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Kommunedirektøren har ordet 

Folketallet i Nes har i løpet av året økt med 476 innbyggere, fra 23 422 til 23 898. Vi har gjennom 
året arbeidet med fokus på effektivitet og kvalitet. Kostratallene indikerer at vi er i riktig retning. 

2021 har vært et spesielt år på grunn av pandemien som påvirker vår drift og alle våre ansatte. Vi 

har hatt et operativt fokus på vårt arbeid, påvirket av ulike faser med smittetrykk gjennom året. 

Alle ansatte har bidratt konstruktivt og løsningsorientert. 

Videre i økonomisk sammenheng var 2021 et år med historisk høye strømpriser, betydelig 
reduserte pensjonskostnader på grunn av pensjonsreform, avkastninger i KLP sine fond og 
betydelig økte skatteinntekter i forhold til prognosene mot slutten av året. Disse forholdene har i 
betydelig grad påvirket årsresultatet. Kommunalområdene har i sum avlevert regnskapstall i 
pluss. 

Planprosess for ny E 16 berører og engasjerer alle i kommunen. 

Kommunen har fortsatt behov for å arbeide med kvalitet og effektivisering. Fokuset er på 
kvalitetsledelse, herunder videreutvikling av vår internkontroll. Vi er på rett vei, selv om mye 
dessverre har blitt forsinket i et år der mye måtte nedprioriteres og ikke var gjennomførbart på 
grunn av fokus på pandemi og smittevern. Alle kommunalområdene har arbeidet målrettet 
gjennom året med fokus på effektive og gode leveranser til nesbuen. 

Regnskapet for 2021 viser et netto driftsresultat på 126 mill. kr eller 6,9 %. Kommunens positive 
resultat kan i stor grad tilskrives ekstraordinære inntekter/reduserte kostnader, og god 
økonomistyring i kommunalområdene. Likevel har kommunen fremover et begrenset økonomisk 
handlingsrom, og vi arbeider derfor med å tilpasse aktivitetsnivået til driftsrammen med fokus på 
mestring, kvalitet og effektivisering.  

NES – det gode liv der elvene møtes – #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. 

 

 
 
 

 

Jon Sverre Bråthen 

Kommunedirektør 
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Nes kommune i samfunnet 

Kommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler og er et myndighetsorgan på flere 
forvaltningsområder. Samfunnsoppdraget er nedfelt i de ulike lovpålagte oppgavene og i 
kommunens egne planer, som kommuneplanen, temaplaner, strategidokumenter og 
handlingsprogram med budsjett og økonomiplan 

Dette er Nes 

Nes er en middels stor kommune som har hatt en jevn vekst i folketallet de siste årene. Ved 
utgangen av 2021 var det 23 898 innbyggere i kommunen. Dette er 476 flere enn per 1.1.21. 
Folkemengden har det siste året økt med om lag 2 %. Befolkningen i Norge økte i samme 
periode med 0,5 % så veksten er fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet. I 2020 utgjorde 
befolkningsveksten i Nes 1,4 %, så veksten har tatt seg noe opp igjen. 

Med 641 kvadratkilometer i areal er Nes den nest største kommunen i Akershus. Nes er 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. Til sammen bor 63 
% av befolkningen i et av kommunens tettsteder. 

Nes’ 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. 

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. 

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. 
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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. 
 

Slik står det til i kommunen 

I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve for de aller fleste. Vi har gjennomgående gode 
tjenestetilbud og trygge oppvekstmiljøer. Utviklingen er positiv når det gjelder næringsetableringer 
og det er utviklet et tett samarbeid mellom kultur, næring og miljø med utgangspunkt i vår 
særegenhet. Det er også et utstrakt samarbeid med frivilligheten som er en omfattende og 
mangfoldig sektor i kommunen. 

2021 har, i likhet med 2020, vært et økonomisk uforutsigbart år med koronapandemi, stramme 
økonomiske rammer og fortsatt arbeid med omstilling.  Der regulert budsjett viste et negativt 
driftsresultat på knappe 4 millioner kr, viser endelige regnskapstall et positivt resultat på 126,6 
mill. kr. Dette utgjør 6,9 % av brutto driftsinntekter. Den gode resultatutviklingen er en 
konsekvens av flere eksterne forhold og et godt og tillitsvekkende samarbeid på alle nivåer i 
kommunen. Driften er gjennomgående preget av stram, nøktern og lojal budsjettoppfølging, og 
kommunalområdene har totalt levert et resultat i pluss.   

Årsresultatet er solid, og gir oss muligheter til å avsette midler på fond. Samtidig er det viktig å se 
på årsakene til mindreforbruket: 

• Skatteinntektene er 50 mill. kr høyere enn budsjettert, og viser en vekst på hele 20 % fra 
2020.   

• Netto premieavvik utgjør 35 mill. kr i 2021. Disse midlene avsettes til pensjonsreguleringsfond 
for å dekke fremtidige pensjonskostnader.     

• Høye energikostnader har gitt kommunen høyere kraftinntekter enn normalt. Kraftinntektene 
utgjorde 6,4 mill. kr i 2021.     

• Kun 4 mill. kr av totalt 18 mill. kr i investeringstilskudd til bygging av BSA-hallen A/S er 
utbetalt i 2021.    

• Selvkostområdene har et positivt resultat på 10 mill. kr.   

• Netto finansutgifter ble 6 mill. kr lavere enn budsjettert   

• Usikre inntektsprognoser fra staten   

 
Det gode resultatet gir oss økonomiske reserver for å møte fremtidige utfordringer, men det er 
nødvendig å bemerke at dette også i 2021 skyldes en ekstraordinær situasjon. Med en stadig 
høyere investeringsgrad i årene framover, må kommunen fortsette arbeidet med å effektivisere 
sine tjenester, og fokuset på god økonomistyring vil stå sentralt i dette arbeidet. 
  
Psykisk helsetilstand hos barn og unge, frafall i videregående skole, høy andel 
livsstilssykdommer og en økende andel eldre, kombinert med den økonomiske situasjonen og 
behovet for omstilling, effektivisering og digitalisering, er de største utfordringsområdene 
framover. 
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Nøkkeltall (fra KOSTRA) 

 

 
 
 

Innbyggere 
 

 
23 898 

 

 
 

Utgifter helse- og 
omsorgstjenester 

per innbygger 
 

24 463 

 

 
 
 

Elever i SFO 
 

 
56,7 % 

 

 
 

Barn med 
barnehageplass 

 
 

91,6 % 

 

 
 

Driftsresultat (konsern) 
 
 

7,7 % 

 

 
 

Lånegjeld per 
innbygger 

 
56 236* 

 

 
 

Driftsinntekter per 
innbygger 

 
76 317 

 

 
 

Driftsutgifter per 
innbygger 

 
71 042 

* Tallet er beregnet 



Årsberetning 2021 Nes kommune 
 
 
 

 
 

 9 

Organisering – slik jobber vi 

Administrativ struktur 

Nes kommune er administrativt organisert med tre formelle beslutningsnivåer: kommunedirektør, 
kommunalsjefer og virksomhetsledere. Kommunen har i tillegg avdelingsledernivå der 
virksomhetenes størrelse tilsier det. Innenfor noen av kommunalområdene rapporterer enkelte 
avdelingsledere direkte til kommunalsjef.  

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, økonomisjef, HR-sjef og 
avdelingsleder Fellestjenester. Kommunalområde administrasjon og styring ledes av 
kommunedirektør. Fra 1. januar 2022 vil kommunalsjef for oppvekst og utdanning også ha 
funksjon som ass. kommunedirektør. 

 

Organisasjonskart 
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Politisk ledelse og politisk styring 2019-2023 

Nes kommune har ordfører fra Arbeiderpartiet.  Den politiske samarbeidsplattformen består av 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Senterpartiet har varaordfører. Vervet som ordfører utgjør 100 % 
stilling og varaordfører 50 %. I Nes kommune er Grete Sjølie ordfører og Vivian Wahl er 
varaordfører. 

Kommunestyrets sammensetning 2021 

Arbeiderpartiet:  

Senterpartiet: 

Fremskrittspartiet: 

Høyre: 

Miljøpartiet De Grønne: 

Fellesliste - 
Sosialistisk Venstreparti og Rødt: 

Kristelig Folkeparti: 

Venstre: 

Tverrpolitisk seniorliste 

Uavhengig:  

12 representanter   

8 representanter 

4 representanter 

3 representanter 

2 representanter 

 
2 representanter 

1 representant 

1 representant 

1 representant 

1 representant 

 

 

• 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  

• Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

• Ungdomsrådet 

• Barn og unges kommunestyre (BUK) 

• Romerike Revisjon IKS er kommunens revisor. 

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. 

Samarbeidsorganet for kommunene er Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP). 
GRIP ledes av et politisk styre bestående av kommunenes ordførere. I tillegg er det organisert et 
rådmannsutvalg og ulike fagnettverk. intensjonen er å videreutvikle samarbeidet innenfor flere 
områder og prosjekter, og bygge merkevaren "Gardermoregionen". 

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: 
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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 (Eidsvoll) – fra 01.01.21 

• Personvernombud for Nes, Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad (Nes) – fra 15.04.21 

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 flere av virkemidlene som NAV har. Selskapets generalforsamling er identisk 
med Nes kommunes formannskap. 

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.  

