering på arealet vist som 
alternativ A, mens ved etablering på arealet vist som alternativ B, er det stipulert en forventet 
årsproduksjon på ca. 22 GWh. Til sammenligning tilsvarer 24 GWh nok strøm til å dekke årsforbruket 
til 1200 eneboliger eller 9400 el-biler.  

Mat- og energiproduksjon, innovasjon, forskning og undervisning 
AEAS er i dialog med forskningsmiljøet ved NMBU, for å tilrettelegge for at solparkområdet også kan 
bli brukt til forskning knyttet til nye og bærekraftige driftssystem i norsk landbruk. Målet er at 
arealene som settes av til energiproduksjon også skal gi gode jordbruksavlinger, og at arealene etter 
endt leieperiode skal kunne tilbakeføres til regulær jordbruksdrift i like god eller bedre hevd enn ved 
oppstart.  

 Forutsatt ekstern finansiering av forskningsprosjektet, vil Hvam VGS kunne dyrke arealene, og 
sammen med NMBU drive utprøving, forsøk og optimalisering av jordbruksdriften inne i solparken. Et 
slikt inngjerdet område vil også kunne brukes til utprøving og utvikling av ulike robottyper innen 
presisjonslandbruk. Forskning vil være med på å tilføre ny kunnskap til landbruksnæringen og 
samtidig gi god og spennende undervisning til elevene ved Hvam VGS.  

Hvam VGS har signalisert at de kan være interessert i å drifte arealet som omfattes av solparken, dvs. 
arealet mellom installasjonene. Det er også aktuelt for Hvam VGS å drifte det aktuelle området før en 
eventuell etablering av solparken. 

Forslag til forsknings- og undervisningsaktivitet knyttet til Solparken på Esval 
På bakgrunn av henvendelsen fra AEAS, har forskningsmiljøet ved NMBU sett på muligheten for 
kombinert energi- og landbruksproduksjon på samme arealer. Som forsknings- og 
undervisningsinstitusjon er NMBU mest interessert i samarbeid som støtter opp om forskning og 
undervisning. De ønsker også å knytte samarbeidet opp mot utlysninger fra Norges forskningsråd 
(NFR). 

Det er skissert et foreløpig forslag til konsept, hvor målet er at arealene skal driftes slik at de kan gi 
lønnsom energiproduksjon så vel som gode jordbruksavlinger. Etter endt leie skal jordene kunne 
tilbakeføres til regulær jordbruksdrift i like god hevd som ved oppstart. De ønsker å ta utgangspunkt i 
dette hovedmålet og for å dokumentere måloppnåelsen må forskningsaktiviteten som knyttes til den 
agronomiske aktiviteten være nært knyttet til to hovedaktiviteter: 

 



Side 37 av 75 

 

1. Dokumentere hvordan solcelle anlegget påvirker vekstforholdene, fotosyntesen, 
jordtemperatur, fuktighet, nedbørsfordeling og vindforhold 

a. Dette er viktig for å kunne sammenligne med annen aktuell driftsform  
b. For best å kunne plukke ut aktuelle produksjoner. 
c. For å dokumentere jordhelse - at jorda holdes i hevd.  

2. Optimalisere driften, jordarbeiding, høsting og sesong-skjøtsel (f.eks. plantevern) 

 
Dette er det NMBU betrakter som minimums forskningsaktivitet ved deltagelse i en solcelle-pilot. 
Dette må gjennomføres uavhengig av eksternt finansierte forskningsprosjekt. AEAS har signalisert at 
de kan finansiere det som må etableres av måleinstrumenter (metrologisk stasjon og jordsensorer 
(temperatur, fuktighet) og innstrålingsmålere). NMBU viser til at det med et slikt forskningsprosjekt i 
ryggen, i neste omgang vil gi gode muligheter for å søke andre forsknings-, innovasjons- og 
formidlingsprosjekt, næringsliv PhD (bedrift og universitet/høyskole går sammen om et 
doktorgradsprosjekt). Prosjekt som tar inn større elementer av sirkulærøkonomien, herunder 
utnyttelse av biorest fra Esval-miljøpark, optimalisering av vanning, gjødsling og plantevern, 
karbonfangst, biodiversitet, pollinator-vern, forskning på robotisering og utstyrsutprøving må bygges 
opp rundt og i tillegg til det som skisseres ovenfor.   
 
Som hovedsamarbeidspartnere i denne første («kjernedelen») av prosjektet ser de for seg NMBU, 
Hvam VGS og Norsk Landbruksrådgivning (etablert på Grønt fagsenter), og med AEAS og Nes 
kommune som «eier» av prosjektet.   
 
Utkast til opsjonsavtale 
AEAS har etter dialog med administrasjonen, utarbeidet et utkast til opsjonsavtale (se vedlegg). 
Utkastet til avtale gir AEAS en eksklusiv rett, men ingen plikt, til å leie et areal av Nes kommune til 
etablering av en solpark. Det forutsettes at det inngås avtale om en slik opsjon, før det eventuelt gås 
videre med en konsesjonssøknad til NVE. Andre viktige plikter/rettigheter som følger av 
avtaleutkastet er: 

· Det er en forutsetning for etablering av solparken at arealet utnyttes til solkraftproduksjon 
kombinert med landbruksvirksomhet.  

· Opsjonen må benyttes innen 1. januar 2023. Ved enighet mellom partene kan fristen for 
utøvelse av opsjonen forlenges med ett (1) år om gangen.  

· Frem til 1.januar 2023 forplikter kommunen seg til ikke å foreta seg disposisjoner som 
vanskeliggjør, begrenser eller hindrer etablering av energiparken. 

· Det skal inngås en egen samarbeidsavtale mellom AEAS, NMBU, Hvam VGS og Nes kommune 
knyttet til sambruk og utviklings- og forskningsaktiviteter for solarealet. Dersom 
samarbeidspartnere ikke ser seg i stand til å oppfylle sine planlagte oppgaver relatert til 
forskning og undervisning (manglende finansiering/prosjekter m.m.) skal AEAS og Nes 
kommune samarbeide om å finne andre samarbeidspartnere som sikrer at arealet benyttes til 
kombinasjonsformål innen energi og landbruk. 

· AEAS skal betale alle kostnader i forbindelse med planlegging, tilrettelegging, prosjektering, 
utbygging og drift av solkraftanlegget. 

· AEAS plikter å etablere og drifte solkraftanlegget i tråd med myndighetskrav. 
·  AEAS forplikter seg til å la matjorda bli liggende «så langt som det lar seg gjøre». 
· AEAS gis rett til å anlegge adkomstvei samt nødvendig nettanlegg for tilknytning til nettet. 
· AEAS har ansvaret for sikkerheten i forbindelse med utbygging og drift av solkraftverket. 
· Årlig leiepris fastsettes gjennom takst. Plikten til å betale leie trår ikke i kraft før opsjonen 

benyttes. 
· Varighet på avtalen tilsvarer den perioden det blir gitt konsesjon for, begrenset til 1. oktober 

2051. Avtalen kan deretter forlenges med 10 år om gangen forutsatt konsesjon og enighet om 
leiepris. 

· Nes kommune kan ikke si opp leieavtalen. Avtalen tinglyses på eiendommen og denne kan ikke 
overdras med mindre AEAS samtykker.  
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· AEAS skal ved opphør av avtalen fjerne anlegg og innretninger på eiendommen, inkludert 
nedgravde rør og kabler. Dette innbefatter også å foreta tildekninger, istandsetting av dyrka 
mark og eventuelt tilsåing av terreng.  

 

AEAS presenterer Solparken gjennom to alternative størrelser, alternativ A og B. Arealet vist som 
alternativ A er på ca. 315 daa landbruksjord og ca. 40 daa av arealet beliggende innenfor 
deponiområdet ved «Purkeringen». Arealet vist som alternativ B er noe mindre ved at det ikke 
installeres solceller på et midtre felt. Dette kan også ha betydning for det visuelle inntrykket av 
solparken fra tilgrensende boligeiendom. 
 
Det foreligger nå et utkast til opsjonsavtale. Avtalen vil være gjenstand for vurdering og forhandling i 
en videre dialog.  
 

VURDERING: 
Saken om videre bruk av kommunens jordbruksarealer på Esval er krevende og sammensatt. På den 
ene siden må hensynet til jordvernet og forvaltning av jordressursene vektlegges. Ikke minst har vi 
vært påminnet dette de siste årene med globale klimaendringer og også relativt ekstrem tørke lokalt 
for to år siden. I inneværende år har pandemien (covid-19) forsterket og fornyet debatten om 
selvforsyningsgrad.  
 
På den andre siden tilsier klimaendringene at vi skal omstille oss og medvirke til det grønne skiftet og 
at FNs bærekrafts mål nås. I dette perspektivet vil det være viktig å legge til rette for utvikling av ny 
kunnskap som gjør samfunnet og måten vi lever på blir mer bærekraftig, og hvor også nye 
produksjonsformer for energi er en viktig del. 
 
Rådmannen er kjent med at det i den pågående debatt om solpark på Esval, framkommer en viss 
bekymring knyttet til jordvernet og om en midlertid omdisponering representerer en «glidende 
praksis» i jordvernsaker. Rådmannen vil her vise til behovet for kunnskap innen 
sambruk/samproduksjon av mat- og energi.  
 
Dette er bakteppet for vurderingene og rådmannens innstilling til valg for videre drift av 
jordbruksarealene på Esval. Etablering av en storskala solpark kan være et viktig bidrag til utviklingen 
av Green Lab Nes og de ambisjonene Nes kommune har for etableringen av en symbiosepark. 
Etableringen av et solanlegg på denne størrelsen vil også kunne være et bidrag til at Nes skal oppnå 
sine klima og miljømål.  At området samtidig brukes til forskningsformål, matproduksjon og 
undervisning er en viktig forutsetning. Det er forventninger til at prosjektet vil bidra til innovasjon, 
hente ut synergier med eksisterende virksomheter og gjøre næringsparken mer attraktiv for andre 
aktører, og på sikt styrke Nes kommunes omdømme som grønn miljø- og matkommune.   
 
På bakgrunn av dette finner rådmannen det forsvarlig å leie ut deler av jordbruksarealene på Esval til 
etablering av solpark. Det er viktig å presisere at omstendighetene i denne saken er helt særskilte, og 
at et eventuelt positivt vedtak således ikke senere vil skape presedens for «alternativ bruk» av 
jordbruksarealer i kommunen. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at kommunen fortsetter dialogen med AEAS om en midlertidig 
omdisponering av deler av arealene på Esval til solpark. Videre at det inngås nye jordleieavtaler for 
de øvrige jordbruksarealene.  
 
 
 
 
Om jordleieavtaler 
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Gjeldende forhold tilsier at gårdsbruk (landbruksforetak) må disponere relativt mye areal for å kunne 
ha nødvendig inntjening. Etter rådmannens vurdering vil det være en god løsning å leie ut 
jordbruksarealene som ikke omfattes av solparken, som tilleggsjord til et foretak. Ordningen med 
separat utleie av bygningsmassen på tunet videreføres. 
 
Rådmannen vil også vektlegge andre forhold enn pris, for å sikre en driftsmessig god løsning og 
langsiktig forvaltning av landbruksarealene. I tillegg til kravene som følger av jordloven anbefaler 
rådmannen at følgende vektlegges i den videre prosessen:  

· Arealet nytte som tilleggsjord til annet gårdsbruk i drift, som har maskiner og driftsapparat 
til å drive eiendommen. 

· Foretaket har et forsvarlig driftsopplegg.  
· Kjøreavstander (ikke for lange avstander fra øvrig areal som driftes av foretaket). 
· At leietaker har tilstrekkelig kunnskap for å drive arealet. 
· Leietaker forplikter seg til å grøfte / utbedre  de hydrotekniske anleggene. Dette tillegges 

vekt forutsatt at øvrige punkter er oppfylt. 

 
Minstetiden for en eventuell ny jordleieavtale er som nevnt 10 år. Leieavtaler med lengre varighet 
enn 10 år forutsetter konsesjon. For avtaler av en slik varighet vil det være Fylkesmannen som er 
vedtaksmyndighet etter konsesjonsloven ettersom kommunen er eier av arealet. Jordloven og 
konsesjonsloven gjelder ikke for arealer som i kommuneplanen eller reguleringsplan er satt av til 
annet formål enn landbruk (Landbruk, Natur- og Friluftsformål).  
 
Hvordan dette forholder seg for områder som er gitt konsesjon etter energiloven er ikke endelig 
avklart. Det vises her til at AEAS vil fremme en konsesjonssøknad etter nevnte lovverk. Dette er en 
egen prosess med høring og vedtak hvor NVE er myndighet. 
 
Nærmere om prosess med solpark 
Som verktøy for å sikre jordressursene  mht. tilbakeføring og opprettholdelse av kvalitet, ligger 
kommunens rolle som eier. De nødvendige hensyn må sikres gjennom opsjonsavtalen. Samtidig må 
den videre prosessen etter energiloven, med utforming av konsesjonssøknaden også være viktig. Det 
bemerkes her at kommunens rolle som myndighetsutøver vil være noe begrenset ettersom saken 
behandles etter energiloven. AEAS har imidlertid uttalt at de vil utforme søknaden i dialog med 
kommunen. 
 
Det er også slik at AEAS foretar en vurdering av om de ønsker å gjennomføre investeringen, herunder 
om de ønsker å utløse opsjonsavtalen med kommunen, på et senere tidspunkt (i etterkant av at alle 
tillatelser foreligger). 
  
Rådmannen vurderer det foreliggende utkastet til opsjonsavtale som gjennomarbeidet, og at de 
viktigste problemstillingene berøres. Det er imidlertid viktig å gå i nærmere forhandlinger med 
Akershus Energi AS. Punkter i avtalen som rådmannen per nå bl.a. ser behov for å gjennomgå og 
kvalitetssikre er; 

· Pkt. 1, leieareal til solkraftverk – både størrelse og arrondering. Målet må være å benytte 
arealene effektivt og unngå å sette igjen mindre og dårlig arronderte teiger med 
jordbruksarealer utenfor gjerdene. Det øvrige jordbruksarealet skal ha god arrondering og 
kunne dyrkes effektivt.  

· Pkt. 11, avtaleforlengelse – opsjonen om forlengelse bør være gjensidig. Entydig ordlyd om 
at kommunen også har mulighet til å si opp avtalen på selvstendig grunnlag etter 30 år.  

