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Kommunedirektøren har ordet 

Med dette fremlegges forslag til budsjett for 2022. Kommunedirektøren har i arbeidet fokusert på 

en nøktern videreføring av dagens drift. 

I de siste to årene har koronapandemien vært et nytt og sentralt fokusområde. Pandemien har 
medført at mange planlagte prosesser har blitt vesentlig forsinket. Arbeidet med kvalitetsledelse, 
revidering og etablering av overordnede styringsdokumenter, samt revidering av kommunens 
prosedyrer har fortsatt stort fokus. 

Det er all grunn til å gi honnør til både ansatte i kommunen og nesbuen for måten vi har endret 
oss og tilpasset oss under pandemien. 

Nes kommune er en synlig landbrukskommune i en attraktiv region med gode forutsetninger for å 
sikre et godt tjenestetilbud og fremtidig vekst i kommunen. Vi vil arbeide for å legge til rette for at 
den enkelte og Nes-samfunnet sikres god velferd, verdiskapning og bærekraftig utvikling. 

Kommunedirektøren har lagt opp til at kommunens drift, isolert sett, skal gi et budsjettoverskudd 
på 18 mill. kr. Dette er et overskudd som fremstår som lavt, samtidig har det i arbeidet med 
forslaget til budsjett vært viktig både å fokusere på videreføring av driften og særlig ivaretakelse 
av viktige forebyggende funksjoner som fremstår som særlig viktige på grunn av pandemien.  

Det er grunn til allerede nå å peke på utfordringsbildet i økonomiplanperioden. Økte 
driftskostnader gjør at vi må bruke 2022 som et år der vi arbeider videre med effektivisering av 
kommunens tjenester. 

Nes kommune skal legge til rette for at befolkningen tar ansvar for egen helse og gir nødvendig 
hjelp ved behov. Vi skal fokusere på bærekraftig folkehelse og gode kostnadseffektive tjenester 
gjennom tidlig innsats og ressursmobilisering. Kommunedirektøren vil fokusere på 
oppgaveløsning på tvers mellom kommunalområdene, mestring, samhandling og kvalitetsledelse 
gjennom 2022. Dette for løpende å forbedre tjenestene våre og å identifisere og hente ut øvrig 
nødvendig handlingsrom.  

I 2022 skal revidert kommuneplan for Nes vedtas. Etter dette skal det påbegynnes et arbeid med 

helhetlig mestringsstrategi. 

NESte skritt – #sammen om kontinuerlig forbedring representerer en tilnærming for å oppnå 
effektiv ressursbruk tilpasset kommunens rammebetingelser. #Sammen peker på at skal vi lykkes 
må flere parter bidra – ansatte, tillitsvalgte, folkevalgte, frivilligheten og innbyggerne.  

Nes kommune består av mange dedikerte ansatte som hver dag, døgnet rundt, leverer gode 
tjenester. Det skal vi fortsette å gjøre og arbeide for å videreutvikle også inn i fremtiden. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jon Sverre Bråthen 
Kommunedirektør 
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Om Nes kommune 

Nes kommune er en stor leverandør av tjenester til innbyggerne. Samfunnsoppdraget er nedfelt i de 
ulike lovpålagte oppgavene, samt i kommunens egne planer for utviklingen av Nes-samfunnet. I den 
forbindelse er kommuneplanen og handlingsprogrammet med årsbudsjett og økonomiplan sentrale 
planer. 

Nes er en middels stor kommune som har hatt jevn vekst i folketallet de siste årene. Per 1. januar 
2020 var det 23.092 innbyggere i Nes kommune. Dette økte til 23.422 per 1. januar 2021. Dette 
utgjør en vekst på 1,4 % siste 12 mnd. Per 30. juni i år er det til sammen 23.627 nesbuer. 

Nes er med sine 640 kvadratkilometer areal en særpreget landbrukskommune med over 800 
gårdsbruk, og er en av landets største kornkommuner. Tettstedet Årnes er kommunesenter og 
kjennetegnes som en «stasjonsby» beliggende langs Kongsvingerbanen. Bosettingsmønsteret er 
preget av spredt bebyggelse med flere mindre tettsteder. Om lag 20 % av befolkningen bor i 
kommunesenteret.  
 
Nes sine særegenheter – som elvemøtet mellom Glomma og Vorma, det bølgende 
kulturlandskapet og kulturhistorien, blandet med kjennetegn som tilgangen til natur og friluft, det 
rike kulturlivet og idrettstilbudet, mye frivillig arbeid og god dugnadsånd – er med på å danne 
kommunens identitet. Næringsstrukturen preges av primærnæringene, offentlig virksomhet og 
servicenæringer. Nesten halvparten av arbeidsplassene i kommunen er innenfor offentlig 
administrasjon, undervisning og helse- og omsorgstjenester. Nes er en typisk pendlerkommune, 
der de fleste pendler til Oslo, og dernest til Gardermoen-området. 
 

Organisering - slik jobber vi 

Nes kommune har et omfattende samfunnsoppdrag, og en viktig rolle som samfunnsutvikler. 
Kommunen er et myndighetsorgan som på flere forvaltningsområder fatter vedtak og fører kontroll. 
Kommunen styres av politikerne med ordføreren i spissen og administrasjonen ledes av rådmannen. 

Administrativ struktur 
Nes kommune er organisert i fem kommunalområder som følger:  

• Helse og velferd 

• Kultur og mangfold 

• Oppvekst og utdanning 

• Samfunn og miljø 

• Administrasjon og styring 

Foruten kommunedirektøren, består kommunens overordnede ledergruppe av fire 
kommunalsjefer, kommuneoverlege, kommunikasjonssjef og økonomisjef. Kommunalsjefene har 
resultatansvar for samlet tjenesteproduksjon i kommunalområdene. 

 
Selskaper 
Aksjeselskap og kommunale foretak 

Nes kommune har tre heleide aksjeselskap og ett kommunalt foretak. 

Kanmer AS ble stiftet 30. november 2001. Selskapets formål er å drive individuell utvikling og 
sysselsetting med mennesket i sentrum. Selskapet er kvalitetssikret med NAVs kravspesifikasjon, 
og med tilgang til alle virkemidler som NAV har. Selskapets generalforsamling er identisk med 
Nes kommunes formannskap. 
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GreenLab Nes AS ble stiftet 1. juli 2021. Selskapets formål er å etablere og utvikle en sirkulær 
industriell symbiosepark på Esval i Nes kommune, og annen virksomhet i naturlig forbindelse 
med dette.  

Nes Kulturhus AS ble stiftet 5. oktober 1999. Selskapets formål er å eie og drive utleie av 
kulturhus i Nes kommune. Selskapets generalforsamling er identisk med Nes kommunes 
formannskap. 

Esval Miljøpark KF ble opprettet som et kommunalt foretak (KF) 1. januar 2012. Esval begynte 
som et avfallsdeponi i 1972. De har i dag et moderne avfallsanlegg med formål å drive 
avfallsrelatert virksomhet, deponering og gjenvinning på en slik måte at det gir samfunnsmessige 
og miljøriktige løsninger for innbyggerne i Nes kommune, industrien og andre avfallsbesittere. 

Kommunen har i tillegg en 15 % eierandel i Nes Miljøpark AS. Selskapets hovedaksjonærer er 
AF Gruppen og Gunnar Holth Grusforretning AS. Miljøparken tar imot forurenset masse og renser 
de på en miljømessig forsvarlig måte. Nes Miljøpark AS er det første anlegget for gjenvinning av 
forurenset masse på Østlandet.  

Interkommunale selskaper og samarbeid 

Regionen på Øvre Romerike bestående av kommunene Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, 
Gjerdrum og Ullensaker er preget av sterk vekst. Dette fordrer et tett samarbeid på tvers av 
kommunene for å gi gode og effektive tjenester for innbyggerne. 

Øvre Romerike Utvikling (ØRU), har siden det ble opprettet i 1987 vært et felles samarbeidsorgan 
og regionråd etter kommuneloven § 27 om interkommunalt samarbeid. Fra 1.1.2019 endret ØRU 
formelt navn til Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP) og intensjonen er å 
videreutvikle samarbeidet innenfor flere områder og prosjekter og bygge merkevaren 
"Gardermoregionen". 

Gardermoregionen ledes av et politisk styre bestående av kommunenes ordførere. I tillegg er det 
organisert et rådmannsutvalg og ulike fagnettverk. Det er utarbeidet strategier for samarbeid 
innenfor interessepolitikk, næringsutvikling, tjenestesamarbeid og administrativt samarbeid, samt 
felles IKT- strategier. 

Nes kommune er tilknyttet følgende interkommunale selskaper og samarbeidsavtaler: 

Interkommunale selskaper (IKS) 

• Romerike Revisjon IKS 

• Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS) 

• Øvre Romerike Brann og redning IKS (ØRB) 

• Romerike Krisesenter IKS 
 

Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27) 

• Digitale Gardermoen IS (DGI) 

• Skåningsrud skole og ressurssenter  

• Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP) 

Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes) 

• Voksenopplæring (Ullensaker) 

• Barnevernsvakt (Lørenskog) 

• Miljørettet helsevern (Nannestad) 

• Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid - ØRIK (Ullensaker) 

• Interkommunalt byggetilsyn (Ullensaker) 

• Vannområde Øyeren (Nes) 

• Særnamsfunksjon (innfordring av kommunale krav) (Eidsvoll) – fra 01.01.21 

• Personvernombud for Nes, Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad (Nes) – fra 15.04.21. 
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Kommunens plan- og styringssystem 

Kommunens plan- og styringssystem skal sikre at alle våre virksomheter arbeider mot samme 
mål, og at kommunen kan etterprøve det som er utført. Gjennom plan- og styringssystemet skal 
kommuneplanens samfunnsdel realiseres. Med utgangspunkt i vedtatt visjon, mål og strategier 
utarbeides et fireårig handlingsprogram med budsjett og økonomiplan.  

Plan- og bygningsloven (pbl) § 11-1 sier at alle kommuner skal ha en kommuneplan. 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal ivareta både 
kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, og den skal revideres hvert fjerde år. 
Pbl § 11-1 setter krav om at samfunnsdelen skal ha en kortsiktig handlingsdel med en tidsramme 
på fire år og som revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i 
handlingsdelen. 
 

Modell av plan- og styringssystemet: 

 

Hva handlingsprogrammet inneholder 
Dette er kommuneplanens kortsiktige handlingsdel (handlingsprogram) for perioden 2022-2025. 
Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 inngår i handlingsprogrammet. 

Handlingsprogrammet med budsjett og økonomiplan viser kommunens prioriteringer og hva 
kommunen skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettår. Det angir ressursfordeling og 
konkretiserer periodemål som skal følge opp satsingsområdene og overordnede mål i 
kommuneplanen. 

Formålet med handlingsprogrammet er å vise: 

• Utviklingstrekk, status og rammebetingelser for kommunen 

• Hvordan kommuneplanen skal følges opp. 

• Prioriteringer og ressursfordeling (samordnet med økonomiplan) 

• Utfordringer de neste fire år 
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Rammebetingelser 

Vi skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale 
helseforskjeller. Befolkningsutviklingen fremover, og særlig forventet sterk vekst i de eldste 
aldersgruppene, gir grunn til å forvente økt etterspørsel etter tjenester. Med Nes kommunes 
inntektsgrunnlag vil dette kreve strenge prioriteringer. En god og forutsigbar kommuneøkonomi er 
viktig for at vi skal kunne ivareta våre oppgaver. 

Statlige rammebetingelser 
Som beskrevet i Statsbudsjettet 2022 og Nasjonalbudsjettet 2022 ligger det an til at 
skatteinngangen til kommuner og fylkeskommuner i 2021 blir vesentlig bedre enn hva som 
var anslått i vedtak av kommuneopplegget i inneværende års statsbudsjett. Selv om 
prisene på strøm og innsatsfaktorene i bygge- og anleggsbransjen har steget langt sterkere 
enn det som var forutsatt i kommunebudsjettene i år, vil veksten i skatteinntektene ut over 
de opprinnelige budsjettforutsetningene mer enn oppveie dette, kommunesektoren sett 
under ett.   

Kommunesektorens skatteinntekter i 2021 ser nå ut til å bli 5,9 mrd. kr høyere enn forventet. I 
hovedsak skyldes dette høyere lønns- og sysselsettingsvekst i 2021 og høyere mottatte utbytter i 
2020 enn tidligere anslått. Dette vil gi en betydelig engangsinntekt mot slutten av året, og 
kommunenes driftsresultater for 2021 vil bli påvirket av denne veksten. Pris- og kostnadsveksten 
for 2021 er på bakgrunn av ovennevnte forhold oppjustert fra 2,7 % til 3,3 %. Oppjusteringen av 
kostnadsveksten trekker isolert sett inntektsveksten i 2021 ned med 2,4 mrd. kr.  

Selv om den økonomiske situasjonen for kommunesektoren i 2021 ser bra ut, vil kommunene få 
en presset driftssituasjon i 2022. I Statsbudsjettet er det lagt opp til en vekst i frie inntekter på 2 
mrd. kr. Dette er helt i nedre sjiktet av det som ble signalisert i Kommuneproposisjonen. 

Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige 
skatteytere som tilfaller kommunene. Skatteinntektene (inkl. eiendomsskatt) skal utgjøre ca. 40 % 
av kommunenes samlede inntekter. På grunn av gode vekstutsikter er det i 2022 ventet relativt 
høy vekst i skattegrunnlaget (1,4 % sysselsettingsvekst og 3 % lønnsvekst). I Statsbudsjettet er 
det derfor foreslått å redusere skatteøren med 1,2 prosentpoeng til 10,95 %. 
 

Nærmere om enkelte saker og satsinger i Statsbudsjettet:  

• Barnevernsreformen gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Som kompensasjon 
for det økte ansvaret økes rammetilskuddet med totalt 1,31 mrd. kr i 2022. Halvparten 
fordeles etter delkostnadsnøkkel for barnevern og halvparten fordeles særskilt. Videre har 
rammetilskuddet økt med 52,5 mill. kr jf. nye krav om relevant utdanning. Tidligere 
øremerket tilskudd til stillinger i barnevernet er også innlemmet i rammetilskuddet som 
har økt med 841 mill. kr. Samlet vekst utgjør dermed drøye 2,2 mrd. kr. 

• Barnehage: De frie inntektene øker med 100 mill. kr som skal bidra til målet om at 50 % 
av bemanningen i barnehage skal være barnehagelærere. Ifølge KS bidrar dette til en 
ytterligere underfinansiering av de lovpålagte bemanningsnormene i barnehage som 
tidligere er beregnet til 930 mill. kr. 

• Ressurskrevende tjenester: Innslagspunktet for toppfinansieringsordningen økes med 
50.000 kr ut over lønnsjustering. Med dette økes kommunenes finansielle ansvar for 
kostnadsveksten til ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester ytterligere. 

• Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.-4. trinn – helårseffekt av endring i 2021 

• Private barnehager: Det er foreslått endringer i kapitaltilskuddet og reduksjon i 
pensjonspåslaget fra 13 % til 11 %. Ansvaret for å føre økonomisk tilsyn overføres til det 
nyopprettede nasjonale tilsynsorganet i Utdanningsdirektoratet fra 1.1.2022. 

• Det innføres en ekstra skoletime i naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. 

• Basistilskudd til fastleger: helårseffekt av økning i 2021 og ny økning i 2022. Omfanget av 
tilleggsfinansiering fra kommunene ut over det som er kompensert i kommunerammene 
for å sikre allmennlegetjenester til innbyggerne har steget hvert år fram til 2020 (siste 
undersøkelse) og lå da på nær 600 millioner kroner ifølge KS. 
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• Rusreformen: opprettelse av rådgivende enheter i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 

• Barnekoordinator: Lovfestet rett med ikrafttredelse 1. august 2022 (100 mill. kr.) 

 

Den kommunale deflatoren for 2022 er anslått til 2,5 %, hvorav lønnsveksten som utgjør knappe 
2/3 av deflatoren, er beregnet til 3,2 %. Enkelte kostnadselementer er ikke inkludert i deflatoren: 
rentekostnader, demografikostnader og eventuelle pensjonskostnader som er høyere/lavere enn 
deflatorjusteringen. Disse kostnadene må derfor trekkes fra veksten i frie inntekter.  
 
Korona-pandemien 
Regjeringen har vært tydelig på at kommunesektoren skal kompenseres før økte utgifter og tapte 
inntekter knyttet til pandemien. Det har vært rimelig samsvar mellom økonomiske konsekvenser 
og kompenserende tiltak i 2020 og 1. halvår 2021, selv om det for noen kommuner har vært 
ekstra utfordringer. Skjønnsmidler har blitt benyttet til å avhjelpe dette. Arbeidsgruppen mellom 
Staten og KS har fått forlenget sitt mandat til 1. april 2022. Arbeidsgruppen skal da gi anslag for 
økonomiske konsekvenser for hele 2021.  
 
Demografikostnader 
Den anslåtte veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med kommunesektorens merutgifter 
som følge av den demografiske utviklingen. Teknisk beregningsutvalg (TBU) har anslått at 
befolkningsutviklingen gir kommunene en merutgift på 1,2 mrd. kr i 2022, hvorav 0,9 mrd. må 
finansieres innenfor veksten i frie inntekter. De anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva det vil 
koste å opprettholde tjenestetilbudet iblant annet skole, barnehage og omsorgstjenestene med 
uendret standard og produktivitet i tjenestene.  
 
Pensjonskostnader 
I flere år har vi hatt en vekst i kommunesektorens pensjonspremier som følge av blant annet høy 
lønnsvekst, lavt rentenivå og behovet for å styrke soliditeten i selskapene. I 2020 ble imidlertid 
pensjonspremiene betydelig reduserte. Disse er nå på vei opp igjen, og i 2021 ble 
reguleringspremiene vesentlig høyere enn beregnet. Bakgrunnen for dette er at årslønnsveksten i 
2021 blir høyere enn anslått, et nytt reguleringsprinsipp fra 1.5.2021 er vedtatt i Stortinget, og det 
ble gitt kompensasjon for verditap i pensjonene fra 1.5.2020. I kommuneproposisjonen for 2022 
ble det anslått en vekst i kommunesektorens samlede pensjonskostnader på om lag 0,6 mrd. kr. 
Anslagene var beheftet med betydelig usikkerhet, og i Statsbudsjettet er dette redusert til 0,4 
mrd. kr. Disse anslagene er fortsatt usikre. 
 
Usikkerheten i anslagene kommer som en følge av endret reguleringsmetode for løpende 
pensjoner i 2021, størrelsen på frigjorte premiereserver som følge av ny offentlig tjenestepensjon, 
og nye regler for samordning av ytelsene fra tjenestepensjonen med ytelsene fra folketrygden. Til 
sammen 23 mrd. kr er tilbakeført til kommunenes premiefond som følge av frigjøringen av 
premiereserver i 2021. 
 
Økonomisk handlingsrom 
Veksten i frie inntekter kommer ikke helt uten bindinger. Særskilte satsinger innenfor barnehage 
og psykisk helse for barn og unge reduserer handlingsrommet med 0,2 mrd. kr. Veksten i frie 
inntekter må også ses i sammenheng med demografikostnader og merutgifter knyttet til pensjon.  

Samlet kan endringene i det økonomiske handlingsrommet til norske kommuner/fylkeskommuner 
i 2022 oppsummeres som følger: 

• Vekst i frie inntekter:     2,0 mrd. kr 

• Demografikostnader:  - 0,9 mrd. kr 

• Pensjonskostnader: - 0,4 mrd. kr 

• Særskilte satsninger:  - 0,2 mrd. kr 

• Handlingsrom:         0,5 mrd. kr (hvorav 465 mill. kr gjelder kommunene) 
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Effektivisering 
Handlingsrommet er svært lite neste år. Kommunene må i egne budsjettprosesser ta sikte på å 
legge opp til et godt driftsresultat, samtidig som det fokuseres på å bygge buffere (fond). 
Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå, og egenfinansieringsgraden bør være så høy 
som mulig. 

Selv om handlingsrommet så vidt øker, er det således fortsatt nødvendig å prioritere å sikre en 
god ressursbruk. Omstillings- og effektiviseringstiltak som kan frigjøre midler for å styrke 
handlingsrommet ytterligere ut over veksten i de frie inntektene vil derfor være viktig. 
 
Rammebetingelser for Nes kommune 
Nes kommune har lave frie disponible inntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet. Etter 
inntektsutjevningen utgjorde inntektene i 2020 94,5 % av landsgjennomsnittet, før utjevning 
utgjorde inntektene 82,7 %. Uavhengig av kommunens egen skatteinngang, er det veksten i 
kommunesektorens frie inntekter samlet som bør legges til grunn i kommunens budsjettering av 
frie inntekter. 

Befolkningsutviklingen vil ha stor betydning for hvilke frie inntekter vi kan påregne de nærmeste 
årene. Med de skisserte befolkningsframskrivinger vil vi kunne påregne at kommunens frie 
inntekter vil ha en realvekst i årene fremover, men med vekst særlig i de eldste aldersgruppene, 
er det usikkert om veksten vil være tilstrekkelig for å finansiere det økte tjenestebehovet dette 
antas å ville utløse. 

Kommunedirektøren legger SSBs hovedalternativ (MMMM) for befolkningsvekst til grunn ved 
beregning av anslag på skatt og rammetilskudd i handlingsprogramperioden. For beregning av de 
frie inntektene har vi benyttet prognosemodellen til KS som er oppdatert i samsvar med 
regjeringens forutsetninger i Statsbudsjettet for 2022. Prognosemodellens anslag ligger noe 
høyere enn regjeringens anslag i grønt hefte, da befolkningsveksten i Nes er høyere enn 
landsgjennomsnittet. 

Økonomiske måltall 
Ifølge kommunelovens § 14-2, bokstav c, skal kommunestyret fastsette 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 benyttes som en del av 
beslutningsgrunnlaget i økonomiplan og årsbudsjett, og de skal være en lokal handlingsregel for 
økonomiforvaltningen. Måltallene skal være realistiske og mulige å oppnå, men er ikke 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. Således er det kommunestyret selv 
som skal fastsette måltallene. Følgende måltall er vedtatt i Nes kommune:  
 
• Netto driftsresultat i % av brutto inntekter:   Minimum     1,75 % 
• Disposisjonsfond i % av brutto inntekter:    Minimum  10,00 %  
• Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter:   Maksimum    70,00 % 
• Egenkapitalfinansiering av investeringer:   Minimum  10,00 % 
 
Med bakgrunn i tidligere diskusjoner i kommunestyret og formannskapet, vil ikke 
kommunedirektøren foreslå endringer i måltallene. På sikt bør det likevel vurderes en revisjon av 
måltallene da enkelte av dem ikke anses realiserbare i overskuelig framtid. Måltallene må også 
ses opp mot behovet for å bygge buffere og dermed skape et bedre økonomisk handlingsrom.  
 
I foreliggende økonomiplan vises følgende måloppnåelse: 

  MÅL 2022 2023 2024 2025 

A Overskudd 1,75% Nei Nei Nei Nei 

B Disposisjonsfond 10% Ja Ja Nei? Nei? 

C Gjeldsgrad 70% Nei Nei Nei Nei 

D Egenkapitalfinansiering 10% Ja Ja Ja Ja 
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Kommunedirektøren har i sitt forslag til budsjett og økonomiplan lagt inn 10 % 
egenkapitalfinansiering av investeringer i varige driftsmidler utenfor selvkostområde i hele 
perioden. Dette vil, dersom netto driftsresultat ikke bedrer seg, føre til en kraftig reduksjon av 
disposisjonsfondene våre. Det bør derfor vurderes om det skal være en prioriteringsrekkefølge på 
handlingsreglene. Et eksempel kan være at egenkapitalfinansiering av investeringer ikke skal 
medføre at disposisjonsfondene våre samlet sett faller under 10 %, altså at punkt B gis forrang 
for punkt D. 
 