GreenLab 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 kommunen eier per 31.12.21 100 % av aksjene i selskapet. Så lenge Nes 
kommune er eneeier, er selskapets generalforsamling 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 
den på en miljømessig forsvarlig måte. Nes Miljøpark AS er det første anlegget for gjenvinning av 
forurenset masse på Østlandet. 
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Hovedtallsanalyse og regnskapsresultat 

Regnskapsresultat drift 

2021 har, i likhet med 2020, vært et økonomisk uforutsigbart år med koronapandemi, stramme 
økonomiske rammer og fortsatt arbeid med omstilling. Regnskapet viser likevel et positivt netto 
driftsresultat på 126,6 mill. kr eller 6,9 % av driftsinntektene. Dette er bedre enn budsjettert, og 
ligger også over kommunens måltall på 1,75 %. Konsolidert regnskap viser et netto driftsresultat 
på 141,8 mill. kr (7,6 % av driftsinntektene.) 

Samlet har kommunalområdene (virksomhetene) et mindreforbruk i 2021 på 70 mill. kr i forhold til 
revidert budsjett. Av dette er 22,9 mill. kr fellesposter og sentrale inntekter/utgifter som f.eks. 
pensjon og lønnsavsetningspott, 10 mill. kr er tilknyttet selvkostområdene, og 14 mill. kr er relatert 
til forskjøvet/utsatt utbetaling av investeringstilskudd. Avvikene for de enkelte 
kommunalområdene er beskrevet nærmere i kapittel 6. 

Omstillingsarbeidet vi har vært igjennom siden 2019 er en vesentlig årsak til mindreforbruket. Vi 
har en drift som gjennomgående er preget av stram, nøktern og lojal budsjettoppfølging. Videre 
er den gode resultatutviklingen en konsekvens av flere eksterne forhold. Noen av de viktigste 
årsakene til mindreforbruket er, i tillegg til de nevnt over, som følger: 

• Skatteinntektene er 50 mill. kr høyere enn budsjettert, og viser en vekst på hele 20 % fra 
2020.   

• Netto premieavvik utgjør 35 mill. kr i 2021. Disse midlene avsettes til pensjonsreguleringsfond 
for å dekke fremtidige pensjonskostnader.     

• Høye energikostnader har gitt kommunen høyere kraftinntekter enn normalt. Kraftinntektene 
utgjorde 6,4 mill. kr i 2021. I 2020 var dette tallet negativt.    

• Kun 4 mill. kr av totalt 18 mill. kr i investeringstilskudd til bygging av BSA-hallen A/S er 
utbetalt i 2021. Den resterende utgiften kommer i 2022.   

• Netto finansutgifter ble 6 mill. kr. lavere enn budsjettert   
 

Virksomhet  Regnskap 
2021 

Regulert 
budsjett 2021 

Avvik 
Regnskap 

2020 (tall i 1000 kr) 

Administrasjon og styring inkl. fellesposter 82 820 96 310 13 490 72 478 

Oppvekst og utdanning inkl. VUS 558 314 565 302 6 988 546 015 

Helse og velferd 474 336 471 972 -2 364 445 979 

Kultur og mangfold 61 416 80 548 19 132 60 031 

Samfunn og miljø inkl. selvkost 85 666 110 723 25 057 59 748 

Sentrale inntekter og utgifter -7 792 0 7 792 -11 802 

  1 254 759 1 324 855 70 096 1 172 450 

 
 

Driftsinntekter  

Samlet er driftsinntektene 110,2 mill. kr høyere enn revidert budsjett, eller 221,6 mill. kr høyere 
enn vedtatt budsjett. 

Inntekts- og formueskatten Kommunens andel av skatteinntektene ble på nærmere 721 mill. kr 
i 2021. Dette er 52,6 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett. Skatteinntektene har med dette økt 
med over 20 % i 2021. Både 2020, der skatteinntektene hadde en svikt på 17 mill. kr, og 2021 
har vært spesielle år grunnet pandemien, og det har vært vanskelig å budsjettere med korrekte 
anslag. Så sent som i oktober 2021 (statsbudsjettet) ble det fra statens side anslått en samlet 
vekst på 11 %.  
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Store deler av de økte skatteinntektene i 2021 er engangsinntekter som består av det såkalte 
marginoppgjøret, fordelingsoppgjøret og feilplasserte skatteytere. Samlet utgjør disse inntektene 
36 mill. kr i 2021. Nes kommune er en lavinntektskommune, og er dermed i stor grad prisgitt 
utviklingen i skatteinntekter i resten av kommune-Norge. Det er flere årsaker til at norske 
kommuner har fått en god skatteinngang i 2021: 

• Lønnsveksten for 2021 var anslått til 2,3 %, men ble på 3,1 %.  

• Lavere renter og hjemmekontor har medført lavere fradrag og høyere utlignet skatt. 

• Innbetalt tilleggsforskudd på bakgrunn av utbyttebeskatning. Dette antas å ha sammenheng 
med endret regelverk fra og med 2022 og tilbakeholdt utbytte året før grunnet Covid-19. 

• Når pandemien slo inn i mars 2020 førte dette til økt arbeidsledighet (hel eller delvis ledighet). 
Aktiviteten tok seg opp igjen gjennom 2021 og dermed har også skatteinngangen økt. 

Skatteinngang før utjevning var i 2021 85 % av landsgjennomsnittet. Etter inntektsutjevningen 
kommer kommunen opp på 94,5 % av landsgjennomsnittet. Dette er det samme som i tidligere. 

Rammetilskuddet inkl. tildelte skjønnsmidler og inntektsutjevning ble over 54,2 mill. kr. høyere 
enn opprinnelig budsjettert, eller 14,1 mill. kr høyere enn revidert. Dette skyldes i hovedsak den 
særskilte koronakompensasjonen som kommunen har mottatt på til sammen 49,4 mill. kr. Dette 
er nærmere beskrevet i eget avsnitt. Eiendomsskatten ble 0,3 mill. kr lavere enn budsjettert.  

Andre statlige overføringer (tilskudd fra IMDI og rentekompensasjon Husbanken) ble 1,5 mill. kr 
lavere enn revidert budsjett. Av dette skyldes 1,3 mill. kr integreringstilskudd til flyktninger der 
deler av den budsjetterte inntekten ble tilbakeført til 2020-regnskapet. Avviket mellom opprinnelig 
og revidert budsjett på 7,7 mill. kr er knyttet til den særskilte kompensasjonsordningen for 
næringslivet. Nærmere omtale av dette følger under kommunalområdekommentar i kapittel 6.  

I 2021 mottok vi 46,5 mill. kr i refusjon sykepenger og refusjon foreldrepermisjon, mot 47,7 mill. kr 
året før. Til sammenligning hadde vi 42,8 mill. kr i vikarutgifter til egne ansatte ekskl. 
arbeidsgiveravgift, 1,2 mill. k. til utdanningsvikar, 11,3 mill. kr i ferievikar samt 8,2 mill. kr til 
ekstrahjelp. Vikarutgifter til bemanningsbyråer utgjør 3,6 mill. kr. Vikarutgiftene er altså ikke 
utelukkende knyttet til sykefravær og foreldrepermisjoner, men også til andre typer fravær, som 
f.eks. utdanningspermisjoner, ferievikarer osv.  

Til tross for koronasituasjonen, gikk sykefraværet i Nes kommune ned fra 2019 til 2020. I 2019 
var det samlede sykefraværet i Nes kommune 10,67 %, mens det i 2020 var på 9,82 %. For 2021 
er sykefraværet igjen på vei opp, og utgjorde totalt 10,76 %. Likevel er refusjonsinntektene våre 
lavere enn i 2020. Det antas at pandemien er en vesentlig årsak her.  

Det er inntektsført 28,8 mill. kr i tilskudd for ressurskrevende tjenester. Dette er 3,3 mill. kr under 
budsjett. Vederlagsinntektene på sykehjemmet (brukerbetaling fra de som har sykehjemsplass) 
utgjør ca. 20,3 mill. kr, noe som er i samsvar med budsjett. 

Driftsutgifter  

Driftsutgiftene er 21,6 mill. kr lavere enn i revidert budsjett og 102 mill. kr høyere enn i vedtatt 
budsjett. 

Lønn og sosiale utgifter ligger 27 mill. kr under revidert budsjett og 35,6 mill. kr over vedtatt 
budsjett. Dette må ses i sammenheng med mottatt refusjon for sykepenger og foreldrepermisjon, 
og de økte utgiftene vi har hatt i forbindelsen med pandemien. I likhet med 2020 har 2021 vært et 
spesielt år på alle måter. Ansatte har blitt beordret til andre stillinger, vi har hatt ansatte i korona-
karantene, nedstengte virksomheter, vaksinering, testing, smittesporing, hjemmekontor, 
smittevernstiltak osv. Alle disse forholdene er til sammen en forklaring på at lønnsutgiftene ikke er 
i samsvar med budsjett.   

Kjøp av varer og tjenester ligger 17,6 mill. kr over revidert budsjett, og 52,8 mill. kr. over vedtatt 
budsjett. Det er en rekke ulike poster med mer- og/eller mindreforbruk som ligger bak disse 
tallene, men den arten som har det største avviket sammenlignet med vedtatt (opprinnelig) 
budsjett er kjøp fra andre (private), men har posten «overføringer til andre» et avvik i motsatt 
retning. Strøm og fjernvarme hadde et merforbruk på 4,6 mill. kr, vedlikehold 5,8 mill. kr, 

skoleskyss 2,1 mill. kr, bruk av vikarbyrå 2,9 mill. kr og forsikringer 1,5 mill. kr. 
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Overføringer og tilskudd til andre ligger 9,9 mill. kr under revidert budsjett og 20,8 mill. kr høyere 
enn vedtatt budsjett. Her er det største enkeltavviket knyttet til betalt mva (11,9 mill. kr), men 
dette har en tilsvarende inntektspost.  Videre er det en besparelse på «overføringer til andre» 
som går imot merutgiften på «kjøp fra andre». 