· Pkt. 6, kommunen rett til å utnytte Solarealet til andre formål enn solkraftanlegg – 
forutsetter at kommunen kan forbeholde seg retten til å leie ut solarealet til 
landbruksformål og beholde inntektene. 

· Pris, det vises her også til pågående arbeid med taksering. 
· Mulighetene for kommunen til å leie ut og hente inn evt. årlig jordleie for arealene 
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innenfor solparken/gjerdet. 

 
Listen er ikke uttømmende. Det vises også til enkelte formuleringer som påpekt tidligere i saken. 
 
Rådmannen ser det som hensiktsmessig at kommunens forhandlingsutvalg deltar i de videre 
forhandlingene om avtalen. Det forutsettes at endelig avtale godkjennes av kommunestyret før 
signering.  
 
Avsluttende merknader 
Kommuneplanens samfunnsdel viser hvilke satsingsområder kommunen skal sette søkelys på i 
planperioden. Planen sier at Nes kommune skal være et regionalt og nasjonalt knutepunkt i 
utviklingen av næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi. Innledende 
dialog med AEAS, NMBU og Hvam VGS viser at de kan være viktige bidragsytere til at kommunens 
skal kunne nå dette målet.  
 
Rådmannen ønsker å fortsette dialogen med AEAS om mulig etablering av solpark på en del av 
arealet. Ettersom dette berører mange problemstillinger som er viktige politisk, foreslår rådmannen 
at kommunens forhandlingsutvalg deltar i de videre forhandlingene.  
Ny sak vil bli fremmet for politisk behandling før signering av endelig avtale. 
 
Det inngås jordleieavtale på arealene utenfor solparkområdet. Arealet lyses ut snarest mulig, med 
jordleier på plass for vekstsesongen 2021. Prosessen må i nødvendig grad sees i sammenheng med 
utfall av prosess om opsjonsavtale (avklaring av områdets størrelse). Kriterier som vil legges til grunn 
for beslutning framgår av saksframlegget.  

KONKLUSJON: 
Rådmannen gis mandat til å fortsette dialogen med AEAS om mulig etablering av solpark på en del av 
kommunens eiendom på Esval, samt avtale drift av jordbruksarealene på solparkområdet i forkant av 
utøvelse av opsjon. Det vises til saksframlegget for beskrivelse av relevante problemstillinger. Sak om 
opsjonsavtale fremmes for behandling i Kommunestyret så snart som mulig for vedtak. 
 
Kommunens forhandlingsutvalg deltar i forhandlingene om opsjonsavtale med AEAS.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå jordleieavtale på arealene utenfor det aktuelle solparkområdet. 
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Arkiv: HIST-17/3288 

Arkivsak: 20/11998- 3 

Administrativ 
enhet: 

Plan 

  Dato: 10.11.2020 

 
 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

20/07 
 

Utvalg for teknikk, næring og kultur 24.11.2020 

20/12 
 

Formannskapet 01.12.2020 

20/10 
 

Kommunestyret 15.12.2020 

 
 

Gave til Nes kommune: Småbrukerkjerringa 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Nes kommune takker ja til skulpturen Småbrukerkjerringa og overtar ansvaret for den. Skulpturen 
plasseres på gressplenen ved Årnes gamle skole. Nes kommune bekoster fundamentering og 
opparbeidelse rundt Småbrukerkjerringa. 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra foreningen Småbrukerkjerringa 
 
Sammendrag: 
Den lokale foreningen Småbrukerkjerringa i Nes har samlet inn penger til en skulptur som de ønsker 
å gi i gave til kommunen. Foreningen har som formål å reise en skulptur av småbrukerkjerringa i Nes 
og har samlet inn nok penger til å kunne realisere den. De har sendt en henvendelse til Nes 
kommune ved ordfører hvor de ønsker å overrekke skulpturen til kommunen som en gave. 
Rådmannen er positiv til det gode initiativet og anbefaler at kommunen tar i mot gaven, samt bistår 
med fundamentering og opparbeidelse på egnet tomt. Det foreslås å sette av kr. 60 000,- til dette i 
budsjettet for 2021. 
 
Saksopplysninger: 
Bakgrunn og formål  
Foreningen Småbrukerkjerringa i Nes har gjennom flere år arbeidet med å få realisert skulpturen av 
småbrukerkjerringa. Det er samla inn rundt 400 000 kroner til skulpturen og administrasjonen ble 
høsten 2020 kontaktet av foreningen for å få til et samarbeid i sluttfasen.  
 
Initiativtakerne ønsker med skulpturen å hedre småbrukerkjerringene, eller kvinnene på de mindre 
bruka i bygda. Foreningen legger vekt på at kvinnene på småbrukene hadde en sentral jobb i 
bygginga av landet i mellom- og etterkrigstida uten at dette har blitt skikkelig anerkjent. De hadde 
ofte ansvar for dyra, matstell, husstell, unger og gardsarbeid mens mannen var på arbeid på åkeren, 
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sagbruket, fabrikken eller lignende.   
 
Statuen og kunstneren  
Gaven er en skulptur av en småbrukerkjerring i full kvinnestørrelse og skal stå på «bakkenivå». 
Skulpturen blir utformet av kunstneren Arne Mæland fra Os utenfor Bergen og vil være i bronse. 
Arne Mæland arbeider med både maleri, akvarell og skulptur. Han har hatt både offentlige og private 
utsmykningsoppdrag. Han er blant annet kjent for skulpturen «Uteliggeren» i Bergen.   
 
Plassering  
Det har vært diskutert ulike plasseringen av skulpturen. Foreningen ønsker at den skal plasseres 
sentralt i Årnes slik at den kan oppleves av flest mulig. Tidligere har blant annet bautaplassen og en 
av rundkjøringene vært foreslått. Foreningen ønsker imidlertid at skulpturen plasseres på 
gressplenen ved Årnes gamle skole. 
 
Vurdering: 
Rådmannen vurderer at det som svært positivt at innbyggere på eget initiativ har satt i gang en 
innsamling for å hedre en gruppe mennesker med en skulptur. Det har de siste årene vært et stort 
fokus på å etablere flere statuer av sentrale kvinner, ettersom det i hovedsak har vært menn som har 
blitt anerkjent med skulpturer gjennom tidene.  
 
Småbrukerkjerringa  
Rådmannen vurderer at det er uproblematisk å ta i mot gaven hva tematikken angår. Skulpturen er 
ikke en navngitt person, men den representerer en gruppe kvinner som gjorde en enorm innsats for 
samfunnet gjennom sine daglige gjøremål. Det er mange ulike grupper i samfunnet man kunne ha 
oppført statuer av, men det er småbrukerkvinnene denne foreningen har valgt å trekke fram og 
hedre. Dette støtter rådmannen fullt ut og respekterer.  
 
Plassering  
Foreningen bak skulpturen ønsket selv plasseringen ved Årnes Gamle skole. Det er i administrasjonen 
enighet om at denne plasseringen vil synliggjøre statuen og samtidig være med på å danne et mer 
interessant sentrum. Rådmannen vurderer at bautaplassen skal være forbeholdt minnesmerker etter 
viktige hendelser. Per i dag er det kun de to minnesmerkene for andre verdenskrig og 22. juli som er 
plassert på bautaplassen.  
 
Gaven 
Det er gjennomført en vurdering av gaven og om gaven på sikt vil kunne påføre Nes kommune større 
utgifter i form av vedlikehold eller lignende. Det ligger som oftest en god intensjon bak gaver, men i 
enkelt tilfeller kan gaver være svært kostbare på lengre sikt. Rådmannen vurderer i dette tilfellet at 
en bronseskulptur vil innebære svært lite vedlikehold, og vedlikehold av gaven vil kunne 
sammenlignes med skulpturen Hestene i Trekanten park. 
 
Finansiering og opparbeidelse  
Rådmannen vurderer at det er positivt at Nes kommune kan være med å bidra med fundamentering 
og opparbeidelse av området rundt statuen. Foreningen har samlet inn mye penger.  Rådmannen 
foreslår at det settes av midler til fundamentering. Konkret foreslås det kr 60 000,- i driftsbudsjettet 
ref. Handlingsprogram med budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-24. Grøntavdelingen vil bistå 
med mannskap i dette arbeidet, de vil også ha ansvaret for vedlikehold av skulpturen og området 
rundt i framtiden. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen vurderer gaven som et positivt tilskudd til kommunesenteret Årnes. Det er en viktig 
gruppe mennesker som blir hedret gjennom skulpturen og det er gjennom dialog med giveren 
kommet fram til en god plassering av skulpturen.  
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Rådmannen foreslår at det settes av kr 60 000,- i driftsbudsjettet for 2021, ref. rådmannens forslag til 
Handlingsprogram med budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-24. 
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Arkiv:  

Arkivsak: 20/12730- 1 

Administrativ 
enhet: 

Samfunn og miljø 

  Dato: 10.11.2020 

 
 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

20/14 
 

Utvalg for teknikk, næring og kultur 24.11.2020 

20/13 
 

Formannskapet 01.12.2020 

20/11 
 

Kommunestyret 15.12.2020 

20/05 
 

Ungdomsrådet 19.11.2020 

20/05 
 

Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.11.2020 

 
 

Klimaregnskap 2020 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Klimaregnskapene for Nes kommune tas til orientering 
 
 
Vedlegg: 
Notat Klimaregnskap Nes kommune geografisk 
Notat Klimaregnskap Nes kommunes virksomhet 
 
Sammendrag: 
I henhold til politiske vedtak har administrasjonen innhentet klimaregnskap for Nes kommune som 
geografisk enhet og Nes kommunes virksomhet. Det er i den forbindelse blitt utarbeidet to notat.  
 
Klimaregnskapet for kommunen som geografisk enhet er hentet fra Miljødirektoratet, mens for Nes 
kommunes virksomhet er Klimakostmodellen til Asplan Viak benyttet. 
 
Regnskapet fra Miljødirektoratet viser at de geografiske og direkte klimagassutslippene i Nes 
kommune var beregnet til 58 421 tonn CO2-ekvivalenter i 2018. Dette er en nedgang på 3,8 % i 
forhold til 2017. Veitrafikk og jordbruk sto til sammen for 80% av de direkte geografiske 
klimagassutslippene i Nes kommune i 2018.  
 
Nes kommune har som følge av sin egen virksomhet i 2019 hatt et totalt klimagassutslipp på 17 583 
tonn CO2-ekvivalenter. Det er forbindelse med klimaregnskapet for Nes kommunes virksomhet 
indentifisert 3 viktige bidragsytere i forhold til utslippene, dette er: 
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1. Vedlikehold og byggetjenester av skolelokaler 
2. Private barnehager 
3. Vann, avløp og renovasjonsanlegg 
 
Klimafotavtrykket for til Nes kommunes virksomhet har utviklet seg markant i perioden 2001 til 2019. 
Først en økning frem mot perioden 2005-2017, en påfølgende markant nedgang i 2018, så en økning i 
2019.  Økningen mellom 2018 og 2019 kan i stor grad tilskrives økte investeringer i bygg-kategorien, 
og det klimafotavtrykket dette genererer.  
 
Det vurderes at de to klimaregnskapene for Nes kommune vil være relevante verktøy vurdering av 
fremtidige klimatiltak i forbindelse med rullerings av kommunedelplanens tiltaksdel. Regnskapene gir 
detaljer om størrelse på utslippene, trender samt hvilke sektorer som har de største utslippene. Det 
anbefales derfor at utslippstallene legges til grunn for fremtidig vurdering av nødvendige tiltak for å 
nå klimamålene i kommunedelplanen for klima, energi og miljø. 
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunedelplan for klima, energi og miljø ble vedtatt i kommunestyret i Nes den 28.05.2019, 
samtidig med vedtaket av kommunedelplanen, ble det vedtatt at det fra2020 skulle utarbeides et 
eget klimaregnskap for Nes kommune. 
 
Videre i ble det i formannskapsmøte den 10.12.2019 følgende vedtak fattet: 
«Det vises til arbeidet med oppfølging av kommunedelplan for klima, energi og miljø. Rådmannen bes 
fremme en egen sak angående klimaregnskap, samt rutiner som sikrer at alle saker som blir lagt fram 
til politisk behandling blir vurdert i forhold til positive eller negative miljøkonsekvenser.» 
 
Forhold til eksisterende planer  
Kommunedelplan for klima, energi og miljø.  
 
Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i Nes kommunes kommunedelplan for klima, energi og miljø, samt politiske vedtak 
har derfor administrasjon utarbeidet klimaregnskap for Nes kommune med tilhørende notater.  
 
Det har i forbindelse med saken blitt sett på to ulike typer klimaregnskap med tilhørende notater. 
Det ene regnskapet ser på klimagassutslipp for Nes kommune som geografisk enhet, det andre 
regnskapet ser på utslipp fra Nes kommunes egen virksomhet. 
 
Når det kommer til klimaregnskapet for kommunen som geografisk enhet, er utslippstallene basert 
på statistikken som publiseres av Miljødirektoratet.  Denne statistikken kommer 2 år på etterskudd, 
så siste år med utslippstall som kan rapporteres er derfor fra 2018. 
 
Fram til 2012 var det Statistisk sentralbyrå (SSB) som publiserte statistikk over klimagassutslipp i 
norske kommuner. SSB valgte i 2012 å avvikle statistikken av kvalitetshensyn. Etter dette har 
Miljødirektoratet hatt i oppgave å utvikle og publisere data om klimagassutslipp fra kommuner. 
 
De kommunefordelte utslippstallene omfatter utslippene som skjer direkte innenfor kommunens 
grenser. Det er derfor kun de direkte utslippene som skjer i kommunen som er inkludert i statistikken 
fra Miljødirektoratet. Indirekte utslipp som kommunen eller kommunens innbyggere er årsak til 
gjennom sitt forbruk, som utslipp fra produksjon og transport av varer og tjenester utenfor 
kommunens grenser, er ikke inkludert i dette regnskapet for kommunen.  
 
For å se på utslippene fra selve Nes kommunes virksomhet har administrasjonen innhentet 
utslippstall gjennom Asplan Viaks Klimakostmodell. Det nevnte selskap har også utarbeidet et kort 
notat om disse utslippene.  
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Klimaregnskapet for Nes kommunes virksomhet er fottrykksbasert regnskap. Dette kjennetegnes ved 
at man tar med alle klimabidrag, både direkteutslipp fra forbrenning av fyringsolje og drivstoff (scope 
1), men også indirekte gjennom energibruk (scope 2), og indirekte gjennom alle andre kjøp av varer 
og tjenester (scope 3). Denne inndelingen er mye bruk, blant annet i GHG-protokollen. 
 