Inntektsforutsetninger  
Dersom den særskilte koronakompensasjonen holdes utenom, anslås det i 2022 en nominell 
vekst i kommunens frie inntekter på om lag 3,1 % eller 41,5 mill. kr sammenlignet med revidert 
inntektsanslag for 2021. Dette inkluderer befolkningsvekst, lønns- og prisvekst og endringer i 
innbyggertilskuddet. Prognosen viser at Nes kommune vil få 1,364 mrd. kr i skatt og 
rammetilskudd i 2022. Skatteinntektene er beregnet til å utgjøre om lag 84,4 % av 
landsgjennomsnittet. Etter inntektsutjevningen kommer vi opp på 94,6 %. I tillegg til de frie 
inntektene kommer blant annet øremerkede statstilskudd, gebyrer/brukerbetalinger og 
eiendomsskatt. 
 
Eiendomsskatt  
Siste alminnelig taksering av alle eiendommer i Nes kommune var i 2009. Etter 
eiendomsskatteloven § 8A-3 (2) skal omtaksering (alminnelig taksering) skje hvert 10 år. 
Kommunestyret vedtok 16. mars 2021 en ny alminnelig taksering, med bruk av skatteetatens 
formuesgrunnlag, jf. esktl. § 8 C-1. Fritidsboliger, landbruk (våningshus), næringseiendommer og 
kraftnett omfattes ikke av skatteetatens formuesverdi og må kommunalt takseres. Tilsvarende 
gjelder enkelte boliger der skatteetatene av ulike årsaker ikke har et formuesgrunnlag. Denne 
prosessen er godt i gang og formuesgrunnlagene fra skatteetaten blir lest inn i november 

Etter eiendomsskatteloven § 10 skal kommunestyret vedta eiendomsskatten for det kommende 
skatteåret i forbindelse med budsjettforhandlingene. Kommuneloven antas likevel ikke å være til 
hinder for at kommunestyret i budsjettåret av eget tiltak kan foreta justeringer i vedtatt budsjett.  
 
Da den alminnelige takseringen ikke er ferdig er det høyst usikkert om det må gjøres justeringer 
på promille eller bunnfradrag for skatteåret 2022. Dette må i så fall legges fram for 
kommunestyret tidlig i skatteåret 2022 da eiendomsskatten jf. esktl. § 14 må være utskrevet 
innen 1. mars i skatteåret.  
 
I det foreliggende budsjettforslaget gjelder dermed følgende: 

a) Eiendomsskatten for alle faste eiendommer i Nes kommune skrives ut med 3 promille av 

takst, med unntak av boliger og fritidsboliger. 

b) For boliger og fritidsboliger, som er omfattet av obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %, 

skrives eiendomsskatten ut med 4 promille av takst.  

c) Bunnfradraget utgjør til 200.000 kr per selvstendig boenhet som tidligere. 

Når formuesgrunnlagene er hentet inn, og nødvendige beregninger er gjennomført, kan det vise 
seg at ovennevnte satser gir en samlet inntekt for kommunen som viser et vesentlig avvik fra 
inntektsprognosene, og da trolig i positiv retning - altså at eiendomsskatten blir for høy. Det vil 
derfor legges fram en egen sak til behandling tidlig i januar som stadfester, eller foreslår 
endringer, både i vedtatte skattesatser og i bunnfradraget. 

Det er i prognosene lagt inn en vekst på knappe 10 % også i 2022, dels på grunn av prisvekst og 
nye skatteobjekter, og dels på grunn av retaksering. Prognosene er usikre, så beløpet er lagt inn 
uten endringer ut over i perioden.  
 
Deflator, pris og lønnsvekst 
I budsjettet settes det av en lønnsreserve som skal dekke alle kostnader knyttet til lønnsoppgjør 
og lønnsglidning. Det er i 2022 er det forventet en årslønnsvekst på 3,2 % hvorav overhenget er 
beregnet til 1,9 %. For 2022 er det satt av en lønnsreserve på 41,7 mill. kr. inkl. sosiale utgifter. 
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Det er viktig å være oppmerksom på at dette tallet også inkluderer neste års effekt av årets 
lønnsoppgjør, da lønnsoppgjøret for 2021 fortsatt ikke fullt ut er effektuert. Lønnsreserven ligger 
på Fellesposter, og vil fordeles ut til den enkelte virksomhet når resultatet av lønnsoppgjøret er 
effektuert. Blir lønnsveksten høyere, må dette dekkes innenfor rammene til den enkelte 
virksomhet.  

Pensjonskostnader 
KLP beregner et positivt premieavvik på omkring 31,2 mill. kr i 2022. Akkumulert premieavvik vil 
ved utgangen av 2021 utgjøre 90 mill. kr. i KLP. Det amortiserte avviket som skal regnskapsføres 
utgjør 19,3 mill. kr i 2022, og vil øke utover i planperioden. Netto premieavvik er foreslått avsatt til 
disposisjonsfond for alle år i perioden. Det er dette fondet som benyttes til å betale det 
amortiserte premieavviket slik at dette ikke blir en reell belastning for driftsregnskapet i senere år. 

Pensjonspremiene vil vise en liten reduksjon i 2022, men vil øke med 3 prosentpoeng fra 2023 og 
vil ligge der ut perioden. I budsjettet er satsen for 2022 (arbeidsgivers andel) satt til 15,6 % i KLP 
og 9,14 % i SPK.  

Særskilt om bruk av premiefond 
I februar i år fikk Nes kommune tilbakeført til sammen 76,7 mill. kr. til sitt premiefond pga. 
reduserte avsetningskrav til fremtidig pensjon. Disse midlene kan bare benyttes til å betale 
fremtidig pensjonspremie. Bruk av premiefond til å betale pensjonspremie vil føre til et lavere 
premieavvik (inntekt), men vil samtidig gi oss lavere amortiseringskostnader påfølgende år. 
Innestående midler på premiefondet kan brukes til å stabilisere premieinnbetalingene ved 
forventede premieøkninger kommende år. I sitt økonomiske opplegg for kommunene, legger 
staten til grunn at de tilbakeførte midlene skal benyttes over en periode på 7 år. 

På grunn av den kraftige økningen reguleringspremien i 2021, ble det i forbindelse med 
behandlingen av 2. tertialrapporten besluttet å benytte 1/7 av de tilbakeførte midlene i år. Per 
dato utgjør premiefondet vårt i KLP 66,4 mill. kr. 

Nes kommunes premiefond blir hvert år tilført kommunens andel av KLPs overskudd. I 2021 
utgjorde dette nær 7,6 mill. kr. Avkastningen i KLP i 2020 utgjorde 4,2%. Kommunen opptjener 
samme avkastning på innestående midler i premiefondet vårt. De siste årene har denne 
avkastningen vært bedre enn det vi har hatt på ordinære plasseringer i bank/fond. Kommunene 
kan velge å disponere disse midlene på ulik måte. Noen kommuner har lukket ordning, andre har 
åpen ordning. I Nes har det vært fast praksis å benytte premiefondet til betaling av 
reguleringspremien (delvis åpen ordning.) De tilbakeførte pensjonsmidlene er lukket hvilket 
innebærer at kommunen aktivt må melde fra om bruk av disse. 

Det foreslås at den ordinære delen av premiefondet (avkastning/overskudd) benyttes som 
normalt, dvs. til å betale reguleringspremien. De tilbakeførte midlene foreslås benyttet til å 
stabilisere pensjonspremiene på 2022-nivå i årene fremover – begrenset oppad til 1/7 av 
opprinnelig beløp per år. Det foreslås videre at kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 
midlene i tråd med disse føringene.  

Korona 
Det er ikke budsjettert med særskilte koronamidler i 2022, verken på utgifts- eller inntektssiden. 
Dersom kommunesektoren generelt, og Nes kommune spesielt, får økte utgifter eller tapte 
inntekter på bakgrunn av pandemien, legger vi til grunn at dette vil bli kompensert slik 
myndighetene tidligere har lovet. Skjer ikke dette, må disse kostnadene håndteres innenfor 
kommunens egne budsjettrammer.  

Det har ikke kommet signaler om statlige koronamidler neste år. 
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Økonomisk status  
 
Driftsresultat 
Overskuddet etter at renter og avdrag er betalt, er kommunens netto driftsresultat. Netto 
driftsresultat er et mål på kommunens økonomiske handlefrihet og er de midlene kommunen kan 
benytte som egenkapital til investeringer, fondsavsetninger og til fremtidige driftsutgifter. Teknisk 
beregningsutvalg (TBU) anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 %, mens statsforvalterens 
anbefaling er 3 %. En sunn kommuneøkonomi forutsetter et netto driftsresultat som over tid ligger 
på minimum 1,75 %. Dette vil være med på å sikre et godt økonomisk handlingsrom for 
framtiden. For 2022 er det budsjettert med et netto driftsresultat før avsetninger på 0,5 % eller 9,2 
mill. kr. Overskuddet i normal driftsramme (ikke inkludert premieavvik eller tiltak som 
fondsfinansieres) utgjør 18 mill. kr eller 1 %.  

Netto driftsresultat viser en liten økning i planperioden, men holdes premieavvik utenfor, 
balanserer driftsresultatet rundt null. Målsetningen er på 1,75 %. Dette innebærer at driften ligger 
om lag 30 mill. kr for høyt. Således er det behov for ytterligere effektivisering og innstramminger i 
årene framover. Det er verdt å merke seg at rentenivået fortsatt er forholdsvis lavt. En økning på 
bare ett prosentpoeng utover dagens estimerte rentebane innebærer en merutgift på 12 mill. kr 
per år. Det er derfor nødvendig med en stram økonomistyring i hele planperioden. 
 
Gjeldsbelastning 
Gjeldsnivået er et sentralt og viktig moment for å vurdere om kommunen har et godt økonomisk 
handlingsrom. En gjeldsbelastning som overstiger 75 % av driftsinntektene, uten at kommunen 
samtidig har høye reserver i form av disposisjonsfond, er tegn på en kommune med begrenset 
handlingsrom. Gjennomsnittlig gjeldsnivå i norske kommuner var i 2020 på 87,4 % 

Lånegjelden i Nes kommune var på 72,7 % i 2020. Dette er langt under landsgjennomsnittet, men 
likevel høyrere enn 70 % som er kommunens fastsatte handlingsregel. I gjeldende 
handlingsprogram fremkommer at lånegjelden vil øke betraktelig de neste årene med flere 
investeringer i blant annet nye skoler, tilrettelagte boliger, opprustning av det kommunale 
vegnettet samt utbedring og sanering avløpsnettet og vannforsyningsnettet. 

Ved utgangen av 2021 vil lånegjelden til investeringer utgjøre 1,4 mrd. kr. Dette utgjør en netto 
økning på 65 mill. kr etter låneopptak på 126,4 mill. kr i 2021. Ved utgangen av planperioden vil 
lånegjelden utgjøre om lag 1,9 mrd. kr, og utgiftene til renter og avdrag vil være 55,4 mill. kr 
høyere i 2025 enn i 2021. Gjeldsbelastningen vil også bli betydelig høyere enn kommunens 
målsetning på maks 70 % av driftsinntektene, og vil anslagsvis ligge i overkant av 90 % i 2025. 
(ikke inkl. startlån og finansiell leasing av Neskollen). Det er i planperioden lagt inn 10 % 
egenkapitalfinansiering av investeringene, noe som samlet sett utgjør om lag 78 mill. kr. Disse 
midlene må hentes fra driftsfondet vårt og overføres til investeringsregnskapet. Inntekt fra evt. 
salg av anleggsmidler kan benyttes som egenkapital, og vil kunne redusere belastningen på 
driftsfond.  

For øvrig nevnes at følgende forutsetninger er lagt til grunn for budsjettering av renter og avdrag 
for alle nye lån i økonomiplanperioden: 

• Avdragstid 30 år 

• Flytende rente, 3 mnd. Nibor (med 50 pkt. påslag) 

• Halvårlig avdrag, låneopptak skjer i august hvert år. 

Kommunens lån til investeringsformål er i all hovedsak plassert i Kommunalbanken og KLP. 
Kommunen kan oppnå lavere rente ved sertifikat- eller obligasjonslån med varighet under 1 år. 
Foruten at dette krever kontinuerlig oppfølging, gir det kommunen en betydelig 
refinansieringsrisiko. Dette anses derfor ikke som aktuelt på nåværende tidspunkt og med 
dagens likviditetsstatus og ressurssituasjon for øvrig.  

Kapitalutgifter 
Netto finans- og avdragsutgifter viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til 
tilbakebetaling av lån. Rente- og avdragsbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, 
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for eksempel andelen fremmedkapital (lån), nedbetalingstid o.l. Det tas bare hensyn til 
transaksjoner i driftsregnskapet. I netto finans omfattes renteutgifter/-inntekter og tap/gevinst på 
finansielle plasseringer. 

Kommunens netto finans og avdragsutgifter utgjorde 67,7 mill. kr i 2020, 4 % av brutto 
driftsinntekter, noe som er 0,3 prosentpoeng lavere enn for kommunegruppe 9. Økte 
investeringer i planperioden tilsier at en stadig større andel av driftsinntektene vil bli bundet opp til 
tilbakebetaling av lån. Dette gjør oss sårbare for svingninger i rentemarkedene.  

Netto finansutgifter, inkludert lånebehov til fremtidige investeringer, beløper seg til 132,9 mill. kr 
ved utgangen av planperioden. Kapitalkostnadene vil da utgjøre over 7 % av brutto driftsinntekter 
slik markedsrentene per i dag er forventet å utvikle seg de nærmeste årene. 

Den gjennomsnittlige rentesatsen på kommunens låneportefølje til investeringer er hittil i år på 
1,2 %. Det er forventet at denne vil stige gradvis gjennom perioden til 2,5 % i 2024 og 2025. 
Skulle rentene imidlertid økes/parallellforskyves med 1 % (100 bp) ut over dagens rentekurve, vil 
dette i planperioden tilsi ca. 50 mill. kr i merutgifter på økonomiplanens låneportefølje. Deler av 
renterisikoen ligger imidlertid på selvkostområdene som utgjør drøye 20 % av låneporteføljen, og 
vil finansieres av abonnentene gjennom årsgebyrene. Per dato har kommunen 18 mill. kr i 
finansreguleringsfond til dekning av uventede svingninger i rentemarkedet. 

Egenkapital 
Kommunen har som mål at disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av driftsinntektene. I 
2020 utgjorde disse 14,5 %. Per oktober 2021 har kommunen 244,3 mill. kr på disposisjonsfond 
hvorav det ordinære driftsfondet utgjør 138,3 mill. kr. I vurderingen av størrelsen på 
disposisjonsfond, må det ses hen til hvilket akkumulert premieavvik kommunen har opparbeidet 
og som skal belastes regnskapet de nærmeste årene. Har kommunen tilstrekkelige 
disposisjonsfond, kan bruken av disse inntektsføres i takt med utgiftsføring av premieavviket. 
Dermed unngås det at premieavvikene blir en reell belastning for kommunens økonomi. 
Pensjonsreguleringsfondet som skal dekke amortiseringskostnadene knyttet til premieavvik utgjør 
per 2. tertial 74,5 mill. kr, og dette er tilstrekkelig til å foreta amortisering (avskriving) av 
premieavviket over ett år. Akkumulert premieavvik ved utgangen av 2020 var 69,7 mill. kr inkl. 
arbeidsgiveravgift. 

I budsjettet for 2022 er netto premieavvik i sin helhet avsatt til fond.  

Arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) er et uttrykk for kommunens likviditet. Med 
likviditet menes evne til å betale løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller. Premieavviket 
er ikke tatt med for å gi et bedre uttrykk for likviditeten. Kommunen hadde ved årsskiftet en 
likviditetsgrad (omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld), på 2,9. Denne bør være over 2. 
Likviditetsgraden på et gitt tidspunkt har imidlertid begrenset verdi all den tid den vil variere 
gjennom året. Likviditeten er derfor noe som må være under kontinuerlig oppfølging. 
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KOSTRA 

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, 
prioriteringer og måloppnåelse i norske kommuner. Det finnes tall for f. eks pleie- og 
omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne 
kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. De ferskeste 
tallene vi har nå er fra 2020. 

For å få et helhetlig bilde av kommunens prioriteringer sammenholdt med landsgjennomsnittet er 
det nødvendig å korrigere både for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjon samt for ulikt 
inntektsnivå. Figuren under viser kommunens prioritering av tjenestene innenfor inntektssystemet 
i årene 2018-2020, korrigert for både utgifts- og inntektsnivå: 

 

Kilde KS/SSB: 

 
Det framkommer at kommunens utgifter på ovennevnte tjenester var betydelig lavere enn  
landsgjennomsnittet, og også langt lavere enn det som har vært tilfelle de siste årene. Samlet 
ligger de kommunale utgiftene på disse tjenestene 26,8 mill. kr under inntekts- og utgiftskorrigert 
landsgjennomsnitt.  

For øvrige tjenester ligger vi litt over landsgjennomsnittet, som grafen under viser. Det er i 
hovedsak VAR og næringsområdet som bidrar til dette.  
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Samlet for alle tjenester inkludert administrasjon, premieavvik og netto finansutgifter hadde Nes 
kommune en ressursbruk som lå ca. 35,8 mill. kr under landsgjennomsnittet i 2020 mot 20,6 mill. 
kr over i 2019. Netto driftsresultat er da tilsvarende høyere enn landsgjennomsnittet. Dette utgjør 
en vesentlig forbedring fra året før.  

Dersom det ikke tas hensyn til ulikt inntektsnivå eller utgiftsbehov ser tallene for Nes kommune 
slik ut:   

  

Kilde KS/SSB: 

 

 

Demografisk utvikling 

Etterspørselen etter kommunale tjenester varierer fra kommune til kommune, men kommunal 
tjenesteproduksjon er mye rettet mot bestemte aldersgrupper. Slik gir utvikling i befolkningen 
informasjon om forventet behov. Barn og unge i alderen 0-18 år og innbyggere over 67 år er store 
målgrupper for kommunale tjenester, eksempelvis barnehager, skoler og institusjons- og 
hjemmetjenester. 

Befolkningsframskriving er en beregning av fremtidig befolkningsstørrelse og sammensetning. 
Befolkningen fordeles på kjønn, alder og bostedskommune ved å anvende sannsynligheter for 
fødsler, dødsfall, innenlandske flyttinger og inn- og utvandring. Nasjonale 
befolkningsframskrivinger publiseres hvert annet år, så vi har basert oss på hovedalternativet i de 
sist oppdaterte befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra august 2020. Denne 
framskrivinger gir en lavere befolkningsvekst enn tidligere år, men er kombinert med en sterk 
aldring i befolkningen.   

Hovedalternativet viser hvordan utviklingen blir når vi legger til grunn middels utvikling i både 
fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring. Dette innebærer at: 

• Fruktbarheten vil ligge på dagens nivå med 1,5 barn per kvinne fram til 2025 før den 
stabiliserer seg på rundt 1,7 barn per kvinne 

• Levealderen øker med 8 år for menn til 89 år og med seks år til 91 for kvinner 2060. 

• Antallet som er 80 eller eldre vil tredobles innen 2060. 

• Nettoinnvandringen vil gå noe ned og på sikt blir liggende mellom 10 000 og 12 000 
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Befolkningsutvikling i Nes 
Per 30. juni var det 23.627 innbyggere i Nes kommune. Dette er i hovedalternativet forventet å 
øke til 24.844 ved utgangen av økonomiplanperioden. Figuren under viser at dette er høyere enn 
gjennomsnittet både i landet og i Viken, men trolig i samsvar med gjennomsnittlig utvikling i 
gamle Akershus. Dette fordi veksten er sterkere i sentrale strøk. Befolkningsutviklingen i Nes fra 
2018-2021 utgjør 1,58 % mot landsgjennomsnittet på 0,6 %. For å motta veksttilskudd fra staten 
via rammetilskuddet, må veksten være høyere enn 1,4 %. Veksttilskuddets for Nes kommune i 
2022 utgjør 2,6 mill. kr. 

Per 01.01.2031 viser prognosene at antallet nesbuer vil øke til nær 26.032 innbyggere. I 
aldersgruppen 0-5 år vil det i 10-års perioden være en liten nedgang, mens aldersgruppen 6-15 
år vil ha en vekst på 10 %. Sterkest vekst vil vi ha blant de over 80 år. Aldersgruppen 80-89 år vil 
ha en vekst på hele 70 %, mens 67-79 år vil øke med 30 % og 90+ vil vokse med 38 %. Dette gir 
forholdsvis store utslag på demografikostnadene.  

 

 

Kilde: KS/SSB (begge grafer) 
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Demografikostnader 

Utviklingen i innbyggertallet og alderssammensetning har stor betydning for nivået på 
overføringene kommunene får fra staten. Rammetilskuddet skal reflektere at de ulike 
aldersgruppene ikke koster det samme. Yrkesaktive mennesker klarer seg i hovedsak selv, mens 
de yngste skal ha barnehage- og skoleplass. De eldste gir utgifter til helse- og 
omsorgstjenestene. 

I prinsippet skal inntektssystemet legge til rette for at alle kommuner skal kunne levere gode og 
likeverdige velferdstjenester til innbyggerne. Kommunene skal i utgangspunktet få full 
kompensasjon for de utgiftene de ikke kan påvirke selv, som aldersforskjeller, strukturelle og 
sosiale forhold. Under følger en tabell og en figur som viser forventede demografikostnader i 
årene framover dersom standard og dekningsgrad i det kommunale tjenestetilbudet skal 
opprettholdes på samme nivå som i 2021. Det legges derfor til grunn konstante 
gjennomsnittskostnader, uendret standard, uendret produktivitet og uendret dekningsgrad. Det 
presiseres at beregningene i tabellen under er basert på landsgjennomsnittets utgifter per 
innbygger i ulike aldersgrupper, og ikke den enkelte kommunes utgifter.  

 
Anslag endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kr) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer 
(endringer fra 1.1.2021). (Kilde KS/SSB) 

Endring i 
utgiftsbehov 
per 1.1 

Pleie- og 
omsorg 

Grunnskole Barnehage Sosial Kommunehelse Barnevern Sum Nes 

2022 9 724 8 502 2 087 1 265 1 469 583 23 631 

2023 15 516 9 099 -3 199 1 141 1 592 448 24 597 

2024 12 777 7 309 -4 721 819 1 668 382 18 234 

2025 18 933 895 1 039 680 1 753 284 23 582 

2026 21 820 6 414 -4 019 717 1 506 354 26 792 

2027 25 707 149 34 725 1 693 161 28 470 

2028 18 846 1 342 1 039 792 1 503 308 23 831 

2029 22 725 -1 939 1 617 702 1 592 150 24 846 

2030 19 986 298 1 465 603 1 574 222 24 148 

2031 21 680 -1 790 1 953 603 1 519 110 24 075 

Sum  187 715 30 279 -2 705 8 048 15 868 3 002 242 206 

 

 

Kilde: KS/SSB 
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Innledning: Visjon, verdier og satsingsområder 

Kommunens visjon, verdier og hovedsatsingsområder utgjør et samlende fundament for alle 
ledere og medarbeider i det daglige arbeidet for å ivareta kommunes oppgaver. Ansatte og 
folkevalgte har et felles ansvar for fortid, nåtid og framtid. Vi skal forvalte de ressurser, 
tradisjoner, kvaliteter og verdier som finnes i Nes. Sammen skal vi legge til rette for at det alltid 
skal være godt å bo, leve og arbeide i Nes. Sammen med næringslivet og innbyggerne skal 
kommunen skape et dynamisk samfunn i takt med tiden. 
 