For en nærmere beskrivelse av avvikene vises det til det enkelte kommunalområde. 

Finansinntekter og -utgifter  

Netto finansutgifter viser en besparelse på 5,9 mill. kr. Kommunens renteinntekter/gevinster er 
2,9 mill. kr høyere enn budsjett, mens renteutgiftene er 3,1 mill. kr lavere enn budsjett. 
Låneopptaket i 2021 skjedde i oktober framfor august, og dette har gitt en liten rentebesparelse i 
tillegg til at lånerenta holdt seg stabilt lav gjennom året. Når det gjelder renteinntektene skyldes 
dette at kommunen med bakgrunn i et fjorårets positive driftsresultat har hatt mer penger på bok. 

Avdragene er betalt i samsvar med budsjett. 

Regnskapsresultat investeringer 

I 2021 ble det investert 115,9 mill. kr i anleggsmidler, noe som er 55,8 mill. kr lavere enn budsjett. 
Avviket kan henføres til flere ulike prosjekter innenfor selvkostområdet (11 mill. kr), samferdsel 
(9,9 mill. kr), bredbånd (6 mill. kr.), skole/barnehage (25 mill. kr) og omsorgsboliger (5 mill. kr). 

For en nærmere beskrivelse av investeringene vises det til redegjørelse fra det enkelte 
kommunalområde samt note 20 i årsregnskapet (følger som vedlegg til årsberetningen.)  

I 2021 ble det overført 10 mill. kr fra driftsregnskapet (disposisjonsfond) til investeringsregnskapet 
for kjøp av aksjer i GreenLab A/S. Kjøpet ble foretatt i juli 2021. 

Brutto investeringsutgifter (varige driftsmidler) - prosentvis andel fordelt på 
tjenesteområde 
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Driftsresultat  

Brutto driftsresultat er midlene kommunen har igjen etter at løpende driftsutgifter er dekket. 
Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld og til å avsette midler til senere 
års bruk. Hvis brutto driftsresultat ikke er tilstrekkelig til å dekke netto finans og avdragsutgifter, er 
kommunen i en underskuddsposisjon. Brutto driftsresultat for Nes kommune utgjorde 6,9 % i 
2021, en økning fra 5,6 % i 2020. I 2019 var brutto driftsresultat 0,9 %. 

For bedre å vurdere kommunens evne til å betjene låneopptakene er avskrivningskostnadene 
trukket ut av brutto driftsresultat. Dette er kostnader som inntektsføres som en motpost til 
avdragsutgiftene ved beregning av netto driftsresultat. Korrigert brutto driftsresultat utgjør 10,9 % 
i 2021 og 9,3 % i 2020. I 2019 var korrigert brutto driftsresultat 4,6 %. 

 

          Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter                         Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 

  

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. 

Regnskap for 2021 viser et netto driftsresultat på 6,9 % av driftsinntektene. Dette er bedre enn i 
2020 da det utgjorde 5,3 %. Dette er også vesentlig høyere enn teknisk beregningsutvalgs (TBU) 
anbefaling på 1,75 %, og langt bedre enn det som ble lagt til grunn i budsjettet.  

I 2019 ble Nes kommune flyttet fra Kostragruppe 7 til Kostragruppe 13. Fra og med 
regnskapsåret 2020 ligger Nes kommune i Kostragruppe 9. Kostragruppe 9 består av 14 
kommuner hvorav 3 av dem er fra Romerike – Nes, Eidsvoll og Nittedal. Kostra gir foreløpig ikke 
tall tilbake i tid for gruppe 9 lenger enn til 2020. Derfor er gjennomsnittstallene for gruppe 7 
benyttet i figurene for årene før 2020.  

I følge foreløpige Kostratall per 15.03.21 har Nes kommune et netto driftsresultat i 2021 på 7,7 %. 
Dette er tall basert på det konsoliderte regnskapet (konsern) der Esval Miljøpark KF er inkludert. 
7,7 % er vesentlig høyere enn gjennomsnittet i Kostra-gruppe 9 som utgjør 3,8 %.  
 

Måleindikator Ambisjon 
2021 

Status 
2021 

Status 
2020 

Status 
2019 

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 1,75 % 6,9 % 
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Disposisjonsfond 

Størrelsen på disposisjonsfond er en viktig indikasjon på en kommunes økonomiske 
handlingsrom ved at fondet på kort sikt vil være en reserve for å kunne møte uforutsette 
hendelser gjennom året uten at dette får umiddelbar betydning på tjenestetilbudet. Nes kommune 
har som målsetting at disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 10 % av driftsinntektene. Ved 
utgangen av 2021 utgjorde disposisjonsfondene våre til sammen 19,9 % (konsern 19,6%). Dette 
er 4,9 prosentpoeng høyere enn i 2019 og over gjennomsnittet for gruppe 9 på 13,1 %.  

Samlet utgjør driftsfondene våre ved årsslutt 363 mill. kr. Av dette utgjør det såkalte 
pensjonsreguleringsfondet ca. 109,5 mill. kr. Ordinært driftsfond utgjør 213,1 mill. kr etter at årets 
resultat er lagt inn. Finansreguleringsfondet er uendret og utgjør 18,1 mill. kr. Spillemiddelfondet 
er på 7,4 mill. kr og nyopprettet fond for idrett og kultur på 10 mill. kr. 

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. 
 

 
 
Arbeidskapitalen er god, og bedre enn i fjor slik figuren over viser. Vi har en likviditetsgrad, 
omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld, på 3,3. I det konsoliderte regnskapet har kommunen en 
likviditetsgrad på 3,5. Generelt sett bør denne være større enn 2, og minimum skal den være 
større enn 1. Hvis ikke, vil kommunen oppleve vanskeligheter med å betjene den kortsiktige 
gjelden.  

 

Måleindikator Ambisjon 
2021 

Status 2021 Status 2020 Status 2019 

Tilstrekkelig disposisjonsfond i % av brutto 
driftsinntekter 

10 % 19,3%  14,8%  10,5 %  

Driftsfond ex. pensjonsreguleringsfond     13,9%   
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Gjeldsbelastning 

Gjeldsnivået er et sentralt 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 et tegn på en kommune med begrenset 
handlingsrom.  

Med byggingen av Vormsund ungdomsskole har Nes kommunes investeringstakt tatt seg opp de 
siste årene, og gjeldsgraden er stigende. Likevel har kommunen forut for dette hatt relativt få 
store investeringer, noe som gjenspeiles i at lånegjelden fortsatt er lavere enn gjennomsnittet for 
kommune-Norge. Netto lånegjeld var i 2021 på 76,7 % av driftsinntektene mot 79,7 % året før. 
Nes kommune har dermed en lånegjeld som overstiger kommunens eget måltall på maksimalt 
70%. Netto lånegjeld passerte 1 mrd. kr. i 2019, og ved utgangen av 2021 utgjør den 1,44 mrd. 
kr, ikke inkludert Startlån, og vil i årene framover stige til anslagsvis 1,8 mrd. kr i 2025. 
Gjeldsgraden vil da øke betydelig. NB: Tallene er ikke korrigert for ubrukte lånemidler. 

Det er verdt å merke seg at kommunen i 2021 fikk Covid-19 kompensasjon og ekstra 
skatteinntekter på til sammen 112 mill. kr. Uten disse inntektene vill gjeldsgraden vært 81,6 %. 

Fra og med 2018 endret Nes kommune avdragstiden på alle langsiktige lån fra tidligere 20 år til 
30 år. Vi betaler fortsatt ned lånene våre noe raskere enn kommunelovens absolutte 
minimumskrav, men på grunn noen ekstraordinære avskrivninger på drøye 4 mill. kr i 2021, har 
differansen blitt mindre. Betalte avdrag i 2021 var 7 mill. kr høyere enn minimumsavdraget.  

Ved utgangen av 2021 utgjorde kommunens langsiktige gjeld fratrukket startlån 1,440 mrd. kr 
inkludert finansiell leasing av Neskollen skole på 41 mill. kr. Samlet tilsier dette en netto økning 
på 63 mill. kr, etter låneopptak på 126,4 mill. kr.  
   

Måleindikator Ambisjon 
2019 

Status 2021 Status 2020 Status 2019 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 70 % 

 

76,7 %  

  

79,7 %  

 

65,9 % 

  

 
Netto lånegjeld per innbygger har økt med 2,5 % fra 2020, og utgjør nå 56.236 kr. Tallet er et 
anslag ettersom flere KOSTRA-tall for Nes kommune er feil grunnet feilrapportering av 
balanseregnskapet for 2021. Sammenlignet med kommunegruppe 9 er lånegjelden per innbygger 
betydelig lavere enn gjennomsnittet. I figurene under er som tidligere nevnt Kostragruppe 7 
benyttet til sammenligning 2019, og gruppe 9 for 2020 og 2021.  

                 Netto lånegjeld per innbygger                                           Netto finanskostnad 
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Gjennomsnittlig rente på kommunens lån, ekskl. startlån og finansiell leasing gikk ned fra 1,51 % i 
2020 til 1,19 % i 2021. Gjennomsnittsrenta i 2022 er forventet å bli ca. 2,1 % før den stiger til over 
3 % 2023. I 2025 er det forventet en snittrente på 3,6 %. Renteutgiftene i 2021 ble 3,1 mill. kr 
lavere enn opprinnelig budsjettert. Renteinntektene ble 2,8 mill. kr høyere enn budsjettert.  