Klimakostmodellen benytter en kombinasjon av livsløpsanalyse (LCA) for fysiske innsatsfaktorer (i 
denne analysen energiforbruk) og miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA) for økonomiske 
innsatsfaktorer. Fysiske tall på energibruk og økonomiske tall på innkjøp er begge innhentet via 
KOSTRA-systemet til SSB. 
 
For en dypere redegjørelse for metodikken til de ulike regnskapene, vises det til vedlagte notater.  
 
 
Vurdering: 
I dette saksfremlegget presenteres det kun en kort og overordnet fremstilling av hovedfunnene i 
tilknytning til klimaregnskapene.  
 
For en grundigere og mer inngående beskrivelse av utslippene henvises det til vedlagte notat om 
klimagassutslippene. Notatene gir en dypere fremstilling av de ulike sektorene og trender.   
 
Regnskapet fra Miljødirektoratet viser at de geografiske og direkte klimagassutslippene i Nes 
kommune var beregnet til 58 421 tonn CO2-ekvivalenter i 2018.  
 
Dette utslippet i 2018 tilsvarer en nedgang i klimagassutslippene i Nes kommune på 3,4 % i forhold til 
utslippene i 2017. I forhold til året med høyest utslipp i kommunen (2013) har det vært en nedgang 
på 10,6 % frem til 2018.  
 
Det var i 2018 to hovedkilder til de geografiske utslippene i Nes kommune. Veitrafikk og jordbruk sto 
for henholdsvis 42 % og 38 % av de totale utslippene. De andre fem sektorene i regnskapet bidro til 
sammen med 20 %.  
 
Sammenlignet med andre nærliggende kommuner og Viken fylke, har Nes kommune i stor grad 
lavere utslipp pr innbygger nå det kommer til geografiske utslipp. Av nærliggende kommuner der det 
kun Nannestad som har lavere utslipp pr. innbygger.  
 
Det bemerkes at i siste tall er ikke deponigass inkludert. Dette som følge av at SSB og 
Miljødirektoratet arbeider med en ny metode for beregning av utslipp av klimagasser fra deponier. 
Det er derfor fjernet fra alle år i tidsserien i påvente av dette. Deponigass har tidligere vært en av 
hovedkildene for klimagassutslipp i Nes kommune. 
 
Nes kommune har som følge av sin egen virksomhet i 2019 et totalt klimagassutslipp på 17 583 tonn 
CO2 ekvivalenter. Dette er en økning på 10 % fra 2018. Økningen mellom 2018 og 2019 kan i stor 
grad tilskrives økte investeringer i bygg-kategorien, og det klimafotavtrykket dette genererer.  
 
Utslippet fra virksomheten i 2019 tilsvarer 803 kg Co2 per innbygger. Dette er lavere enn både 
fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet. Det eneste området Nes hadde høyere utslipp en 
fylkesgjennomsnittet var kategorien reise og transport. Her lå tallene ca. 20 % over snittet.  
 
Bidrag fra bygg og infrastruktur hadde i 2019 det høyeste bidraget til utslippene, med 6000 tonn. 
Kjøp av tjenester har også et betydelig bidrag, med over 4700 tonn.  
 
Fordelt på tjenesteområder har grunnskolen det høyeste bidraget til klimagassutslippene med 5200 
tonn, etterfulgt av helse og sosial med 3800 tonn.  
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Det er forbindelse med klimaregnskapet for Nes kommunes virksomhet indentifisert 3 viktige 
bidragsytere i forhold til utslippene, dette er: 
 
1. Vedlikehold og byggetjenester av skolelokaler 
2. Private barnehager 
3. Vann, avløp og renovasjonsanlegg. 
 
Klimafotavtrykket for til Nes kommunes virksomhet har utviklet seg markant i perioden 2001 til 2019. 
Først en økning frem mot perioden 2005-2017, en påfølgende markant nedgang i 2018, så en økning i 
2019. Denne økning fra 2018 til 2019 er hovedsakelig fra bygg-kategorien. Utslipp fra energi har 
jevnlig redusert, mens kjøp av tjenester har økt. For forbruksvarer har nivået vært relativt jevnt, 
bortsett fra en økning i 2019. 
 
Det vurderes at de to klimaregnskapene for Nes kommune vil være relevante verktøy vurdering av 
fremtidige klimatiltak i forbindelse med rullerings av kommunedelplanens tiltaksdel. Regnskapene gir 
detaljer om størrelse på utslippene, trender samt hvilke sektorer som har de største utslippene. Det 
anbefales derfor at utslippstallene legges til grunn for fremtidig vurdering av nødvendige tiltak for å 
nå klimamålene i kommunedelplanen for klima, energi og miljø. 
 
Kommunens påvirkningsgrad og mulighet for effektive klimatiltak vil i stor grad variere med sektor og 
utslippenes opphav. Innenfor enkelte områder vil regionale eller nasjonale føringer kunne gi større 
påvirkningsgrad enn lokale tiltak. Et eksempel på dette er for eksempel det nasjonale fyringsforbudet 
for fossil olje. Dette tiltaket har i stor grad redusert de geografiske utslippene innenfor oppvarming.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at klimaregnskapene for Nes kommune tas til orientering 
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Arkiv:  

Arkivsak: 20/13465- 1 

Administrativ 
enhet: 

HR 

  Dato: 13.11.2020 

 
 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

 
 

Arbeidsmiljøutvalget  

20/05 
 

Administrasjonsutvalget 26.11.2020 

20/12 
 

Kommunestyret 15.12.2020 

20/14 
 

Formannskapet 01.12.2020 

 
 

Medarbeiderundersøkelsen 2020 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2020 tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
PROSJEKTBESKRIVELSE, MU 2020, pr. okt. 2019 
Fremdriftsplan MU 2020, pr. 6. jan. 2020 
Svarprosent pr. arbeidssted pr. 2. april 2020 
Resultater pr. sektor og virksomhet, nov. 2020 
 
Sammendrag: 
 Nes kommune gjennomførte medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR i mars 2020. Dette er andre 
gang Nes kommune gjennomfører 10-FAKTOR. Forrige gang var i februar/mars 2018. Dette 
saksfremlegget beskriver hvorfor Nes kommune har valgt 10-FAKTOR som medarbeiderundersøkelse, 
litt om innholdet, hva vi måler og hvordan undersøkelsen er tenkt fulgt opp. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I hht tidligere vedtak i Arbeidsmiljøutvalget skal 10-FAKTOR gjennomføres annet hvert år. Dette for å 
ha et reelt sammenligningsgrunnlag og for å få tid til god oppfølging av resultatene frem til neste 
medarbeiderundersøkelse finner sted. 
 
 
Saksopplysninger: 
Medarbeiderundersøkelsen 2020 (MU 2020) ble gjennomført i perioden 2. mars til 29. mars. Da 
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svarprosenten i enkelte avdelinger og virksomheter var noe lav ved planlagt slutt 22. mars, besluttet 
rådmannens ledergruppe å forlenge undersøkelsen med én uke, til 29. mars. Pandemiens inntok med 
tilhørende endringer i organisasjonen Nes kommune 12. mars antas å være hovedårsaken til at 
svarprosenten ble litt lavere enn tidligere år. I tillegg til å ha påvirket selve gjennomføringen av 
undersøkelsen, har også pandemien satt sitt preg på oppfølgingen av undersøkelsen i de enkelte 
virksomhetene og avdelingene.  
 
Samlet for hele Nes kommune endte vi opp med en svarprosent på 75,2 % (979 ansatte besvarte 
undersøkelsen av 1302 planlagte svar). Målsetningen som ble satt før MU 2020 startet, var minst en 
svarprosent lik 80 % eller mer (2018: 85,2 %, 2017: 84,3 %, 2015: 80,3 %). 
 
10-FAKTOR ble første gang gjennomført som medarbeiderundersøkelse i Nes kommune i 2018. Det 
gjør at vi i år har reelle tall å sammenligne oss med. Det er KS og Kommuneforlaget som 
administrerer 10-FAKTOR. De gir råd og veiledning til ledere gjennom www.10faktor.no . 
Anbefalingene fra KS og Kommuneforlaget er at det gjennomføres en god forankring i organisasjonen 
før organisasjoner gjennomfører 10-FAKTOR. Dette gjelder både hva undersøkelsen går ut på 
(Innhold), hva det innebærer å gjennomføre den formen for undersøkelse og hvordan man jobber i 
etterkant med resultatene etter endt gjennomføring. 
 
Allerede i budsjettbehandlingen for 2017 vedtok kommunestyret i et verbalforslag et prosjekt med 
kompetanseheving med innføring av verdibasert ledelse. For å følge opp vedtaket, ble rådmannen 
pålagt å rapportere til kommunestyret hvilke tiltak som er gjennomført og hva resultatet av satsingen 
er så langt. Det er i arbeidsstrategien fremhevet at ledelse og medarbeiderskap skal være et 
satsingsområde. 10-FAKTOR-undersøkelsen er én brikke i satsingsområdet verdibasert ledelse. 
Arbeidet med implementering av 10-FAKTOR og forbedringsarbeidet i etterkant, er en del av 
rådmannens svar på ivaretakelse av perspektivene innen verdibasert ledelse. Rådmannens 
ledergruppe har videreført satsingen videre i 2020 og 2021. 
 
Det er blitt utarbeidet en egen prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan for hele MU 2020 som er 
vedlagt saken. En kort beskrivelse av hva 10-FAKTOR er og hva den inneholder, følger senere i saken. 
I perioden fra forrige 10-FAKTOR-undersøkelse ble gjennomført og frem til årets undersøkelse, har 
alle sektorene med underliggende virksomheter og avdelinger utarbeidet 
handlingsplaner/tiltaksplaner som en oppfølging av undersøkelsen i 2018. Evalueringen av 
undersøkelsen fant sted høsten 2019. 
 
Hva er 10-FAKTOR? 
En medarbeiderundersøkelse kan utarbeides lokalt og skreddersys av den enkelte kommune slik at 
man får utformet spørsmålene eksakt slik man vil ha dem. Dette er ressurskrevende, samtidig som 
det er relativt generelle målsetninger som blir lagt til grunn for undersøkelsen.  
 
10-FAKTOR er et forskningsbasert, strategisk lederverktøy for bevisstgjøring og utvikling av 
organisasjoner og er utviklet av Linda Lai (Professor i ledelse og organisasjonspsykologi ved BI). 
Medarbeiderundersøkelsen er basert på 10 innsatsfaktorer og er rettet mot både ledere og 
medarbeidere og undersøkelsen tar utgangspunkt i ulike innsatsfaktorer som påvirker resultater, 
organisasjonens mål og kvalitet på tjenestene. 
 
10-FAKTOR-undersøkelsen består av ti spesielt utvalgte faktorer (variabler) som hver måles med 
noen få måleindikatorer (3-5). De ti faktorene er basert på flere kriterier, men de to viktigste 
kriteriene er gjennom forskning dokumentert viktige for utvikling av organisasjoner og samtidig mulig 
å gjøre noe med. Bakgrunnen for at kun ti faktorer inngår i undersøkelsen, er ønsket om en kort og 
fokusert undersøkelse. Det er viktig å velge ut noen få faktorer som har en klar betydning for å oppnå 
gode resultater. 
 
Hva måler vi i 10-FAKTOR? 
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10-FAKTOR består av spørsmål/påstander som besvares individuelt og anonymt av kommunens 
ansatte. Undersøkelsen måler dels 
 
-          medarbeidernes oppfatninger av viktige forhold på arbeidsplassen 
-          og medarbeidernes holdninger til jobben de har. 
 
Resultatene av undersøkelsen skal gi lederne et bilde av medarbeidernes oppfatning av 
arbeidsplassen og hvilke holdninger de har til jobben de skal utføre. Samtidig må vi også kunne 
forvente at undersøkelsen sier oss noe om hvorvidt ansatte i Nes kommune er motiverte, 
kompetente, myndiggjorte og hvorvidt kommunens ledere er i aktiv dialog med sine medarbeidere. 
Enkelt forklart måler vi medarbeiderskap og mestringsledelse. 
 
Medarbeiderundersøkelsen inneholder 10 faktorer med totalt 36 underliggende påstander 
(spørsmål) med tre til fem påstander pr faktor. Svarskalaen er femdelt, fra «svært uenig» til «svært 
enig». Det finnes ingen klare grenser for god og dårlig score, men det ideelle er at snittverdien ligger 
over 4,0, og helst rundt 4,5 (Anbefalt verdi jfr. «10-FAKTOR, Håndbok for planlegging, gjennomføring 
og oppfølging av KS’ medarbeiderundersøkelse»).  
 
Det er av betydning at respondenten ikke skal være kjent med påstandene/spørsmålene før hun/han 
besvarer undersøkelsen. Begrunnelsen er at respondenten skal svare raskt og spontant og ikke ha 
øvd seg på påstandene/spørsmålene på forhånd. 
 
Den separate fremdriftsplanen og fremdriftsplanen i prosjektbeskrivelsen er endret pga pandemien. I 
begynnelsen av oktober gav rådmannens ledergruppe klarsignal om å jobbe videre med 
medarbeiderundersøkelsen. HR-avdeling fikk ansvaret for å gjennomføre en gjennomgang av 
resultatene og oppfølgingen av 10-FAKTOR, i første omgang inn mot kommunalsjefenes 
ledergrupper. 
 
 
Vurdering: 
Et viktig moment i en medarbeiderundersøkelse er å sjekke svarprosenten, dvs hvor valid (Gyldig) 
undersøkelsen er for hver enkelt enhet. Desto fler som deltar i undersøkelsen i et bestemt utvalg, 
desto mer valid blir undersøkelsen. En større mengde mennesker i et utvalg, utgjør et representativt 
utvalg. Svarprosenten i de enkelte sektorene, virksomhetene og avdelingene varierer og for å få en 
rimelig valid undersøkelse bør svarprosenten ikke være lavere enn 70 %. Minste utvalg er fem 
respondenter. Dersom fire eller færre i utvalget svarer på undersøkelsen, får lederen ikke tatt ut 
rapporter. Årsaken til dette er å ivareta anonymiteten. 
 
Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2020 er presentert i matrisen under. Matrisen har også 
en kort beskrivelse av de enkelte faktorene. 
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Resultatene viser en positiv utvikling sammenlignet med resten av kommune-Norge. 
Sammenligningsgrunnlaget for Nes kommune på det tidspunktet vi gjennomførte vår undersøkelse, 
var 20.836 respondenter (pr. 30.03.2020). Det innebærer at 20.836 kommuneansatte i Norge hadde 
besvart 10-FAKTOR-undersøkelsen i perioden 01.01.2020 – 30.03.2020. Vi har dermed et godt 
sammenligningsgrunnlag på overordnet nivå i Nes kommune, dvs alle våre 979 som besvarte 
undersøkelsen utgjør et representativt utvalg. 
 