Visjon og verdier 

Nes kommunes visjon «Det gode liv der elvene møtes» uttrykker et felles ønske om god 
livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke 
og kilde til inspirasjon. 

 

Nes kommunes tre verdier Nærhet, Engasjement og Synlighet (NES) uttrykker både en felles 
grunnleggende plattform å bygge lokalsamfunnet på inn i framtida og hvordan kommunen skal 
arbeide og lede mot visjonen. 

Verdiene skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om 
hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli 
oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste 
fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling. Innbyggerne i Nes skal kunne identifisere 
seg med kommunens verdier. 
 

 

 
Nærhet handler om at innbyggerne i Nes opplever å ha trygge og inkluderende nærmiljøer med 
gode oppvekstsvilkår, som kjennetegnes av godt og nært naboskap. Ansatte i kommunen er 
imøtekommende, tilgjengelige og serviceorienterte. I nærhet defineres også kommunens 
geografiske nærhet til «alt»: naturen, storbyen, flyplassen og dermed verden. 
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Engasjement innebærer at vi ønsker engasjerte og aktive innbyggere med stor 
samfunnsdeltakelse og som fortsetter det gode frivillige arbeidet. Vi har ansatte som er 
engasjerte, kreative og positive i jobben sin og folkevalgte som har et engasjement for sammen å 
utvikle Nes videre til en kommune der alle innbyggere lever «det gode liv». 

Synlighet handler om å gjøre Nes mer synlig i vid forstand. Vi ønsker at både innbyggere, 
ansatte og folkevalgte med stolthet synliggjør Nes for omgivelsene. Verdien definerer at Nes skal 
være en forutsigbar, imøtekommende og åpen kommune. Med verdien synlighet viser vi også at 
kommunen tør å være «frampå» - vi forteller de gode historiene, vi våger å tenke nytt og vi sitter i 
førersetet i samfunnsutviklingen. 
 

Hovedsatsningsområder  

Nes kommunes hovedsatsningsområder er knyttet opp til visjon og verdigrunnlag, og uttrykker 
dels kvaliteter ved Nes kommune i dag, dels viktige områder for satsing i tiden fremover. 
Satsingsområdene gir et rammeverk for mål og strategier, og peker på det som skal gis særlig 
oppmerksomhet og ressurser i planperioden. 

Leve: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve. Å bo og leve handler om grunnleggende 
levekår, trivsel og trygghet for mennesker i hverdagen. Det handler om bolig- og nærmiljøer som 
fremmer kontakt og fellesskap og at daglige gjøremål og hverdagsaktiviteter kan foretas mest 
mulig i nærheten. God planlegging av arealbruk og utforming av fysiske omgivelser som skaper 
tilhørighet og identitet er derfor vesentlige faktorer for levekår, livskvalitet og folkehelse. 
Universell utforming og tilgjengelighet er sentralt i denne sammenheng. Medvirkning og dialog er 
viktig for å styrke fellesskapsfølelsen og stimulere til aktiv og inkluderende utvikling av 
lokalsamfunnet. 

Lære: I Nes er det fokus på læring og kunnskap. Læring og kunnskap handler om barnehager, 
skoler og utdanning, men også om informasjon, kunnskapsformidling og dialog med hele 
befolkningen. Læring og kunnskap er grunnleggende for å skape engasjement og for å ta vare på 
dagens samfunn og å utvikle det videre i den retning vi ønsker. Fullført skole og utdanning for alle 
er vesentlig for muligheter til arbeid og for helse og livskvalitet. Alle elever har rett til kunnskap. 
Om alle skal være med til slutt, må alle være med fra begynnelsen. 

Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning. Et hvert samfunn trenger rom og stimulans 
for utvikling og kreativitet. I en motivert og engasjert befolkning ligger mye energi og ressurser. Et 
aktivt og kreativt kulturliv gir glede, overskudd og god helse. Deltakelse i frivillig arbeid og i 
frivillige organisasjoner gir mening for den enkelte og viktige bidrag til fellesskapet. Næringslivet 
vokser og utvikles gjennom innovasjon og nytenkning. 
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Satsingsområder for folkehelsearbeidet  
Folkehelse er et prioritert tema, og skal være gjennomgående i alle planer og virksomheter 
(Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030). Som grunnlag for prioriteringer ligger 
Kunnskapsgrunnlaget for planstrategien, som også inkluderer oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer i Nes. Kunnskapsgrunnlaget viser til status for kommunens 
hovedutfordringsområder og ressurser i folkehelsearbeidet. Hovedmålet for folkehelse i Nes er 
«friske og mestrende nesbuer». Det handler om å ha en riktig sammensatt helsefremmende og 
forebyggende innsats, på riktig nivå, og at innbyggernes egenmestring står i fokus. 
Satsningsområdene i folkehelsearbeidet skal være retningsgivende for alle virksomheter, og bidra 
til systematisk og helhetlig arbeid for å fremme folkehelsen i Nes.  
  
Følgende forslag til satsningsområder er fremmet i arbeidet med revidering av kommuneplanen, 
på bakgrunn av Kunnskapsgrunnlaget. De er alle relevante og har betydning for befolkningens 
helse og samspiller med hverandre:  
 

• Sosial utjevning og mestring for flest mulig 

• Bærekraftig tettstedsutvikling 

• Handling mot klimaendringene og ivaretagelse av natur og miljø 

• Næring og kompetanse 
 
Av disse satsningsområder vektlegges de to første innen folkehelsearbeidet i kommende periode, 
og vil bli redegjort for under.   
 
Sosial utjevning og mestring for flest mulig 

Vi har sosiale ulikheter i helse i Nes, og vi har mål om at flere skal få bedre helse og mestre eget 
liv gjennom alle livets faser. Tidlig innsats for å forebygge og redusere negative ytre påvirkninger i 
livets tidlige fase kan gi et godt grunnlag for helsa gjennom hele oppveksten og senere i livet. 
Utdanning er viktig for å fremme mestring, samfunnsdeltakelse og god helse gjennom livet, og er 
sentral i utjevning av sosiale helseforskjeller. For å lykkes med sosial utjevning og mestring for 
flest mulig må Nes-samfunnet trekke i samme retning slik at vi kan bidra til gode liv for våre 
innbyggere – fra omsorgsboliger til aldersvennlige samfunn, fra dagplasser til møteplasser, fra 
ernæring til sosiale fellesskap. 
 
Bærekraftig tettstedsutvikling 
Vi har en spredt bygdestruktur i Nes som virker inn på alle de tre bærekraftdimensjonene 
(økonomi-, klima og miljø- og sosial bærekraft). Hvordan vi former våre omgivelser betyr mye for 
folks hverdag og hvordan vi lever våre liv, og god tettstedsutvikling er helsefremmende. 
Vektlegging av kvalitet, nærhet, tilgjengelighet og møteplasser i utforming av stedene bidrar til 
trivsel, livsutfoldelse og sosiale relasjoner. Grønne områder og korridorer åpner for rekreasjon og 
naturopplevelser, fysisk utfoldelse og et bedre lokalklima. Ivaretakelse av kulturminner og 
kulturmiljøer styrker stedets særpreg, bidrar til historisk forankring og kan styrke identitetsfølelse 
og samhold. 
  
Nes har et planverk som møter utfordringsbildet, men i årene som kommer ser vi 
forbedringspotensiale i å prioritere tydeligere og i å se synergier mellom ulike temaområder og 
hvordan de gjensidig påvirker hverandre. Det fordrer et godt systematisk folkehelsearbeid der alle 
drar i samme retning, og godt samarbeid på tvers av sektorer og virksomheter.  
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Mål og strategier for fireårs-perioden  

 

 

 
Dette gjør vi i 2022: 
 
Nes kommune skal legge til rette for en bærekraftig utvikling og folkehelse 

Årnes skal være en attraktiv småby, med et unikt særpreg, og innbyggernes foretrukne 
sted for liv og lære, handel og hygge 

Framtidig befolkningsvekst skjer hovedsakelig ved fortetting, transformasjon og utvikling i 
og rundt eksisterende tettsteder 

• Kommunedirektøren fremmer sak om utleggelse av forslag til ny kommuneplan til offentlig 
ettersyn vinteren 2022. Kommuneplanen skal etter planen vedtas av kommunestyret høsten 
2022. 

• Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplanen blir sluttført i løpet av 2022. 

• Arbeidet med kommunale veger videreføres i samsvar med politisk vedtak. 

• Vi opparbeider tiltak for gående og syklende i samsvar med vedtatt budsjett. 

• Revidering av Hovedplan for Vann, avløp og vannmiljø sluttføres. Hovedplanen er avstemt 
med utbyggingspotensialet og andre problemstillinger i ny kommuneplan. 

• Arbeidet med Strategiplan for bredbånd gjennomføres i dialog med velforeningene. 
Strategien vedtas av kommunestyret. 

• Kommunens forpliktende plan for vannforsyning rapporteres til Mattilsynet innen frist 15.1. 
Dette i samsvar med Kommunestyrets vedtak i saken. Arbeidet med oppfølging pågår i 2022.  

 

Nye skoler skal utvikles som nærmiljøsenter 

Skolene skal utvikles og rehabiliteres i samsvar med utbyggingsstruktur 

Nes kommune har 
et balansert og 
bærekraftig 
bosettingsmønster

Nes kommune skal legge til rette for: 

- gode tettsteder

- gode boligområder

- framtidsrettet infrastruktur

- god offentlig kommunikasjon til Årnes

- god og helhetlig byggeskikk og arkitektur.

Årnes skal være en attraktiv småby, med et unikt særpreg, og 
innbyggernes foretrukne sted for liv og lære, handel og hygge

Framtidig befolkningsvekst skjer hovedsakelig ved fortetting, 
transformasjon og utvikling i, og rundt eksisterende tettsteder

Skolene skal utvikles og rehabiliteres i samsvar med utbyggingsstruktur

Nye skoler skal utvikles som nærmiljøsenter

Skoler og barnehager skal fungere som sosiale møteplasser også 
utenom dagtid
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Skoler og barnehager skal fungere som sosiale møteplasser også utenom dagtid 

• Auli skole og Opaker skole planlegges utbygd i tråd med gjeldende vedtak. 

• Skoletomt for skole på Opaker avklares gjennom kommuneplanprosessen. Det gjøres 
nærmere vurdering av infrastrukturkostnader, trafikale forhold mv. før arbeidet med 
reguleringsplan starter opp (2023). 

• Fenstad skole bygges ut i tråd med gjeldende vedtak med ferdigstillelse til skolestart 2023. 

• Mulighetsstudie Årnes skole ferdigstilles til politisk behandling våren 2022. 

• Auli barnehage – Vurdere strategisk oppkjøp av tomt i området Auli/Rånåsfoss for framtidig 
plassering av en ny og fremtidsrettet kommunal barnehage. Dette vurderes også i 
kommuneplanprosessen. 

• Alle skoler og barnehager skal brukes som sosiale møteplasser på dag- og kveldstid av 
frivillighet og innbyggere på dag og kveldstid. 

• På nye skoler skal uteområdene planlegges slik at de stimulerer til økt fysisk aktivitet for alle 
gjennom tilrettelegging for universell utforming. 

• Åpen barnehage, under Familiens hus, videreføres som viktig møteplass for 
småbarnsforeldre. 
 

 

 
 
Dette gjør vi i 2022: 

Nes kommune legger til rette for at befolkningen tar ansvar for egen helse og gir 
nødvendig hjelp ved behov 

• Vi skal utarbeide, implementere og videreutvikle handlingsveiledere i BTI. Veilederne skal 
dekke ulike nivåer og vise hvordan ansatte skal handle i møte med barn, unge, foresatte og 
pårørende.  

• Uro-metodikk skal videreføres og tilbys, og vi skal gjennomføre kurs for ansatte.   

• Prosjekt barnehagehelsetjenesten videreføres og videreutvikles. 4 års konsultasjoner går 
over fra prosjekt til drift og skal som hovedregel gjennomføres ute i de enkelte barnehagene.   

• Barneverntjenesten skal videreføre fokus på å forebygge omsorgsplasseringer og øke kvalitet 
og effektivitet av tiltak i hjemmet. Viktige tiltak vil være veiledning, individuelt og i gruppe, og 
bruk av familieråd som metode. 

• Helse og velferd og Oppvekst og utdanning deltar begge i Barne- og familiedirektoratets 
nettverk for utvikling av hvordan kommunene skal etterleve CRPD direktivet som dreier seg 
om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sentralt for vår deltakelse er å 
kombinere rettighetsperspektivet med hensynet til å sikre brukere mest mulig livskvalitet og 
egenmestring. 

Befolkningen i Nes 
har god helse og 
mestrer egen 
hverdag

Nes kommune legger til rette for at befolkningen tar ansvar for egen 
helse og gir nødvendig hjelp ved behov

Nes kommune gir gode og kostnadseffektive tjenester gjennom 
tidlig innsats og ressursmobilisering

Nes kommune legger til rette for at innbyggerne lever aktive liv

Nes kommune sørger for enkel og allmenn tilgjengelighet til 
aktivitets- og rekreasjonsområder i nærmiljøet
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• Kommunen gjennomfører månedlige møter mellom ledelsen i Familiens hus og Dialog og 
mestring, for å sikre at oppvekst- og voksenfeltet sammen skaper effektive og 
mestringsfremmende tjenester for unge som på kort eller lang sikt kan være avhengig av 
tjenester fra begge kommunalområdene. 

• Kommunen sikrer at Dialog og mestring alltid tar kontakt med Familiens hus om større saker 
som involverer barn, og at Oppvekst tilsvarende tar kontakt med Dialog og mestring. 

• Tiltak for innbyggere med demens: Kommunen skal gjennomgå tjenestetilbudet til de som er 
berørt av demens. Gjennomgangen må omfatte hvordan tjenestene er og bør være ut fra 
lokale erfaringer så vel som nasjonale føringer.   

Nes kommune gir gode og kostnadseffektive tjenester gjennom tidlig innsats og 
ressursmobilisering 

Strategien for helse og velferd i Nes kommune, gir overordnede føringer for utviklingen av helse 
og velferd i Nes kommune. Andre sentrale føringer er den årlige saken Helhetlig plan for helse- 
og velferd som håndteres administrativ og politisk i mai og juni hvert år.  Nes kommune har også 
en plan fra 2019 om økt bruk av velferdsteknologi, en plan som er i harmoni med nasjonale 
føringer og hva man står sammen om i DGI (Digitale Gardermoen). I disse dokumentene frontes 
utviklingstiltak som har vært prioritert i Helse og velferd de siste 2 årene, men som fortsatt må ha 
høy prioritet: 
 

• Virksomhet Dialog og mestring skal videreutvikles og måles på i større grad å være en tydelig 
tverrfaglig dør i møte med innbyggerne, og slik at man mer enn før møter innbyggernes 
utfordringer før de har vokst seg store. 

• Videreutvikle gode lavterskeltilbud og bruk av frivillighet for å stimulere til egenmestring. 

• Bedre brukerdialog; våre ansatte skal møte brukere og deres pårørende, med en god og 
mestringsorientert dialog. Sammen skal de søke å finne en løsning som bruker ønsker og er 
fornøyd med, og som legger til rette for å mobilisere uforløste ressurser. 

• Vi skal utvikle korttids- og avlastningstilbudet innen Helse og velferd i tråd med vedtatt 
økonomiplan. Dette skal gi bedre pårørendestøtte og økt mulighet for at innbyggere får 
komme hjem og rehabiliteres der, framfor å bli henvist til institusjon. 

• Styrke faglig kvalitet i alle tjenester igjennom et økt antall strukturerte læringsarenaer der 
ansatte systematisk deler og drøfter faglige perspektiver på praksis, og på denne måten 
videreutvikle gode tverrfaglige tjenester. 

• Styrke ledelsesutøvelsen, slik at den bedre støtter opp om å omsette forankrede løsninger for 
bedre ressursbruk, økt egenmestring og ressursmobilisering. 

• Realisere deler av det økonomiske og faglige potensialet i Helse og velferd som er vist i 
Agenda Kaupang rapporten fra våren 2020 og som ennå ikke er hentet ut. 

• Videreutvikle NAV Nes slik at tjenesten best mulig møter ettervirkningene som Covid-19 
pandemien gir i forhold til sysselsetting.  

• Øke antall plasser i dag- og arbeidsløsninger for brukere med utviklingshemming og 
utviklingsforstyrrelser. Økningen skal også skje innenfor kommunalområdene. 

• Øke bruken av FIT, som måler brukernes fornøydhet med samtaler om hjelp.  Verktøyet 
brukes for å sikre at tjenestene som gis har ønsket resultat for innbyggeren, og at man ikke 
bruker ressurser på tiltak uten effekt.  

• Videreutvikle tjenester innen psykisk helse gjennom 2 prosjektstillinger etablert i 2021 samt 
gjennom den forventede etablering av FACT team.  

• Kommunen skal i 2022 etablere en løsning med mer systematisk innhenting av bruker- og 
pårørende erfaringer. Dette i form av samlinger der brukere og pårørende kan formidle sine 
erfaringer overfor ansatte, for der og da å kunne ha en dialog med ansatte om hvordan disse 
erfaringene kan nyttiggjøres til konkrete forbedringer i tjenestene.    

• Vi vil utvikle og gjennomføre nye kurs for foresatte, blant annet for ungdomsforeldre og ICDP-
kurs. Dette gir mulighet for ressursmobilisering hos foreldre.  

• Vi skal tilby tidlig livsstilsamtaler med gravide for å fremme god helse og generell forebygging.  
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Nes kommune legger til rette for at innbyggerne lever aktive liv 

• Videreutvikle Innovasjonsprosjekt startet høsten 2021, der NAV, Dialog og mestring og 
Oppvekst samarbeider om unge som står i fare for å bli marginalisert i forhold til utdanning og 
arbeid. 

• Videreutvikle arbeidet gjennom to nye prosjektmedarbeidere som begynte i 2021 og som 
jobber innen psykisk helse, med sikte på bedre miljøarbeid og økt grad av aktivitet og 
sysselsetting for målgruppen. 

• Gjennomføre kvalitetsforbedringer i tjenesten gjennom fem konkrete 
tjenesteinnovasjonsprosjekter som gjennom organisasjonslæring skal gi bedre tilnærminger til 
at innbyggere skal mestre mer selv. 

• Følge opp og iverksette tiltak nedfelt i Leve hele livet, slik at mer av den samlede kommunale 
organisasjonen og hele lokalsamfunnet bidrar mer til livskvalitet og aktivitet blant seniorene. 

• Engasjerer en klinisk ernæringsfysiolog i 1/1 stilling og med full finansiering fra staten. 
Stillingen brukes til ytterligere nivåhevning på innsatsen vedrørende ernæring blant 
hjemmeboende, med hovedvekt på de eldre som har bistand fra Hjemmetjenesten. Sentralt i 
arbeidet er dessuten å utvikle en modell for ernæringsarbeid i flere virksomhetsområder, slik 
at erfaringene kan brukes i Nes utenom Hjemmetjenesten. 

• Universell utforming; Kommunen skal gjennomføre en konferanse for næringsdrivende og 
kommunal plantjeneste og helse og velferd i 2022. Fokus skal være mulighet for økt grad av 
universell tilgjengelighet. Dette samkjøres med regjeringens arbeid med implementering av 
rettigheter for innbyggere med funksjonsnedsettelser (CRPD) i kommunene.   

 
Nes kommune sørger for enkel og allmenn tilgjengelighet til aktivitets- og 
rekreasjonsområder i nærmiljøet 

• Nes kommune har vedtatt en strategi for universell utforming. Den brukes for økt fokus på 
inkludering og deltakelse for allmennheten, som f.eks. ved planlegging og endring av fysiske 
forhold, som dermed også gjelder i forhold til innbyggere med ulike funksjonsnedsettelser. 
Brukere med kognitiv svikt er også en del av innbyggergruppen.  

• Nes kommune viderefører arbeidet med å gjøre enhetene i kommunen klar over hva de kan 
gjøre for å fremme inkludering, deltakelse og egenmestring ved bruk av universell utforming 
som en bevisst strategi.  

 

 

 
Dette gjør vi i 2022: 
 

Nes kommune skal ha en fremtidig boligbygging/- fremskaffelse tilpasset befolkningens 
behov 

• Det skal arbeides videre med utvikling av metode for kartlegging og analyse av boligbehov for 
vanskeligstilte, jf. tiltak i Helhetlig boligstrategi.  

• Kommunen skal i 2022 selge Runniveien 15, med klausul om bygging av omsorgsboliger.   

• Kommunen jobber videre med fremskaffelse av boliger beregnet på yngre med 
funksjonsnedsettelser – borettslagsmodellen benyttes som metode.    

 
 

Innbyggerne i Nes 
gis mulighet til et 
trygt og verdig liv i 
eget hjem

Nes kommune skal ha en fremtidig boligbygging/- fremskaffelse 
tilpasset befolkningens behov

Nes kommune tar i bruk ny velferdsteknologi som i større grad 
setter innbyggerne i stand til å hjelpe seg selv
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Nes kommune tar i bruk ny velferdsteknologi som i større grad setter innbyggerne i stand 
til å hjelpe seg selv 

• Det skal prøves ut nye tilsynsløsninger som skal primært skal gi kvalitative forbedringer for 
brukeren.  Dette skal også omfatte ulike former for digitalt tilsyn. Utprøvingen skal omfatte 
ulike målgrupper og skje innen NBSS og private hjem.   

• Kommunen skal prøve ut elektroniske medisindispensere i private hjem. 

• Kommunen skal prøve ut medisinsk avstandsoppfølging i brukernes egen bolig.  

• Det skal utvikles en veiledningsløsning for informasjon om velferdsteknologiske løsninger 
som brukere kan anskaffe uavhengig av det offentlige.  

 

 

  
 
Dette gjør vi i 2022: 
 

Nes kommune arbeider helhetlig og systematisk for at barn og unge utvikler kompetanse 
og ferdigheter som gjør dem i stand til å mestre livet sitt: 

Læringsresultater og trivsel i Nes-skolen har en positiv utvikling 

• Vi skal implementere arbeidet med pedagogisk analyse i pedagogisk tjeneste i samarbeid 
med Høgskolen Innlandet.  

• Vi skal forbedre læringsmiljøet i skoler og barnehager i samarbeid med nasjonalt senter for 
læringsmiljø og atferdsforskning.  

• Vi skal utarbeide standarder for begynneropplæringen i lesing i samarbeid pedagogisk 
tjeneste. 

• Vi skal arbeide systematisk med elevenes grunnleggende ferdigheter i regning med særlig 
fokus på småskoletrinnet.  

• Vi skal utarbeide standarder for begynneropplæringen i regning i samarbeid med Høgskolen 
innlandet.  

• Vi skal utvikle en inkluderende undervisningspraksis der hver enkelt elev får hjelp og 
tilpasninger i skolehverdagen.  

• Vi skal gjennomføre månedlig resultatoppfølginger mellom skoleeier og skoleledere med 
fokus på resultater fra kartlegginger av læringsmiljø og læringsutbytte. 
 

Barn og unge øker sin digitale kompetanse for å møte framtidens behov 

• Vi skal videreføre fokuset på digital praksis som kan bidra til barns lek, kreativitet og læring i 
barnehagene og skolene. 

• Vi skal øke elevenes digitale ferdigheter gjennom vekt på utvikling av teknologiforståelse, 
digital dømmekraft og skaperkraft. 