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, 
for eksempel andelen fremmedkapital (lån), nedbetalingstiden o.l. Det tas bare hensyn til 
transaksjoner i driftsregnskapet. I netto finans omfattes renteutgifter/-inntekter og tap/gevinst på 
finansielle plasseringer (aksjer osv.) 

Netto finans- og avdragsutgifter var ved utgangen av året 4,1 % av brutto driftsinntekter, noe som 
er 0,6 prosentpoeng lavere enn for kommunegruppe 9. For Nes kommune har andelen holdt seg 
stabil de siste tre årene, selv om gjeldsgraden har økt. Dette har sammenheng med det lave 
rentenivået. Store investeringer og økte renter framover tilsier imidlertid at denne andelen vil øke, 
altså at en stadig større andel av driftsinntektene vil være bundet opp til tilbakebetaling av lån.  

 

Finansrapportering 

Det er ingen avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets risikorammer. 

Ledig likviditet og andre midler for driftsformål 

Ny hovedbankavtale med Danske bank ble inngått i september 2020. Avtalen har en varighet på 
3 år med opsjon på ytterligere 1+1 år. Kommunens driftslikviditet er plassert i kommunens 
hovedbankforbindelse. Kontantbeholdningen svinger betydelig gjennom året. Innskuddene 
forrentes etter en referanserente lik NIBOR 3 mnd., med et marginpåslag på 39 rentepunkter. 
Risikoen for tap av innskutte midler anses som svært lav. 
 

Bankinnskudd/kontanter (hele tusen) 2021 2020 2019 

Kontant beholdning, kommunekasse 475 180 357 753 248 895 

 

Langsiktige plasseringer 

Kommunens langsiktige midler er plassert i aktivaklasse B (obligasjoner, sertifikater og rentefond) 
og er innenfor bestemmelsene i finansreglementet. Kapitalen er plassert i to pengemarkedsfond 
som har hoveddelen av sine plasseringer i papirer med rating minimum BBB minus (investment 
grade) - altså innenfor de laveste risikoklassene. 

Korte 3M Nibor renter økte fra 0,5% til 0,95%, men var helt nede i 0,19% i løpet av sommeren. 
Gjennomsnittet for året ble 0,47% og ga dermed relativt lav avkastning i lavrisiko-plasseringer. 
Referanseindeksen i 2021 for vårt største fond har ligget rundt null (svakt negativ), slik at 
avkastningen er noe bedre enn dette. Siden oppstart har avkastningen vært vesentlig bedre enn 
referanseindeksen 

Forvalter (hele tusen) 2021 2020 Endring Avkastning Avkastning 
 % 

Referanse 

Index i % 

DnB Likviditet 20 32 730 32 569 161 161 0,5 0 

Nordea likviditet pensjon 62 748 61 942 806 806 1,3 0 

Sum pengemarkedsfond 95 478 94 511 967 967 1,02 0 
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Gjeldsportefølje 

Kommunen har de siste årene i all hovedsak tatt opp lån med flytende rente. I en periode med 
lavt rentenivå har dette vært gunstig. Låneopptaket i 2019 ble tatt opp som et fastrentelån med 
bindingstid på 5 år. Dette for å redusere renterisikoen på kommunens låneportefølje. I henhold til 
kommunens finansreglement kan inntil 25 % av lånemassen ha fastrentebetingelser. I Nes er 
andelen lån på fastrente 9 %. Lånene i 2020 (KLP 302 mill. kr) og 2021 (Kommunalbanken 126,4 
mill. kr) ble tatt opp med flytende rente (NIBOR 3 mnd.) 

Kommunens samlede langsiktige lånegjeld 
Lånegiver 
(kreditor)  

Rentesats Låne 
produkt 

Bindingstid Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

Gj.snitt 
gjenværende 

løpetid 

KLP 1,04 % pt.rente   236 644 800 248 882 700 18 

KLP 1,03 % 3 m.nibor   425 512 700 441 781 400 28 

KLP 1,98 % fast Juli 2024 18 000 000 19 500 000 12 

       

Kommunalbanken 1,04 % pt.rente   362 933 000 384 092 700 17 

Kommunalbanken 1,03 % 3 m.nibor   219 455 700 97 528 100 26 

Kommunalbanken 2,37 % fast Okt 2024 135 333 300 140 166 700  28 

       

Husbanken 0,79 % flytende   1 569 600 2 155 300 3 

Husbanken-startlån 0,82 % flytende   337 673 500 277 855 400  

       

Samlet lånegjeld      1 737 122 600 1 611 962 300  

       

Finansiell leasing       

Neskollen skole 
(SEB finans) 

2,53 %   41 194 100 43 482 600 18 

Stresstest 

Stresstest er et verktøy for å anslå vesentlig finansiell risiko. En enkel stresstest viser hva 
virkningen kan være på kommuneregnskapet dersom det kommer en vesentlig renteøkning. 
Store deler av låneporteføljen vår består nemlig av gjeld som ikke er renteeksponert. 
Stresstesten under viser at mulig tap for Nes kommune ved en renteøkning på 1 %-poeng er 4,2 
mill. kr. Med en renteøkning på 2 %-poeng dobles tapet.  
 

Aktiva/passiva 
  

Balanse 
 pr 31.12.21 

Endrings- 
parameter 

Beregnet effekt 
driftsregnskapet 

(mulig tap - 1000 kr) 

Gjeld med flytende renter 1 583 789 1 % -15 838 

Gjeld med fast rente 153 333  0  

Sum 1 737 122  -15 838 

Bankinnskudd og kontanter (gjennomsnitt) 370 048 1 % 3 700 

Pengemarkedsfond 95 478 1 % 955 

Sum 465 526  4 655 

Formidlingslån (startlån) 287 589 1 % 2 876 

Lån tilknyttet VAR (selvkost) 311 076 1 % 3 111 

Lån med rentekompensasjon 101 953 1 % 1 020 

Sum 700 611  7 007 

Mulig tap vil utgjøre   -4 176 

  



Årsberetning 2021 Nes kommune 
 
 
 

 
 

20 

Særskilt om korona (Covid-19) 

Det er vanskelig å anslå de økonomiske konsekvensene av pandemien. Merutgiftene er ikke 
nødvendigvis synlige i regnskapet da prosjektkoden som er opprettet ikke har blitt benyttet på 
arbeidsinnsatsen (noen lønnsutgifter har fått prosjektkode) eller på tapte inntektene. Mulige 
langtidseffekter som f.eks. økt sykefravær er heller ikke synlige med prosjektkode i regnskapet. I 
tillegg kommer overordnede samfunnsmessige «kostnader» som kan få innvirkning på 
kommuneregnskapet på sikt, selv om det kanskje vil ta litt tid. 

Staten har også i 2021 kommet med flere tiltakspakker som inkluderer ulike økonomiske tiltak 
overfor kommunene. Nes kommune har fått følgende Covid-19 bevilgninger i 2021: 

Bevilgninger utbetalt over rammetilskuddet (frie inntekter) Beløp (1000 kr) 

Kompensasjon for skattesvikt 7 917 

Habilitering og avlastning funksjonshemmede  421 

Kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter, 1. halvår 19 039 

Kontrolltiltak med smittevern 1 000 

Vaksinasjon 7 675 

Kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter, 2. halvår 4 344 

Gjennomføring av Stortingsvalg 208 

Tilleggskompensasjon 2. halvår 1 094 

Skjønnsmidler knyttet til smittevern og TISK-strategien 7 700 

Sum frie inntekter 49 398 

 
Bevilgninger utbetalt som øremerket tilskudd i 2021* 
 

 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter* 7 653 

Ungdomspakke Sommerskole*  2 506 

Tiltak sårbare barn* 517 

Sårbare barn barnehage og skole* 869 

Digitale hjelpemidler* 193 

Aktivitetstilbud og besøksvert (sårbare eldre)* 302 

Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk 

helse- og rusarbeid* 
1 320 

Sum øremerket tilskudd (statstilskudd)* 13 361 

Postene merket med (*) er øremerket, og er ikke ført med prosjektkode korona i regnskapet.  
 
Forbruket på den særskilte Covid-19 prosjektkoden er som følger: 

• Helse og velferd: 33 mill. kr 

• Oppvekst og utdanning : 5,5 mill. kr 

• Øvrige områder: 1,3 mill. kr  
 
I tillegg til disse postene har enkelte virksomheter hatt et inntektstap som ikke er kostnadsført i 
regnskapet. Vi anser at merutgiftene samsvarer godt med kompensasjonen totalt sett. Det vises 
for øvrig til kapitel 6 og kommentarene fra det enkelte kommunalområde. 
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KOSTRA 

Nes kommune var fram til og med 2018 plassert i Kostragruppe 7. I 2019 ble vi flyttet over i 
Kostragruppe 13. På grunn av kommunereformen, ble Kostrainndelingen endret vesentlig fra og 
med 2020, og Nes kommune er nå plassert i Kostragruppe 9 (kommuner med 20.000 + 29.999 
innbyggere). Det foreligger ikke historiske data for denne Kostragruppen før 2020. Dette vil 
sannsynligvis komme på plass etter hvert.  

I årsberetningen har Nes kommunes tall blitt sammenlignet med Kostragruppe 7 i årene fram til 
og med 2019, og med gruppe 9 fra 2020. Ellers er der verdt å merke seg at Kostra-tallene 
publiseres på konsern-nivå. Dette inkluderer også kommunale foretak og kommunens andel av 
IKS/IS.  

