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Arkiv: FE-033, TI-&17 

Arkivsak: 20/13490- 1 

Administrativ 
enhet: 

Kvalitet og 
eierstyring 

  Dato: 13.11.2020 

 
 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

20/01 
 

Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.11.2020 

 
 

Godkjennning av innkalling og saksliste 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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Arkiv: FE-033, TI-&17 

Arkivsak: 20/13490- 2 

Administrativ 
enhet: 

Kvalitet og 
eierstyring 

  Dato: 13.11.2020 

 
 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

20/02 
 

Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.11.2020 

 
 

Godkjenning av protokoll 
 
 
 
Leders forslag til vedtak: 
Protokoll godkjennes. 
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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 

 
 

Formannskapet  

 
 

Kommunestyret  

 
 

Arbeidsmiljøutvalget  

 
 

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

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

tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 
 

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

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

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

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

mellom rammene som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget. 
6. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B (§5-6 
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Bevilgningsoversikt investering.) 
7. 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.  

 
4. Låneopptak 

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

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

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

 
5. Eiendomsskatt  

1. 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.  

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

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

4. 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.  

5. Eiendomsskatten kreves inn i 4 terminer. 
6. Tidligere vedtatte vedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn.  
7. 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.  

8. 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 % 

 
6. 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. 

 
7. Tilskuddsordninger 

5. 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. 
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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 

 
 

Formannskapet  

 
 

Kommunestyret  

 
 

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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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.  



Side 19 av 31 

 

 
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: FE-033, TI-&17 

Arkivsak: 20/13405- 3 

Administrativ 
enhet: 

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 

 
 

Formannskapet  

 
 

Kommunestyret  

 
 

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: FE-049 

Arkivsak: 20/10289- 1 

Administrativ 
enhet: 

Helse og velferd 

  Dato: 05.11.2020 

 
 

Saksframlegg 

  
 
 

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 

 
 

Formannskapet  

 
 

Kommunestyret  

 
 

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. 

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

· Nes kommune investerer selv i 30 av disse boligene til en forhåndsdefinert fastpris 
· 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


Side 24 av 31 

 

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 
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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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Skoleruta 2021-2022 og 2022-2023 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Skoleruta for Nes-skolen for skoleåret 2021-2022 og 2022-2023 vedtas. 
 
 
 
Vedlegg: 
Skoleruta 2022-23 
Skoleruta 2021-22 
 
 
Andre dokument i saken: 
Saksframlegg/innstiling til Viken Fylkesting 21.10.2020, saksnummer  2020/384 Skolerute for Viken 
fylkeskommune skoleårene 2021-2022 og 2022-2023 
 
 
Saksopplysninger: 
Opplæringsloven inneholder blant annet disse aktuelle bestemmelser:  
Jfr. §§ 2-2 og 3-2 er det skoleeier som bestemmer skoleruta for sine skoler. Det vil si at kommuner 
har en selvstendig rett til å bestemme skoleruta for skolene i kommunen.  
I følge § 13-4 i opplæringsloven skal fylkeskommunen organisere skoleskyssen i samråd med 
kommunene i sitt fylke. Opplæringslovens §§ 2-2 og 3-2 sier at opplæringen skal gis i minst 190 
skoledager for elevene. Skoleruta skal vise skoledager, ferier og tidspunkt for avvikling av 6 
planleggingsdager for lærerne.  
 
 
Viken fylkeskommune har følgende skolerute for 2021/2022:  
Skolestart: 18.08  
Høstferie: uke 40 (04.10-08.10) 
Planleggingsdag: 17.11 
Juleferie: 22.12-02.01 (siste skoledag 21.12 og første skoledag 03.01)  
Vinterferie: uke 8 (21.02-25.02) 
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Påskeferie: 09.04 – 18.04  
Fridager: 17.05, 26.05 og 06.06 
Siste skoledag: 17.06. Sommerferie frem til skolestart 17.08  
 

Planleggingsdager for barnehage, SFO og skole 

Kommunale barnehagers 
planleggingsdager 

SFO 
planleggingsdager 

Skolenes planleggingsdager 
 

· 16. og 17.08 
· 17.11 
· 03.01 
· 20.05 

 
* Private barnehager kan 
fravike disse dagene. 

Skolefritidsordningen i Nes 
har to planleggingsdager i 
løpet av skoleåret. I følge 
vedtektene bestemmer den 
enkelte skole når 
planleggingsdagene skal 
være, og skal informerer de 
foresatte i god tid om 
datoene. Datoene må legges 
til skolens planleggingsdager. 

· 12., 13., 16. og 17.08 
· 17.11 

 
Siste planleggingsdagen tas 
på kveldstid, opp til den 
enkelte skole 

Skoleruta med planleggingsdager 

Måned Antall skoledager Ferie og fridager 

August 10 Første skoledag: tirsdag 18.08 

September 22  

Oktober 16 Høstferie: uke 40 (04.10 – 8.10) 

November 21 Planleggingsdag 17.11 

Desember 15 Juleferie: f.o.m. 22.12 - t.o.m. 02.01 

Januar 21 Første skoledag: 03.01 

Februar 15 Vinterferie: uke 8 (21.02 – 25.02) 

Mars 23  

April 15 Påskeferie: 11.04 – 18.04. Første skoledag: 19.04 

Mai 20 Fridag/helgedag: 17.05, 26.05.  