• Vi skal gi lærerne programmeringskompetanse slik at programmering brukes som et verktøy 
for å fremme dybdelæring.  

 

Nes kommune 
legger til rette for 
gode 
oppvekstforhold 
og gir god 
utdanning for 
framtida i et godt 
læringsmiljø

Nes kommune arbeider helhetlig og systematisk for at barn og unge 
utvikler kompetanse og ferdigheter som gjør dem i stand til å mestre 
livet sitt: 
- læringsresultater og trivsel i Nes-skolen har en positiv utvikling 

- barn og unge øker sin digitale kompetanse for å møte framtidens 
behov

- barn og unge utvikler sin sosiale kompetanse
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Barn og unge utvikler sin sosiale kompetanse 

• Vi skal fortsette implementering av Læreplanfornyelsen (ny læreplan).  

• Vi skal arbeide systematisk for å implementere nye lovkrav om barns rett til et godt 
psykososialt miljø i barnehagene.  

• Vi skal implementere og videreutvikle arbeidet i tverrfaglige team. 

• Vi skal delta i Læringsmiljøprosjektet for å ta i bruk nye verktøy i arbeid med å bygge et godt 
læringsmiljø og stoppe mobbing i Nes-skolen. 

• Vi skal utvikle og implementere systematisk arbeid med psykososialt miljø i barnehagene og 
de andre grunnskolene i samarbeid med nasjonalt senter for læringsmiljø 
(Læringsmiljøløftet). 

• Vi skal arbeide med implementering av psykologisk førstehjelpskrin i alle skoler og 
barnehager iht. tiltakene i Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027. 

• Vi skal benytte Pedagogisk analyse som verktøy for analyse og tiltaksutvikling basert på 
forskningsinformert kunnskap i saker som angår skolemiljø på system og/eller individnivå.  

• Vi skal rette systematisk innsats mot foreldrerollen og hvordan foreldre mobiliseres med i 
arbeidet for barn og unges livsmestring og sosiale kompetanse, må fortsatt ha fokus og 
utvikles videre. Dette skjer blant annet gjennom foreldreforedrag vi kaller «Nes-effekten» i 
SLT-arbeidet, samt program for folkehelsearbeid, nevnt over. 

• Årnes barnehage samarbeider med kulturskolen om kulturskole 3.0. Dette er en del av 
arbeidet med barnehagens profilering som Årnes kommunale kulturbarnehage. Åpen 
barnehage i Familiens hus deltar også i dette arbeidet.  

 

 

 

 
Dette gjør vi i 2022: 

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen  

• Vi skaper trygge, gode og inkluderende møteplasser i sentrum og ute i nærmiljøene. Dette er 
et prioritert satsingsområde for et samlet kulturfelt, og i samarbeid med andre virksomheter: 
Kulturskole 3.0., Ung|Nes, Fram, Nes eldresenter, Oasen og Bibliotek. 

• Kommunens identitet og særegenhet skal gjenspeiles i kulturprogram, arrangementer og 
produksjoner: Vegalangs, Spel, Kultur- og Idrettsgalla, Motordilla, Brød og sirkus, 
Seniorcabaret og aktiviteter ved Nes Samlinger. 

• Nesbuer i alle aldre skal få gode opplevelser, mulighet til å mestre og delta gjennom 
lavterskeltilbud. Tilbud til ungdom i utenforskap og utsatte grupper skal prioriteres. 
Svømmehallen viderefører gratisprinsippet for 3. trinnselever.  

• Flyktninger som kommer til Nes, skal få hjelp og veiledning. De skal settes i stand til å mestre 
egne liv. 

• Kulturskolen skal videreutvikles til en lærende organisasjon med fokus på deling. 
Pilotprosjektet Kulturskole 3.0. skal etablere samskaping mellom Årnes barnehage og 
Familiens hus (Åpen barnehage). Målgruppe er førskolebarn og deres foresatte.  

• Biblioteket er en møteplass for alle innbyggerne, og en naturlig samarbeidspartner for alle. 
Biblioteket fungerer som innbyggertorg, arena for kunnskap, opplevelser. 

 

Kulturkommunen 
Nes ivaretar både 
det eksisterende 
kulturliv og 
stimulerer til 
nyskaping og 
mangfold

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i 
befolkningen

Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen 
søkes bevart for framtidige generasjoner
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Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen søkes bevart for 
framtidige generasjoner 

• Vi gjennomfører vedlikeholdsarbeid på  

o Nes og Årnes kirker i samsvar med vedlikeholdsplanen for kirkene  
o fasade og grunnmur på bolighuset på Furuseth industriarbeidersmåbruk  
o gravminner på Nes kirkeruiner 

• Vi gjennomfører en registering av  

o et utvalg verneverdige bygninger fra etterkrigstiden  
o bygninger øst på skogen 
o verneverdige gravstøtter på kirkegårdene 

• Vi reparerer et utvalg av kommunens kunst.  

• Vi gjennomfører Kulturminnedagene 2022. 

 
 

 

 
Dette gjør vi i 2022: 
  
Kommunen legger til rette for samarbeid med frivilligheten innenfor flere virksomheter og 
tenker frivillighet i kommunal planlegging   

 
• Revidere Plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-2020 i samarbeid med Nes idrettsråd, 

Nes Friluftsråd og Nes Kulturråd. Markering av Frivillighetsåret i 2022 med lokale 
arrangement. 

• I planperioden vil vi følge opp tiltak i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
2019-2031 i samarbeid med Nes idrettsråd og Nes friluftsråd. 

• Samarbeids- og partnerskapsavtaler med frivillige lag og foreninger og lokalt næringsliv 
videreutvikles og videreføres. I tillegg har Frivilligsentralen en viktig rolle fra og til de som 
ønsker det.  

• Gjennom arbeidet i SLT skal vi legge til rette for økt samarbeid mellom kommunen, FAU, 
Natteravnene, og andre relevante interesseorganisasjoner, for å sikre trygge møteplasser 
utendørs. 

 

 

 

Nes kommune 
spiller på lag med 
frivilligheten for 
sammen å løse 
nødvendige 
samfunnsoppgaver

Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivilligheten 
innen flere virksomheter og tenke frivillighet i kommunal 
planlegging
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Dette gjør vi i 2022: 
 
Nes satser på utvikling av næring innenfor kretsløpbaserte avfallssystemer og fornybar 
energi 

• GreenLab AS tilrettelegger for industriell symbiosepark i det grønne skiftet på Esval. 

• GreenLab AS, Esval Miljøpark KF og Nes kommune deltar i et regionalt samarbeid (Romerike 
sirkulærøkonomiske nettverk). Målet er å dele kompetanse, finne gode områder for økt 
samarbeid og gode synergier, skape bedre økonomi innen avfallshåndteringen samt bidra til 
bedre klima og miljø. Prosjektet ledes av Innovasjon Gardermoen.  

  
Nes kommune legger til rette for økt verdiskapning, et mer mangfoldig næringsliv og flere 
lokale arbeidsplasser gjennom utvikling av: attraktive næringsområder, innovativt 
landbruk, landbruksbaserte og grønne næringer, turisme og friluftsliv, stimulere til 
gründervirksomhet  

• Vi tar i bruk Nes Næringsfond. Midlene for første utlysning fordeles primo 2022 (søknadsfrist 
1.10.2021). Søknadsfristene i 2022 er 1. april og 1. oktober.  

• I 2021 gjennomføres en prøveordning med utvidet drift på Nes Gründersenter. Senteret har 
stor pågang og nærmest alle kontorer deles av to gründere. Evaluering vil foretas i 2022 i håp 
om at tilbudet kan opprettholdes og utvikles videre.  

• Nes gründersenter tilrettelegges i samarbeid med Nes Ungdomsråd for at også ungdom kan 
få hjelp og inspirasjon til å starte egen bedrift, og at prosjektene som startes opp i 
videregående skole under tilbudet Ungt Entreprenørskap kan videreføres etter elevene slutter 
på skolen. Dette prosjektet har også som mål å få til god dialog og samarbeid med de 
videregående skolene. 

• Det arbeides med å utvikle Herbergåsen næringspark. Administrasjonen er framoverlent i 
dialogen med interesserte aktører med sikte på å få større virksomheter til å etablere seg og 
bygge nødvendig infrastruktur. Eksisterende aktører som grenser til kommunens eiendom og 
som kan nytte allerede utbygd infrastruktur tilbys kjøp av arealer.  

• Nes Næringsråd holder faste kvartalsvise møter og bidrar til god dialog mellom næringslivet, 
politisk ledelse og administrasjonen.  

• Nes kommune er med i et samarbeid på Romerike som kalles Romeriksmat. Målet er å 
stimulere til økt produksjon og bruk av lokal mat.   

• Nes kommune er aktivt med i Etableretjenesten i samarbeid med de andre kommunene på 
Øvre Romerike.  

• Nes deltar i samarbeidet om utvikling av en felles strategiplan for næringsutvikling for 
Gardermoregionen.  

• Vi viderefører satsingen på Inn på tunet (IPT) og setter av egne prosjektmidler for å stimulere 
til økt kommunal bruk av slike tjenester. 

 

Nes kommune er en 
attraktiv og aktiv 
tilrettelegger for 
næringsetablering 
og næringsutvikling

Nes satser på utvikling av næring innenfor kretsløpbaserte 
avfallssystemer og fornybar energi

Nes kommune legger til rette for økt verdiskapning, et mer 
mangfoldig næringsliv og flere lokale arbeidsplasser gjennom 
utvikling av: attraktive næringsområder, innovativt landbruk, 
landbruksbaserte og grønne næringer, turisme og friluftsliv, 
stimulere til gründervirksomhet

Kommunen bevarer og videreutvikler sine natur-, kultur- og 
miljøkvaliteter
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Kommunen bevarer og videreutvikler sine natur-, kultur- og miljøkvaliteter 

• Vi prioriterer prosjektaktivitet knyttet til   

o vannområdene  
o kompetanseheving i landbruket 
o bruk av drone for berging av rådyr i forkant av slått 
o villsvinovervåkning 

• Følgende prosjekter pågår, men vil vurderes avsluttet i 2022 

o jobb for ungdom (JOB:U)  

o klima- og miljøprogrammet   

o konfliktdempende tiltak ulv  

• Forslag til ny tiltaksdel for kommunedelplan for klima og energi er utarbeidet og legges ut på 
høring årsskiftet 2021/22. Tiltaksdelen fremmes for sluttbehandles første halvår 2022, 
arbeidet med oppfølging prioriteres innenfor gjeldende rammer i 2022. 

 

  

Dette gjør vi i 2022: 
 
Nes kommune jobber systematisk og målrettet med samfunnssikkerhet og beredskap 

• Vi evaluerer og justerer det systematiske samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet på 
bakgrunn av resultatene fra Statsforvalterens tilsyn i nov. 2021 og på bakgrunn av en 
evaluering av håndteringen av koronapandemien. 

• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Gardermoregionen revideres. 

• Overordnet beredskapsplan oppdateres/revideres årlig. 

• Alle beredskapsplaner og tiltakskort skal holdes oppdaterte og gjøres kjent for ansatte. Det 
skal gjennomføres øvelser.  

• Det gjennomføres årlig møte i kommunens beredskapsråd, som består av viktige 
samhandlingspartnere innen beredskapsarbeidet.   

• Vi gjennomfører kommunal beredskapsmåned i oktober, for å gjøre organisasjonen bedre 
rustet for å forebygge og håndtere hendelser. 

• Kommunen deltar på DSBs (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) årlige 
kampanje om egenberedskap der innbyggerne får økt kunnskap om egenberedskap. 

• Det vil i 2022 bli foretatt en kartlegging av tilstand på kommunens egne tilfluktsrom med dertil 
tilhørende plan for vedlikehold. 

 

Nes kommune er 
en framtidsrettet 
og aktiv 
samfunnsutvikler 
som skaper gode 
tjenestetilbud

Nes kommune har tilfredse brukere på de ulike tjenesteområdene

Nes kommune jobber systematisk og målrettet med 
samfunnssikkerhet og beredskap

Nes kommune har økonomisk handlingsrom gjennom kvalitet, 
effektiv ressursbruk, innovasjon og digitalisering

Nes kommune har et godt arbeidsmiljø med høyt nærvær og god 
ledelse

Nes kommune er en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for 
gode rekrutteringsprosesser, kompetanseutvikling og på å beholde 
ansatte

Nes kommune ivaretar demokratiet med god dialog og samhandling 
mellom innbyggere, folkevalgte og administrasjon/medarbeidere
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Nes kommune har økonomisk handlingsrom gjennom effektiv ressursbruk og digital 
utvikling.  

• Vi skal ta i bruk nye systemer på en systematisk og effektiv måte. 

• Vi skal ta utviklingsarbeidet videre i hele organisasjonen. 

• Gjennom implementering av et helhetlig system for kvalitet og internkontroll, sikrer vi effektiv 
ressursbruk. 

• Vi skal utvikle en kvalitetskultur som fremmer forbedring og læring.   

• Gjennom videre utvikling av sak- og arkivsystemet skal vi sikre og ivareta gode 
arbeidsprosesser og funksjonalitet, samt jobbe mer effektivt, digitalisere flere 
arbeidsprosesser og fokusere på en helhetlig dokumentasjonsforvaltning. Vi skal sikre 
journal, gjenfinning og innsyn med fokus på opplæring og økt dokumentasjonsfangs.  

• Ved å ta i bruk nytt samhandlingsverktøy skal vi forbedre internkommunikasjonen, sikre en 
mer effektiv dokumenthåndtering. Dette vil samtidig øke kommunens digitale kompetanse. 

• Tjenesteutsetting av driftsmiljøet til DGI gir oss mer robuste løsninger og høyere 
teknologikompetanse. 

 
Nes kommune har godt arbeidsmiljø med høyt nærvær og god ledelse 

Nes kommune er en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for gode rekrutterings- 
prosesser, kompetanseutvikling og på å beholde ansatte 

• Vi skal jobbe aktivt med å redusere sykefraværet blant annet gjennom tett oppfølging av 
enkeltansatte.  

• Vi skal revitalisere nærværsgrupper. På den måten vil vi kunne jobbe mer forebyggende. 

• Vi skal fortsette å jobbe tett med veileder fra NAV og den enkelte leder slik at vi tidlig kan 
avklare veien videre for ansatte som er sykemeldt. 

• Medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» skal gjennomføres i alle virksomhetene 1. halvår 
2022, og handlingsplaner skal utarbeides. 

• Vi skal fortsette med jevnlig lederopplæring for å styrke det administrative lederskapet til den 
enkelte leder. Dette vil kunne foregå både fysisk og digitalt.  

• Det skal utarbeides et lederutviklingsprogram i samarbeid med ledere og tillitsvalgte. 

• Det skal gjennomføres introduksjonsdager for nyansatte to ganger pr år. 

• Det skal utvikles effektive rekrutteringsstrategier som sikrer rett kompetanse på rett plass. 

 

Nes kommune ivaretar demokratiet med god dialog og samhandling mellom innbyggere, 
folkevalgte og administrasjon/medarbeidere 

• Vi skal arbeide videre med digitale løsninger for å sikre god innbyggerdialog.  

• Vi skal arbeide videre med å forbedre informasjon til innbyggerne i kommunens egne kanaler. 

• Vi skal sikre gode rutiner for effektiv saksbehandling og iverksettelse av politiske vedtak. 

• Vi skal styrke ansattes kunnskap for barnerettighetsvurderinger i kommunal planlegging og 
saksbehandling. 

• Vi skal gjøre oss kjent med og ta i bruk vurderinger for CRPD (FN-konvensjonen om 
rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne) for å sikre like rettigheter og 
grunnleggende behov for alle innbyggere med funksjonsnedsettelse. 
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Budsjettskjema drift 
 

 

 

Merknader til budsjettskjema §5-4 bevilgningsoversikt drift 

Skatt og rammetilskudd 
KS' prognosemodell for skatt og rammetilskudd, som bygger på forutsetninger i statsbudsjettet for 
2022, er lagt til grunn for beregning av skatt og rammetilskudd for alle årene i planperioden. For 
Nes kommune gir prognosemodellen et litt høyere anslag for frie inntekter enn regjeringens 
anslag i «grønt hefte». Årsaken til dette er at Nes kommune har en høyere befolkningsvekst enn 
landsgjennomsnittet.  

Andre generelle statstilskudd 
Integreringstilskuddet reduseres med 6,3 mill. kr i 2022 og ytterligere 5 mill. kr i 2023. Det er ikke 
budsjettert med nye bosettinger i 2022. Samlet er det budsjettert med en inntekt på 10,5 mill. kr i 
2022 mot 16,8 i 2021.  
 
Ordningen med rentekompensasjonstilskudd for investeringer i skolebygg, sykehjem og 
omsorgsboliger har blitt lavere de siste årene. I budsjettet er dette beregnet til 4,3 mill. kr i 2022 
og videre utover i planperioden. 

§ 5-4. Bevilgningsoversikt – drift

Tall i 1.000 kroner
Regnskap 

2020

Vedtatt 

budsjett 2021

Budsjett 

2022

Økonomi-

plan 2023

Økonomi-

plan 2024

Økonomi-

plan 2025

Generelle driftsinntekter

Rammetilskudd -676 883 -620 079 -667 406 -678 811 -683 733 -690 865

Inntekts- og formuesskatt -597 628 -668 261 -697 018 -702 264 -707 094 -711 432

Eiendomsskatt -33 586 -38 500 -42 000 -42 000 -42 000 -42 000

Andre generelle driftsinntekter -32 169 -20 766 -15 012 -9 950 -9 950 -9 950

Sum generelle driftsinntekter -1 340 266 -1 347 606 -1 421 436 -1 433 025 -1 442 777 -1 454 247

Netto driftsutgifter

Sum bevilgninger drift, netto 1 184 278 1 261 079 1 321 355 1 309 549 1 309 122 1 310 175

Avskrivninger 61 299 79 825 84 175 84 175 84 175 84 175

Sum netto driftsutgifter 1 245 576 1 340 904 1 405 530 1 393 724 1 393 297 1 394 350

Brutto driftsresultat -94 690 -6 702 -15 906 -39 301 -49 480 -59 897

Finansinntekter/Finansutgifter

Renteinntekter -8 363 -7 500 -9 430 -9 430 -9 430 -9 430

Utbytter -129 -100 -110 -110 -110 -110

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -1 524 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Renteutgifter 23 795 22 447 34 861 46 586 51 808 54 601

Avdrag på lån 54 166 63 346 66 526 75 501 81 349 89 035

Netto finansutgifter 67 945 78 193 90 847 111 547 122 617 133 096

Motpost avskrivninger -61 299 -79 825 -84 175 -84 175 -84 175 -84 175

Netto driftsresultat -88 043 -8 334 -9 234 -11 929 -11 038 -10 976

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 7 389 0 19 950 20 800 20 170 16 870

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 2 521 -6 501 -6 494 -4 404 -4 404 -4 404

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 90 209 14 835 -4 222 -4 467 -4 728 -1 490

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0

Sum disponeringer eller dekning av netto 

driftsresultat
100 119 8 334 9 234 11 929 11 038 10 976

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). 12 076 0 0 0 0 0
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Andre indirekte skatter 
Naturressursskatten er en del av inntektsutjevningen, og er derfor budsjettert sammen med skatt 
og rammetilskudd. Inntektene fra konsesjonsavgiften er samlet stipulert til 0,2 mill. kr, og er avsatt 
til fond. På konsesjonskraft er det budsjettert med 3 mill. kr i inntekt hvert år i perioden. Disse 
midlene er i budsjettet i sin helhet avsatt til næringsfond, jf. kommunestyrevedtak.  

Skatt på eiendom 
Fra og med 2022 vil kommunen benytte formuesgrunnlaget ved ilegging av eiendomsskatt. 
Eiendommer som ikke er omfattet av skatteetatens formuesverdi må kommunalt takseres. Det er 
i prognosene lagt inn en vekst på knappe 10 % i 2022, dels på grunn av prisvekst og nye 
skatteobjekter, og dels på grunn av retaksering. Prognosene er usikre, så beløpet er lagt inn uten 
endringer ut over i perioden.  
 
Netto finansinntekter/-utgifter 
For å betjene vedtatte og foreslåtte investeringsprosjekter øker de budsjetterte avdragsutgiftene 
fra 63,3 mill. kr i 2021 til 66,5 mill. kr i 2022. I 2025 utgjør avdragene 89 mill. kr. Det er lagt inn 30 
års løpetid på lånene. Renteutgiftene viser en økning fra budsjetterte 22,4 mill. kr i 2021 til 54,6 
mill. kr i 2025. Netto finansutgifter øker fra 78,2 mill. kr i 2021 til 133,1 mill. kr i 2025. Dette utgjør 
en økning på 54,9 mill. kr eller 70 %. 
 
Netto avsetninger (bruk og avsetninger til fond) og driftsresultat  
Tabellen under viser beregnet netto driftsresultat i økonomiplanperioden. Resultatet ligger 
vesentlig lavere enn TBUs anbefalt driftsresultat og kommunens eget måltall på 1,75 %. Grunnen 
til dette er kommunestyrets tidligere vedtak om å finansiere driftstilskuddet til Auli-hallen med 18 
mill. kr fra fond. Kun en liten del av dette tilskuddet blir utbetalt i 2021, og tilskuddet må derfor 
flyttes til 2022. Selv om disse midlene hentes fra fond, utgjør det en faktisk kostnad for 
kommunen som trekker netto driftsresultat ned. Et driftsresultat på 9,2 mill. kr utgjør bare 0,5 % 
av brutto driftsinntekter.  Dersom vi ser bort fra premieavvik og tiltak som finansieres gjennom 
bruk av fond, utgjør driftsresultatet 18 mill. kr, eller knappe 1 %. 

Tiltakene som er finansiert fra ordinært driftsfond i 2022 utgjør til sammen 18,2 mill. kr og er 
begge i henhold til budsjettvedtak 15.12.20 (bevilgningene må overføres fra 2021 til 2022):  

* Investeringstilskudd, Auli-hallen (tiltak utsatt fra 2021) 16 700 000 kr 

* Tilskudd idrettslag, (restanse bevilgning 2021)     1 500 000 kr 

Tabellen under viser at selv om budsjettet har et overskudd som skal tilføres driftsfond på 18,1 
mill. kr, skal det brukes 18,2 mill. kr på tilskudd til idrettslag. I tillegg vil det i økonomiplanperioden 
overføres 77,8 mill. kr til investeringsregnskapet som egenkapitalfinansiering, og også dette må 
hentes fra driftsfond. Altså vil driftsfondene tappes ganske betydelig de nærmeste årene. For 
årene 2023 - 2025 er det premieavviket som bidrar til et positivt driftsresultat.  

Tall i 1000 kr Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

Netto driftsresultat 9 234 11 929 11 038 10 976 

Netto avsetning til ubundet driftsfond  -4 222 -4 467 -4 728 -1 490 

* hvorav netto premieavvik, som avsettes til 
pensjonsreguleringsfond, utgjør 

12 875 12 875 12 875 12 875 

«overskudd» i ordinær drift (ekskl. premieavvik og 
tiltak som finansieres av fondsmidler) 

18 053 458 -433 -495 

Bruk av ubundet driftsfond 18 200 0 0 0 

Overføres til investering (bruk av driftsfond) 19 950 20 800 20 170 16 870 

* Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter  0,5 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 

** Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter 
(overskudd som skal avsettes ord. driftsfond) 

1,0 % 0 0 0 
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Kommunedirektøren må i 2022 jobbe videre med å identifisere og hente ut nødvendig 
handlingsrom. Gjennom dette arbeidet kan vi levere et noe mer bærekraftig budsjett framover. 
Dette arbeidet er også sentralt for å kunne betjene høyere lånegjeld og økte demografikostnader.  