For Nes kommunes vedkommende er det en del feil i de foreløpige Kostra-tallene som ble 
publisert 15. mars grunnet feil innrapportering av balanseregnskapet. Dette innebærer at alle tall 
som benytter regnskapstall fra balansen er feil. Eksempler på dette er statistikk som berører 
disposisjonsfond, gjeldsgrad, lån per innbygger osv. I årsberetningen er det tatt utgangspunkt i 
kommunens egne regnskapsdata når slike tall er nevnt. Det er rapportert inn korrekte tall til SSB, 
men disse blir først publisert 15. juni.   

Tall som berører tjenesteproduksjonen (regnskapstall fordelt på funksjon) er korrekte da disse 
ikke er basert på balanseregnskapet. De foreløpige Kostratallene viser at Nes kommune i 2021 
samlet sett har et lavere forbruk på sentrale tjenester enn i sammenlignbare kommuner i 
Kostragruppe 9. I 2021 brukte Nes kommune 10.825 kr pr innbygger mindre enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 9 på tjenestene som inngår i figuren under.  

 

Netto driftsutgifter per innbygger 2021 

  

 

Telemarksforsking: Kostra- og effektivitetsanalyse – Nes kommune 2021 

På oppdrag fra Nes kommune har Telemarksforsking gjennomført en Kostraanalyse for oss. Til 
bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser har Telemarksforsking utviklet en metode som skal 
illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med 
kommunens økonomiske rammebetingelser (dvs. hensyntatt både beregnet utgiftsbehov og reelt 
inntektsnivå) 

Det presiseres at et slikt beregnet utgiftsnivå generelt ikke må oppfattes som en slags fasit på et 
”riktig” nivå. Beregningene er mer en illustrasjon på hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg 
et forbruksnivå på de aktuelle tjenesteområdene i sum - sammenlignet med hva utgiftsbehovet 
(ifølge kriteriene i inntektssystemet) og de reelle, frie inntektene ideelt sett skulle tilsi. Dessuten 

skal det nevnes at frie inntekter ikke omfatter for eksempel utbytteinntekter og annen 
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finansavkastning, og at kriteriene i inntektssystemet ikke inkluderer alle tjenesteområder.  

Analysene er basert på foreløpige/ureviderte KOSTRA-data for 2021 og tall for tidligere årganger, 
og det er tatt utgangspunkt i KOSTRA-tall for kommunen som konsern.  

 

Telemarksforsking beregninger viser at Nes kommune, på de sentrale tjenesteområdene som 
inngår i inntektssystemet, hadde mindreutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 212,7 mill. kr i 
2021. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet mindreutgifter på 160,5 
mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på 
korrigerte frie inntekter på 92 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 125,6 mill. kr), 
har Telemarksforskning beregnet et samlet mindreforbruk på 34,9 mill. kr (=160,5-125,6). 

I tabellen under fremkommer mer-/mindreforbruk ift. «normert nivå» for Nes kommune for årene 
2020-2021. (Millioner kroner) 
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Mål og resultater 
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Innledning 

I dette kapitlet beskrives hvordan vi i 2021 har prioritert, brukt ressursene og jobbet for å nå de 
langsiktige målene og følge opp strategiene i kommuneplanens samfunnsdel samt 
handlingsprogrammet med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.  
 

Samfunnsutvikling i et folkehelseperspektiv  

Det systematiske folkehelsearbeidet 

• Arbeid med revidering av kommuneplanen har pågått i 2021, og de fire foreslåtte 
innsatsområder er alle relevante i folkehelsearbeidet og bygger på kunnskapsgrunnlaget med 
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. 

• Rapporten løpende oversikt over folkehelsen 2021 ble utarbeidet, der erfaringer fra 
koronapandemien var hovedtema. 

• SLT er en nasjonal samhandlingsmodell og forkortelsen står for samordning av rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak. Arbeidet fordrer tett samarbeid med politiet. Gjennom 2021 
har også SLT-arbeidet vært preget av pandemien. Det har vært gjennomført digitale møter i 
SLT-styringsgruppe, politiråd og koordineringsgruppe. Det har vært ekstra fokus på å 
forebygge hærverk, trygghet for barn og unge på nett, politibemanning og organisering av 
polititjenestested i Nes, parkeringsregulering, vold og overgrep i nære relasjoner, akutt 
innsats knytta til utfordringer i ungdomsmiljøer, samt gjennomføringen av foreldreforedraget 
«Nes-effekten, Hjem-hjem-samarbeid» digitalt for alle førsteklasseforeldre. 

• Det er utarbeidet en ordning og et reglement for tildeling av folkehelsemidler til frivilligheten, 
for å stimulere til samarbeid om gode folkehelsetiltak. Det ble delt ut kr 30 000 i 2021 fordelt 
på to partnerskapsavtaler med henholdsvis Hvam IL og Vestsiden musikkorps. 

• Kompetansehevende tiltak i organisasjonen for kursing og opplæring innen folkehelse, 
deltakelse i folkehelsenettverk i Gardermoregionen og i Viken. 

• Arbeid med universell utforming og oppfyllelse av vedtatt strategi er viktige forutsetninger for 
å legge til rette for en aktiv og mestrende befolkning. 

  
Koronapandemien 

• Pandemien har vært en stor del av folkehelsearbeidet også i 2021, med vaksinering, TISK 
(testing, isolasjon, smittesporing og karantene), råd, veiledning og informasjon til 
befolkningen, samt rapporteringer og planlegging for beredskapsscenarioer. 

• Folkehelseuka ble gjennomført i uke 39, med tema «I bevegelse», som en motvekt til 
restriksjoner som følge av pandemien. Det ble bare fem påmeldte arrangement, og et av 
disse var foredraget «Psykolog med sovepose» med Johanne Refseth, i regi av Nes Turlag 
og Nes bibliotek, støttet av folkehelsemidler. Arrangementet ble godt besøkt, og hensikten var 
å koble psykisk helse til natur og bidra til inspirasjon om det å bruke naturen som et 
helsefremmende verktøy. 

 
Barn og unge prioriteres  

• Verdensdagen for psykisk helse ble gjennomført med en temauke med en helhetlig 
tilnærming til psykisk helse ved Nes videregående.  Nes vgs. sto for gjennomføring i 
samarbeid med skolehelsetjenesten ved Familiens hus og med støtte av folkehelsemidler fra 
kommunen. Flere kommunalt ansatte bidro også (Fram, folkehelseforum, utekontaktene, 
ernæringsfysiolog, psykolog, ruskonsulent, dialog og mestring). Tiltaket var helt i tråd med 
kommunens utfordrings-, innsatsområde og målgruppe. 

• Frisklivs- og mestringssenteret arbeider med både forebyggende og universelle tiltak, med et 
særskilt fokus på ernæring. 

o Barnefysioterapeuter og klinisk ernæringsfysiolog ved friskliv- og mestringssenteret 
arbeider fast en dag i uka på helsestasjonen på Familiens hus for å fremme samarbeid og 
kompetansedeling, og har avtaler med gravide og felleskurs.  

o Arbeid med å evaluere ernæringstiltak rettet mot barnehagene, samt evaluering av 
etterlevelsen av nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen/SFO. Dette er et 
samarbeid med Oslo Met og Universitetet i Oslo.   
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o Ferdig utviklet tilbud til nye og blivende foreldre om kostholdet i småbarnsfamilien.   

o Interkommunalt KEF-samarbeid med Ullensaker skolehelsetjeneste. 

• Planlegging og forberedelser til gjennomføringen av Ungdataundersøkelsen 2022 startet opp 
i 3. tertial. Nes har gjennomført undersøkelsen i ungdomsskoler og vgs i 2014, 2017 og 2019 
tidligere, og undersøkelsen er et viktig grunnlagsmateriale i kommunens folkehelsearbeid. I 
2022 skal vi for første gang gjennomføre Ungdata junior, som er for elever i mellomtrinnet, og 
det vil gi oss nyttig kunnskap om den yngre befolkningen som er viktig for planarbeid og 
tiltaksutvikling. 

• Oppvekstforum er et viktig organ for å sikre mer samhandling og kunnskapsbygging på tvers 

av kommunalområder. Her møter ledere og sentrale resurspersoner som arbeider med barn 
og unge i Nes. Både kommunale, private og frivillige/ideelle aktører i kommunen inviteres 

med for å jobbe sammen om tiltak i helhetlig oppvekststrategi og bli mer kjent med 
hverandre. I 2021 ble det gjennomført syv digitale møter (ingen fysiske), hvor ulike tema 
knytta til BTI, URO, Koronapåvirkning, Barnekonvensjonen, Familier i krise og ny 
barnevernsreform (oppvekstreform) ble informert og drøfta. I tillegg ble det holdt en rekke 
presentasjoner fra ulike tjenester, slik som Flyktningetjenesten, Familiens hus, Krisesenteret, 
Kulturskolen og BUP-Kongsvinger, med mål om å bli bedre kjent med innhold og tilbud. 

• Barn og unges medvirkning: Nes ungdomsråd avsluttet sin første 2-årsperiode, desember 
2021. Da hadde de i løpet av 2021 drøftet og behandlet en lang rekke saker knytta til barn og 
unges oppvekst innenfor områdene folkehelse, arealforvaltning, behov og gjennomføring for 
medvirkning fra barn og unge, kommuneplan, klima- og miljøarbeid, elevundersøkelsen, 
ungdata, forebyggende tiltak mot hærverk, evaluert egen organisering og rekruttering til nytt 
ungdomsråd 2022-2023. 

  

Nes deltar i folkehelseprogram  

• Nes kommune har sammen med Ullensaker kommune trukket seg ut av deltakelsen i 
program for folkehelse i kommunene. Årsaken til det er store forsinkelser i prosjektet som 
følge av koronapandemien og langvarig sykdom. Det innebærer at forutsetningene for å 
gjennomføre prosjektet med tilhørende evaluering og rapportering innen utgangen av 2023 
ikke er til stede.   