Scoren som er markert med grønt i matrisen over, indikerer at Nes kommune pr. 30. mars har en 
høyere score enn gjennomsnittet for resten av kommune-Norge. Det utgjør hele seks faktorer. En 
differanse på 0,1 i score pr. faktor er tilsynelatende ingen stor endring isolert sett, men ut fra antallet 
som har besvart undersøkelsen, er sannsynligheten stor for at det er en endring ved ett eller fler av 
faktorene. Dette kommer enda tydeligere frem hvis vi sammenligner scoren på overordnet nivå fra 
2020 med scoren fra 2018. Da lå Nes kommune under landsgjennomsnittet med fire faktorer 
(Markert med rød score i matrisen under). Samtidig har gjennomsnittlig score for Nes kommune økt, 
mens snittet for kommune-Norge har blitt redusert sammenlignet med 2018: 
 



Side 52 av 75 

 

 
 
At resultatene viser en høyere score og en positiv utvikling i perioden fra 2018 til 2020, gir oss 
indikasjoner på det har vært endringer blant medarbeidernes holdninger og oppfatninger av 
arbeidsplassen, at medarbeiderne har motivasjon for å løse arbeidsoppgavene, alene og/eller i 
samarbeid med andre. 
 
Går vi nærmere inn på den enkelte sektor, virksomhet og avdeling, finner vi også den positive 
trenden. Den eneste sektoren som viser en klar redusert score, er Administrasjon og styring. De 
sektorvise resultatene pr. virksomhet foreligger som vedlegg til denne saken. Matrisen under viser 
utviklingen i samlet score pr. sektor: 
 

 
 
Oppfølgingen av Medarbeiderundersøkelsen 2020 
Det å gjennomføre selve medarbeiderundersøkelsen må ses på som starten på en prosess i alle 
kommunens organisasjonsledd. Det vil fra både ledere og andre ansatte skapes forventninger om at 
undersøkelsen skal følges opp med handling og konkrete tiltak. Det er når resultatene foreligger at 
det viktigste arbeidet begynner for lederne; Analyse og tolkning av resultatene og hvordan de skal 
brukes i det videre utviklingsarbeidet. Forankring og involvering er en vesentlig faktor for å lykkes i 
oppfølgingsarbeidet. 
 
Når man starter jobben med å analysere og tolke resultatene, vil man oppdage at det er en 
sammenheng mellom de ti faktorene. Faktorene påvirker hverandre og noen av faktorene påvirker 
hverandre gjensidig. Dette gjør det vanskelig å gi en entydig oversikt over alle sammenhengende. 
Man oppnår derfor viktige synergieffekter av å jobbe med utviklingsarbeid rettet mot flere faktorer 
samtidig.  
 
Viktige faser og momenter i oppfølgingsarbeidet er: 
 
Bearbeide, analysere og tolke resultater (Prosess): 
-          Ledere – Hva er intensjonen med 10-FAKTOR? 
-          Medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte – Involvering! 
-          Ledere og medarbeidere skal i fellesskap tolke resultatet, identifisere aktuelle tiltak og følge 
opp – Forankring, felles forståelse om veien videre. 
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-          10-FAKTOR måler/tar «tempen» på medarbeidernes opplevelse av arbeidssituasjonen; 
Medarbeidernes oppfatninger av viktige forhold på arbeidsplassen og holdninger til jobben de har – 
Avklare forventninger! 
 
Utarbeide handlingsplan (Prosess): 
-          Leder(e) kommer med forslag til satsingsområder/faktorer – Hvilket ambisjonsnivå? 
-          Fellesmøte/personalmøte/allmøte 
-          Arbeidsgrupper? – Innspill fra gruppene i plenum/oppsummér/konkludér 
-          Jobbe videre med 1, 2, 3 eller 4 faktorer? Høy/lav score? 
-          Handlingsplan/tiltaksplan utarbeides                                                                       
-          Forankring, felles forståelse om veien videre. 
 
Videre oppfølging:                                                                                                     
-          Når, og hvordan møtes vi igjen? – Finn møteplasser! 
-          Personalmøter 
-          Medarbeidersamtalen (Mal basert på 10-FAKTOR) 
-          Evaluere og oppdatere handlingsplanen 
 
 
Konklusjon: 
Nes kommune har gjennomført 10-FAKTOR to ganger, i 2018 og i 2020. Resultatene i 2018 og 2020 
gir oss et sammenligningsgrunnlag og en indikasjon på at vi er på rett vei hva angår medarbeiderskap 
og mestringsledelse. Det er alltid et forbedringspotensial når vi går i dybden av undersøkelsen, det 
være på sektornivå, virksomhetsnivå eller ved den enkelte avdeling. Alle ledere i Nes kommune har 
et ansvar for oppfølging av resultatene. Neste gang 10-FAKTOR gjennomføres, blir resultatene 
forhåpentligvis enda bedre. 
 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2020 tas til orientering. 
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Arkiv: FE-033, TI-&17 

Arkivsak: 20/13405- 3 

Administrativ 
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Kvalitet og 
eierstyring 

  Dato: 13.11.2020 

 
 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

20/06 
 

Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.11.2020 

20/17 
 

Utvalg for teknikk, næring og kultur 24.11.2020 

20/15 
 

Formannskapet 01.12.2020 

20/13 
 

Kommunestyret 15.12.2020 

 
 

Politisk møtekalender 2021 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Vedlagte politiske møtekalender for 2021 vedtas. 
2. Kalenderen gjelder hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret. Øvrige politiske organer 
fastsetter sine egne møter selv. 
3. Møter i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre starter som hovedregel 18.00, med unntak 
av kommunestyrets møter i juni og desember, som starter 9.00. Folkevalgtopplæringer og 
formannskapets arbeidsmøter starter som hovedregel 9.00. 
 
 
 
Vedlegg: 
Møtekalender 2021 - vedlegg til sak 
 
Andre dokumenter i saken: 
Møtekalender 2021 
 
Sammendrag: 
  
Bakgrunn for saken: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg skal vedtas av kommunestyret innen 
utgangen av inneværende år. I denne saken fremlegges forslag til møteplan for 2021.  
Saksopplysninger: 
 
Det foreslås ni møterekker i løpet av året, hvor møterekken i august kun innbefatter formannskaps- 
og kommunestyremøte. De øvrige åtte innbefatter utvalgs-, formannskaps- og kommunestyremøter 
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på tre påfølgende tirsdager. Mellom møterekkene legges det opp til et arbeidsmøte for formannskap 
og gruppeledere, totalt sju i løpet av året. I tillegg foreslås det en todagers budsjettkonferanse for 
formannskapet i juni. 
 
Det foreslås at øvrige politiske organer fastsetter sine egne møtedager selv. 
 
Det legges opp til videreføring av ordningen med felles publisering av saksdokumenter til rådene, 
hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret. Publisering skjer fredager, 10 dager før 
utvalgsmøter. 
 
Vurdering: 
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet har gitt uttrykk for misnøye med 
plassering av sine møter på samme dag som hovedutvalgene har møter, da det kan bli knapt med tid 
for besluttende organer å sette seg inn i rådenes uttalelser. Politisk sekretariat har gjennomgått 
samtlige saker rådene har hatt til behandling i 2019 og 2020, og kun i én sak har endelig vedtak blitt 
fattet i et hovedutvalgsmøte. Alle andre saker har gått videre til formannskap og/eller kommunestyre 
for behandling og endelig vedtak i påfølgende uker. I den ene saken, ble eldrerådets uttalelse delvis 
tatt inn i utvalgets vedtak (eldrerådets sak 20/18 i møte 05.05.2020). Det foreslås likevel å la rådene 
fastsette sine egne møtedatoer, slik at de selv kan velge den mest hensiktsmessige plasseringen av 
møter mellom publisering av politiske saker og øvrige politiske organers møter.I budsjettkonferansen 
for formannskapet i begynnelsen av juni, vil formannskapet få anledning til å legge føringer for 
budsjettprosessen høsten 2021, frem mot vedtak i kommunestyrets desember-møte, herunder å 
legge inn et eventuelt ekstra formannskapsmøte.Politiske møter er lagt utenom skoleferier, 
helligdager og uken som stortings- og sametingsvalget finner sted. Skjermede dager er merket med 
grått i foreslått møtekalender. 
 
Konklusjon: 
 
Vedlagt møtekalender anbefales vedtatt. 
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Arkiv: HIST-18/2014 

Arkivsak: 20/10223- 1 

Administrativ 
enhet: 

Stab kultur og 
mangfold 

  Dato: 04.11.2020 

 
 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

20/11 
 

Utvalg for teknikk, næring og kultur 24.11.2020 

20/16 
 

Formannskapet 01.12.2020 

20/14 
 

Kommunestyret 15.12.2020 

 
 

Prioritering av spillemiddelsøknader 2021 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Prioritert handlingsprogram 2020-2021 vedtas å være bindende for søknadsåret 2021, og  
retningsgivende for resten av perioden.  
2. Forskuttering av spillemidler fordeles når søknadene er formelt i orden og godkjent av  
fylkeskommunen. Forskutteringen belastes spillemiddelfond nummer 2569 9109  
3. Nes kommune vil tildele kommunal andel spillemidler innenfor den rammen som vedtas for budsjett 
2021.  
4. Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge: 

 
 

Gruppe A – Prioriterte søknader - Ordinære anlegg:  
1. Nes kommune, Nes svømmehall, svømmebasseng                               (gjentatt søknad)  
2. R&Å IL, Klubbhus                                                                      (gjentatt søknad) 
3. Nes kommune, Nes svømmehall, opplæringsbasseng                               (fornyet søknad)  
4. Nes kommune, Nes svømmehall, stupeanlegg                                         (fornyet søknad)  
5. Nes kommune, Nes svømmehall, sikkerhets-/og overvåkningsutstyr           (fornyet søknad)  
6 Nes kommune, Flerbrukshall Vormsund ungdomsskole                               (fornyet søknad)  
7. Funnefoss og Vormsund IL, Rehabilitering av klubbhus                               (ny søknad)  
8. Hvam IL, Kunstgressbane 11er                                                             (ny søknad)  
9. Hvam IL, Skiftebu/varmestue/lager                                                   (ny søknad)  
10. Raumnes skytterlag, Innendørs skytebane 15 m.                               (ny søknad) 
11.  Stiftelsen Nes skianlegg, Snøproduksjonsanlegg                               (ny søknad) 
12. Funnefoss og Vormsund IL. Kunstgressbane                                         (ny søknad) 
13. Nes Ishockeyklubb, nytt vant                                                            (ny søknad) 
13. R&Å IL, friidrettsbane                                                                      (ny søknad) 
14. Haga IF, Flerbrukshall                                                             (søker i 2022) 
Gruppe B – Prioriterte søknader - Nærmiljøanlegg  
1. Neskollen velforening, tuftepark                                                   (ny søknad) 
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Vedlegg: 
Høring fra NIR 
Prioritert handlingsprogram spillemiddelsøknader 2021-2023 
Brev fra Hvam IL og FUVO IL vedrørende kommunal andel til rehabilitering av kunstgressbaner 
 
Sammendrag: 
Lag og foreninger i kommunen som drifter anlegg gis hvert år muligheten til å søke om spillemidler til 
enten nye anlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg. Informasjon om muligheten for å søke om 
spillemiddeltilskudd er gitt via kommunens hjemmeside og 
 e-post til idrettslagene. Søknadene sendes inn elektronisk til kommunen via 
www.idrettsanlegg.no, kommunen sender søknadene elektronisk videre til fylkeskommunen innen 15. 
januar hvert år.  
En årlig rullering av prioritert handlingsprogram med vedtak fra kommunestyret, er en forutsetning for og 
kunne søke om spillemidler. Det er kun anlegg som står i denne planen som er berettiget å søke om 
spillemidler. Alle søknadene som sendes til fylkeskommune i januar hvert år, må være fullfinansiert.  

 
Bakgrunn for saken: 
Det må foreligge et vedtak i kommunestyret på prioriteringer av spillemiddelsøknader før de sendes til 
fylkeskommunen 15. januar hvert år. 

 
Forholdet til eksisterende planer /hjemmelsgrunnlag 
Anleggene det søkes om spillemidler til må være omtalt i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2019-2031.  

 
Saksopplysninger: 
Gruppe A – Ordinære anlegg  
Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Denne gruppen  
omfatter alle typer nye anlegg – rehabilitering – og oppgradering av eldre anlegg. Tilskudd gis etter 
fastsatt tabell og/eller beregningsmåte og for de mål anlegget oppfyller.  

 
Gruppe B – Nærmiljøanlegg  
Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet,  
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun 
utendørsanlegg. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr 300 000,- for tilskudd  
begrenset oppad til kr 600 000.  

 
Anleggene i gruppe A og B skal være nevnt i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet.  
Når tilsagn om spillemidler er gitt, har søker en frist på to år til å bruke pengene. Innen fristen  
skal det sendes inn sluttregnskap og revisjonsuttalelse på prosjekter som har fått mer enn  
400 000 i tilskudd. For prosjekter som har fått tilskudd på kr 400 000 eller mindre kan regnskapet 
kontrolleres av organisasjonens tillitsvalgte revisor.  

 
Gjentatt søknad betyr at anlegget tidligere har fått tildelt deler av søknadsbeløpet, og kan ved neste 
søknadsrunde søke om resten av beløpet.  

 
Søknader med godkjent søknadssum over 1 mill. kan få tilskuddet fordelt over to år, men en halvdel hvert 
år. Søknader med godkjent søknadssum lik eller over 6 mill. kan få tilskuddet fordelt over tre år, men en 
tredjedel hvert år. Søknader med godkjent søknadssum lik eller over 20 mill. kan få tilskuddet fordelt over 
fire år, men en fjerdedel hvert år.  
Fornyet søknad betyr at søknaden ikke fikk tilskuddet grunnet manglende midler, men er formelt i orden 
og kan sendes på nytt året etter.  
Ny søknad betyr at søknaden sendes for første gang. 

 
Forskuttering av spillemidler  
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Nes kommune har et spillemiddelfond på kr 10 000 000 til forskuttering av spillemidler til 
anleggsprosjekter i regi av lag og foreninger. De idrettslagene som har fått forskuttering fra fondet har nå 
fått utbetalt spillemidler og 80 % av beløpet er tilbakebetalt til fondet.  