 

Sum bevilgninger – drift netto 
Med ny kommunelov, kom det også ny regnskapsforskrift og nye regnskapsrapporter. Rammene 
som overføres til drift i kommunalområdene er merket med gult i skjema §5-4 bevilgningsoversikt 
drift foran. Dette er rammene for kommunens tjenesteproduksjon. Fordelingen av de økonomiske 
rammene pr. virksomhet/kommunalområde fremkommer i skjema under. Resultat etter avsetning 
skal alltid gå i null. Det vil si at et eventuelt overskudd skal budsjetteres som en avsetning til 
disposisjonsfond.   
 

 

For nærmere beskrivelser, henvises det til det enkelte kommunalområde. 

 

 

 

 

 

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift,

Til fordeling pr. virksomhet/ kommunalområde

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2020

Vedtatt 

budsjett 2021

Budsjett 

2022

Økonomi-

plan 2023

Økonomi-

plan 2024

Økonomi-

plan 2025

Fra Bevilgningsoversikt:

Til fordeling drift 1 184 278 1 261 079 1 321 355 1 309 549 1 309 122 1 310 175

Administrasjon og styring 52 263 53 963 56 038 55 778 55 778 55 778

Felleposter 20 216 53 954 86 825 86 825 86 825 86 825

Administrasjon og styring inkl  fellesposter 72 478 107 917 142 863 142 603 142 603 142 603

Oppvekst og utdanning 542 312 547 047 566 438 574 959 577 082 578 635

Opaker VUS - midl skole 3 703 2 500 0 0 0 0

Oppvekst og utdanning inkl Opaker VUS-midl.skole 546 015 549 547 566 438 574 959 577 082 578 635

Helse og velferd 445 979 436 890 443 188 443 384 443 334 443 334

Kultur og mangfold 60 031 75 660 76 946 56 443 56 443 56 443

Samfunn og miljø 89 513 105 624 115 028 117 358 114 858 114 358

Selvkostområdene -17 938 -14 559 -18 908 -20 998 -20 998 -20 998

Samfunn og miljø inkl selvkostområdene 71 575 91 065 96 120 96 360 93 860 93 360

Sentrale inntekter og utgifter -11 802 0 -4 200 -4 200 -4 200 -4 200

Netto for alle kommunalområder 1 184 278 1 261 079 1 321 355 1 309 549 1 309 122 1 310 175
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Økonomisk oversikt drift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Tall i 1.000 kroner
Regnskap 

2020

Vedtatt 

budsjett 2021

Budsjett 

2022

Økonomi-

plan 2023

Økonomi-

plan 2024

Økonomi-

plan 2025

Driftsinntekter

Rammetilskudd -676 883 -620 079 -667 406 -678 811 -683 733 -690 865

Inntekts- og formuesskatt -597 628 -668 261 -697 018 -702 264 -707 094 -711 432

Eiendomsskatt -33 586 -38 500 -42 000 -42 000 -42 000 -42 000

Andre skatteinntekter -3 114 -200 -200 -200 -200 -200

Andre overføringer og tilskudd fra staten -29 055 -21 344 -15 252 -10 190 -10 190 -10 190

Overføringer og tilskudd fra andre -178 097 -79 615 -75 007 -74 463 -74 463 -74 463

Brukerbetalinger -42 530 -48 578 -52 885 -52 885 -52 885 -52 885

Salgs- og leieinntekter -121 643 -125 630 -141 410 -141 410 -141 410 -141 410

Sum driftsinntekter -1 682 537 -1 602 207 -1 691 178 -1 702 223 -1 711 975 -1 723 445

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 739 528 729 782 748 302 756 578 758 701 760 254

Sosiale utgifter 179 663 199 317 213 872 213 894 213 894 213 894

Kjøp av varer og tjenester 520 622 508 562 547 307 547 359 544 809 544 309

Overføringer og tilskudd til andre 86 951 78 250 81 846 61 146 61 146 61 146

Avskrivninger 61 299 79 825 84 175 84 175 84 175 84 175

Sum driftsutgifter 1 588 063 1 595 735 1 675 502 1 663 152 1 662 725 1 663 778

Brutto driftsresultat -94 475 -6 472 -15 676 -39 071 -49 250 -59 667

Finansinntekter/Finansutgiter

Renteinntekter -8 626 -7 730 -9 660 -9 660 -9 660 -9 660

Utbytter -129 -100 -110 -110 -110 -110

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -1 524 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Renteutgifter 23 843 22 447 34 861 46 586 51 808 54 601

Avdrag på lån 54 166 63 346 66 526 75 501 81 349 89 035

Netto finansutgifter 67 730 77 963 90 617 111 317 122 387 132 866

Motpost avskrivninger -61 299 -79 825 -84 175 -84 175 -84 175 -84 175

Netto driftsresultat -88 043 -8 334 -9 234 -11 929 -11 038 -10 976

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering 7 389 0 19 950 20 800 20 170 16 870

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 2 521 -6 501 -6 494 -4 404 -4 404 -4 404

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 90 209 14 835 -4 222 -4 467 -4 728 -1 490

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 100 119 8 334 9 234 11 929 11 038 10 976

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 12 076 0 0 0 0 0
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Budsjettskjema investeringer 

 

 

Det er i planperioden lagt til grunn en samlet investering i anleggsmidler på nær 1011,5 mill. kr, 
og det skal samlet lånes 805 mill. kr. Kommunen skal blant annet bygge nye skoler og 
omsorgsboliger samt investere i infrastruktur. 

Rammen for Husbankens lån til videreformidling (Startlån) er foreslått økt fra dagens 75 mill. kr til 
100 mill. kr i hele planperioden. Dette kommer i tillegg til lån nevnt over. 

Overføring fra drift: 

• Investering i aksjer og andeler i selskaper: Egenkapitaltilskuddet til KLP 2022 - 2,6 mill. kr  

• Tilskudd til andres investeringer: Investeringer til Kirkelig Fellesråd 2022 - 1,6 mill. kr  

• Egenkapitalfinansiering av varige driftsmidler (ikke selvkost): Det er i 
økonomiplanperioden lagt til grunn 10 % egenkapitalfinansiering. Vi har tatt utgangspunkt 
i bruttobeløpet på investeringen (inkl. mva.) og beregnet 10 % av dette.   

Det er i 2022 behov for en låneramme på inntil 277,6 mill. kr i tillegg til startlån på 100 mill. kr. 
Eventuelle lån for Esval Miljøpark KF kommer i tillegg. For nye låneopptak er det i all hovedsak 
beregnet 30 års løpetid. Gjeldsbelastningen vil mot slutten av perioden bli betydelig høyere enn 
kommunens målsetning på maks 70 % av driftsinntektene, og vil anslagsvis ligge i overkant av 

§ 5-5. Bevilgningsoversikt - investering
 

Tall i 1.000 kroner
Regnskap 

2020

Vedtatt 

budsjett 2021

Budsjett 

2022

Økonomi-

plan 2023

Økonomi-

plan 2024

Økonomi-

plan 2025

Investeringsutgifter

Investeringer i varige driftsmidler 324 181 162 720 332 095 241 400 235 500 202 500

Tilskudd til andres investeringer 1 139 800 1 600 800 200 200

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 984 3 100 2 600 2 600 2 600 2 600

Utlån av egne midler 2 000 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 330 304 166 620 336 295 244 800 238 300 205 300

Investeringsinntekter

Kompensasjon for merverdiavgift -51 080 -19 554 -26 421 -28 540 -28 000 -26 700

Tilskudd fra andre -8 509 0 -12 320 0 0 0

Salg av varige driftsmidler -3 932 0 0 -20 000 0 0

Salg av finansielle anleggsmidler -3 511 0 0 0 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0

Bruk av lån -259 449 -143 966 -277 604 -175 460 -190 130 -161 730

Sum investeringsinntekter -326 481 -163 520 -316 345 -224 000 -218 130 -188 430

Videreutlån

Videreutlån 41 641 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Bruk av lån til videreutlån -41 641 -50 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Avdrag på lån til videreutlån 13 134 12 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Mottatte avdrag på videreutlån -15 869 -12 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

Netto utgifter videreutlån -2 736 0 0 0 0 0

Overføring fra drift og netto avsetninger

Overføring fra drift -7 389 0 -19 950 -20 800 -20 170 -16 870

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 6 301 0 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 0 -3 100 0 0 0 0

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -1 088 -3 100 -19 950 -20 800 -20 170 -16 870

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0 0 0
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90 % i 2025. Dette inkluderer ikke Startlån og finansiell leasing av Neskollen skole. Restgjeld ved 
utgangen av 2025 utgjør drøye 1,9 mrd. kr. 

Nærmere beskrivelse og begrunnelse for de enkelte investeringsprosjekter følger under det 
enkelte kommunalområde. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Investeringer per kommunalområde

Tall i 1000 kroner
Vedtatt 

budsjett 2021

Budsjett 

2022

Økonomi-

plan 2023

Økonomi-

plan 2024

Økonomi-

plan 2025

Ny ungdomsskole VUS 43 000 1 000 0 0 0

Auli skole 10 000 20 000 70 000 57 000 3 000

Opaker skole - oppstart 0 0 2 000 50 000 100 000

Fenstad skole - utbygging iht forprosjekt 0 30 000 32 000 0 0

Årnes skole 1 000 500 0 0

Auli barnehage 0 0 0 500 0

Fjellfoten skole - omdisp.av musikkrom. Behov for inventar og utstyr 0 150 0 0 0

Oppvekst og utdanning 54 000 51 650 104 000 107 500 103 000

Tall i 1000 kroner
Vedtatt 

budsjett 2021

Budsjett 

2022

Økonomi-

plan 2023

Økonomi-

plan 2024

Økonomi-

plan 2025

Bolig til rusavhengig 250 35 625 0 0 0

Anskaffelse og etablering av omsorgsboliger (Runni) 0 32 000 28 000 0

Ombygging og tilpasning av omsorgsboliger 0 3 000 0 0 0

Velferdsteknologi 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Inventar og oppgradering medisinsk utstyr 800 1 510 1 000 1 000 1 000

Anskaffelse av bolig til mennesker med nedsatt funksjonsevne 5 000 30 000 0 0 0

Tilpasning og nødvendig oppgradering formålsbygg Helse og velferd 0 1 375 0 0 0

Biladministrasjonssystem 0 500 0 0 0

Helse og velferd 8 050 74 010 35 000 31 000 3 000

Tall i 1000 kroner
Vedtatt 

budsjett 2021

Budsjett 

2022

Økonomi-

plan 2023

Økonomi-

plan 2024

Økonomi-

plan 2025

Maskiner og utstyr kirken 200 450 200 200 200

Restaurering kirkeorgel fra 1840 600 600 600 0 0

Nes kulturhus - ny pa-rigg (lyd) 1 700 0 0 0 0

Minnelund 0 550 0 0 0

Nes svømmehall - økt velvære 0 0 200 0 0

Kultur og mangfold 2 500 1 600 1 000 200 200
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Investeringer per kommunalområde forts. 
 

 
    

    

Tall i 1000 kroner
Vedtatt 

budsjett 2021

Budsjett 

2022

Økonomi-

plan 2023

Økonomi-

plan 2024

Økonomi-

plan 2025

Kommunale veger 17 000 17 000 18 500 18 500 18 500

Kommunale veger - Rånåsfoss 1 000 0 0 0 0

Trafikksikkerhetstiltak myke trafikkanter 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Universell utforming kommunale bygg 2 400 2 200 0 0

Nes rådhus - universell utforming 0 1 000 0 0 0

Kjøp av utleieboliger 0 0 6 000 6 000 6 000

Nes rådhus - Nes brannstasjon 1 000 2 700 2 500

Bredbåndsutbygging 2019 4 500 1 500 1 500 1 500 3 000

Bredbåndsutbygging 2021 0 5 285 0 0 0

Utstyr areal og miljø -  maskininvestering traktor - Samferdsel 1 800 0 0 0 0

Utstyr areal og miljø -  maskininvestering hjulgraver - Samferdsel 0 0 2 700 0 0

Utstyr areal og miljø - nye klippere - Grøntavdeling 0 950 0 0

Utstyr areal og miljø -Kraftknuser fjernstyrt - Grøntavdeling 500

Utstyr areal og miljø - styresystem robotgressklippere - Grøntavdeling 200

Utstyr areal og miljø - driftsutstyr vinter - Samferdsel 0 300

Utvidelse Nes vaskeri 0 1 000 0

Vaskeri - ny lastebil 770 0 0 0 0

Ombygging av utleieboliger 1 200 0 0 0 0

VUS - innkjøp av utstyr renhold - robot 450 0 0 0 0

Oppfølging av kommunedelplan for klima, energi og miljø 2 000 3 800 2 000 2 000 0

Ladestasjoner 0 2 500 1 000 1 000 1 000

Samfunn og miljø (ekskl. selvkost) 40 820 46 235 42 200 37 000 36 500

Tall i 1000 kroner
Vedtatt 

budsjett 2021

Budsjett 

2022

Økonomi-

plan 2023

Økonomi-

plan 2024

Økonomi-

plan 2025

Utbedring / sanering av avløpsnett 27 350 113 000 30 000 30 000 30 000

Utbedring / sanering av avløpsnett - Rånåsfoss 2 300 0 0 0 0

Utbedring vannforsyningsnett 18 900 37 000 30 000 30 000 30 000

Utbedring vannforsyningsnett - Rånåsfoss 9 000 0 0 0 0

Utstyr areal og miljø -  maskininvestering  - Vann 0 1 700

Utstyr areal og miljø - driftsbil - Avløp 0 700

Utstyr areal og miljø - driftsbil - Vann 0 700

Ledning og pumpestasjoner 0 7 100

Samfunn og miljø (selvkost) 57 550 160 200 60 000 60 000 60 000

SUM investering i anleggsmidler totalt 162 920 333 695 242 200 235 700 202 700
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Helse og velferd 

1 Kort presentasjon av kommunalområdet 
Kommunalområdet dekker det brede spekter av helse og velferdstjenester som finnes i nesten 
alle kommuner. Felles for tjenestene er å satse på tidlig innsats og ressursmobilisering som 
bidrar til at innbyggere kan leve selvstendig og oppleve trygghet, mestring og verdighet. 

I helse og velferd har vi følgende virksomheter:  

• Dialog og mestring 

• NAV Nes 

• Hjemmetjenesten 

• Miljøarbeidertjenesten 

• Institusjonstjenesten (sykehjemmet) 

Strukturen underbygger vedtatte strategiområder i Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030. 
 

2 Utfordringen på overordnet nivå 
Helse og velferd er det kommunalområdet som mest bidrar til at Nes kommune har relativt lave 
kostnader pr behovsjustert innbygger. Helse og velferd er dessuten det kommunalområdet som 
fremover mest fortsatt vil merke demografikostnadene, dvs. kostnadene som følger med vekst i 
noen brukergrupper som for eksempel innbyggere over 80 år og brukere med store og 
sammensatte behov. Ved siden av demografiutfordringen har man dessuten statlige reformer og 
statsforvalters vedtakspraksis som tvinger fram økte kostnader på andre delområder i 
kommunalområdet 

Saken om helhetlig plan forholder seg til at gjeldende handlingsprogram gir uendret ramme for 
helse og velferd fra 2020 til 2021 og videre de nærmeste årene deretter. Konklusjonen i saken er 
å legge opp til en årlig realvekst på 1%, kombinert med 1% forbedring i bruk av eksisterende 
ressurser pr år. Budsjett 2022 gir ikke en slik realvekst. I norsk sammenheng er målet om 1% 
årlig forbedring ambisiøst og det dobbelte av hva staten har som mål for tjenestene i statlig regi.  

Trenden i norske kommuner er at helse- og velferdsområdet har en kostnadsutvikling godt over 
1% realvekst pr. år. For Nes kommune er det en utfordring at om den får til en vekst på 1%, så 
«spises det» i noen grad opp av økte kostnader som følger av økte forpliktelser staten gir oss 
knyttet til ordningen med refusjon av særlig kostnadskrevende brukere, den nasjonale løsningen 
med pasientskadeerstatninger, samt forsinket og kostnadsdrivende gjennomføring av tiltak ut fra 
krav fra statsforvalter. 

3 Bruk av handlingsrommet 
3.1 Allmøtets svar på utfordringene  
Det er gjennom høsten 2020 gjennomført allmøter der nesten alle fast ansatte i de tre store 
døgnvirksomhetene fikk mulighet for å delta.  Det har igjennom disse møtene kommet frem at 
mens noen ansatte tenker at bedre tjenester eller opprettholdelse av dagens tjenestenivå handler 
om å få bedre økonomi, ser andre et potensiale for at mer satsning på mestring og høyere faglig 
kvalitet kan kompensere for færre kroner.  Allmøtene har vist mange innspill om hvordan vi kan få 
mer ut av hver krone. Møtene viser en betydelig tilslutning til at organisasjonslæring (ansatte som 
systematisk reflekterer over praksis og utvikler bedre praksis), kan lede til at vi mer enn før gir 
høyere kvalitet og bidrar bedre til innbyggere og brukere sin egenmestring der slik egenmestring 
faktisk er mulig. Tilslutningen er også knyttet til en forståelse av at organisasjonslæring krever en 
struktur der ledelsen jobber for at ansattes forbedringsideer brukes til konkrete endringer i 
praksis. 

Det ble også gjennomført to allmøter i juni 2021, med invitasjon til alle. Tilpasninger til smittevern 
gjorde at få deltok, men møtene bekreftet bilde etter allmøtene høsten 2020. 

 

3.2 Prioriteringer i helhetlig plan 

I saken om helhetlig plan står det at 1% vekst tilsvarer ca. 4,5 mill. kroner. I samme sak har 



Handlingsprogram med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 
 

 
 

44 

administrasjonen pekt på hvilke 5 tiltak den vil prioritere om man får en slik vekst. Prioriteringen 
er vist i strekpunktene nedenfor, der tiltakene kommer i den rekkefølge de er prioritert; 

 

- 1/1 stilling til tjenesteutvikling der bruk av digitale løsninger er et viktig element 

- 1/1 stilling til vekst i dag- og avlastningstilbudet 

- 1/1 stilling som seniorkonsulent 

- 1/1 stilling til utviklingsarbeid vedr tjenester for yngre med store og sammensatte behov 

 

I helse og velferd sin presentasjon av hvordan man i 2022 kan ha en kombinasjon av 4,5% vekst 
og 1% forbedring, er forbedringene angitt slik: 

- Dialog og mestring, men ikke minst Hjemmetjenesten og Miljøarbeidertjenesten, vil hjelpe 
flere innen eksisterende budsjettramme. Jf. at kommunenes Miljøarbeidertjeneste vokser 
i antall brukere siden «tilveksten» er relativt konstant pr innbygger, samtidig som brukerne 
lever stadig lengre og statsforvalterne beslutter mer kostnadskrevende tilnærming i 
mange enkeltsaker. Jf. også veksten i antall eldre innbyggere. 

- Strukturelle endringer i hvor innbyggere bor og hvordan vi ivaretar tilsyn, slik at kvaliteten 
i tilbudet øker samtidig som kostnad pr bruker går noe ned. 

 

3.3 Når vi har hentet ut de mest opplagte fruktene  
Gjennom de siste 3 årene har Helse og velferd hentet ut betydelige gevinster gjennom bedre bo- 
og oppfølgingstilbud, ofte knyttet til gode samlokaliserte løsninger som dem man fikk ved å ta i 
bruk større deler av NBSS. Kostnadene er redusert på delområder der man ofte tidligere brukte 
mer enn budsjett. Bruken av dyre kjøpsplass er også betydelig redusert, og vil fortsatt være det 
selv om det foreslås en økt ramme for kjøpsplasser i 2022. Mulighetene videre ligger da mye i 
resten av det det potensialet som Agenda Kaupang rapporten viser vedr Miljøarbeidertjenesten, 
Hjemmetjenesten og det som nå i stor grad løses gjennom et meget høyt antall BPA løsninger 
som i gjennomsnitt koster mye sammenlignet med andre kommuner. Her er takten i mulige 
endringer redusert i tråd med de politiske vedtakene fra våren 2021. 
 
Potensiale ut over momentene ovenfor er mye knyttet til organisering, fag og ledelse, og den 
ressursmobiliseringen som er beskrevet i Strategisk plan for helse- og velferdstjenesten i Nes:  
 

• Vi må forbedre organisering, kompetanse, ledelse og rutiner slik at det mer understøtter å få 
mest mulig tjeneste, kvalitet og resultat pr krone. Ansatte nær brukerne må få struktur, tid og 
rom for å reflektere over hvordan tjenesten utøves, og hvordan utøvelsen kan bli bedre.  De 
ansatte må gripe dette rommet og konkludere om endringstiltak. 

• Ledelsen må være mer tilstedeværende overfor ansatte og sikre struktur, rammer og 
beslutninger som gjør at forbedringsideene omsettes i praksis. 

Å lykkes med de to kulepunktene ovenfor er avgjørende for strategien med å greie seg med 1% 
vekst og 1% forbedring pr år. 

 

3.4 Andre virkemidler  
Kommunen arbeider med å fullføre arbeidet for å etablere et FACT- team i samarbeid med 
Kongsvinger sykehus/dps og Kongsvinger kommune. I første omgang synes teamet å komme i 
gang som et 3. årig hovedprosjekt med oppstart i 2022, og antakelig slik at dimensjoneringen i 
tilbudet økes gradvis gjennom prosjektperioden. 

Vi skal fortsette på arbeidet med å lykkes bedre i samarbeidet med frivilligheten. Det skal legge til 
rette for engasjement og økt integrering i naturlige sammenhenger i lokalsamfunnet, framfor 
særtjenester fra kommunen  



Handlingsprogram med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 

 
 

                                                                                                        
45 

Vi har gradvis fått et bedre samarbeid på tvers av kommunalområdene vedr innbyggere med 
større og sammensatte behov. Dette samarbeidet har gitt kvalitative og økonomiske gevinster og 
bør videreføres og forsterkes i alle år framover. 

 

4 Driftsrammer   

4.1 Overordnet bilde 

Gjennom pandemien har det vært inntektstap. Noe av dette er knyttet til mindre omsetning i 
kantiner etc. Det meste dreier seg om redusert brukerbetaling ut fra at tilbud har vært stengt, eller 
ut fra at innbyggere har valgt å holde seg hjemme for å beskytte seg mot smitte. Budsjett 2022 
bygger på en forutsetning om å komme tilbake til om lag det inntekst nivået som var før 
pandemien. I dette er inntekts siden justert opp om lag tilsvarende konsumprisindeksen. 

Kommunestyrets plan Leve hele livet omfatter en satsning på bedre ernæring. Kommunen har 
som nevnt fått tilskudd som dekker 100% lønnskostnader og sosiale kostnader til en klinisk 
ernæringskonsulent. Stillingen skal først og fremst skal bidra til bedre ernæring og dermed også 
til aktivitet og trivsel hos eldre. Kommunen er i gang med ansettelsesprosessen til denne 
engasjement stillingen.  

4.2 Uløst salderingsbehov og hvordan dette ble redusert fra 4 mill. kr til 2 mill. kr. 

Utfordringer med klarhet i noen økonomiske forhold knyttet til statsbudsjettet og økonomisk støtte 
fra statsforvalter, samt en inkurie, har resultert i at budsjettforslaget har en uløst 
salderingsutfordring på 2,0 mill. kr om helse og velferd skal drives i 2022 etter de overordnede 
linjer som ligger i budsjettforslaget. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette ved første 
budsjett saldering i 2022. At salderingsbehovet ikke er større enn 2,0 mill. kr, henger sammen 
med de supplerende løsningene som er utarbeidet i slutten av budsjettarbeidet og som er 
presentert nedenfor. Presentasjonen starter med noen vurderinger om handlingsrommet som 
hadde betydning for å stå igjen med et etterfølgende salderingsbehov på 2 mill. kr framfor 4 mill. 
kr. Deretter munner presentasjonen i en tabell med oppsummering av konklusjonen etter disse 
vurderingene. 
 