  

Trafikksikkerhet  

• Arbeidet med revidering av trafikksikkerhetsplanen er gjenopptatt i 2021, og samfunn og miljø 
leder prosessen.  

• Det er holdt tre møter i kommunens trafikksikkerhetsutvalg (TSU) i 2021. 

• Kommunens godkjenning som Trafikksikker kommune løp ut i 2021. Det er ikke tatt en 
avgjørelse på om kommunen skal gå for en regodkjenning, men det må gjøres i 1. tertial 
2022. 

• Kommunen deltar i fylkesnettverk for trafikksikkerhet i Gardermoregionen.  

• Ifb. med SLT-arbeidet (rus- og kriminalitetsforebygging) har kulturavdelingen i samarbeid med 
politiet hatt kampanjer for trygg ferdsel til vanns på elvene. I tillegg har vi hatt økt fokus på å 
forebygge ATV-ulykker, samt at politiet har gjennomført «Aksjon skolevei». 

 
Andre tiltak 

• Samarbeid med frivilligheten om gjennomføring av Stolpejakten i Nes. I 2021 over 280 000 
registrerte stolper bare i Nes, og nesten 6000 deltakere. Dette er et tiltak som når hele 
aldersspennet i befolkningen og som skaper mye aktivitet. Et eksempel på at litt innsats og 
bistand fra kommunens side, kan frembringe en stor folkehelsegevinst. Vi ser at det har vært 
viktig under pandemien, og har motivert til uteaktivitet i større monn.  

• Oppstart av en enkel prosess i slutten av 3. tertial for oppdatering og nytt opplag av turkart. 
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Mål og strategier for fireårsperioden 

 

 

 
Vårt mål for 2021: 

Nes kommune skal legge til rette for 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 

• Arbeidet med rullering av kommuneplanen pågår.  

• Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplanen blir sluttført.  

• Viderefører arbeidet med kommunale veger i henhold til politisk vedtak. 

• Opparbeider tiltak for gang- og syklende i samsvar med vedtatt budsjett. 

• Revidering av Hovedplan for Vann, avløp og vannmiljø pågår. 

• Strategiplan for bredbånd utarbeides i dialog med velforeningene.  

• Arbeidet med fremtidig vannforsyning videreføres.  

Resultat: 

• Arbeidet med kommuneplanen (høringsforslag) pågår. Planprogrammet ble vedtatt av 
kommunestyret i november. 

• Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen ble restartet senhøst 2021. Det er planlagt å fremme 
politisk sak om høring av planforslag i løpet av april 2022.  

• Arbeidet med kommunale veger pågår jf. prioriteringsliste. Husmo bru er ferdigstilt og overtatt 
fra entreprenør. Videre er 23 av 37 tiltak gjennomført. Kårstad bru er noe forsinket grunnet 

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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problemer med leveranse av rekkverk, arbeidet ferdigstilles tidlig vår 2022. Det vises til mer 
detaljert rapportering i kapitel 5 (under kommunalområdet Samfunn og miljø). 

• Revidering av Hovedplan for Vann, avløp og vannmiljø pågår, og går parallelt med arbeidet 
med rullering av kommuneplanen. Arbeidet er tidkrevende og følger arbeidet med fremtidig 
vannforsyning for Nes kommune 

• Arbeidet med framtidig vannforsyning pågår i dialog med Årnes vannverk. Det er gjennomført 
møter med Sør-Odal og Ullensaker for avklaringer av mulige løsninger for hovedvann og 
reservevann. Forpliktende plan er oversendt Mattilsynet januar 2022. Det pågår nærmere 
dialog med Ullensaker, hvor framdriften påvirkes av eksterne prosesser. Det vil fremmes 
politisk sak fortrinnsvis før sommeren 2022.  

• Arbeidet med Bredbåndstrategi for Nes kommune er i prosess.  Arbeidet foregår i samarbeid 
med velforeningene i kommunen.  

 
Nye skoler skal utvikles som nærmiljøsenter 

Skolene skal utvikles og rehabiliteres i samsvar med utbyggingsstruktur 

Skoler og barnehager skal fungere som sosiale møteplasser også utenom dagtid 

• Vormsund ungdomsskole, Auli skole og Opaker skole skal bygges/bygges ut i tråd med 
gjeldende vedtak. For Opaker skole skal det i 2021 startes opp et arbeid med 
reguleringsplan.  

• Fenstad skole utvides med paviljonger i 2021, men er ikke prioritert i 4-årsperioden med 
permanent utbygging. 

• Auli barnehage skal i planperioden utvides i tråd med gjeldende vedtak. 

• 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.  

• Åpen barnehage, i Familiens hus, videreføres som viktig møteplass for småbarnsforeldre. 
 
Resultat: 

• Ny skole Opaker: Forslag om mulig ny skoletomt på Opaker inngår i kommuneplanprosessen. 

Det er dialog med grunneierne. Arbeid med reguleringsplan er utsatt til tomt er avklart.  

• Vormsund ungdomsskole: Skole og ny idrettshall ble overtatt i begynnelsen av februar og har 
vært i drift siden mars måned. Det gjenstår noe reklamasjons- og utomhusarbeider som er 
forsinket på grunn av Korona og værforhold. Kultursalen ble levert med ett av fire 
støydempende tepper for veggene, dette har forringet akustikken, nå er de tre resterende 
teppene bestilt. Sluttrapport kan forventes på nyåret 2022 når prøvedriftsperioden er 
avsluttet. 

• Auli skole: Prosjektet er i gang med detaljprosjektering. Det jobbes med endelig romprogram, 
plantegninger og ferdigstille arkitektonisk uttrykk. Videre er det satt sammen en 
prosjektgruppe som skal prosjektere tekniske løsninger og se på kostnadene for prosjektet. 
Politisk sak om endelig estimater på kostnader, tid og kvalitet før anskaffelsen iverksettes 
fremmes våren 2022. 

• Fenstad skole: Det ble mars 2020 vedtatt at skolen skal ta i bruk skolebibliotek til ordinært 
klasserom fra høsten 2021.  Forprosjekt for å planlegge en permanent utvidelse av Fenstad 
skole i lys av elevprognoser og forventet elevutvikling ble politisk vedtatt november 2021. 

• Auli barnehage - vognhus: Det ble vedtatt høsten 2020 å sette opp en paviljong for å dekke 
barnehagens behov til plass til barnevogner og hvile/soverom for barn. Paviljongen er etablert 
og tatt i bruk av barnehagen. 

• Åpen barnehage, Familiens hus har vært i drift gjennom hele 2021. Tilpasninger er gjort i 
forbindelse med Covid-19, ved å opprette små kohorter. Foreldrene må melde seg på 
tilbudet, da det ikke er mulig å ha drop-inn tilbud og samtidig ivareta smittevernet i tilstrekkelig 
grad. Arenaen har vært en viktig møteplass for småbarnsforeldre under pandemien. 

 



Årsberetning 2021 Nes kommune 
 
 
 

 
 

28 

• Skoler og barnehager som møteplasser: Skolene og barnehagene har i mindre grad enn 
normalt vært brukt til sosiale møteplasser i perioden grunnet Covid-19. Det har resultert i 
mindre grad av utlån og utleie av lokaler på kveldstid våren 2021. Etter skolestart august 
2021 har skoler/barnehager vært utleid/utlånt som normalt. 

 
 

 

 
 
Vårt mål for 2021: 

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

• Vi skal implementere verktøyet BTI (bedre tverrfaglig innsats) i kommunen, på tvers av alle 
kommunalområder som jobber med innbyggernes helse i vid forstand. Verktøyet er en 
samhandlingsmodell for tjenester som møter innbyggere som melder om utfordringer eller det 
er knyttet bekymring til. BTI dreier seg om flere tjenesteområder som skal bistå slik at man får 
en helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. Innsatsen skal bidra til 
mer ressursmobilisering og mestring hos innbyggere i alle aldre.  

• Vi skal i 2021 utvikle 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 videre kursing skal tilbys ansatte som ikke har kurset.   

• Prosjekt barnehagehelse videreføres og videreutvikles. 4 års konsultasjoner skal som 
hovedregel tas ute i enkelte barnehager.   

• Barneverntjenestens 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. 

Resultat: 

Satsningen på BTI (bedre tverrfaglig innsats) er godt i gang. Handlingsveiledere er utviklet i 
samarbeid med ressurspersoner ute i virksomhetene. Handlingsveiledere er en trinnvis 
beskrivelse for håndtering av uro for et barn. Det er også lansert en digital versjon på 
kommunens hjemmeside og gjort kjent ute i organisasjonen. 

Styringsgruppen for BTI modellen ble etablert januar 2021, og det er avholdt 8 styremøter. 
Medlemmene i styringsgruppa er fem virksomhetsledere fra kommunalområdene oppvekst og 
utdanning, kultur og mangfold og helse og velferd. Slik får medlemmene i styringsgruppa   
forankring til arbeidet og dermed lettere for å implementere modellen ute i alle tjenestene. 

Uro-metodikken er en del av BTI satsingen. I 2021 ble det gjennomført 3 uro-kurs for ansatte. 
Kursene består av tre samlinger. Det har dessverre ikke vært mulig å gjennomføre så mange 
kurs som planlagt på grunn av pandemien. Dette arbeidet intensiveres i 2022 slik at alle ansatte 

får tilbud om kurset.  

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 tiil 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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Fire nye Uro-kursledere er utdannet i 2021 ved R-BUP. Disse er rekruttert fra forskjellige tjenester 
i kommunen og fra private barnehager.  