Juni 12 Fridag/helgedag: 06.06. Siste skoledag 17.06 

Sum 190  

 
 
Viken fylkeskommune har følgende skolerute for 2022/2023:  
Skolestart: 17.08  
Høstferie: uke 40 (03.10 – 07.10) 
Planleggingsdag: 16.11 
Juleferie: 22.12-01.01 (siste skoledag 21.12 og første skoledag 02.01)  
Vinterferie: uke 8 (20.02 – 24.02) 
Påskeferie: 01.04 – 10.04  
Fridager: 01.05, 17.05, 18.05 og 29.05 
Siste skoledag: 16.06. 
 

Planleggingsdager for barnehage, SFO og skole 

Kommunale barnehagers 
planleggingsdager 

SFO 
planleggingsdager 

Skolenes planleggingsdager 
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· 15. og 16.08 
· 16.11 
· 02.01 
· 22.05 

 
* Private barnehager kan 
fravike disse dagene. 

Skolefritidsordningen i Nes 
har to planleggingsdager i 
løpet av skoleåret. I følge 
vedtektene bestemmer den 
enkelte skole når 
planleggingsdagene skal 
være, og skal informerer de 
foresatte i god tid om 
datoene. Datoene må legges 
til skolens planleggingsdager. 

· 11., 12., 15. og 16.08 
· 16.11 

 
Siste planleggingsdagen tas 
på kveldstid, opp til den 
enkelte skole 

Skoleruta med planleggingsdager 

Måned Antall skoledager Ferie og fridager 

August 11 Første skoledag: onsdag 17.08 

September 22  

Oktober 16 Høstferie: uke 40 (03.10 – 07.10) 

November 21 Planleggingsdag 16.11 

Desember 15 Juleferie: f.o.m. 22.12 - t.o.m. 01.01 

Januar 22 Første skoledag: 02.01 

Februar 15 Vinterferie: uke 8 (20.02 – 24.02) 

Mars 23  

April 14 Påskeferie: 01.04 – 10.04. Første skoledag: 11.04 

Mai 19 Fridag/helgedag: 01.05, 17.05, 18.05 og 29.05  

Juni 12 Siste skoledag 16.06 

Sum 190  

 
 
Skoleruta for skoleårene 2021/2022 og 2022/2023 ble vedtatt av fylkestinget i Viken fylkeskommune 
21. oktober 2020. Viken fylkeskommune har tidligere lagt inn 194 skoledager i skoleruta, det har da 
vært mulig å være fleksible på fri-/planleggingsdager. I år vedtok Fylkestinget skoleruta med 190 
skoledager og muligheten for å endre skoledager er da ikke mulig.  
 
I saksframlegget til fylkestinget vises det til blant annet at forslagene til skoleruter for 2021/2022 og 
2022-2023 ble sendt ut på høring 23. mars 2020. Det kom inn bare 29 svar på høringen. 13 av disse 
høringssvarene var positive til forslagene. 
 
I saksframlegget til fylkestinget står blant annet følgende vurdering: 
«Det er flere av innspillene i høringsrunden som har vært viktige å ta hensyn til i den endelige 
fastsettingen av nye skoleruter. Det blir stilt spørsmål ved hva den foreslåtte skoleruta innebærer av 
ekstrakostnader sammenlignet med en skolerute over 190 dager. Ekstrakostnader vil først og fremst 
komme i skoleskyssen. Kollektivselskapene er derfor spurt om å estimere disse kostnadene.  
 
Estimatet er som følger:  

· Det at kollektivselskapene bare kan ha syv ukers sommerrute, vil innebære drøyt 9 mill. per 
skoleår 

· Delt vinterferie vil ikke bety noe for Brakar og Østfold kollektivtrafikk, mens Ruter sier de 
må kjøre begge ukene uansett, så det blir ikke noe forskjell 

· Kostnader med 194 kontra 190 elevdager vil i tillegg komme på 5,6mill. per skoleår» 

 
..«Forslaget legger 190 elevdager til grunn. Det er også lagt inn en felles planleggingsdag for lærere. 
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Dette alternativet gir en besparelse i skoleskyss på opp mot 13,6 mill. kr. per skoleår. Alternativ 2 
etterkommer ikke alle fellesnemdas vedtatte prinsipper for skolerute i Viken, men har fokus på 
kostnadsreduksjon fremfor å sikre skoler som har behov for det, økt fleksibilitet for å oppfylle minste 
årstimer i fag for elevene.».. Sitat fra saksframlegget fylkestinget 21.10.20. 
 
Dersom Nes kommune velger å avvike fra skoleruta til Viken fylkeskommune, må kommunen dekke 
ekstrautgiftene ved skyss. 
 
Kommunene Lillestrøm, Aurskog Høland og Nes samarbeider om skoleruta på grunn av Skåningsrud 
skole og ressurssenter.  
 
 
Vurdering: 
Rådmannen anbefaler å følge skoleruta til Viken fylkeskommune for å unngå ekstra skyssutgifter, 
samt for å gi helhet og sammenheng i fri og feriedager for innbyggere i Nes kommune med elever i 
grunnskole og videregående opplæring.  
 
Forslaget har vært på høring hos barnehagemyndighet og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet. 
Det er ikke kommet innspill til endringer. 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at skoleruta for skoleåret 2021–2022 og 2022–2023 vedtas som foreslått. 
 
 
 
 