Et hovedperspektiv ut fra Agenda Kaupang rapporten og strategien for kommunalområdet 
Når helse og velferd i Agenda Kaupang rapporten fremstår som å ha noe å gå på i forhold til de 
konkrete og kostnadseffektive kommunene de sammenlignet oss med, gikk det som kjent på 
brukere som i stor grad har noe hjelp fra hjemmebaserte tjenester inklusive psykisk helse, men 
som i hovedsak serves av miljøarbeidertjenesten. Dette går i stor grad på BPA problematikken og 
dreier seg lite om personer med utviklingshemming. BPA problematikken er den del av kommunal 
helse og velferd som det generelt er mest krevende å gjøre noe med i forhold til brukere som 
allerede har fått ordningen. Jf. også den noe begrensede effekt kommunen har hatt de siste 2-3 
årene vedr å redusere kostnadene på BPA området. Følgelig må brukere og kommunen komme 
lengre i tenkning om situasjon og mulighet før det kan bli større økonomisk gevinst gjennom 
endringstiltak.  
 
Kommunens strategi for helse- og velferd, samt føringene i helhetlig plan, har en ambisiøs 
satsning på å vri bruker av ressurser kommunalområdet allerede har, for på denne måten å få 
mer for hver krone. Slik vridning er meget ressurskrevende, ressurser man «stjeler av» om man 
parallelt skal arbeide med mange innsparings tiltak. 
 
Hjemmetjenesten 
For å komme ned på det som er budsjettrammen for 2021 og det som da er rammen for 2022, 
har hjemmetjenesten i år redusert med 1,8 årsverk. For å holde samme ramme i 2022, er det lagt 
inn bortfall av ytterligere en stilling, innstramning med 1 kveldsvakt mindre pr ettermiddag/kveld, 
samt 0,8 mill. kr i innleie. Behovet for hjemmetjeneste har de senere årene økt jevnt og trutt 
gjennom flere eldre og gjennom den nasjonale trenden med at det settes inn stadig mer hjelp til 
personer under 67 år. Ut fra dette virker det ikke riktig å ta noe vesentlig mer innen 
hjemmetjenesten, ikke minst fordi det utfordrer muligheter for noe reduksjon/gevinstuthenting 
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som er meget vesentlig for slutten av 2022 og/eller i 2023, samt at åpning av nye samlokaliserte 
boliger for personer med demens kan måtte medføre økt personell innsats. Skal noe tas, må det 
eventuelt være det som så langt er lagt inn som nødvendig styrking av dagtilbudet. Der kom det i 
år inn en ekstra stilling i dagtilbudet på NBSS, en stilling som eventuelt kan tas bort når det blir 
ledighet i annen stilling ved dagsenteret. 
 
Miljøarbeidertjenesten 
Miljøarbeidertjenesten har hentet ut hovedtyngden eller det aller meste av det som dreier seg om 
at innsats pr plass i botilbud reduseres til gjennomsnittet for sammenligningskommunene i 
Agenda Kaupang rapporten. Tjenesten er også inne i den veksten alle slike tjenester opplever 
gjennom at det kommer til nye brukere, samtidig som levealderen på de som allerede har 
tjeneste øker. Ut fra dette må antakelig det å bruke mindre pr bruker kreve at kommunen  
kommer videre i utmeislingen og gjennomføring av en politikk for brukere med store og 
sammensatte behov, og/eller at vi får tenkt og handlet gjennom å bygge på «unorske» 
perspektiver om at det er bedre med «gruppetilbud og fungere mer alene» framfor den norske 
vektleggingen av mye 1:1 innsats. Å gå inn i det med effekt «på bunnlinjen» i 2022, har lite 
realisme i seg.  
 
NAV Nes 
Perspektivene om muligheter vedr sosialhjelp er grundig omtalt i notatet som var i utvalget for 
Oppvekst og helse og velferd oktober 2021. Ut fra disse perspektivene vil det ha høy risiko om 
man budsjetterer NAV Nes med lavere kostnader enn i 2021.  Jf. mulighetene for at 
sosialhjelpsbehovene er noe større etter pandemien enn under pandemien. Økning i priser for å 
leie bolig, samt økte strømpriser, er en del av dette. 
 
Transport Kanmer 
Det er nylig inngått ny rammeavtale om transport til og fra VTA tilbudet på Kanmer. Ramme-
avtalen er med Romerike taxi og har høyere priser enn gjeldende avtale. Ut fra dette må man 
enten akseptere at kommunestyrets vedtak av 18 mai vedr transportordningen må bety en 
merkostnad på 0,9 mill. kroner, eller man må få til noen justeringer i hvem som transporteres eller 
når man kommer og går i forhold til dagens mønster. Budsjettet er lagt opp til at man skal finne 
en slik justerings løsning, slik at man ender opp med en budsjettvekst på mindre enn 0,9 mill. 
kroner. 
 
Sykehjemmet 
Sykehjemmet har en pleiefaktor noe over landsgjennomsnittet. Men i norsk kommunal 
sammenheng er det da krevende å gå ned til et landsgjennomsnitt. Å eventuelt gå inn på dette 
bør ses i en helhet om løsninger når vi åpner samlokaliserte leiligheter for personer med demens 
og dermed antakelig må tenke nytt om hva som ivaretas i de nye boligene, hva som ivaretas på 
sykehjemmet, og konsekvensene av de alternativer man da ser.  Disse avveiningene kan man 
vanskelig være i havn med før i slutten av 2022. 
 
Slik sykehjemmets budsjett så langt er lagt opp, innebærer det at kommunen tar tilbake til 
sykehjemmet bruker som nå har kjøpsplass. I første omgang gir det ikke besparelse, for 
vedkommende må mest sannsynlig i starten ha en kohort (4 sengeplasser) for seg selv og 
benytte den ressurs som er satt av til normal drift av disse plassene.   
 
Med det som så langt står her om sykehjemmet, er rest muligheten å holde ledig i ca. 6 mnd. en 
fagutviklingsstilling der arbeidstaker slutter sommeren 2022.   

 
Dialog og mestring og kjøpsplasser 
Den pågående jobbingen vedr å avslutte en kjøpsplass viser nå mulighet for en noe mer 
kostnadseffektiv løsning enn hva vi så for oss tidlig i oktober 2022. Dette må legges til grunn for 
svaret på hvordan man kommer ned fra en ikke konkretisert innsparing på 4,0 mill. kr til i stedet å 
havne på bare 2,0 mill. kr. 
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Ergo og fysioterapi og psykisk helse inklusive FACT 
Det har vært sentralt i tenkningen i Helse og velferd at det som det er «lettest» å redusere på, er 
de innsatsområder der vi ligger over landsgjennomsnittet i en eller flere Kostra grupper. Ut fra 
dette er det «utelukkende» to stillinger i fysio- og ergoterapi som kan tas om man vil ned på et 
slikt gjennomsnitt. I eventuell gjennomføring av dette ligger det muligens utfordring at vi må tilby 
alternativ stilling i kommunen. Disse mulighetene vedr fysio og ergo er ikke lagt inn i konklusjonen 
om hvordan man kommer seg fra et resterende salderingsbehov på 2,0 mill. kr framfor 4,0 mill. 
kr. 
 
Psykisk helse har et nivå pr innbygger om lag på linje med snittet i sammenligningen som 
Agenda Kaupang gjennomførte. Da kan man i prinsippet legges seg noe lavere enn dette 
gjennomsnittet tilsier. Denne muligheten er heller ikke lagt inn i konklusjonen nedenfor 
 
Hvis ikke det skjer endringer i sentrale premisser for den statlige finansiering av FACT, vil denne 
finansieringen kunne gå inn og dekke minst et årsverk innsats vi allerede har i psykisk helse. 
Følgelig legges en slik mulighet til grunn for budsjett 2022 i arbeidet med å tette avstanden 
mellom 4 mill. kr og 2 mill. kr. 
 
Konklusjoner med effektberegning – foreløpig beregning 

Tiltak  Netto effekt 

Kostnader til ALIS (spesialisering av leger) fullfinansieres av øremerkede 
midler foreslått i forslag til statsbudsjett 2022 

0,5 mill kroner 

Halvert kommunal innsats 2 halvår 2022 i gjennomføring av kommunalt 
alternativ til kjøpsplass som avvikles fra årsskiftet. Brutto gevinst spises i 
stor grad opp gjennom mindre refusjon kostnadskrevende brukere 

0,3 mill kroner 

Ekstra stillingsressurs knyttet til overføring fra sykehjem til dagsenter jobb 
faller bort i det annen stilling ved dagsenteret blir ledig. Antatt effekt ½ år 

0,2 mill kroner 

Utnyttelse av handlingspotensialet  vedr FACT/statlig finansiering psykisk 
helse 

0,8 mill kroner 

Justeringer i forhold til bruk av ekstern leverandør til transport til og fra 
Kanmer 

0,2 mill kroner 

Stilling som fagutvikler ved sykehjemmet holdes ledig 2 halvår  0,3 mill kroner 

SUM OVENFOR ETTER NOE NEDJUSTERING FOR USIKKERHET  2,0 mill kroner 

 
Tiltakene i tabellen ovenfor er ikke lagt inn i de nedenfor presenterte tabellene om Helse og 
velferd. 
 

Forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025   

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2020 
Vedtatt 

budsjett 2021 
Budsjett 

2022 
Økonomi-
plan 2023 

Økonomi-
plan 2024 

Økonomi-
plan 2025 

Helse og velferd stab 23 631 9 514 6 972 6 972 6 972 6 972 

Dialog og mestring 67 408 82 138 88 860 89 056 89 006 89 006 

Institusjonstjenesten 111 828 103 802 103 802 103 802 103 802 103 802 

Miljøarbeidertjenesten 104 658 99 127 101 527 101 527 101 527 101 527 

NAV - Nes 31 144 34 007 34 087 34 087 34 087 34 087 

Hjemmetjenesten 107 310 108 302 107 940 107 940 107 940 107 940 

Helse og velferd 445 979 436 890 443 188 443 384 443 334 443 334 

  

Den største endringen i tabellen ovenfor er den sterke reduksjonen i hva som ligger under helse 
og velferd stab, og den sterke veksten i det som ligger under Dialog og mestring.  Dette kommer 
av at alle kostnadene til legevakt og fastlegesystemet er flyttet fra Helse og velferd stab og over til 
Dialog og mestring. 



Handlingsprogram med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 
 

 
 

48 

Tiltak / endringer   

Tabellen viser de største endringene i forhold til dagens virksomhet 

 

Tall i 1000 kroner Budsjett 2022 Økonomiplan 
2023 

Økonomiplan 
2024 

Økonomiplan 
2025 

Norsk pasienterstatning - flere saker 700 700 700 700 

Miljørettet helsevern 160 160 160 160 

Ufordelt kutt -3 891 -3 891 -3 891 -3 891 

Legevaktsbil 0 196 146 146 

Kjøp av plasser 3 035 3 035 3 035 3 035 

Transport til Kanmer 900 900 900 900 

Red. tilskudd ressurskrevende (>67 år) 1 500 1 500 1 500 1 500 

Tjenesteutvikling 881 881 881 881 

Leasingbil dagavdelingen 384 384 384 384 

40% stilling dagavdelingen 236 236 236 236 

75% stilling dagavdelingen 441 441 441 441 

Helse og velferd 4 346 4 542 4 492 4 492 

 

Dialog og mestring 

Det legges opp til at Dialog og mestring får om lag den samme rammen i 2021 som i 2020, men 
justert for at 2 koordinatorer (demens og alvorlig sykdom) er flyttet fra hjemmetjenesten til Dialog 
og mestring. Dessuten er det lagt inn (videreført fra budsjett 2021)  de nødvendige 
merkostnadene knyttet til spesialisering av leger. Men som nevnt vil ventelig de kostnadene 
kunne dekkes av særskilt bevilgning fra statsbudsjettet 2022 sin satsning på fastlegetjenesten, jf. 
omtalen ovenfor om å komme fra en rest utfordring på 4,0 mill. kr til «bare» 2,0 mill. kr.   

Dialog og mestring får på sitt budsjett både kostnadene ved FACT team, og kostnader til to 
prosjektstillinger knyttet til brukere med rus og/eller rus og psykisk helse problematikk. Men de to 
sistnevnte stillingene dekkes fullt ut av statstilskudd.   

FACT team medfører opprettelse av en ny stiling som deles med de øvrige deltakende 
kommunene og Ahus. Men dette finansieres med stats tilskudd. Teamet kan erfaringsmessig på 
sikt få ned kostnader til oppfølging over tid, økt overgang til arbeid, og muligens redusert bruk av 
sosialhjelp. Men det er lite realistisk å forskuttere slike gevinster allerede i 2022. Muligens vil 
helheten ved FACT team de første tre årene fra 2022 av bety samlet sett noe lavere driftskostnad 
for psykisk helse området i Nes enn dagens drift. 

Institusjonstjenesten 

Budsjettet er i all hovedsak en videreføring av budsjett 2021. 

 

Miljøarbeidertjenesten 

Miljøarbeidertjenestens budsjett for 2022 er for basert på at man lykkes med kvalitets- og 
produktivitetsforbedrende tiltak som gjør at man betjener flere innen gjeldende ressursrammer. Et 
påbegynt prosjekt om digitalt tilsyn er et viktig virkemiddel i dette, jf., presentasjonen under 
kapittel 4 i dette dokumentet. 

NAV Nes 

NAV Nes er budsjettert med samme sosialhjelpsramme som for 2021. 



Handlingsprogram med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 

 
 

                                                                                                        
49 

Hjemmetjenesten 

Hjemmetjenesten er videreført med samme økonomiske ramme som for 2021, men forslaget 
innebærer at man tar de ovenfor omtalte bemanningsreduksjoner for å sikre seg å kunne drive 
innen den her viste økonomiske rammen. 
 
 

Investeringsoversikt 

 

Investeringer 

Økt bruk av digitalt tilsyn gir økt trygghet til brukere og pårørende. Det digitale tilsynet gjør at vi 
raskere og bedre kan fange opp fall og lignende i brukers hjem. Dermed kan vi raskere gripe inn 
ved slike hendelser. Det reduserer faren for store og negative konsekvenser ved fall.  Tilsvarende 
gjelder at digitalt tilsyn gir oss mulighet til å bli varslet om en person med demens forlater 
hjemmet sitt og kanskje går «ut i vinternatten», eller om en person ikke beveger seg slik 
vedkommende vanligvis gjør.   

Anskaffelse etc. av omsorgsboliger dreier seg om 30 boliger for personer med demens, inkl. 
tilhørende fellesarealer, personalarealer og parkeringsplasser. Anskaffelsen er definert som et 
første trinn i utbygging av Runniveien 15. For å sikre oppstart og fremdrift vil det mest sannsynlig 
være riktig at Nes kommune kjøper disse boligene. De 30 enhetene skal ferdigstilles på ulike 
tidspunkter. Jf. at utbyggingstakten både må tilpasses to forhold. Det ene er hva en til enhver tid 
kan ha av innflytting i det nye tilbudet uten at en «fyller opp» med personer som fortsatt bør bo 
der de bor. Det andre er at byggingen er knyttet til avtaleforholdet man kan få med en seriøs 
aktør som vil kjøpe Runniveien 15. Avtaleforholdet er ikke sikkert før avtalen er undertegnet. En 
undertegnet avtale vil avspeile hva som er mulig når kommunen skal ivareta sine behov best 
mulig, samtidig som kjøper må ha en løsning for en økonomisk regnings svarende for ham.   
 
Det øvrige vedr omsorgsboliger og tilpasning av boligmasser dreier seg om fysiske endringer 
som styrker tjenestekvaliteten og som gjør det lettere å få en økonomisk bruk av personalet. 
 
Medisinsk utstyr dreier seg om minimums løsninger på å opprettholde en standard på slikt utstyr. 

 

 

  

Tall i 1000 kroner
Vedtatt 

budsjett 2021

Budsjett 

2022

Økonomi-

plan 2023

Økonomi-

plan 2024

Økonomi-

plan 2025

Bolig til rusavhengig 250 35 625 0 0 0

Anskaffelse og etablering av omsorgsboliger (Runni) 0 32 000 28 000 0

Ombygging og tilpasning av omsorgsboliger 0 3 000 0 0 0

Velferdsteknologi 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Inventar og oppgradering medisinsk utstyr 800 1 510 1 000 1 000 1 000

Anskaffelse av bolig til mennesker med nedsatt funksjonsevne 5 000 30 000 0 0 0

Tilpasning og nødvendig oppgradering formålsbygg Helse og velferd 0 1 375 0 0 0

Biladministrasjonssystem 0 500 0 0 0

Helse og velferd 8 050 74 010 35 000 31 000 3 000
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Kultur og mangfold 

Kort presentasjon av kommunalområdet 

Kommunalområdet kultur og mangfold består av: 

Kultur og mangfold stab: 

• Kommunalsjef og rådgiver 

• Idrett og friluftsliv 

• Tilskuddsordninger 

• Museumsdrift 

• Bibliotek 

• Kulturskole 

• Nes svømmehall 

• Nes kulturhus/kino 

Integrering, fritid og frivillighet: 

• Forebygging og fritid  

• Integrering (flyktningetjenesten) 
 

Vi legger til rette for kulturelle aktiviteter og tjenester til innbyggerne i kommunen og utvikler nye 
møteplasser alene og i samhandling med frivilligheten i Nes. 

Vi har ansvar for tildeling av spillemidler, tilskudd til lag og foreninger og overføringer til Nes 
kirkelige fellesråd.  Vi har utleie av idrettsanlegg og ny kultursal på Vormsund, Nes eldresenter og 
Auli grendehus. 

Utfordringer 
I etterkant av pandemien med delvis nedstenging av de fleste kultur- og idrettsarenaer er det 
viktig at det offentlige og det frivillige kultur- og idrettsliv arbeider i fellesskap for at spesielt barn 
og ungdom skal finne tilbake til sine aktiviteter.  

Muligheter 
Nes kommune har et aktivt kultur- og idrettsliv i bredde og mangfold. De kommunale 
kulturtjenester er godt etablerte, men samtidig i kontinuerlig utvikling. Tjenestenes bredde gir 
innbyggerne et mangfold av aktiviteter, opplevelser, mestring og læring. Kommunal 
tjenesteproduksjon, alene og i samhandling med frivilligheten, er også tiltak i kommunens 
folkehelsearbeid. Dette vil være hovedfokuset gjennom hele økonomiplanperioden. Kulturen 
skaper identitet og bygger godt omdømme for Nes kommune utad. 

Prioriteringer for planperioden: 

• Forebygging, mestring, aktivitet og gode opplevelser i alle tjenester. 

• Kulturskole 3.0 – samskaping på tvers av kommunalområder, tilbud til førskolebarn. 

• Trygge og gode opplevelser for aktører, gjester og publikum.  

• Samhandling med øvrige kommunalområder for å bidra til mestring og forebygging, 
samarbeidet styrkes gjennom BTI. 

• Forutsigbarhet for frivilligheten gjennom gode tilskuddsordninger og lokaliteter. 

• Markering av Frivillighetsåret 2022. 

• Tilrettelegge for ny idrettshall på Auli i samarbeid mellom Nes kommune og Haga IF. 

• Drifte deler av Nes samlinger utenfor MiA i samarbeid med Raumnes historielag og Opaker 
Velforening. 

• Følge opp ny konsolideringsavtale med MiA for drift av Stein skole og Funnefoss 
industriarbeidermuseum. 

• Opprettholde småbåtslusing ved Svanfoss. 

• Registrering av kommunal kunst. 
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• Digitalt utlån av kommunens lokaler. 

• Samarbeid med øvrige kommuner på Gardermoen gjennom «Kulturnatt i Gardemoregionen» 
og «Eidsivating 2022». 

 

Økonomi 

Driftsrammer 

Forslag til årsbudsjett 2022 økonomiplan 2022-2025 

Tall i 1000 kroner Regnskap 
2020 

Vedtatt 
budsjett 2021 

Budsjett 
2022 

Økonomi-
plan 2023 

Økonomi-
plan 2024 

Økonomi-
plan 2025 

Kultur og mangfold stab 19 718 38 165 41 163 20 463 20 463 20 463 

Integrering, fritid og frivillighet 15 929 15 105 15 759 15 759 15 759 15 759 

Kulturtjenestene 24 384 22 390 20 024 20 221 20 221 20 221 

Kultur og mangfold 60 031 75 660 76 946 56 443 56 443 56 443 

 

Oversikt tilskuddsordninger (andel av Kultur og mangfold stab)  

 Tall i hele 1000  
Vedtatt 
budsjett 

2021  

Budsjett 
2022  

   Plan      
2023  

Plan    2024  
    Plan       
2025  

Driftstilskudd idrett          3 240       3431       3431   3 431  3 431  

Nes Arena 5 %            105   90  90  90  90  

Runnirinken  420  445  445  445  445  

Nes ridesenter  120  127  127  127  127  

Sang og musikk / barn og 
unge  

1 110  1 175  1 175  1 175  1 175  

Elvekongen  50   53  53  53  53  

Høieparkens venner 155  159 159 159 - 

Nes kirkelige fellesråd  11 777  12 118  12 118  12 118  12 118   

 

Tiltak / endringer til rammen 

Tall i 1000 kroner 
Budsjett 2022 

Økonomi-plan 
2023 

Økonomi-plan 
2024 

Økonomi-plan 
2025 

50% stilling kulturskolen fra og med høst 2022 171 411 411 411 

30% Musikkterapi kulturskole 3.0 250 250 250 250 

Kultur og mangfold 421 661 661 661 

 

Kommentarer: 

• Kommunalt tilskudd til ny hall på Auli ligger inne i rammen til Kultur og mangfold stab. 

• Alle tilskuddsordninger er regulert med prisvekst. 

• Etter avvikling av virksomhetslederstilling ved kulturtjenester i 2021 er oppgaver fordelt 

mellom kulturtjenestene og kultur og mangfold stab. 

• Det er budsjettert med mottak av 10 nye flyktninger i 2022 

• Utvidelse av rammen ved Kulturskolen er for å styrke tilbudet gjennom prosjektet 

Kulturskole 3.0. Tilbudene vil i første omgang gis direkte til barn i førskolealder, dette i 

samskaping med åpen barnehage på Familiens hus og Årnes barnehage. Det nye tiltaket 

er finansiert innen kommunalområdets totalramme. 
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Investeringer 

Investeringsoversikt 

Tall i 1000 kroner Vedtatt 
budsjett 

2021 

Budsjett 
2022 

Økonomi-
plan 2023 

Økonomi-
plan 2024 

Økonomi-
plan 2025 

Maskiner og utstyr kirken 200 450 200 200 200 

Restaurering kirkeorgel fra 1840 600 600 600 0 0 

Nes kulturhus - ny pa-rigg (lyd) 1 700 0 0 0 0 

Minnelund 0 550 0 0 0 

Nes svømmehall - økt velvære 0 0 200 0 0 

Kultur og mangfold 2 500 1 600 1 000 200 200 

 

Investeringer 

• Nes kirkelige fellesråd: Videreføring av investeringstiltak for maskinpark, men en økning i 
2022 for bytte av gravemaskin. Investeringer til minnelund er kostnadsberegnet til 0,5 mill. kr 
og gjennomføres i 2022. Restaurering av orgel sluttføres i 2024. 