Første fase i barnehagehelsetjenesten gikk over fra prosjekt til drift i august 2021, et halvt år 
forsinket grunnet pandemien. Alle barnehagene har nå barnehagehelsetjeneste, da i hovedsak 
ved at alle 4 åringene og foreldrene får sin oppfølging ved konsultasjoner i barnehagene. I tillegg 
videreføres prosjektet ved å se på flere samarbeidsområder og slik utvide 
barnehagehelsetjenesten i barnehagene. 

Barneverntjenesten har jobbet aktivt med å forebygge omsorgsplasseringer og øke kvalitet og 
effektivitet av tiltak i hjemmet gjennom blant annet bruk av nye verktøy og metoder. Tjenesten har 
hatt færre akuttsaker i 2021 en tidligere. Tjenesten har også tydelig fokus på å arbeide med 
tilbakeføring av barnet til hjemmet, både ift. akuttsakene og de som har bodd utenfor hjemmet 
over lengre tid.  

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

Muligheten for å utvikle tjenester, særlig innenfor Helse og velferdsområdet, vil avhenge mye av 
hvordan CV19 utfordringen utvikler seg. Med forbehold om dette, skulle Nes kommune prioritere 
følgende i 2021: 
 

• Videreføre og utvikle nødvendige tiltak knyttet til CV19 pandemien 

• 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 ansatte forankrede 
løsninger for bedre ressursbruk og økt egenmestring og ressursmobilisering. 

• Realisere deler av det det økonomiske og faglige potensialet i Helse og velferd som er vist i 
Agenda Kaupang rapporten fra våren 2020, jf. kommunestyresak i mai 2020 om helhetlig plan 
for Helse og velferd. 

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

• Videreutvikle tilbudet innen «rus- og psykisk helse» gjennom nye boliger, 2 nye 
statsfinansierte prosjektstillinger, og eventuell etablering av FACT team. 

• 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.   

• 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 til gravide for å fremme god helse og generell forebygging. 
Det er viktig med tidlig avdekking av psykiske helseproblemer og risikogrupper slik at man får 
satt inn nødvendige tiltak så tidlig som mulig. 
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Resultat: 

I likhet med 2020 har også 2021 vært et år preget av organisering og drift av ekstraordinære 
tjenester, tiltak og begrensninger i tilknytning til koronapandemien. Dette gjelder blant annet tiltak 
i lys av TISK- strategien; testtelefon, testsenter og smittesporing, og også rigg, organisering og 
gjennomføring av massevaksinering. Konsekvensene har vært store, og har krevd 
omdisponeringer av ressurser fra ordinær virksomhet og utviklingsarbeid. Mye av det planlagte 
utviklingsarbeidet, referert ovenfor, har som følge av dette blitt satt på vent eller ikke hatt like stor 
fremdrift som forutsatt. Dette gjelder blant annet et nødvendig kvalitativt og kvantitativt 
forbedringsarbeid for en større bredde av støttetiltak til pårørende. Til tross for ekstraordinære 
forhold igjennom året pågår det mange spennende ting i kommunalområdet Helse og velferd; 

• Miljøarbeidertjenesten har tatt ytterligere skritt for å realisere det økonomiske og faglige 

potensialet beskrevet i rapporten Agenda Kaupang utarbeidet. En avdeling er i stor grad blitt 

“rendyrket” til bare å levere ambulante tjenester, en tilnærming som har gitt god effekt og i 

større grad bidrar til å hente ut potensialet som ligger i økt egenmestring og livskvalitet hos 

tjenestemottagere. 

• Det er etablert flere både formelle og uformelle samarbeid imellom kommunalområdene for 

mer effektiv ressursutnyttelse, koordinerte innsatser og mobilisering av ressurser mellom 

sektorer og tjenester.   

• Rutiner for samarbeidet mellom Hjemmetjenesten, korttidsavdelingen ved Nes sykehjem og 

Ergo- og fysioterapitjenesten er ytterligere forbedret. Systematiske tverrfaglige vurderinger 

bidrar til et smidigere pasientforløp, og en ser en gradvis økende andel pasienter som velger 

å reise hjem etter endt sykehusopphold fremfor og først ha et korttidsopphold på 

sykehjemmet. Tett oppfølging og dialog med pasient i tiden etter innleggelse og ved 

hjemkomst vektlegges for å sikre forsvarlighet og et evt. behov for nye tiltak.  

• Det er en gradvis økning i antall saker som håndteres i Dialog og mestring som “den ene 
døren inn” i Helse og velferd. Intensjonen er tidlig tverrfaglig dialog i et mestringsperspektiv 

• Leve hele livet- plan for Nes kommune ble ferdigstilt i juni måned etter en god planprosess 

igjennom første halvdel av 2021. Eldrerådet var sentral i arbeidet med planen, og 

målsetningen for den nasjonale satsningen er at innbyggere, kommuneorganisasjon og 

lokalsamfunn sammen skal bidra til at eldre i større grad enn tidligere kan leve et aktivt og 

selvstendig liv i eget hjem fremfor å bli avhengig av mye hjelp over tid. 

• Hjemmetjenesten har fullført en prosess med etablering av ny struktur, der den nye strukturen 

synes å understøtte fagutvikling og ledelse bedre enn den gamle strukturen.  

• Det pågår et arbeid på tvers av virksomheter for å se på alternativ organisering av dagens 

nattjenester. Et større fagmiljø, bedre kvalitet i tjenestene og mer ressurseffektiv bruk av tid, 

kompetanse og personell er viktige utgangspunkt for arbeidet. Velferdsteknologiske løsninger 

er en del av arbeidet. 

• NAV har styrket innsatsen rettet mot innbyggere som av ulike årsaker står utenfor arbeid og 
aktivitet med mål om avklaring, kvalifisering og raskere tilbakeføring til arbeid. 

• Resultatledelse som tilnærming i ledergruppene i Helse og velferd er videreutviklet, og styrker 
samhandling og målrettet gjennomføring av aktivitet og utviklingsarbeid opp mot forankrede 
strategiområder.  

• Arbeidet med å videreutvikle en lærende organisasjon og etablere et godt system for 
tverrfaglige læringsarenaer fortsetter. 

• Ferdigstillelse av åtte nye omsorgsboliger for tjenestemottagere med rusrelaterte utfordringer 
og innflytting av de første beboerne i juli måned. Seks av leilighetene er tildelt. 
Kombinasjonen av nye funksjonelle boliger, og tilbud som bidrar til økt trygghet og en mer 
meningsfull hverdag for beboerne synes å fungere etter intensjonen. Noe av innsatsen 
ivaretas av frivillige. 

• Verktøyet FIT måler brukernes fornøydhet med samtaler om hjelp. Verktøyet er tatt i bruk i 
alle tjenestene i Familiens hus og tjenesten psykisk helse og avhengighet i Dialog og 
mestring. Flere og flere av de ansatte i begge tjenestene får opplæring og veiledning av 
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kommunepsykolog. Verktøyet brukes for å sikre at tjenestene som gis har ønsket resultat for 
innbyggeren, og at man ikke bruker ressurser på tiltak uten effekt.   

• Det har ikke vært kapasitet til å utvikle og gjennomføre nye kurs for foreldre i 2021 på grunn 
av pandemien. En del av de allerede eksisterende kursene for småbarnsforeldre Vi vil utvikle 
og gjennomføre nye kurs for foresatte, blant annet for ungdomsforeldre og ICDP-kurs. Dette 
gir mulighet for ressursmobilisering hos foreldre. 

• Familiens hus, svangerskap og barsel omsorgen, gir tilbud til alle gravide om tidlig 
livsstilsamtaler for å fremme god helse og generell forebygging. Gravide får nå tilbud om den 
første konsultasjonen allerede fra uke 6. Dette for å avdekke psykiske helseproblemer og 
risikogrupper slik at nødvendige tiltak kan settes inn tidlig.  Det arbeides med å gjøre tilbudet 
kjent både blant innbyggerne og andre tjenester. 

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 

Nes kommune har en vedtatt strategi for universell utforming. Strategien definerer fire 
innsatsområder; kunnskapsdeling og kompetansebygging, informasjon- og 
kommunikasjonsteknologi, vedlikehold av eksisterende bygningsmasse og uteområder og 
planlegging av nye bygg og uteområder.  Ved planlegging og endring av fysiske forhold skal det 
mest mulig sikres en enkel og allmenn tilgjengelighet, også i forhold til innbyggere med ulike 
former for funksjonsnedsettelser. Brukere med kognitiv svikt er en del av denne 
innbyggergruppen. 
 

• Nes kommune skal videreføre arbeidet med å gjøre enhetene i kommune klar over hva de 
kan gjøre for å fremme universell utforming. 

 
Resultat: 

• UU-perspektivet er løftet inn i arbeidet med ny kommuneplan, arbeidet i tilknytning til Leve 

hele livet- plan for Nes kommune, samt i det pågående arbeidet med salgsprospekt 

vedrørende Runni 15 og den tilhørende byggingen av omsorgsboliger.  
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Vårt mål for 2021: 
 

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

• Det skal etableres et system for en nøyaktig metode for kartlegging og analyse av boligbehov 
for vanskeligstilte, jf. tiltak i Helhetlig boligstrategi 

• Kommunen skal i 2021 selge Runniveien 15, med klausul om bygging av omsorgsboliger.  

• Kommunen skal fullføre konkurranse om inntil 8 borettslags leiligheter beregnet på yngre med 
funksjonsnedsettelser.  