 
Kriterier for tildeling av fondet:  
1. Det kreves at det foreligger en formelt godkjent søknad om spillemidler.  
2. Det utbetales maksimalt 80 % av godkjent søknadsbeløp i forskuddsutbetaling.  
3. Når prosjektet med mottatt forskuddsutbetaling får tilskudd gjennom ordinær  
    spillemiddelordning, føres tilsvarende sum som tildelt i forskudd, tilbake til fond.  
4. Dersom anlegge ikke gjennomføres i henhold til godkjent søknad, kan kommunen kreve  
    hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt.  
5. Til større anleggsprosjekt, der samlet tilskudd er mer enn kr 3 000 000, kreves det egen  
    særskilt behandling, og er således unntatt denne ordningen.  
6. Fordelingen av forskuddsutbetaling av spillemidler gjøres administrativt etter overnevnte betingelser. 

 
Status etter tildelingsåret 2020  
Viken fylkeskommune fikk i 2020 kr.271 000 000 mill. i spillemidler til ulike anlegg for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet. I alt 301 godkjente søknader fikk tilsagn om hele eller deler av søknadsbeløpet.  
Nes kommune sendte inn 9 søknader på ordinære anlegg, og 5 av søknadene fikk tildelt midler. Totalt fikk 
Nes kommune tildelt kr. 4 866 000 i spillemidler i 2020.  
Resterende søknader er formelt i orden, men fikk avslag grunnet manglende midler. Disse vil bli fornyet i 
2021.  

 
Følgende prosjekter fikk tildelt midler i 2020:  

1. Nes kommune, Nes svømmehall, svømmebasseng, deltilsagn kr 2 000 000,-  
2. Nes/Hovind skytterlag – 692 000,- 
3. R&Å IL. klubbhus – deltilsagn kr 1 250 000,- 
4. R&Å IL, kunstgress - kr 781 000,- 
5. Stiftelsen Nes skianlegg, rulleskibane – kr 143 000,- 

 
Viktige hensyn: 
Økonomi 
Alle søknadene som sendes til fylkeskommune i januar hvert år, må være fullfinansiert.  
I rådmannens forslag til om disponering av spillemiddelfondet, avsettes 3 mill. for søknadsåret 2021.  
Ny hall på Auli har fått investeringstilskudd på kr 18 mill., jf. vedtak i kommunestyret 19. mai 2020, sak 
20/52. 

 
Klima og miljø 
FUVO har anlagt ny kunstgressbane med et miljøvennlig alternativ til SBR (gummigranulat) som innfyll. 
Hvam IL planlegger å gjøre det samme når de skal etablere en ny kunstgressbane. Leverandøren de har 
valgt bruker et kunstgressystem som genererer langt mindre mikroplast enn andre leverandører.   
Neskollen velforening har valgt og ha falldekke av kunstgress med demping.  Kunstgresset er av nyere, 
miljøvennlig, type uten bruk av oppkuttede bildekk. 

 
Folkehelse 
Et godt og bredt utbygd tilbud av hverdagsaktiviteter kan virke helsefremmende og bidra til trivsel og 
trygghet for innbyggerne. Det er derfor viktig å legge til rette for både nærmiljøanlegg og større sentralt 
beliggende ordinære anlegg. Sørge for i samarbeid med idretten å ha tilstrekkelige og tilgjengelige 
arenaer og områder for organisert og uorganisert fysisk aktivitet. 

 
Universell utforming 
I henhold til bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal anleggene det søke om 
støtte til være universelt utformet. Det betyr at anlegget er utformet på en slik måte at det kan brukes av 
alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig uten behov for tilpasninger eller en spesiell utforming. For 
idrettsanlegg omfatter disse prinsippene alle som bruker anlegget, både idrettsutøvere, publikum, 
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trenere, dommere og arrangementsteknisk personell. 
 
Barn og unges interesser 
Saken har ikke vært innom ungdomsrådet eller barn- og unges kommunestyre. Det vil bli gitt en 
gjennomgang i 2021 hvordan kommunen i samarbeid med lag og foreninger prioriterer og gjennomfører 
anleggsutbyggingen i kommunen. 

 
Vurdering: 
Innmeldte anlegg til prioritert handlingsprogram 2019-2022  
Handlingsprogrammet bygger videre på de anlegg som var inne i prioritert handlingsprogram  
2015-2020, som ikke har mottatt fullstendig tilsagn på spillemidler, og nye prosjekter meldt inn før fristen 
9. oktober 2020.  

6.  

Nye anleggsprosjekter  

 
Ordinære anlegg:  
Innen fristens utløp har det blitt meldt inn 6 nye ordinære anlegg:  

 
Rådmannens kommentar til innmeldte anlegg 2021:  
 
Kategori ordinære anlegg:  
 
Funnefoss og Vormsund IL (FUVO), rehabilitering av klubbhus  
Klubbhuset fra 1978 med garderober, badstue og toaletter, har et stort behov for rehabilitering.  
Det er planer om blant annet å legge ny gulvvarme, støpe og legge fliser. I garderobene skal kun gulvene 
flises, mens det i dusjene er behov for nye fliser på både gulv og vegger. Det må også på plass nye benker i 
både badstue og garderober. Prosjektet er foreløpig kostnadsberegnet til 6 mill.  

 
Hvam IL, kunstgressbane, varmestue/skiftebu. 
Ny/rehabilitering av kunstgressbane 11er og varmestue/skiftebu.  
Kunstgressdekke på 11er banen begynner å bli slitt og bør byttes ut i løpet av noen år. De ser da også på 
muligheten for å utvide banen litt i lenge og bredde. I tillegg vil det bli sett på muligheten for undervarme 
på banen. Prosjektet har en totalkostnad på kr 2 700 000,-.  
Klubben ønsker også å bygge en varmestue i nærheten av fotballbanen. Det vil bli en varmestue for 
publikum, skiftebu for spillerne og lager for fotballgruppa. Prosjektet har en totalkostnad på  
kr 4 700 000,-. Hvam Il kan søke om 2 200 000,- i spillemidler 
 
Raumnes skytterlag, innendørs skytebane 
Raumnes skytterlag planlegger å bygge skytterhus med innendørs skytebane. I tillegg til skytebane vil også 
huset fungere som et klubbhus for idrettslaget. Skytterhuset vil også inneholde kontorer, kantine, 
kjøkken, toaletter og HC toalett.  
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 4 100 000,- eks. mva. Idrettslaget kan få maks 1 million i 
spillemidler.  

 
Stiftelsen Nes skianlegg, Snøproduksjonsanlegg 
For å imøtekomme krav fra Norges Skiforbund i en søknad om NM del 1, må snøproduksjonsanlegget  i 
Nes Skianlegg utvides, samt at krav til større kapasitet og enklere drift av anlegget er en stor fordel rent 
driftsmessig. Snøproduksjonsanlegget vil gi større fleksibilitet til å kunne gå på ski i anlegget utover en 
kort vintersesong. Prosjektet har en totalkostnad på  
ca. kr. 900 000,-. Det kan søkes om inntil 1/3 av godkjent kostnad, maks kr 1000 000,-. Før tilskuddet 
utbetales må det foreligge en konsesjon for uttak av vann fra vassdrag. Stiftelsen har fått konsesjon fra 
NVE til vannuttak.  
 
Funnefoss og Vormsund IL (FUVO), kunstgressbane  
FUVO har anlagt en ny kunstgressbane og har da valgt et mer miljøvennlig alternativ til SBR 
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(gummigranulat) som innfyll. De har anlagt en bane med PU-backing (belegget på baksiden av 
kunstgresset, uten forurensende wrapping fiber (støtte fiber) og uten latex, levert av Unisport Saltex. I 
kombinasjon med fiber av høykvalitetspolymer gir dette et kunstgressystem som genererer langt mindre 
mikroplast enn andre leverandører. Det betyr en ekstra kostand og investering for klubben. I tillegg utgjør 
fjerningen av det gamle kunstgresset en kostnad på kr 660 000, da det må transporteres til Danmark.  
FUVO har derfor sendt en søknad til kommunen sammen med Hvam IL, siden de også skal bytte sitt 
kunstgress, hvor de ber om at kommunen bidrar til klubbenes anleggsutvikling og viktige miljøhensynet. I 
søknaden ber klubbene om et kommunalt tilskudd på minimum 1/3 av kostnaden, totalt kr 2 400 000,-. 
 
Prosjektet til FUVO har en totalkostnad på kr 7 200 000,-. I henhold til bestemmelsene kan de søke om 
inntil 1/3 av totalkostnaden, maks 2 200 000,- i spillemidler. 

 
Nes Ishockeyklubb – nytt vant 
Nes ishockeyklubb har fått på plass nytt vant som tilfredsstiller kravene til Norges Ishockeyforbund.  
Klubben har fått en kommunal garanti på lån i Aurskog-Høland Sparebank, jf. vedtak i kommunestyret 22. 
september, sak 93/20. 
Totalkostnad på prosjektet er ca. kr 2 000 000,-. De kan søke om inntil kr 700 000 i spillemidler. 

 
R&Å IL, friidrettsbanen 
R&Å IL skal etablere en ny friidrettsbane på Årnes stadion. Prosjektet har en totalkostnad på  
kr 8 900 000,- inkl. mva. Byggingen av banen vil starte våren 2021 og målet er at banen kan tas i bruk 
sommeren 2021. 
R&Å IL skal samarbeide med Hvam IL om anlegget og det arbeides med å få på plass en samarbeidsavtale. 
De skal ikke gjøre noe med gressbanen for den ble rehabilitert i 2019.  
De kan søke om 1/3 av godkjent kostnad, maks kr 2 500 000 til friidrettsanlegget og inntil 
kr 700 000 til lysanlegg. Klubben kan totalt søke om kr 2 900 000,- i spillemidler. 

 
Haga IF, flerbrukshall 
Haga IF planlegger å bygge en flerbrukshall på Auli på ca. 3 200 kvm som skal enten inneholde to 
hallflater, en hallflate med to aktivitetsflater, en hallflate med en aktivitetsflate, hallflate, garderober, 
treningsrom og sosialt rom. Det ble i kommunestyret 17. des. 2019 vedtatt finansiering og leie av hallen i 
skoletiden. De sender ut anbudsdokumenter med opsjoner på ulike løsninger..  
Haga IF søker ikke om spillemidler før i 2022.  

 
Kategori nærmiljøanlegg  
Innen fristens utløp har det blitt meldt inn ett nytt nærmiljøanlegg:  

 
 
Neskollen velforening – Tuftepark 
Velforeningen skal etablere en «Tuftepark» på Neskollen i skogholtet rett bak Nes Arena og den 
kommende Romerike Internasjonal School. Parken vil ha lav bruksterskel som passer folk i alle aldre. 
Anlegget vil også være tilpasset de med bevegelses- og funksjonsnedsettelser. I tillegg til bruk av den 
enkelte kan parken også inngå som en naturlig del av organisert trening og fysisk fostring for idrettslaget 
og skolene. Velforeningen har valgt å gå for et falldekke av kunstgress med demping.  
Kunstgresset er av nyere, miljøvennlig, type uten bruk av oppkuttede bildekk. 
 Prosjektet har en totalkostnad på ca. kr. 500 000,-. De kan søke om tilskudd på inntil 50 % av 
tilskuddsberettigede kostnader, begrenset oppad til kr 300 000,-.  
 
 
Generell kommentar ordinære anlegg og nærmiljøanlegg  
Kommunen forskutterer andel spillemidler når søknaden er formelt i orden, med forbehold om 
omdisponering av fondsbruk kan Nes kommune tildele inntil 3 mill. for søknader godkjent 2021. 

 
Siden søknadene som kommunen mottar i oktober ikke fullt ut er ferdig prosjektert, er det i skrivende 
stund ikke helt klart hva de ulike prosjektene kan få i spillemidler.  
I 2019 ble det gjort en del endringer i bestemmelsen om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 
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Blant annet så ble ordningen med såkalt forholdsmessig beregning av tilskudd for anlegg som er noe 
større enn hva minstebeløpene gjelder. Tilskudd til ordinære anlegg gis nå etter fastsatt tabell og/eller 
beregningsmåte og for de mål som anlegget oppfyller. Men fortsatt så er hovedregelen at det kan søkes 
om tilskudd inntil 1/3 av godkjente kostnader. Unntakene er da spesifisert i tabellen for de aktuelle 
anleggstypene, hvor det oppgis et maksbeløp. 

 
I saken informeres det derfor om maksbeløpet prosjektene kan få i spillemidler, det kan derfor bli avvik i 
beløpet når søknaden sendes inn i januar.  

 
Følgende kan søke om forskuttering av spillemidler, når betingelsene for tildeling  
er innfridd:  

 
Kategori ordinære anlegg  
R&Å IL, Årnes stadion, Klubbhus  
Funnefoss og Vormsund IL, Rehabilitering av klubbhus  
Hvam IL, ny/rehabilitering - kunstgressbane 11er  
Hvam IL, Skiftebu/varmestue/lager  
Raumnes skytterlag, innendørs skytebane 
Stiftelsen Nes skianlegg, snøproduksjonsanlegg 
Funnefoss og Vormsund IL, kunstgressbane 
Nes Ishockeyklubb, nytt vant 
R&Å IL, Årnes stadion, friidrettsbane 

 
Kategori nærmiljøanlegg anlegg  
Neskollen velforening, tuftepark 

 
I henhold til kriteriene for tildeling fra fondet så utbetaler kommunen maksimalt 80 % av godkjent 
søknadsbeløp i forskudd. Men rådmannen tar forbehold om at beløpet kan endre seg etter vedtak i 
fylkeskommunen om fordeling av spillemidler sommeren 2021.  

 
I henhold til pkt. 5 i kriteriene for tildeling fra kommunens spillemiddelfond kreves det egen særskilt 
behandling når samlet tilskudd utgjør mer enn 3 mill. Flerbrukshallen på Auli er derfor unntatt denne 
ordningen.  