 

Overføring til Nes kirkelige fellesråd 2022: 12 118 000 kr. 

Nes kirkelig fellesråd sitt forslag til budsjett for 2022 følger saken. Nes kirkelig fellesråd har i sitt 
budsjettforslag ønske om utvidelse fra 50-100% renholdstilling og tilsvarende utvidelse for 
gravferdsarbeider. Kommunedirektøren ser ikke handlingsrom for denne økning og ber om at Nes 
kirkelig fellesråd prioriterer innenfor sin ramme på lik linje med øvrige virksomheter. 

Vedlikehold av kirkebygg er lagt inn i budsjettet til Samfunn og miljø. 
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Oppvekst og utdanning 

Kort presentasjon av kommunalområdet 
Alle virksomheter og avdelinger i kommunalområdet arbeider for en god oppvekst og utdanning 
for alle barn og unge i Nes kommune. Våre sentrale strategier og planer er Et løft i Nes-skolen 
2018-2022, helhetlig oppvekststrategi 2017-2027 og strategisk plan for barnehagene 2018-2022 
(vedtak høst 2018). 

Kommunalområdet består av to virksomheter, Familiens Hus og Utdanning. 

Virksomhet Familiens hus består av fire avdelinger: barneverntjeneste, skolehelsetjeneste, 
helsestasjonstjeneste og åpen barnehage. Virksomhet Utdanning består av 14 avdelinger, 
herunder 8 barneskoler, 2 ungdomsskoler, 3 kommunale barnehager og pedagogisk tjeneste. 

Videre har kommunalområdet kjøpsplasser ved Skåningsrud skole, som er en spesialskole som 
eies og driftes av Lillestrøm kommune. I tillegg har kommunalområdet ansvar for 
voksenopplæring (vertskommunesamarbeid med kommunene i Gardermoregionen) og 
barnehagemyndighet. 
 
Utfordringer 
Utfordringsbildet for oppvekst og utdanning består i hovedsak i å heve kvaliteten på 
utdanningsområdet, samt forbedre oppvekstsvilkårene i kommunen, under rammer der omstilling 
og effektivisering står sentralt. Mer konkret handler dette om: 

• Økt læringsutbytte og trivsel/godt læringsmiljø ut fra dagens nivå. Målsetning iht. Et løft i Nes-
skolen 2018-2022 er nasjonalt snitt. 

• Videreutvikle hensiktsmessig barnehage- og skolestruktur som tar hensyn til 
befolkningsvekst, samtidig som faglige, økonomiske og lokalmiljømessige perspektiv ivaretas. 

• Nes kommune har overkapasitet av barnehageplasser. Både private og kommunale 
barnehager har utfordringer med å fylle opp ledige barnehageplasser. 

• Forbedre vilkår for god folkehelse, herunder frafall videregående opplæring, ved å 
gjennomføre tiltak i helhetlig oppvekststrategi. 

• Krav om psykososialt barnehagemiljø er hjemlet i Lov om barnehage fra og med 2021. Ved 
klagesaker er det lokal barnehagemyndighet som er klageinstans. Dette er en ny oppgave 
som må håndteres innenfor gjeldende ramme. 

• Vi har en økning i antall barn med store hjelpebehov i barnehager og skoler i Nes. Disse har 
behov for finansiering utover bemanningsnormer i barnehager og skole. 

• Gjennomføre statlig barnevernsreform/ oppvekstreform i 2022. Denne vil medføre store 
endringer på flere områder som ny finansieringsordning, kompetanseheving m.m. Nye 
oppgaver innen fosterhjemsområdet søkes løst ved interkommunalt vertskommunesamarbeid 
«Støttepilarer», veilederteam innen fosterhjemsområdet. Egen sak om samarbeidet fremmes 
i kommunestyret desember 2021. 

• For å lykkes med oppvekstreform/barnevernreform må vi sikre nødvendig kompetanse og 
ressurser innen forebyggende tjenester og resten av tjenesteområdet. 

• Rekruttering av fagpersoner med riktig kompetanse er en utfordring. Gjelder bl. a innen 
yrkesgruppene: lærere, barnehagelærere, barnevernspedagoger og helsesykepleiere. 

• Økt antall elever i privatskoler gir utfordringer ift. planlegging av skolekapasitet og økonomi. 
 

Muligheter 
Med bakgrunn i utfordringsbildet innenfor kommunalområdet vil mulighetsrommet være: 

• Videreføre de mest sentrale tiltakene i helhetlig oppvekststrategi i arbeidet med å utvikle en 
helhetlig mestringsstrategi for hele kommunen. Arbeidet må bygge opp under intensjoner og 
satsinger fra statlig barnevernsreform/oppvekstreform.  

• Evaluere og revidere handlingsplan Et løft i Nes-skolen 2018-2022 i lys av oppdatert 
kunnskapsgrunnlag. Målet er å vedta en revidert handlingsplan i løpet av 2022. 
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• Gjennomføre tiltak fra strategi for kvalitet i barnehage 2018-2022 for å nå vårt hovedmål om å 
gi alle barn et inkluderende miljø for omsorg, lek og læring.  

• Utvikle og implementere god praksis i tråd med Læringsmiljøløftet i de kommunale 
barnehagene i henhold til ny barnehagelov om psykososialt barnehagemiljø.  

• Utvikle og implementere god praksis i tråd med Læringsmiljøløftet/læringsmiljøprosjektet i alle 
de kommunale grunnskolene. Veileder læringsmiljø ansettes høst 2022 innenfor rammen til 
kommunalområdet, ref. vedtak i kommunestyret fra 18.05.21 i PS 21/39.  

• Implementere barnevernreform/ oppvekstreformen og utvikle en effektiv barnevernstjeneste 
sammenlignet med andre. Gjennom bedre forebyggende arbeid på tvers i alle virksomheter 
og tidlig hjelp/støtte til foresatte, samt videreføre fokus på nettverksmøter og internkontroll i 
barneverntjenesten, vil det være muligheter for ytterligere effektivisering. 

• Det gjennomføres utstrakt videreutdanning av lærere for å ivareta nye krav til relevant 
kompetanse i undervisningsstillinger. 

• Vi skal utrede tilbud til elever med behov for et helhetlig spesialpedagogisk tilbud i 2022. 
Denne utredningen skal inneholde vurderinger om interkommunale samarbeid, samt det å 
utrede eget tilbud i kommunen. 

• Det er ønskelig å prioritere barnevekst til kommunale barnehager med ledig kapasitet. Det vil 
sikre en mest mulig effektiv drift i henhold til nasjonale bemanningsnormer og for å ha større 
kontroll på tilskuddsnivået til private barnehager.  

 

Økonomi 

Driftsrammer 

Forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 

Tall i 1000 kroner Regnskap 
2020 

Vedtatt 
budsjett 2021 

Budsjett 
2022 

Økonomi-
plan 2023 

Økonomi-
plan 2024 

Økonomi-
plan 2025 

Oppvekst og utdanning stab 31 754 37 275 37 317 37 317 37 317 37 317 

Utdanning 265 088 264 428 267 406 275 927 278 050 279 603 

Barnehagemyndighet 183 994 182 900 188 090 188 090 188 090 188 090 

Familiens Hus 61 476 62 444 73 625 73 625 73 625 73 625 

Oppvekst og utdanning 542 312 547 047 566 438 574 959 577 082 578 635 

Opaker VUS - midl skole 3 703 2 500 0 0 0 0 

Oppvekst og utdanning inkl. 
Opaker VUS-midl. skole 

546 015 549 547 566 438 574 959 577 082 578 635 

 

 

Tiltak / endringer til rammen  

Tabellen viser de største endringene i forhold til dagens virksomhet 

Tall i 1000 kroner 
Budsjett 2022 

Økonomi-plan 
2023 

Økonomi-plan 
2024 

Økonomi-plan 
2025 

Barnevernsreform, finansiering av barnevern 
gjennom frie inntekter 

9 500 9 500 9 500 9 500 

Lisenskrav per bruker, i forbindelse med GDRP 50 50 50 50 

Leasingbil PT 65 65 65 65 

Spes.ped.hjelp i bhg. Økt behov 500 500 500 500 

PT - Prisøkning funksjon 2020 6 6 6 6 

PT - Prisøkning funksjon 2110 1 1 1 1 

Psykolog langtidsvirkning Covid- 
19/barnevernsreform 

950 950 950 950 
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Tall i 1000 kroner 
Budsjett 2022 

Økonomiplan 
2023 

Økonomiplan 
2024 

Økonomiplan 
2025 

100 % helsesykepleier grunnskole, ref. 
budsjettvedtak desember 2020 

725 725 725 725 

BTI- elektronisk program- årlig lisens 85 85 85 85 

Spes.underv. forventet prisendring, grunnskole 131 131 131 131 

Spes.underv. forventet prisendring, Skåningsrud 247 247 247 247 

Gjesteelevs inntekter, Skåningsrud -500 -500 -500 -500 

Rammejustering, nedjustert -332 -332 -332 -332 

Skoleskyss, forventet prisendring 252 252 252 252 

Voksenoppl, forventet prisendring 8 8 8 8 

IKT-Skole, forventet prisendring 370 370 370 370 

Stilling 20%, til Fam.hus -Råd, veil. sos 
forbyggende arb 

-147 -147 -147 -147 

Nedtrekk 75% helsesykepleier - frafalt tilskudd fra 
Viken 

-560 -560 -560 -560 

Oppvekst og utdanning 1 126 1 126 1 126 1 126 

 

Annet:  

I politisk sak våren 2021, PS 21/72, 1. tertial, har kommunestyret bestilt følgende: gjennomgå 
priser og kostnader SFO for å redusere satsene. Utredningen må være ferdig slik at det kan tas 
med i budsjett 2022. 

Nes kommune anvender selvkostprinsippet når det gjelder finansering av SFO. Foreldrebetaling 
skal som utgangspunkt dekke de kostnader som kommunen har til formålet. En undersøkelse av 
praksis viser at flere av skolene av ulike årsaker har delfinansiert SFO med midler fra 
skolebudsjettet for å sikre nok bemanning enkelte år, men undersøkelsen viser at det er selvkost 
som er det bærende prinsipp. En reduksjon av satsene vil bety at kommunen må avsette faste 
midler til SFO for hvert eneste år. 
 
Følgende tabell viser mulighetsrommet ved å redusere satsene og hva merkostnad blir for 
kommunen: (baserer seg på en årspris på 3 224 per plass – forutsetninger i budsjett 2022) 
 

Reduksjon Ny sats  Merkostnad Nes kommune 

5,3 % 3 148,- 1 000 000,- 

10,6 % 2 971,- 2 000 000,- 

15,9 % 2 796,- 3 000 000,- 

21,1 % 2 621,- 4 000 000,- 
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Investeringer 

Investeringsoversikt 

Tall i 1000 kroner 
Vedtatt 

budsjett 2021 
Budsjett 

2022 
Økonomi-
plan 2023 

Økonomi-
plan 2024 

Økonomi-
plan 2025 

Ny ungdomsskole VUS 43 000 1 000 0 0 0 

Auli skole 10 000 20 000 70 000 57 000 3 000 

Opaker skole - oppstart 0 0 2 000 50 000 100 000 

Fenstad skole - utbygging iht forprosjekt 0 30 000 32 000 0 0 

Årnes skole 1 000 500 0  0 

Auli barnehage 0 0 0 500 0 

Fjellfoten skole - omdisp. av musikkrom. 
Behov for inventar og utstyr 

0 150 0 0 0 

Oppvekst og utdanning 54 000 51 650 104 000 107 500 103 000 

 
Investeringer 

• Ny skole Opaker/Herbergåsen prioriteres i perioden 2022 – 2025. Lokalisering av tomt 
avklares gjennom kommuneplanprosessen. Arbeidet med reguleringsplan starter opp i 
etterkant (2023). 

• Utbygging Auli skole prioriteres fra 2022 for å ivareta en fremtidig, forsvarlig løsning for elever 
for Auli skolekrets, inklusive Rånåsfoss. Politisk sak fremmes for politisk behandling innen 1. 
kvartal 2022. Total ramme for prosjektet har økt til totalt 150 mill. kr. Økningen på 20 mill. kr. 
skyldes økte materialkostnader og marginale endringer av totalareal i arbeidet med 
detaljprosjekt. Ny politisk sak forventes til 1. kvartal 2022. 

• Varig utbygging Fenstad barneskole prioriteres i 4-årsperioden i henhold til politisk vedtak. 
Viser til egen politisk sak oktober 2022 

• Årnes skole prioriteres med prosjektmidler i 2022 for å utrede mulighetsrommet ift. framtidig 
utbygging av skolen på området Runni. Dette arbeidet ble startet høsten 2021, men trenger 
tid og økonomi i 2022 for å ferdigstilles. Antas ferdigstilt våren 2022. 
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Samfunn og miljø 

 
Kommunalområdet består av:  

• virksomheten Bygg- og eiendom med avdelingene  
o Renhold og vaskeri 
o Drift og vedlikehold   
o Boligkontoret 

• avdelingene Kommunalteknikk, Plan, Byggesak og Geodata og eiendomsskatt og Landbruk 
(tidligere virksomheten Areal- og miljø) 

• prosjektkontoret 

• kommunalsjefens stab (kommuneplan, næring og miljø mv) 
 
Bygg og eiendom har ansvar for drift og vedlikehold av formålsbygg, kommunale boliger/ 
omsorgsboliger og forvaltning av kommunal eiendom. Boligkontoret forvalter de statlige 
boligsosiale virkemidlene som startlån, boligtilskudd og bostøtte. Samt råd- og 
veiledningstjenester som gjeldsrådgivning og boligsosial oppfølging.  
 
Kommunalteknikk har ansvar for investering og drift av kommunens tekniske infrastruktur (veg, 
vann, avløp og bredbånd).  
 
Prosjektkontoret har ansvar for de største investeringsprosjektene som gjelder formålsbygg o.l. 
Disse prosjektene styres av prosjekteier som kan være kommunalsjef fra annet 
kommunalområde. Bygg- og eiendom har også ansvar for enkelte investeringsprosjekter. 
 
Avdelingene Plan, Byggesak og Geodata og eiendomsskatt har gjennom plan- og 
byggesaksbehandling ansvar for å gi rammer for utvikling av gode tettsteder, samt bolig- og 
næringsområder. Videre har avdelingene også ansvar for oppmåling, matrikkelføring, kart 
forvaltning og eiendomsskatt.  
 
Det er gjennomført en endring med opprettelse av flere avdelinger med egen ledelse i løpet av 
2021. Dette for å styrke områdene og gi bedre tjenester til innbyggerne og næringslivet i 
Nes.  Kostnadene dekkes dels innenfor rammen og dels gjennom økte gebyrer.  
 
Eiendomsskatt ble flyttet til Samfunn og miljø ved årsskiftet 2020/2021, og er nå lagt til 
avdelingen «Geodata og eiendomsskatt». Avdelingen består av fagområdene geodata, 
oppmåling og eiendomsskatt.   
 
Landbruk har forvaltningsoppgaver innen oppfølging av landbrukets lovverk, tilskuddsforvaltning, 
oppfølging av prosjekter og tilrettelegging for landbruksbasert næringsutvikling.  
 
Ansvaret for kommuneplanen, samt næring, klima og miljø ligger i kommunalsjefens stab. Videre 
er også E16-plankoordinator i staben. Næringssjefen har ansvar for oppfølging av kommunens 
næringspolitikk, herunder oppfølging av Strategisk næringsplan. Videre har miljø- og 
klimarådgiver ansvaret for planverket og oppgaver innen fagfeltet miljø, klima og miljø.  
 
Utfordringer 
Kommunalområdets utfordringer er sammensatt, og knyttet til følgende problemstillinger:  

• Utvikling av gode tettsteder, samt bolig- og næringsområder. Legge til rette for at alle 
innbyggerne skal kunne bo trygt og godt.  

• Sette riktige krav til uteoppholdsarealer og grøntområder/møteplasser i plan- og 
utbyggingssaker. Tilsvarende gjelder krav til infrastruktur. 

• Flere komplekse saker krever økt behov for ressurser og rekruttering av spesialkompetanse. 
Innen selvkost finansieres dette gjennom en økning i gebyrer.  

• Vi har utfordringer med å ha tilstrekkelige ressurser til gjennomføring av prosjekter innen VA.  
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• Planlegging av framtidig infrastruktur innenfor vann og avløp (VA) i samsvar med forventet 
vekst i innbyggere og næringsetableringer. Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø er under 
oppdatering, her framgår blant annet kommunens behov for investeringer i ledningsnett.  

• Sikre utbygging av bredbånd til områder med dårlig dekning. 

• Sørge for at vedlikeholdsetterslepet blir minst mulig. Dette gjelder både teknisk infrastruktur 
og bygningsmasse med tilhørende utearealer. Eldre bygg krever betydelige oppgraderinger i 
forhold til dagens byggetekniske krav. Tilstandsanalysen som er gjennomført i 2020 viser et 
betydelig behov for vedlikeholdsarbeid på kommunens kirkebygg. 

• Vi skal redusere det totale energiforbruk per m² i egne bygg med 40 % innen 2030 i forhold til 
2009. 

• Vi må legge vekt på en effektiv drift. Større areal skal driftes av kommunen innenfor 
tilgjengelig ramme. Vi har ingen vaktordning i driftsavdelingen, samtidig som vi har stadig 
flere bygg hvor det er behov for assistanse utover normal arbeidsdag. 

• Å nå nasjonale, regionale og lokale mål for landbruk, herunder bl.a. økt matproduksjon, 
næringsutvikling, ivaretakelse av kulturlandskapet, renere vann og lavere klimagassutslipp.  

• Gjennomføre konfliktdempende tiltak som følge av ulverevir i kommunen.   

• Implementering av nye digitale løsninger, som sak/arkiv-, kvalitetssystem og MS 365, er 
omfattende og krever opplæring og ekstra oppfølging i innkjøringsfasen for å sikre at vi kan ta 
ut gevinster i etterkant. Endringskultur er en forutsetning i arbeidet med digitalisering. 

 

Muligheter 

• I større grad påvirke og sikre kvaliteten i nye utbyggingsprosjekter. 

• Fremforhandle utbyggingsavtaler som legger til rette for ønsket utvikling, i rett tempo og med 
tilstrekkelig utbygging av infrastruktur.  

• Effektivisering gjennom tverrfaglig samarbeid og helhetlig bruk av virkemidler. 

• Digitalisering, etablere gode systemer og rutiner: Digitale tjenester og systemer er i stadig 
utvikling og Nes kommune har potensiale for effektivisering innenfor flere områder, herunder 
byggesak og geodata. Det er også en forventning blant kommunens brukere at flere tjenester 
er elektronisk tilgjengelige og kostnadsfrie via internett. Det bør investeres i systemverktøy 
som kan gi forbedret brukergrensesnitt, samt på sikt frigi ressurser internt. Det må settes 
langt større vekt på å definere presise behov før anskaffelse av systemer og 
gevinstrealisering enn det har vært gjort til nå. 

• Sikre riktig ressursbruk ved bruk av prosjektstyring og kunnskap om porteføljestyring.  

 
Økonomi 

Driftsrammer 

Forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2020 
Vedtatt 

budsjett 2021 
Budsjett 

2022 
Økonomi-
plan 2023 

Økonomi-
plan 2024 

Økonomi-
plan 2025 

Samfunn og miljø stab 4 751 9 692 7 585 7 835 7 335 6 835 

Samferdsel m.m. drift 11 816 14 863 20 028 19 278 19 278 19 278 

Planavd. og Geodata drift 4 786 7 508 7 143 7 143 7 143 7 143 

Landbruk og Naturforvaltning 4 222 4 322 5 401 5 401 5 401 5 401 

Bygg- og eiendom 63 937 69 239 74 871 77 701 75 701 75 701 

Samfunn og miljø 89 513 105 624 115 028 117 358 114 858 114 358 
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Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2020 
Vedtatt 

budsjett 2021 
Budsjett 

2022 
Økonomi-
plan 2023 

Økonomi-
plan 2024 

Økonomi-
plan 2025 

Selvkost - Kommunalteknikk -19 046 -15 666 -18 813 -20 903 -20 903 -20 903 

Selvkost - Byggesak og 
Oppmåling 

1 108 1 107 -95 -95 -95 -95 

Samfunn og miljø -
selvkostområdene 

-17 938 -14 559 -18 908 -20 998 -20 998 -20 998 

 

Tiltak / endringer til rammen 

For kommunalområdet er det en økning i rammen på om lag 9,5 mill. kr fra 2021 til 2022.  
 
Nedenfor følger en forklaring på del av disse endringene, for øvrig vises det til tiltakstabellen med 
tilhørende forklarende tekst som framgår nedenfor i dokumentet: 
 
Samferdsel:  

• Stilling samferdsel: I budsjettet ligger midler til en 100% stilling innenfor samferdsel i samsvar 
med politisk prioritering ref. Kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram med økonomiplan 
for 2021-24 og budsjett for 2021. Stor pågang på gravemeldinger, plan- og utbyggingssaker 
og veglyssaker gjør at avdelingen ikke klarer å svare ut innenfor tidsfrister. Stillingen foreslås 
derfor som en ingeniørstiling. 

• Økte strømpriser: Budsjettert med økning i strømutgifter med 20% (prisøkning og flere 
lyspunkter mv). 

• Vinterdrift samferdsel: her det budsjettert med generell prisøkning i henhold til kontrakt.  
 
Bygg og eiendom 

• strøm og fjernvarme: Det er budsjettert med en prisoppgang på 12 % på strøm og fjernvarme 
(prognose fra strømleverandør). Merkostnaden i 2022 knyttet til formålsbyggene er beregnet 
til 1,866 mill. kr.  
 

• Vedlikehold kirkene i Nes: det gjennomføring av vedlikeholdsarbeid på Årnes og Nes kirke iht. 
vedlikeholdsplanen, totalt kr 4,6 mill. kr. (Dette er en økning i forhold til forrige år på 1,7 mill. 
kr).   

 
Landbrukskontoret:  
Det foreslås midlertidig å styrke landbrukskontoret med ekstraressurser innen området skog i 2022 
som følge av stor aktivitet og pågående prosjekter.  

 
Planavdelingen og Geodata: Det er budsjettert med en reduksjon på 365.000 fra 2021.  
 

 
Selvkost Kommunalteknikk: I økningen for rammen til vann og avløp ligger det prisøkning på 
forbruksvarer og strømutgifter. Det budsjetteres med økning av fond også for 2022. 
Selvkostregnskapet viser deretter et merforbruk slik at vi må regne med større økning av 
gebyrene fremover. Investeringstakten vil avgjøre hvordan gebyrøkningen vil forløpe seg. Vann 
og avløp har positive fond ved utgangen av 2021.  
 
Selvkost Byggesak og Oppmåling: Selvkost-områdene Byggesak og Oppmåling går tilnærmet i 
«null», dvs. inntekter og utgifter er i balanse.  

 
I rammen for Byggesak er det opprettet en ny avdelingslederstilling i 100 %. Det er budsjettert 
med en økning i inntekter på byggesak, dvs. økning av gebyrene, for at området å sikre at 
området går i null. For byggesak kan ikke alt dekkes gjennom selvkost. Kommune skal selv 
dekke en andel av veiledningen, ulovlighetsoppfølging samt klagesaksbehandling. Budsjettet 
viser at nærmere 400.000 dekkes av fond.  Byggesak har redusert fondets størrelse de to siste 
årene. Byggesak har trolig ikke midler på fond ved inngangen av 2022. Dette må dekkes av 
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kommunen, og vil samsvare godt med andelen som kommunen skal dekke selv, dvs. dette måtte 
dekkes innenfor rammen for kommunalområdet. 
 

Tiltak 

Tall i 1000 kroner Budsjett 2022 
Økonomi-
plan 2023 

Økonomi-
plan 2024 

Økonomi-
plan 2025 

Kommuneplanen 250 0 0 0 

Mulighetsstudie grusbanen 500 0 0 0 

Reguleringsplan Opaker skole 0 1 000 500 0 

Reasfaltering 750 0 0 0 

Ny stilling grønt 612 612 612 612 

Drift og forvaltningsoppgaver  790 790 790 790 

Inn på tunet 200 200 200 200 

BSA Hallen, brukeravtale / leie 500 1 200 1 200 1 200 

Utøkning renhold Elvebredden 131 131 131 131 

Nes ridesenter – vedlikeholdsetterslep 0 2 000 0 0 

Elvebredden botilbud, driftskostnader ved kjøp 230 360 360 360 

Samfunn og miljø 3 963 6 293 3 793 3 293 

 
Tiltak  
 
Nedenfor følger en forklaring for de tiltakene som framgår av tabellen over: 

• Kommuneplanen: Arbeidet med rullering av kommuneplanen pågår. Det foreslås kr 250.000,- 
til konsulentbistand (samsvar med tidligere budsjett for 2022). 

• Omsorgsboliger grusbanen, mulighetsstudie: Kommunen må utarbeide et 
mulighetsstudie/konseptstudie (jf. dialog med Husbanken). Arbeidet er forsinket, det foreslås 
derfor kr 500.000,- i 2022.  

• Reguleringsplanarbeid Opaker skole: Det foreslås avsatt midler til reguleringsplanarbeid for 
reguleringsplan for skole på Opaker i 2023 (se begrunnelse tidligere i dokumentet). 

• Reasfaltering: Nes kommune har i flere år investert store summer i oppgraderinger av 
vegnettet. Det foreslås å sette av årlige midler på drift til reasfaltering av veger der slitasjen 
på asfalt begynner å bli stor. 

• Ny stilling grønt: Utøkning av arbeidsoppgaver innenfor ansvarsområde grønt. Til stillingen vil 
det ligge ansvar for bruvedlikehold, vedlikehold av brygger, vedlikehold Svanfoss lenser samt 
mange grøntområder innenfor nye utbyggingsområder. 

• Drift- og forvaltningsoppgaver: knyttet til kommunens eiendom og leieavtaler fra 
kommunalområdet Kultur er flyttet over til Samfunn og miljø.  

• Inn på tunet: Det foreslås lagt inn kr 200.000,- til Inn på tunet - aktiviteter på gård 

• BSA-Hallen: Hallen er planlagt ferdigstilt til skolestart i 2022. Nes kommune skal inngå en 
bruksavtale med idrettslaget om bruk på dagtid. Kostnaden er estimert til 500.000,- kr i 2022 
(helårsvirkning fra 2023 på 1,2 mill. kr.) 

• Elvebredden, renhold: Det er lagt inn renhold ved Elvebredden bo-tilbud to ganger i uken. 
Tiltaket medfører utøkning med en 10% stilling og har en samlet kostnad på 131.000,-.  

• Nes Ridesenter: Tilstandsregistrering høsten 2021 av bygningsmassen på Nes ridesenter 
viser et stort vedlikeholdsetterslep. Nes Rideklubb har et leieforhold med Nes kommune som 
omfatter disposisjonsrett til bruk av eiendommen. Det er i økonomiplanen i år 2023 lagt inn 2 
mill. kr til utbedringer av bl.a. tak og drenering. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en 
politisk sak første halvår 2022 med en grundigere belysning av saken. 

• Elvebredden botilbud, driftskostnader ved kjøp fra 1.7.2022: det er lagt inn kr 230.000,- til 
driftskostnader (kommunale avgifter, forsikring o.l.) 
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Følgende tiltak har det ikke vært rom for å prioritere 
Geoteknikker/geoteknisk kompetanse  
Det er vurdert at kommunen har behov for økt kompetanse innenfor geoteknikk, jf. Kst sak 
21/109.  Kommunen er ikke forpliktet til å iverksette forebyggende tiltak, men kommunen bør se 
om det er behov for å følge opp geotekniske rapporter som er overlevert til kommunen. Dersom 
kommunen skal søke om midler fra NVE er det behov for ressurser til søknadsprosessen samt 
midler til kommunal andel av et eventuelt tiltak. Det er ikke funnet rom for å legge inn en ny 100% 
stilling innenfor Samfunn og miljø. Det er ikke foreslått midler til eventuelle sikringstiltak.  
Arbeidet med å kontrollere sikringstiltak som er utført må gjøres innenfor rammen. 
 
Midler til nærmiljøanlegg Bjertnes 
Kommunen bør vurdere å bistå Bjertnes velforening med etablering av nærmiljøanlegg. Det 
fremmes sak om dette til kommunestyrets møte i desember. Kommunedirektøren foreslår å  
rydde opp i eiendomsforholdene i 2022, samt endret fra offentlig friområde til felles grøntområde 
som kan eies av velforeningen. Kommunen kan også bidra i søknadsprosessen for spillemidler til 
et anlegg. Kommunen kan vurdere å bevilge midler for å være med å finansiere et anlegg i 2023. 

 
Økning i gebyrer 
Endringene er gjort i etterkant av gjennomgang av selvkostregnskapet. For helhetlig fremstilling 
vises det til dokumentet «Betalingssatser». 
 
Det er lagt inn mer ressurser for å øke kvalitet og sikre kortere saksbehandlingstid. Det er derfor 
foreslått en økning i gebyrer for plan, byggesak og oppmåling foreslås med bakgrunn i økte 
ressurser som er tilført. Dette gjelder først og fremst byggesak. Gjennomgang av selvkost for 
2021 og analyse av 2022 viser at kommunen har behov for en vesentlig økning av gebyrene 
innenfor området. Målet er å sikre områder som skal dekkes av selvkost i størst mulig grad 
dekkes inn gjennom gebyrer. Økningen er ikke en fast prosentsats på alle gebyrer, da det også er 
gjort vurderinger i forhold til tidsbruk. Det er gitt noen eksempler i dokumentet «Betalingssatser». 
 
Endringer på prisene for vann og avløp: 

• Tilknytningsgebyr forblir uendret. 

• Abonnementsgebyr og forbruksgebyr pr. m³ på vann vil øke med 6,0. 

• Abonnementsgebyr og forbruksgebyr pr. m³ på avløp vil øke med 7,0 %. 

• Feiegebyr økes med 6,7%.  

• Øvrige gebyrer innen kommunalteknikk vil øke i henhold til prisindeksen fra 3-5 % 
(avrunding til rund sum).  

 

Investeringer 

Investeringsoversikt  

Tall i 1000 kroner 
Vedtatt 

budsjett 2021 
Budsjett 

2022 
Økonomi-
plan 2023 

Økonomi-
plan 2024 

Økonomi-
plan 2025 

Kommunale veger 17 000 17 000 18 500 18 500 18 500 

Kommunale veger – Rånåsfoss 1 000 0 0 0 0 

Trafikksikkerhetstiltak myke 
trafikanter 

8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Universell utforming kommunale 
bygg 

2 400 2 200 0 0  

Nes rådhus - universell utforming 0 1 000 0 0 0 

Kjøp av utleieboliger 0 0 6 000 6 000 6 000 

Nes rådhus - Nes brannstasjon 1 000 2 700 2 500   

Bredbåndsutbygging 2019 4 500 1 500 1 500 1 500 3 000 

Bredbåndsutbygging 2021 0 5 285 0 0 0 
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Tall i 1000 kroner 
Vedtatt 

budsjett 2021 
Budsjett 

2022 
Økonomi-
plan 2023 

Økonomi-
plan 2024 

Økonomi-
plan 2025 

Utstyr areal og miljø -  
maskininvestering traktor – 
Samferdsel 

1 800 0 0 0 0 

Utstyr areal og miljø -  
maskininvestering hjulgraver – 
Samferdsel 

0 0 2 700 0 0 

Utstyr areal og miljø - nye klippere – 
Grøntavdeling 

0 950 0 0  

Utstyr areal og miljø -Kraftknuser 
fjernstyrt – Grøntavdeling 

500     

Utstyr areal og miljø - styresystem 
robotgressklippere - Grøntavdeling 

200     

Utstyr areal og miljø - driftsutstyr 
vinter – Samferdsel 

0 300    

Utvidelse Nes vaskeri 0 1 000 0   

Vaskeri - ny lastebil 770 0 0 0 0 

Ombygging av utleieboliger 1 200 0 0 0 0 

VUS - innkjøp av utstyr renhold – 
robot 

450 0 0 0 0 

Oppfølging av kommunedelplan for 
klima, energi og miljø 

2 000 3 800 2 000 2 000 0 

EPC-prosjekt, fase 0 og 1  1 300    

Ladestasjoner 0 2 500 1 000 1 000 1 000 

Samfunn og miljø (ekskl. selvkost) 40 820 46 235 42 200 37 000 36 500 

      

Tall i 1000 kroner 
Vedtatt 

budsjett 2021 
Budsjett 

2022 
Økonomi-
plan 2023 

Økonomi-
plan 2024 

Økonomi-
plan 2025 

Utbedring / sanering av avløpsnett 27 350 113 000 30 000 30 000 30 000 

Utbedring / sanering av avløpsnett – 
Rånåsfoss 

2 300 0 0 0 0 

Utbedring vannforsyningsnett 18 900 37 000 30 000 30 000 30 000 

Utbedring vannforsyningsnett – 
Rånåsfoss 

9 000 0 0 0 0 

Utstyr areal og miljø -  
maskininvestering  - Vann 

0 1 700    

Utstyr areal og miljø - driftsbil - Avløp 0 700    

Utstyr areal og miljø - driftsbil - Vann 0 700    

Ledning og pumpestasjoner 0 7 100    

Samfunn og miljø (selvkost) 57 550 160 200 60 000 60 000 60 000 

 

Investeringer 

• Det settes av 17 mill. kr til investeringer i forbindelse med kommunale veger i henhold til 
politisk vedtak.  

• Gang- og sykkelveger: Det settes av 8 mill. kr årlig til tiltak for gående og syklende. 

• UU-midler 2,2 mill. kr skal benyttes til oppgradering av heis ved Østgård skole (heisen står) 
og tilrettelegging av inngangsparti ved Skogbygda skole. 

• Ved rådhuset er det behov for 1 mill. i 2022 til å utrede muligheten for bl.a. etablering av heis.  

• Nes brannstasjon 2,7 mill. kr skal benyttes til tiltak mot HMS-avvik PS 21/79. Det gjøres 
oppmerksom på at det kan komme en ekstra kostnad knyttet til vilkår fra Arbeidstilsynet om 
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kjønnsdelte garderober. Midler til dette er lagt inn i 2023 (2,5 mill. kr til evt. etablering av 
kvinnegarderobe).  

• Bredbånd - egenandel i samsvar med tildeling av midler fra NKOM til nye områder for 2019 
og 2020 (gjelder områdene Fallet, Greniskogen, Flakstad, Seterstøa, Udnes og Kjernsmo. 
Videreføres, samt nye midler for 2021. Totalt 10,725 mill. kr. 

• Nye sitteklippere kommunen grøntavdeling 0,95 mill. kr. 

• Utstyr vinterdrift samferdsel 0,3 mill. kr (snøplog til Unimog er utslitt). 

• Nes vaskeri 1 mill. kr skal benyttes til midlertidige tiltak ved dagens vaskeri/mulighetsstudie 
nytt vaskeri. Det vises til politisk sak som ble fremmet i okt./nov 2021 

• EPC-prosjekt. For gjennomføring av fase 0 og 1 er det satt av kr 1,3 mill. i samsvar med KST- 
sak 21/77.  Vi kan an søke om tilskudd dersom hele prosjektet gjennomføres.  

• Oppfølging av kommunedelplan for klima, energi og miljø med krav om reduksjon  av 
energiforbruket med 40% frem til 2030. Foreslåtte tiltak 2022 skifte av ventilasjonsaggregat 
ved Auli barnehage og Runni ungdomsskole. Tiltaket vil spare oss for vedlikeholdsmidler 
samt energi (drift og vedlikeholdsmidler). 

• Etablere ladepark som følge av at fossile biler utgår fra 2022. Lagt inn midler i hele 
økonomiplanperioden til etablering av parken.  

 

Selvkost 

• Utbedring/sanering av avløpsnett jf. Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø. Innenfor 
rammen ligger ny hovedledning Rånåsfoss – Fjellfoten på ca. 55 mill. kr som er en 
nødvendighet for utbygging av Olbergfeltet. Totalt 113 mill. kr. 

• Utbedring vannforsyningsnett jf. Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø, 37 mill. kr. 

• Maskininvesteringer traktor vann 1,7 mill. kr. 

• Innkjøp av 2 driftsbiler vann og avløp 1,4 mill. kr. Dette som følge av store utgifter ved 
leasing, spesielt ved tilbakelevering. 

• Ledning og pumpestasjoner 7,1 mill. kr. 
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Administrasjon og styring 

Politisk styring 
Kort presentasjon av området 

Nes kommunestyre er kommunens øverste politiske organ og består av 35 representanter. 
Formannskapets 11 medlemmer utgjør kommunens plan- og økonomiutvalg. 

Vi har i tillegg følgende utvalg: 

• Administrasjonsutvalget 

• Utvalg for teknikk, næring og kultur 

• Utvalg for oppvekst, helse og velferd 

• Ankeutvalg for oppvekst, helse og velferd 

• Kontrollutvalget 

• Vilt- og fiskenemd 

• Sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt 

• Klagenemnd for eiendomsskatt 

• Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

• Ungdomsrådet 

• Barn og unges kommunestyre (BUK) 

Romerike Revisjon IKS er kommunens revisor. 

 
Administrasjon 
 
Kort presentasjon av området 
Kommunedirektør er det mellom administrasjonen og det politiske nivået, og er ansvarlig for 
saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. 

Kommunedirektørens ledergruppe består av rådmann, fire kommunalsjefer, kommuneoverlege, 
økonomisjef og kommunikasjonssjef. Kommunalsjefene har resultatansvar for samlet 
tjenesteproduksjon i kommunalområdene og innehar i tillegg kommunedirektør-funksjonen i 
hovedutvalgene. 

Administrasjon og styring har gjennom de siste årene vært igjennom en stor omstilling. En av 
årsakene er tilpasningen til nye og reduserte økonomiske rammer, men den viktigste årsaken er 
behovet for å skape en mer robust organisasjon. Gjennom fokus på kvalitetsledelse (inkl. bl.a. 
arbeid med rutiner, oppgave- og ansvarsfordeling mellom linje og stab, rolleforståelse, 
medarbeiderskap) og bevisst rekruttering har det vært et mål at vi skal bli mindre sårbare og mer 
effektive. På denne måten vil vi sikre at vi fungerer som et sterkt og sentralt «NAV» i kommunen. 

Fra 1. januar 2020 har kommunalområdet bestått av tre avdelinger: Økonomi, HR og 
Fellestjenester. Avdelingene skal ikke bare være pådrivere for endrings- og utviklingsarbeidet 
internt i staben, men også ut mot hele organisasjonen. 
 
Utfordringer 

• Tilpasse kapasitet og oppgaver i stabsavdelingene, kontra ansvar og oppgaver i linjen. 

• Avsette tilstrekkelig med tid og ressurser for å jobbe med kommunens kvalitets- og 
avvikshåndteringssystem, og gjennom dette utarbeide skriftlige prosedyrer.  

• Gjennomføre nødvendig opplæring i hele organisasjonen. 

• Skape forutsigbar samhandling og saksflyt mellom administrasjon og politikk. 

• Utnytte dagens systemer på en mer effektiv måte og samtidig ta i bruk ny teknologi.  

• I digitaliseringsarbeidet må kommunalområdene og fagavdelingen i større grad jobbe på tvers 
slik at vi kan ta ut gevinster. Dette gjelder også samarbeid med de andre kommunene i 
Gardermoregionen. 
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Muligheter 

• Systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid på tvers i hele organisasjonen kan bidra til mer 
effektiv ressursutnyttelse, økt trivsel og økt nærvær.  

• Økt fokus på kvalitetsledelse vil bidra til å bedre kvaliteten og effektiviteten i organisasjonen. 

• Nasjonal digitaliseringsbølge som gir oss muligheter til å kunne utnytte og forbedre dagens 
løsninger og samtidig jobbe frem nye.  

 
Innenfor digitalisering er det flere store endringer som står på trappene, og som krever en stor 
innsats både fra administrasjon og styring og andre kommunalområder. På sikt vil alle disse 
prosjektene bidra til effektivisering, og det vil gi både ansatte og ledere en bedre «flyt» i de 
administrative oppgavene. I løpet av 2021 er ACOS Websak (arkiv- og saksbehandlersystem), 
TQM (kvalitetssystem) og EvryOne (personaladministrativt system) implementert og tatt i bruk i 
kommunen. Vår måte å bruke disse systemene effektivt på vil fortsatt kreve fokus neste år.  
  
MicroSoft 365 står på trappene ved inngangen til 2022. Dette vil kreve mye av oss alle da dette 
medfører en ny måte å jobbe på. MicroSoft 365 vil imidlertid også gi oss en rekke 
fordeler/gevinster: 

• Bedre informasjonsflyt og flere kommunikasjonsmuligheter 

• Mindre bruk av e-post internt 

• En ny og mer effektiv måte å samhandle på 

• Muligheter for at flere kan jobbe i samme dokument samme tid 

• Automatisk lagring av alle dokumenter i sky. 
 
Det er i tillegg i gang en rekke digitaliseringsprosjekter innenfor utleieadministrasjon, fakturering, 
virksomhetsstyring, ikt-organisering mv.  
 
Økonomi 

Driftsrammer 

Forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 -  Administrasjon og styring 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2020 
Vedtatt 

budsjett 2021 
Budsjett 

2022 
Økonomi-
plan 2023 

Økonomi-
plan 2024 

Økonomi-
plan 2025 

Kommunedirektørens stab 2 327 4 470 3 364 3 364 3 364 3 364 

Fellestjenester 14 689 14 631 16 451 16 191 16 191 16 191 

Politisk styring 5 609 8 047 6 269 6 269 6 269 6 269 

Personalavdelingen 14 404 15 574 15 994 15 994 15 994 15 994 

Økonomiavdelingen 15 233 11 241 13 960 13 960 13 960 13 960 

Administrasjon og styring 52 263 53 963 56 038 55 778 55 778 55 778 

 

Forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025  -  Fellesposter 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2020 
Vedtatt 

budsjett 2021 
Budsjett 

2022 
Økonomi-
plan 2023 

Økonomi-
plan 2024 

Økonomi-
plan 2025 

Fellesposter 20 216 53 954 86 825 86 825 86 825 86 825 

Fellesposter 20 216 53 954 86 825 86 825 86 825 86 825 
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Tiltak/endringer i rammen – Administrasjon og styring 

Tabellen viser de største endringene i forhold til dagens virksomhet 

Tall i 1000 kroner Budsjett 2022 Økonomiplan 
2023 

Økonomiplan 
2024 

Økonomiplan 
2025 

Lønnsmedarbeider 748 748 748 748 

IKA - Papir og elektronisk arkiv 650 650 650 650 

1 stilling servicetorg 680 680 680 680 

Arkivuttrekk Rånåsfoss 100 0 0 0 

Kursrom - nytt IKT utstyr 160 0 0 0 

Administrasjon og styring 2 338 2 078 2 078 2 078 

 

Endringer/tillegg til rammen:  

• Lønnsmedarbeider – kr. 748.000:  

Det er et stort behov for økt bemanning på lønningskontoret. Avdelingen sliter med høyt 
arbeidspress og utstrakt bruk av overtid. Sentrale og viktige oppgaver må nedprioriteres på 
grunn av kapasitetsutfordringer. Det blir kostbart for kommunen dersom vi over tid ikke får 
jobbet med f.eks. refusjonsinntekter, da utbetaling av rett lønn til rett tid alltid må være første 
prioritet.  

• Interkommunalt arkivsamarbeid (IKA) for papir og elektronisk arkiv – 650.000:  

Arkivverket førte tilsyn med Nes kommune i 2015. Vi fikk da noen pålegg om retting som 
fortsatt bare er delvis lukket: 

• Arkivlokalet i rådhusets kjeller er ikke i samsvar med arkivforskriftens kapittel IV 

• Nes kommune må ordne, pakke, etikettere og listeføre eldre, avsluttede og bortsatte 
arkiver i samsvar med gjeldende regler. 

Lukking av ovennevnte avvik har vist seg ressurskrevende og vanskelig å håndtere, ikke bare 
med utbedring av bygg, men også ved opprettholdelse og forvaltning av lokaler og arkiver. 
Gjennom deltakelse i et IKA vil kommunen få faglig hjelp til bortsetting, innsyn og gjenfinning 
samt arkivfaglig støtte i det daglige. Vi vil også få et depot for langtidslagring for elektroniske 
systemer som kommunen per i dag ikke har.  

Manglende oppfølging av de aktuelle påleggene svekker innbyggernes rett til innsyn og kan 
svekke den kommunale saksbehandlingen. Det utgjør en risiko for tap av materiale og for at 
man mister oversikt over arkivmaterialets kontekst 

• 1 stilling servicetorg – kr 680.000: 

Antallet stillingshjemler på servicetorget utgjør per i dag 0,8 årsverk. På grunn av kraftig vekst 
i arbeidsmengden ved dokumentsenteret, ha det ikke vært mulig å få til den utvekslingen av 
ansatte som er nødvendig for å drifte servicetorget på forsvarlig måte med denne 
bemanningen. Bemanningen må derfor økes med ett årsverk. 

• Arkivuttrekk Rånåsfoss – kr. 100.000 

Det må gjennomføres et arkivuttrekk over dokumenter tilhørende det grensejusterte området 
på Rånåsfoss. Beløpet vil dekke kjøp av denne tjenesten fra eksterne tilbydere da kommunen 
ikke selv innehar denne kompetansen.  

• Nytt IKT-utstyr på felles kursrom (plassert på NBSS) – kr. 160.000: 

Nes kommune har et felles kursrom (datarom) som er mye benyttet av ulike avdelingen i 
kommunen. IKT-utstyret på dette rommet er foreldet og fungerer dårlig med dagens 
programvare. Det er derfor behov for nytt utstyr. 
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Tiltak/endringer i rammen - Fellesposter: 
 
Alle fellesposter som berører hele kommunen, er flyttet ut fra Kommunalområdet og inn i tabellen 
for fellesposter. Dette gjelder kommunens kostnader til DGI, VIKUS (kontrollutvalgssekretariatet), 
Romerike Revisjon, ØRB, Krisesenteret, Kanmer A/S og Esval Miljøpark KF. Tilskuddet til 
IKS’ene er ofte basert på innbyggertall.  
 
I fellespostene ligger også lønnsreserven og premieavviket (pensjon). 
 
De største endringene innenfor fellespostene fra 2021 til 2022 er:  

• Økning av lønnsreserven: 24,1 mill. kr (skyldes at kostnadene med lønnsoppgjøret for 2021 
ikke er fordelt ut på kommunalområdene ennå) 

• Økning av tilskudd til IKS: ØRB øker med 2,2 mill. kr og DGI med 5,2 mill. kr. Øvrige 
tilskuddssatser er stort sett deflatorjustert.  

• Premieavviket viser en mindreinntekt på 5,7 mill. kr. 

• En tidligere feilbudsjettering gir en «besparelse» innenfor IKS’ene på 3,8 mill. kr. 

 