 
Prioriteringer av spillemiddelsøknader for 2021 er gjort i samsvar med vedtatte  
prinsipper for prioritering:  
1. Anlegg som har mottatt deltilsagn og som venter på sluttilsagn, eventuelt nytt deltilsagn.  
     Gjentatt spillemiddelsøknad.  
2. Anlegg med godkjent spillemiddelsøknad, men som ennå ikke har mottatt tilsagn.  
    Fornyet spillemiddelsøknad.  
3. Forhåndsgodkjente anlegg, men med uprøvd eller ikke tidligere godkjent  
   spillemiddelsøknad.  
4. Nye søknader.  
5. Andre planer/anlegg 

 
Ved likheter etter overnevnte prinsipper er prioritering etter skjønn. Elementer som da ligger til  
grunn er eksempelvis anleggsstatus, tilhørighet, og hvor lenge anlegget har stått inne i  
handlingsprogrammet.  
I prioritert handlingsprogram står alle anlegg med kartlagt kostnadsoverslag som forventes oppstartet 
og/eller realisert i den neste 4-års perioden.  

 
Konklusjon: 
I rådmannens forslag til om disponering av spillemiddelfondet, avsettes 3 mill. for søknadsåret 2021. 
Ny hall på Auli har fått investeringstilskudd på kr 18 mill., jf. vedtak i kommunestyret 19. mai 2020, sak 
20/52. 
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Prioritert handlingsprogram 2019-2022 i kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, vedtas 
å være bindende for søknadsåret 2021, og retningsgivende for resten av perioden.  
Det er kun de prioriterte anleggene som er formelt i orden, det vil bli sendt inn søknad på i 2021. Dersom 
prioriterte anlegg trekker spillemiddelsøknaden for 2021, før fristen 15. januar, rykker lavere prioriterte 
anlegg tilsvarende plasser opp.  

 
Rådmannens prioriteringer av spillemiddelsøknader for 2021 er gjort i samsvar med vedtatte  
prinsipper for prioritering og drøftet med Nes Idrettsråd. 
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Arkiv: FE-400 

Arkivsak: 20/13398- 1 

Administrativ 
enhet: 

HR 

  Dato: 12.11.2020 

 
 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

 
 

Arbeidsmiljøutvalget  

20/02 
 

Administrasjonsutvalget 26.11.2020 

20/01 
 

Formannskapet 01.12.2020 

20/01 
 

Kommunestyret 15.12.2020 

 
 

Saksfremlegg sykefravær 3 kvartal 2020 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Sykefravær 3. kv. 2020 pr. virksomhet og sektor 
Sykefravær 3. kvartal 2020 sammenlignet 2015-2018 
 
Sammendrag: 
Sykefraværet viser en nedgang fra 9,46 % tredje kvartal 2019 til 8,76 % tredje kvartal 2020.  
 
Denne nedgangen skjer selv om det er meldt inn mange tilfeller i forbindelse med covid-19. I tredje 
kvartal 2020 er det meldt inn 227 tilfeller med egenmeldt fravær pga. covid-19. Disse fraværene har 
hatt varighet fra 1 dag og opptil 16 dager, totalt utgjør dette ca. 644 dager med fravær. Det er meldt 
inn 10 tilfeller med covid -19 relaterte sykmeldinger, som totalt utgjør ca. 46 dager. Vi kan ikke regne 
dette i hele dagsverk da flere av de det gjelder ikke er i 100 % stilling, samt at noe av disse innehar 
flere stillinger i Nes kommune. I tredje kvartal 2020 var det også ansatte som var i karantene på 
grunn av at de var nærkontakter eller at man fryktet en covid–19 diagnose.  
 
I 3. kvartal 2020 har ansatte i Nes kommune gjennomført kompetanseheving på digitale plattformer. 
Alle de som har mulighet til å være på hjemmekontor har fått utstyr som gjør at dette har blitt et 
godt alternativ til å sitte fysisk på egen arbeidsplass. Mange møter blir nå avholdt blant annet på 
Teams og dette er godt innarbeidet hos de fleste. Det blir meldt tilbake om at dette fungerer bra og 
det er et godt alternativ når fysiske møter ikke kan gjennomføres.  
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Alle lederne har fått tilbud om felles opplæring i sykefraværsoppfølging. Kurset hadde et godt 
oppmøte. I og med at vi har større mulighet for hjemmekontor så har flere av ansatte valgt å sitte 
hjemme å jobbe dersom de har følt seg litt dårlige og mistenkt covid – 19. Egenmeldinger er derfor 
ikke benyttet i disse tilfellene. Det betyr at vi ikke helt har sikre tall på hvor mange av våre ansatte 
som har hatt mistanke om covid – 19. Det er antagelig også slik at ansatte som ikke har vært helt i 
form har avtalt med sin leder om å være på hjemmekontor istedenfor å benytte seg av 
egenmeldinger. Selv om mange jobber med gode IT løsninger så er det viktig å huske på at Nes 
kommune har mange ansatte som ikke har mulighet for å være på hjemmekontor da de har arbeid 
som krever fysisk tilstedeværelse. 
 
Når det gjelder covid – 19 så har vi som arbeidsgiver kun anledning til å oppfordre våre ansatte til å 
fortelle om de har symptomer på covid – 19 eller om de har fått påvist viruset. Arbeidsgiver har ikke 
rett til å vite diagnosen til ansatte og det gjelder også for covid – 19. Statistikker for hvor mange som 
har fått påvist viruset vil NAV offentliggjøre når tallene er klare. NAV har utvidet refusjonsordningen 
på sykepenger fra 3 til 9 mnd. det betyr at vi muligens ikke har sikre tall på hvor mange som har fått 
påvist viruset i 2020 før i 2021. 
 
En del av jobbingen med nærværsgrupper og annet arbeid i forbindelse med sykefraværsprosjekter 
er fortsatt litt på vent. Smittevernreglene må overholdes. Møter blir avholdt på digitale plattformer, 
men det er dessverre en del møter som blir avlyst og som vi må avholde på et senere tidspunkt.  
 
Det er ansatte i Nes kommune som venter på opphold i rehabiliteringsinstitusjoner og 
avklaringstiltak og som derfor blir gående sykmeldte lenger enn ønskelig.  Det er også flere av våre 
ansatte som har hatt time på sykehus og andre steder i helsevesenet som fikk avlyst sine timer noe 
som igjen utsetter tilbakekomst til arbeid etter en sykmelding. Dette stiller ennå større krav til 
samhandling mellom leder og ansatt for å finne gode løsninger. Sykefraværsrådgiver og andre ved HR 
avdelingen har vært på mange oppfølgingsmøter for å gi informasjon om hva som kan skje dersom 
en ansatt ikke kan komme tilbake til arbeid etter maksdato på sykepenger. Det betyr at en del av 
arbeidet har dreid seg om å ivareta økonomien til ansatte og ikke bare hvordan ansatte skal komme 
tilbake til arbeid. Det er viktig for Nes kommune at ansatte ikke blir stående helt uten ytelser på 
grunn av avlysninger av møter på grunn av covid – 19. Sykefraværsrådgiver deltar fortsatt på 
personalmøter, fagdager o.l. ikke bare fysisk, men også på digitale plattformer og andre tilrettelagte 
arenaer. 
 
Nes kommune er i ferd med å inngå et tettere samarbeid med NAV Nes som vil kunne gi god effekt i 
forhold til å kunne avklare sykmeldte ansatte på et tidligere tidspunkt. 
 
Oppsummering av kommunalområdene: 
 
Oppvekst og utdanning: 
Totalt for kommunalområdet er det en positiv nedgang i sykefraværet gjennom 2020. Innen 
virksomhet Utdanning har flere skoler/barnehager en ytterligere positiv utvikling 3. kvartal. To 
barnehager har fortsatt et for høyt sykefravær, men det arbeides hardt med å følge opp disse fra 
både styrer og virksomhetsleder. Avdeling PT (Pedagogisk tjeneste) har et høyt sykefravær, men 
dette skyldes ikke arbeidsrelaterte årsaker og vi forventer positiv utvikling til 4. kvartal. Virksomhet 
Familiens hus har en svært positiv utvikling gjennom året og særlig sammenlignet med 2019. 
 
Styrere/rektorer har fokus på tett og riktig oppfølging av sykmeldte, samt fokus på nærvær og godt 
arbeidsmiljø for hele personalet. Virksomhetsleder Utdanning følger særlig opp de enhetene som har 
et høyt fravær for å sikre best mulig oppfølging.  
 
Innen Familiens hus har særlig barnevern og skolehelsetjeneste en positiv utvikling med et lavere 
sykefravær enn tidligere perioder. En ekstern konsulent bistår barnevern i arbeid med å utvikle god 
ledelse og et godt arbeidsmiljø for enheten. Dette arbeidet synes å ha hatt god effekt på 
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sykefraværet. 
 
Administrasjon og styring: 
Det har vært forventet at den nye organiseringen innenfor Administrasjon og styring ville gi en 
positiv effekt på sykefraværet, og dette ser ut til å ha slått til. Også for tredje kvartal viser 
sykefraværet en svært positiv utvikling for hele kommunalområdet. Samlet utgjorde sykefraværet 
3,64 % hvilket er 6 prosentpoeng lavere enn for tilsvarende periode i 2019. Fordelt på de ulike 
avdelingene er fraværet som følger: Fellestjenestene (1,9 %), HR-avdelingen (0 %) og 
Økonomiavdelingen (0,8 %). Fraværsstatistikken for administrasjon og styring inkluderer også 
tillitsvalgte og lærlinger. Dersom vi beregner sykefraværet bare for de ansatte i kommunalområdet, 
utgjør fraværet 1 %. Ca. 1/3 av dette igjen er korona-relatert fravær (hjemme i påvente av test-
resultater) 
 
Vi har hatt stort fokus på omstillingsarbeidet innenfor kommunalområdet, og i tredje kvartal har det i 
tillegg vært jobbet med to store digitaliseringsprosjekter (ACOS Websak og TQM) – dette parallelt 
med budsjettarbeidet. Samtidig er samhandlingen fortsatt i stor grad digital. Dette har gitt oss ekstra 
utfordringer i en omstillingsfase. Vi må fortsatt sette fokus på at de tre avdelingene har nær kontakt, 
og at de ansatte er godt kjent med hverandres roller, oppgaver og utfordringer. Framover vil vi bruke 
tid på å definere hvilke oppgaver som må prioriteres og hvordan ansvars- og oppgavefordeling 
mellom linje og stab skal være. Vi må tilpasse driftssituasjonen og oppgavemengden til dagens 
ressursnivå.   
 
Vi vil fortsette arbeidet med nær oppfølging av de ansatte som er hjemme på grunn av sykdom. 
Erfaringene med bruk av hjemmekontor de siste månedene har vært positiv for mange, og er kanskje 
noe som kan benyttes som et tiltak i kortere perioder eller spesielle situasjoner også når vi kommer 
tilbake til normalsituasjonen. Vi ser imidlertid nå at mange begynner å savne arbeidsmiljøet og 
normaliteten i hverdagen. 
 
Kultur og mangfold: 
Sykefraværet går fortsatt i riktig retning for hele kommunalområdet og viser 4.86 % for 3. kvartal. 
Nes svømmehall har i perioden høyt fravær, dette skyldes langtidssykemeldte. Møter og dialog er 
gode mellom arbeidstakere og arbeidsgiver. Leders sykefraværsoppfølging inkluderer støtte fra HR 
avdelingen. Ellers jobbes det godt i alle avdelinger. Tilstedeværelse og fleksibilitet er høy etter 
gjenåpning av alle tjenester i etterkant av sommerferie (Covid-19).  
 
Kommunalområdet scoret også høyt på medarbeiderundersøkelsen med et snitt på 4,7 (kommunalt 
nivå). Virksomhetene har også hatt økning og fremgang i resultatene fra 2018-2020.  
 
Samfunn og miljø: 
Kommunalområdet har et totalt sykefravær på 7,89% pr 3. kvartal. Dette er en videreføring av en 
positiv trend for året. Det vises her til at det for 3. kvartal 2019 var registrert et fravær på 11,31 i 3. 
kvartal. I 1. og 2. kvartal i 2020 var fraværet på hhv. 9,13 og 7,49%. Det er betydelige variasjoner 
innenfor kommunalområdet, men de fleste avdelinger har lavt og/eller akseptabelt sykefravær.  
 
Bygg og eiendom 
Fraværet er størst innenfor virksomheten Bygg og eiendom. Virksomheten har i tredje kvartal et 
samlet sykefravær på 12,57 %. Egenmeldt fravær er på 0,67 %, mens legemeldt fravær utover 8 uker 
er på 7,11 %. Det er lavt sykefravær i alle avdelinger bortsett fra avdeling renhold og vaskeri som i 
tredje kvartal har et sykefravær på 19,35 %. Sykefraværsrutine følges og sykefraværsrådgiver bistår 
ved behov. Renhold og vaskeri er den avdelingen med flest ansatte(<30) og dermed også den 
avdelingen med lavest ledelsesressurs/ansatt og uten stedlig ledelse. Avdelingen utfører kritiske 
tjenester og har siden mars utført ekstra renhold tilsvarende rutine for gult nivå.  
 
Areal og miljø 
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For avdelingene som tidligere lå under virksomheten Areal og miljø, er sykefraværet på 2,06 % i 2. 
kvartal. Dette er under målsetningen for 2020 på 4,0 %. Totalt for 2019 var fraværet på 4,72.  
Det er lavt fravær i avdelingene. Mange nyansatte på plass, det har vært høy belastning relatert til 
vakanser/turnover. Det gjøres nå grep for styrking av enkelte ansvarsområder hvor det er avdekket 
særlige behov. Noe langtidsfravær trekker opp fraværsprosenten, men dette er ikke arbeidsrelatert.  
 
For kommunalsjefens stab er sykefraværet på 5,10 %. Dette skyldes i det vesentlige legemeldt 
langtidsfravær som ikke er knyttet til arbeidsrelaterte forhold. 
 
Avsluttende kommentarer:  
Det antas at koronapandemien for enkelte kan ha ført til lavere stressnivå i hverdagen, og slik sett 
hindret fravær for enkelte. Korona-pandemien ser pr nå ikke ut til å ha påvirket sykefraværet på en 
negativ måte med unntak av renhold/vaskeri som har stått i en krevende situasjon over tid.  
Videre har det vært en vesentlig merbelastning for enkelte ansvarsområder (f.eks. 
vaktmestertjeneste), og på enkeltpersoner/ledere for øvrig.  
 
Helse og velferd:  
Totalt fremsto fraværstallene for første halvår for helse og velferd som relativt bra sammenlignet 
med «normaliteten i pleie- og omsorgstjenesten» i kommunene.  Jf. ikke minst i hjemmetjenesten og 
institusjonstjenesten som da begge lå i intervallet 9.08-9,80. Bildet for perioden juli-sept 2020 har 
derimot mer preg av å være på bransje normaliteten.  I noen grad er det sammenfallende med en 
nasjonal trend om relativt lave fraværstall mens CV19 utfordringen var størst fram mot sommeren, 
mens man deretter mer ser de tallene som har dominert kommunenes helse- og velferdstjenester i 
en årrekke. 
 
Det er noen lyspunkter i forhold til det totale bildet som er beskrevet ovenfor:   
 
Det mest oppløftende i de siste tallene er at Dialog og mestring synes å ha stabilisert seg på 
fraværstall langt under hva som gjaldt i 2018 og 2019. Det er sannsynlig at dette noe henger sammen 
med så vel hvordan man organisatorisk har rigget seg til og de interne samhandlings- og 
ledelsesprosessene i enheten.   Det kan i denne sammenhengen være et poeng at enheten skårer 
best av alle virksomhetsområder i Helse og velferd mht til skåren i årets 10 faktor 
medarbeiderundersøkelse. 
 
Det er også gledelig å se at to av de fire hjemmetjenestene distriktene fortsatt ligger på et meget lavt 
nivå i forhold til hva som er sammenlignbare nasjonale tall.  En ledelse som holder godt tak i fag og 
fagutvikling kan være en viktig del av forklaring. Slik sett underbygger de betydningen av en felles 
satsning på tilstedeværende og resultatorientert ledelse, kombinert med organisasjonslæring blant 
«ansatte på gulvet». Dette er en satsning som har vært fokusert på i Helse og velferd det siste året, 
og som er trukket fram i diskusjonen om styrking av fag og arbeidsmiljø i Miljøarbeidertjenesten. I 
hjemmetjenesten er det for øvrig tanker om å knytte seg til en noe nytt sykefraværskonsept som KS 
promoterer. Dette er noe vi ser fram til.  
 
Når fraværet i Miljøarbeidertjenesten juli-sept 2020 ligger over gjennomsnittet for hele 2019, synes 
det å ha en betydelig sammenheng med høyt fravær i BPA ordningen. Vi har ikke fått noen 
bekreftelse om at dette kan knytte seg til utfordringen ved at en del av BPA ordningene går over fra å 
være i kommunal regi til å være i privat regi. Derimot vet vi at en relativt høy andel BPA assistenter 
har hatt langvarig fravær knyttet til skader som i alle fall ikke har noen arbeidsmiljø tilknytning. 
 
At institusjonstjenesten har hatt et «fraværshopp» i juli-sept kan ha sammenheng med at 
smittevernhensyn medførte at man måtte ha ekstra lav toleranse for å komme på jobb med mulig 
sykdom, og at gjeldende ordning med testing og tilhørende karantene medførte at relativt mange 
måtte sykemeldes. I dialog med HR avdelingen er det nå en diskusjon om å prøve ut konseptet 
People at work. Det har hatt stor suksess i en del norske kommuner med å få ned fraværet, ikke 
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minst i helse og velferd. Konseptet bygger på mye av forskningen om hva som hjelper på å få ned 
fraværet, men har kanskje en særlig systematisk og tydelig tilnærming til dette. 
 

 
 
Vurdering: 
Årsaken til sykefravær er sammensatt og det er store forskjeller mellom sektorene, de enkelte 
virksomhetene og avdelingene i den enkelte sektor.  
 
Det er ikke enkelt å skille ut årsakene til sykefravær, men vi vet at sykefravær påvirkes av 
omstillinger, endringer i organisasjonen, ledelse, arbeidsmiljøet og det finnes også sesongbetonte 
årsaker. For tredje kvartal var det fortsatt usikkerhet i forholdt til hvordan covid 19 ville gi utslag på 
sykefraværsstatistikken. Det vi ser er blant annet at mange raskt har lært seg å jobbe på nye digitale 
plattformer og at dette hadde en positiv effekt. Det har vært mange ansatte som har gjort et meget 
godt arbeid på hjemmekontorløsninger og som har jobbet på tross av at de ikke har kunne være 
fysisk til stede i avdelingene.  
 
Store deler av 3.kvartal har ansatte vært tilbake i den jobben de er ansatt i og selv om ikke alt har 
vært normalt slik det var før covid -19 så har vi vært nærmere normalsituasjonen i 3. kvartal en det vi 
var i store deler av 2. kvartal. Per i dag vet vi ikke helt i hvor stor grad covid - 19 har påvirket 
sykefraværet, men vi vet at Nes kommune hadde fler tilfeller med både egenmeldt og sykemeldt 
fravær knyttet til viruset. Dette vil vi også dra med oss ut i neste kvartal og muligens også videre helt 
ut 2020 og inn i 2021. 
 
På tross av covid - 19 fortsetter vi med oppfølging av de som har fravær. Vi har fått litt andre 
møtearenaer enn tidligere og vi har måttet jobbe litt mer i slutten av sykefravær for å hindre at 
ansatte skal bli stående uten ytelser i fra samarbeidspartnere som NAV, KLP og SPK. Målet er å jobbe 
mest mulig forebyggende og starte sykefraværsoppfølgingen så tidlig som mulig for å få ansatte raskt 
tilbake i jobb. Mye tyder på at covid - 19 fortsetter en stund slik at vi må fortsette å være kreative i 
forhold til å få gjennomført møter, både fysiske møter og møter på andre plattformer.  
 
Et tettere samarbeid med NAV lokalt kan også gi oss større handlingsrom i forhold til 
oppfølgingsarbeidet. Det gjøres mye god arbeid med å få ned sykefraværet og opp nærværet ute i 
avdelingene, dette er et arbeids som tar tid. Når vi nå kan presentere nedgang i sykefraværet både i 
forhold til tidligere i 2020 og sammenlignbare perioder tidligere år så kan det se ut som om den 
jobben som gjøres og som har blitt gjort over tid virker positivt inn på sykefraværstallene. 
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

 
 

Nes Eldreråd  

 
 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  

20/07 
 

Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.11.2020 

20/13 
 

Utvalg for teknikk, næring og kultur 24.11.2020 

20/18 
 

Formannskapet 01.12.2020 

20/15 
 

Kommunestyret 15.12.2020 

 
 

Salg og utvikling av Runnivegen 15- anskaffelse av omsorgsboliger 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget av Runnivegen 15. Tomtearealet selges 
med en klausul som ivaretar kommunens behov for flere tilrettelagte boliger. Fullmakten 
ligger innenfor rammene av pkt. 2. 

 
· Salgsavtalen skal gi rom for at kommunen får disposisjonsrett til inntil 70 omsorgsboliger.  

1. Nes kommune investerer selv i 30 av disse boligene til en forhåndsdefinert fastpris 
2. De øvrige fremskaffes fortrinnsvis uten bruk av kommunale investeringsmidler 

· Nes kommune investerer selv i 30 av disse boligene til en forhåndsdefinert fastpris 
· De øvrige fremskaffes fortrinnsvis uten bruk av kommunale investeringsmidler 

 

 
 
 
UTRYKTE VEDLEGG I SAKEN 
PS 119/19 Plan for videreutvikling av omsorgsboligtilbudet i Nes kommune, oktober 2019 
https://sru.nes.kommune.no//api/utvalg/1/moter/1222/behandlinger/5/0 

https://sru.nes.kommune.no/api/utvalg/1/moter/1222/behandlinger/5/0
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PS 7/20 Anskaffelse av omsorgsboliger, februar 2020  
https://sru.nes.kommune.no//api/utvalg/1/moter/1310/behandlinger/6/0 
 
PS 38/20 Utvikling og salg av kommunal eiendom på Runni - herunder anskaffelse av et større antall 
omsorgsbolig, april2020  
https://sru.nes.kommune.no//api/utvalg/1/moter/1312/behandlinger/24/0  
           
Husbankens veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg 
 https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/veileder-for-
lokalisering-og-utforming-av-omsorgsbygg  
 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN: 
Denne saken bygger på tidligere behandlede saker vedrørende anskaffelse av omsorgsboliger og 
utvikling av Runniområdet (utrykte vedlegg). Kommunestyret har igjennom sitt vedtak i behandling 
av politisk sak 119/19 (vedlegg 1), sluttet seg til en konkret angivelse av hva kommunen trenger av 
omsorgsboliger. Angivelsen dreier seg om volumer, målgrupper, utforming og innen hvilke tidsrom 
boligene bør være ferdigstilt. Grunnlag for beregningene er gitt i saksfremlegg for nevnte sak. 

Tidligere utredning har vist at kommunen har flere boligbehov som ønskes dekket på Runni. I 
perioden 2020-2050 er det skissert 80-87 omsorgsboliger og tilrettelagte leiligheter på dette 
området.  

I behandling av sak 38/20 Utvikling og salg av kommunal eiendom på Runni - herunder anskaffelse av 
et større antall omsorgsboliger, i april i år, vedtok kommunestyret følgende; 

Det vedtas at det jobbes videre med modell 2 som det vises til i saksfremlegget. Som en konsekvens 
av det skal tomten Runnivegen 15 selges og utvikles først. Dette skal skje i samarbeid med private 
utbygningsaktører, og med mål om oppstart senest høst 2021.  

Den valgte modellen innebærer at kommunen skal selge Runnivegen 15 til en privat aktør, med en 
påheftet forpliktelse (klausul) om et visst antall omsorgsboliger. Klausulen må definere 
spesifikasjoner mht. antall, utforming, trinnvis gjennomføring og tidspunkt for ferdigstillelse, samt 
hvordan en ønsker omsorgsboligene lokalisert og integrert i området som også skal inneholde 
ordinære boliger. En slik klausul må også konkretisere finansiering og eierform ytterligere.  

Samtidig som klausulen må være så konkret som mulig, bør det være rom for noen tilpasninger og 
nødvendige justeringer underveis i salgsprosessen, og om nødvendig i forhold til hvilke krav 
Husbanken har til sine lån- og tilskuddsordninger.  

Med denne saken søker rådmannen å avklare hvilke strategier for fremskaffelse av omsorgsboliger 
kommunen skal velge. Dette vil også definere hva kjøper av Runnivegen 15 forplikter seg til. 

Begrepsavklaringer 
Med vanskeligstilte på boligmarkedet forstås personer eller husholdninger som har problemer med å 
skaffe seg/ beholde bolig uten støtte/ bistand fra det offentlige, uavhengig av årsak og alder, jf. 
Helhetlig boligstrategi. 

 

Omsorgsboliger forstås her som kommunalt eide eller disponerte boliger med livsløpsstandard (UU). 
I dette ligger det at boligene er tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av alder 
og diagnose, og tilrettelagt slik at beboeren kan motta heldøgns helse- og velferdstjenester i henhold 

https://sru.nes.kommune.no/api/utvalg/1/moter/1310/behandlinger/6/0
https://sru.nes.kommune.no/api/utvalg/1/moter/1312/behandlinger/24/0
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/veileder-for-lokalisering-og-utforming-av-omsorgsbygg
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/veileder-for-lokalisering-og-utforming-av-omsorgsbygg
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til vedtak. 

 
Kort om reguleringsplanen for Runni  
Reguleringsplanen for Runni lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.06.2020 – 14.09.2020. 
Reguleringsplanen åpner for at det kan etableres totalt ca. 300 boenheter innenfor planområdet. 
Planen stiller krav om en fordeling mellom omsorgsboliger og ordinære boliger, som vil tilsvare ca. 
175 omsorgsboliger av ulike kategorier og ca. 125 ordinære boenheter av ulike størrelser og 
typologier. Innenfor Runnivegen 15 vil dette utgjøre om lag 70 omsorgsboliger.  Antall 
omsorgsboliger vil vurderes nærmere i forbindelse med sluttbehandling av reguleringsplanen. 
Tidspunkt må sees i sammenheng med salgsprosessen.  Rådmannen har ikke endelig konkludert her, 
og ønsker å komme tilbake med en sak om reguleringsplanen for Runni etter årsskiftet 2020/21. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
Generelt om konkretisering  

Konkretisering av omsorgsboligenes plassering, størrelse, utforming og kvaliteter, bør gjøres i 
henhold til Husbankens til enhver tid gjeldende anbefalinger og retningslinjer for oppføring av 
omsorgsbygg. Føringene fra Husbanken bygger på erfaringer og faglig fundamentert kunnskap om 
hva som bør og hva som må være kvaliteter ved denne type bygg, og er styrende for å fylle vilkårene 
for de økonomiske virkemidlene Husbanken forvalter.  

Hvis det eventuelt åpner seg muligheter for avvik fra dette, og avvikene fremstår som kvalitative 
gode nok og besparende for kommunen, må rådmannen være gitt et handlingsrom i forhold til dette.  
Tilsvarende må det, i forhandling med mulig kjøper, være mulig å velge en løsning med noe lavere 
ambisjonsnivå på antall enheter hvis det er nødvendig for en, for kommunen, totalt sett fordelaktig 
løsning. 

Når antall enheter og konkretisering i denne saken ikke må oppfattes som endelig og absolutt 
bindende, har det også en sammenheng med forutsetninger for å få til en god nok salgsavtale.  Skal 
kommunen få til et salg som både sikrer hovedtrekkene i behov for omsorgsboliger, og som samtidig 
gir en god nok salgsgevinst, må noen av konklusjonene i saken kunne justeres i forhandlinger med 
mulige kjøpere av tomten.  Det må også sikres nok handlingsrom i forhold til at bygningsmessige 
standarder og eierform, må tilpasses eventuelle endringer i krav og virkemidler fra Husbankens side.   

Ved å realisere kommunens behov for et gitt antall leiligheter på et tidlig stadie i utviklingen av et 
større område, vil utbygger få «friske» midler inn i utbyggingsprosjektet.  Skal utbygger være utleier 
av omsorgsboliger vil investeringen betale seg over år gjennom leieinntekter. Gjengs leienivå må 
kunne forsvare investeringsbehovet.  

Det er i denne sammenheng også behov for avklaring med hensyn til plassering av omsorgsboligene. 
Et moment i dette er om et større antall boliger skal plasseres inntil hverandre, eller om de skal ligge 
fordelt utover flere seksjoner innenfor området.  Hva kommunen konkluderer omkring plassering, er 
vesentlig for å gi kjøper tydelige og tilfredsstillende forutsetninger i forhold til økonomien i 
prosjektet.   

Konkretiseringer om kommunens boligbehov- 30 boliger til personer med demensproblematikk 

Anskaffelse av 30 boliger til personer med ulik grad av demens må fortsatt defineres som første trinn 
i utbyggingen av det aktuelle området. Ambisjonen på fremdrift på denne anskaffelsen, er etablering 
av de første 16 boenhetene innen utgangen av 2022. Ambisjonen for de resterende 14 boenhetene 
er at de skal ferdigstilles innen utgangen av 2024.  Når rådmannen foreslår at anskaffelsen gjøres i to 
trinn, er dette ut i fra tidligere erfaringer med at innflytting og «rigging» av tjenester i tilknytning til 
boligene, vil kreve både tid og innsats. Ut i fra dette anses det som lite hensiktsmessig å få 30 boliger 



Side 71 av 75 

 

overlevert på samme tidspunkt. 

For å sikre oppstart og fremdrift, vil det antagelig være riktig at kommunen kjøper disse 30 boligene 
med tilhørende arealer, etter en forhåndsavtalt fastpris. At kommunen står som eier av disse 
boligene, vil også gi nødvendig handlingsrom og fleksibilitet i forhold til hvordan disponere og 
bemanne boligene. 

Innenfor målgruppen av disse boligene vil det være variasjoner i hvordan sykdommer arter og 
utvikler seg, og som en konsekvens av dette, også ulike behov. Anbefalt utforming av boliger til 
personer med demens er mindre private leiligheter (30-35 kvm) organisert i bogrupper på mellom 4-
8 boenheter. I tilknytning til hver bogruppe bør det være et felles oppholdsrom med kjøkken, og 
personalarealer. Tilgang til et skjermet og trygt utemiljø, samt vandringsmuligheter, er også en del av 
anbefalingene.  

En kan ut i fra dette tenke seg at enkelte bogrupper består av leiligheter uten kjøkkenkrok, og hvor 
alle måltider skal inntas i fellesdelen, mens andre bogrupper består av litt større leiligheter med egen 
kjøkkenkrok med mulighet for å tilberede enkle måltider på egenhånd. Stadig flere yngre personer 
utvikler demenssykdom, og det aktualiserer behov for å ha enkelte boliger med funksjonalitet og 
størrelse tilpasset par. Slik kan også ektefeller/ partnere få mulighet til å bo sammen i nær tilknytning 
til bemanning, fellesarealer og aktivitetstilbud. 

Løsninger som gir mulighet for og enkelt kunne dele større fellesarealer i mindre grupperom, og 
mulighet for å skjerme boenheter fra andre boenheter vil gi mer fleksibilitet i bruken. Botilbudene 
skal ikke bare fungere godt for beboerne, de skal også legges til rette for og gi plass til pårørende, 
samt bidra til et godt arbeidsmiljø for medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene. 

Konkretiseringer om kommunens boligbehov- inntil 40 boliger for ulike målgrupper 

Foruten de første 30 boligene, er det frem mot 2030 et estimert behov for inntil 50 boliger for ulike 
målgrupper (PS 119/19).  Ambisjonen er å fremskaffe inntil 40 av disse innenfor Runnivegen 15. 
Målgruppen for disse boligene er brukere som av ulike årsaker, har behov for tilrettelagt bolig med 
livsløpsstandard og/ eller er vanskeligstilte på boligmarkedet.  

Disse boenhetene ønskes i miks med ordinære boliger, og med tilgang til åpne felles arealer designet 
for ulike typer av aktivitet. Et mindre antall leiligheter bør kunne tilpasses beboere med behov for 
større fysiske hjelpemidler, og med rom for oppbevaring av hjelpemidlene. Det siste gjelder også 
garasjeareal. 

Ambisjonen er å fremskaffe disse boligene uten bruk av kommunale investeringsmidler. Ulike 
strategier kan være aktuelle, og må ses i sammenheng med fremdrift på utbyggingen av tomta, og 
Husbankens virkemidler på det aktuelle tidspunktet. Utbyggingsfremdrift fordi disse boligene ønskes 
integrert med «ordinære» boliger.  Tidlig dialog med Husbanken blir viktig. Samtidig må antallet som 
fremskaffes ses i sammenheng med vedtatt områdereguleringsplan, og endelig fordeling av ordinære 
boliger og omsorgsboliger. 

Strategier for fremskaffelse som rådmannen vurderer som aktuelle i dag, er tildelingsavtale eller 
alternativt tilvisningsavtale. Begge er virkemidler fra Husbanken for fremskaffelse av utleieboliger.   

Tildelingsavtale kan brukes i prosjekter der alle utleieboliger er forbeholdt vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Utbygger kan søke om Husbankens tilskudd til utleieboliger. I de tilfeller hvor 
kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett, er eier/utbygger ansvarlig for at boligen brukes i 
tråd med disse føringene. Når det gjelder tildelingsavtale er det kommunen som får tildelingsrett til 
boligene og det er derfor kommunens behov for utleieboliger som imøtekommes. Den private 
aktøren tar risikoen hvis kommunene ikke har leietakere.  
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Tildelingsavtaler anbefales brukt når beboerne trenger oppfølgingstjenester fra kommunen. 
Kommunen har tildelingsrett til alle boligene så lenge avtalen gjelder. Tildelingsavtalen gjelder i 30 år 
fra utbetaling av grunnlån og tilskudd fra Husbanken.  

Til forskjell fra tildelingsavtale vil kommunen ved bruk av tilvisningsavtale, ha tildelingsrett på inntil 
40 % av boligene. De resterende 60 % av boligene er det den private aktøren som er ansvarlig for å 
leie ut i det ordinære utleiemarkedet. Ved redusert kommunalt behov for tilvisningsboliger kan den 
private aktøren leie ut en tilsvarende større andel. Den private aktøren vil ved tilvisningsavtale kunne 
få boligene finansiert med inntil 85 % grunnlån via Husbanken. 

En forutsetning for at kommunen skal kunne benytte en av disse modellene, er et samarbeid med en 
profesjonell utleieaktør som er godkjent av Husbanken iht. finansiell soliditet. 

Et tredje alternativ er at de tilrettelagte boligene tilbys solgt på det åpne markedet. Kommunen 
bidrar gjennom dette til å øke tilgangen og dermed muligheten for at flere innbyggere selv kan 
anskaffe seg en tilrettelagt bolig. 

Fremdrift ved salg av Runnivegen 15  

Utvikling av eiendom av denne størrelse vil erfaringsvis ta noe tid, avhengig av markedet. Som 
eksempel vil det ved salg av 20 boliger i året ta inntil 7-8 år før hele tomta er bebygd. I denne saken 
legges det opp til at kommunen skal kjøpe tilbake 30 samlokaliserte omsorgsboliger til en fast pris. 16 
av disse skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av 2022, mens de resterende 14 ferdigstilles 
innen utgangen av 2024. Dette er en forholdsvis ambisiøs forventning, og må ses i sammenheng med 
tidspunkt for gjennomføring av et salg. Dette igjen avhenger både av kjøpere og på hvilket tidspunkt 
eiendommen legges ut for salg. Anskaffelse av meglerbistand er under arbeid. En potensiell kjøper 
forventer også å vite hva de skal betale av kostnader til infrastruktur.  Det er i rådmannens 
budsjettforslag avsatt ressurser inn til dette arbeidet (finansieringsmodell infrastruktur Runni). 

Fremdrift for fremskaffelse av de siste 40 boligene med tilleggs standarder er ikke angitt i tid. 
Boligene ønskes i god miks med øvrige boliger, og ferdigstillelse må ses i sammenheng med utviklers 
salg av disse. Dersom kjøper av tomta skal forplikte seg til et tidspunkt for ferdigstillelse vil dette 
kunne medføre at vi risikerer at eiendommen ikke blir solgt, at eiendommen blir solgt til en ugunstig 
pris eller at kommunen må betale en pris for risikoen utvikler tar.  

 

 

 
VURDERING: 
Rådmannen søker å løse tidligere estimert boligbehov frem mot 2030 på Runni, gjennom skisserte 
strategier for fremskaffelse. Rådmannen må kunne balansere dette, mot hva som kan bli endringer 
med hensyn til hvilke standarder, og finansierings- og tilskuddsordninger som Husbanken til en hver 
tid forvalter. Rådmannen må underveis i salgsprosessen ha rom for å ivareta hva som er nødvendig 
for at kommunen skal få en god pris for eiendommen, og i tillegg sikre en kjøper med relevant 
kompetanse og erfaring fra tilsvarende utbyggingsprosjekter.   

Bakgrunnen for at rådmannen innstiller på kjøp av de 30 første boenhetene er flere. Ved å bygge 
etter de anbefalinger og vilkår Husbanken setter for investeringstilskudd, sikrer vi et prosjekt med 
gode kvaliteter og funksjonelle løsninger. Samtidig er investeringstilskudd å anse som den beste 
finansieringsløsningen for et mulig kostnadskrevende prosjekt med fellesskapsløsning o.l.  At 
kommunen ønsker å kjøpe i tidlig fase, tilfører også utbygger kapital til videre utvikling av 
eiendommen. Nes kommune sikrer også fremdrift til prosjektet ved å sette krav om at boligene skal 
være ferdigstilt innen et forhåndsdefinert tidspunkt. Samlokalisering av de 30 første boligene, gjør 
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det mulig for kjøper å bygge boligene uavhengig av andre boliger som skal bygges på Runnivegen 15. 
Nes kommune har god erfaring med å investere i, og eie boliger selv. Rentable prosjekter gjennom 
gode tilskuddsordninger i Husbanken og generelt gode rentevilkår, i tillegg til at egeninvestering også 
sikrer eierskap utover 30 år. 

Når det gjelder de siste 40 boligene så anbefaler rådmannen at eierform og finansiering løses 
innenfor rammen av kommunens ambisjon om lavest mulig investeringer. Tildelingsavtale og 
tilvisningsavtale er eksempler på virkemidler som svarer ut disse anbefalingene, og allikevel gir 
kommunen disposisjonsrett til boliger med livsløpsstandard. Målgruppen for disse boligene er 
personer som kan være i behov av behovsstyrte punkttjenester, i kortere eller lengere perioder. 
Boligene skal ligge integrert blant ordinære boliger, og tidspunkt for ferdigstillelse av boligene vil 
derfor avhenge av utbyggingsfremdrift på området. Dette vil igjen i stor grad av styres av markedet. 

 

KONKLUSJON: 

Rådmannen foreslår salg av Runnivegen 15 med følgende klausuler for anskaffelse av omsorgsboliger 

· 16 boenheter for målgruppen personer med demens ferdigstilles med ambisjon om 
overtagelse Nes kommune innen utgangen 2022. Boligene skal organiseres i to bogrupper, med 
tilhørende fellesareal ute og inne, samt personalarealer, alt etter nærmere spesifikasjoner. 

· 14 boenheter for målgruppen personer med demens ferdigstilles med ambisjon om 
overtagelse Nes kommune innen utgangen av 2024. Boligene skal organiseres i to bogrupper 
på henholdsvis 8 og 6 boenheter. For hver bogruppe skal det være tilhørende fellesarealer ute 
og inne, samt personalarealer, alt etter nærmere spesifikasjoner. 

· Fremskaffelse av de resterende inntil 40 tilrettelagte boliger innenfor Runnivegen 15 gjøres 
fortrinnsvis uten bruk av kommunale investeringsmidler. Hvilket virkemiddel som benyttes 
avklares i nærmere dialog med den private aktøren og Husbanken. Målgruppen for disse 
boligene er personer som av ulike årsaker har behov for tilrettelagt bolig med livsløpsstandard 
og/ eller er vanskeligstilte på boligmarkedet. Leilighetene ønskes i miks med ordinære 
leiligheter. Boligene skal være av god kvalitet, og ha en hensiktsmessig utforming og 
planløsning. Det er ønskelig med variert leilighetsstørrelse:  

 

· 30 stk. 2-roms leiligheter (50-70 kvm) 
· 8 stk. 2- roms leiligheter (40-60 kvm) 
· 2 stk. 3-roms leiligheter (50-70 kvm)  

 

Ytterligere kravspesifikasjoner og detaljer vil bli spesifisert i salgsprospekt. 
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Stortings- og sametingsvalg 2021 - fastsettelse av valgdag 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes over to dager, søndag 12. og mandag 13. september. 
 
 
Sammendrag: 
Kongen har i statsråd fastsatt mandag 13. september som valgdag ved Stortings- og sametingsvalget 
2021. Kommunestyret skal i denne saken ta stilling til om også søndag 12. september skal være 
valgdag i Nes kommune. Velgerne i Nes har blitt vant til to valgdager, og i tillegg står samfunnet ved 
valget i 2021 muligens fortsatt i en pandemi som gjør det nødvendig å sørge for avstand mellom 
velgerne. Det tilrådes derfor å ha to valgdager i 2021, den 12. og 13. september. 
 
Bakgrunn for saken: 
Valg i Norge finner i henhold til valglovens §9-1 sted i september, og  Kongen i statsråd fastsetter i 
henhold til valglovens §9-2 valgdagen til en mandag. Kommunene kan vedta at valget skal finne sted 
to dager, den vedtatte mandagen og søndagen før. 
 
Saksopplysninger: 
I Nes kommune har det de siste valgene vært avholdt todagersvalg. Erfaringsmessig, har todagersvalg 
ingen betydning for valgdeltagelsen, men for velgerne er økt tilgjengelighet en god service fra 
kommunen. 
 
Kommunal- og moderniseringsministeren sendte 27.08.2020 brev til kommunene om at det må tas 
hensyn til koronapandemien i forberedelsen av valget 2021, og det ble blant annet understreket at 
kommunene må tenke gjennom dimensjoneringen av valggjennomføringen. To valgdager var ett av 
tiltakene kommunene ble oppfordret til å vurdere. I arbeidet med budsjett for valget 2021, er det 
derfor planlagt med todagersvalg. 
 
Vurdering: 
Under normale omstendigheter, mener rådmannen at to valgdager er et godt tilbud til kommunens 
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velgere, men ikke et nødvendig tiltak for å sikre at alle som ønsker å stemme får stemt. Med en 
tidligstemmeperiode fra 1. juli og forhåndsstemmeperiode fra 10. august, tilbud om å stemme 
hjemme, samt mange andre tiltak, så er det ingen velgere som blir forhindret fra å stemme på grunn 
av manglende tilgjengelighet. 
 
Koronapandemien gjør at omstendighetene ikke er normale, og det må derfor planlegges med at 
valget 2021 skal gjennomføres med strenge smitteverntiltak. Stemmegivningen bør være spredt 
både i tid og fysisk, hvilket gjør at lengre åpningstider ved dette valget er viktigere enn ved tidligere 
valg. 
 
 
Konklusjon: 
 
Rådmannen anbefaler kommunestyre å vedta to valgdager i 2021, søndag 12. og mandag 13. 
september. 
 
 
 