 

Resultat: 

• Dialog er opprettet med Husbanken, for innhenting av erfaringer fra andre kommuner i forhold 
til om det finnes etablerte metoder for kartlegging av boligbehov, som også Nes kan benytte 
seg av. Vi har mottatt et kartleggingsskjema for systematisk og overordnet kartlegging, og 
som vi vil se videre på for tilpassing til Nes. Av ressursmessige årsaker har arbeidet i 2021 
blitt satt på vent. 

• Reguleringsplanen for Runni ble vedtatt i kommunestyret i juni 2021. I november vedtok 
kommunestyret områdestandard for Runni. Parallelt har det vært arbeidet med en 
områdemodell og utbyggingsavtale som skal følge eiendommen ved salg. I møte med 
formannskapet i februar 2022 ble valg og avklaring knyttet til strategi for salg av Runnivegen 
behandlet, og hvor det ble vedtatt å legge en del av kommunens eiendom på Runnivegen 19 
(BKB3) ut for salg sammen med Runnivegen 15 (BKB5). Gjennomførte prosesser har 
betydning for verdien av Runnivegen 15 og hvordan en potensiell kjøper vil «prise» 
eiendommen. Eiendommen er planlagt lagt ut for salg i månedsskiftet mars/april. 

• Konkurranse for fremskaffelse av inntil 8 boliger for målgruppen unge mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, ble lyst ut i uke 19 med frist for innsending av tilbud 16.08. Vi mottok 
kun et tilbud. Tilbudet tilfredsstilte ikke kriteriene stilt i konkurransen. Det har derfor igjennom 
høst og vinter vært dialog mellom administrasjonen, aktuell tilbyder og Husbanken, for 
drøfting av muligheter og nødvendige tilpasninger slik at krav og kriterier for Husbankens 
investeringstilskudd kunne imøtekommes. Det har vært avholdt møter med hver enkelt 
interessent for presentasjon av prosjektet. På bakgrunn av lav interesse for det aktuelle 
prosjektet, er dialogen med tilbyder avsluttet og tilbudet avslått (mars 2022). Vi tar med oss 
erfaringene til senere prosjekter. 

• Arbeidet med mulighetsstudie for området ved sykehjemmet ble startet opp på slutten av året, 
og vil sluttføres våren 2022. Arbeidet gir premisser ved salg av kommunens eiendom på 
grusbanen. I forkant av dette må det avklares om det skal anskaffes/etableres 
omsorgsboliger i området. 

 

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

• Det skal lages en plan for økt bruk av digitalt tilsyn som skal øke tryggheten for å kunne bo 
hjemme og ha høy sikkerhet for varsling av tilstander som krever  

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

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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Resultat: 

• Arbeidet med bruk av elektroniske medisindispensere er igangsatt. Dispenserne tas i bruk fra 
og med 1 kvartal 2022. 

• Innsats i forhold til økt digital oppfølging i hjemmet (avstandsoppfølging) framfor innleggelse i 
sykehus og sykehjem er kartlagt og avklart. De konkrete brukerne i dette innlemmes fra og 
med 1 kvartal. 

• Igjennom tildelte tilskuddsmidler fra Statsforvalter har Nes sykehjem gått til innkjøp av fire 
terapisykler tilknyttet TV-skjerm. Dette gir beboerne flotte virtuelle opplevelser av sykkelturer i 
ulike deler av verden. 

• Utprøving av nye digitale tilsynsløsninger er igangsatt. De nye løsningene vil styrke kvalitet i 
tjenesten, samtidig som det bidrar til en mer effektiv bruk av ansattes tid og kompetanse. 
Utprøvingen skjer i dialog med blant annet Nasjonalt kompetansesenter for personer med 
utviklingshemming, DGI, samt andre kommuner som ligger langt fremme i tjenesteutvikling 
understøttet av digitale løsninger.  

• Sammen med de øvrige kommunene i Gardermoregionen deltar Nes i et samarbeidsprosjekt 
med Ahus for digital hjemme oppfølging av KOLS- pasienter. Prosjektet er en del av 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram. 

 

 

  
 
Vårt mål for 2021: 

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 på alle skolene i samarbeid med 
Høgskolen Innlandet.  

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

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

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

 

Resultat: 

• Høsten 2021 startet pedagogisk tjeneste et samarbeid med Høgskolen i Innlandet om 
kompetanseheving i bruk av pedagogisk analyse. Alle rådgiverne i tjenesten deltar. 

• 2 skoler deltar i Læringsmiljøprosjektet i regi av Udir. Høsten 2021 startet vi et kommunalt 
prosjekt “Læringsmiljøløftet” etter samme modell. De kommunale barnehagene sammen med 
4 barneskoler deltar i første pulje. Høsten 2022 starter de fire siste skolene.  

• En av skolene som ikke deltar i Læringsmiljøløftet har i samarbeid med regneveileder og 
Høgskolen Innlandet jobbet med standard for begynneropplæring i regning. Den andre 

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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barneskolen som ikke er med i Læringsmiljøløftet har jobbet med standard for 
begynneropplesing i lesing. Disse standardene skal implementeres på alle barneskolene 
høsten 2022. Ungdomsskolene jobber med inkluderende praksis. 

• Virksomhetsleder utdanning har gjennomført månedlige møter med rektorer og styrere med 
fokus på resultatoppfølging.  

 
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.  

 

Resultat:  

• Gjennom erfaringsdeling i skoler og barnehager fortsetter arbeidet. Barnehagene avsluttet 
våren 2021 sitt samarbeid med Høgskolen i Sør-Øst Norge og skal nå videreutvikle sin 
praksis.  

• Skolene jobber systematisk med digital kompetanse og digital dømmekraft gjennom arbeidet 
med fagfornyelsen.  

• Lærere og ledere fra alle skolene har gjennom skoleåret 2021/22 deltatt på 
kompetanseheving i programmering. Vitensentret er vår samarbeidspartner i denne arbeidet. 
På grunn av pandemien har vi besluttet at arbeidet skal videreføres høsten 2022. 

• 2 skoler deltar i Læringsmiljøprosjektet i regi av Udir. Høsten 2021 startet vi et kommunalt 
prosjekt “Læringsmiljøløftet” etter samme modell. De kommunale barnehagene sammen med 
4 barneskoler deltar i første pulje. Høsten 2022 starter de fire siste skolene. Digital 
dømmekraft og nettverk en naturlig del av arbeidet med Læringsmiljøløftet og 
aktivitetsplikten. 

 

Barn og unge utvikler sin sosiale kompetanse 

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

• Vi skal 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. 

• 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. I 
dette arbeidet skal vi samarbeide med Høgskolen i innlandet.  

• 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. 
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Resultat: 

• Alle skolene jobber godt med implementering av fagfornyelsen. De aller fleste bruker Udir 
verktøy som Udir har utviklet for arbeidet.  

• Barnehagene jobber med kompetanseheving og har hatt god hjelp fra Læringsmiljøsentret. 
De kommunale barnehagene deltar i Læringsmiljøløftet sammen med skolene.   

• Tverrfaglige team er i gang, og fungerer etter intensjonen.    

• 2 skoler deltar i Læringsmiljøprosjektet i regi av Udir. Høsten 2021 startet vi et kommunalt 
prosjekt “Læringsmiljøløftet” etter samme modell. De kommunale barnehagene sammen med 
4 barneskoler deltar i første pulje. Høsten 2022 starter de fire siste skolene.  

• Det har vært gjennomført 2 nettverkssamlinger for sosiallærere og ledere med fokus på 
kompetanseheving i psykologisk førstehjelpskrin.  

• Høsten 2021 starter pedagogisk tjeneste et samarbeid med Høgskolen i Innlandet om 
kompetanseheving i bruk av pedagogisk analyse. Alle rådgiverne i tjenesten skal delta. 
Pedagogisk analyse vil bli en videreføring av Læringsmiljøløftet i barnehager og skoler.  

• Vi har planlagt foreldreforedrag for alle barneskoler. På grunn av pandemien er det usikkert 
om vi får dette til høsten 2021. 

• Fokus på at alle barnehager i Nes skal ta i bruk tverrfaglig team og legge til rette for 
foreldreforedrag. Barnehagemyndighet har stort fokus på endringen i barnehagelovens med 
lovfestet psykososialt barnehagemiljø.  

 
 

 

 
Vårt mål for 2021 

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med fokus på 
integrering og forebygging  

Samskaping, formidling, læring og gode opplevelser: 

• Vi skal opprettholde et så høyt aktivitetsnivå som mulig i samarbeid med, og på tvers av 
avdelinger og lokale lag og foreninger.  

• Vi skal fremme Nes sin identitet og særegenhet, og det skal gjenspeiles i program og 
produksjoner. 

• Vi skal videreutvikle Nes kulturhus som en sosial møteplass som en viktig motor for Årnes 
som kommunesenter og handelssted, og for Nes som bo- og kulturkommune.  

• Kulturskolen skal utvikles til en lærende organisasjon der deling av kunnskap, samskapning 
og utvikling av felles praksisfellesskap er i fokus.  

• Nes bibliotek skal videreutvikles som møteplass og være et naturlig sted for innbyggerne å 
møtes, oppleve og innhente kunnskap. I tett samarbeid med andre avdelinger i kommunen vil 
biblioteket være arena for samhandling, medvirkning og meningsutvekslinger. 

• Nes svømmehall skal sikre god svømmeopplæring for elever i grunnskolen, frikortordning til 
elever i 3 klasse videreføres. Vi skal gi våre gjester de beste badeopplevelser i vårt 
badeanlegg. 

 

 

 

 

 

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

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i 
befolkningen med fokus på integrering og forebygging av 
utenforskap

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

Kulturtjenestene: 

• Svømmeopplæringen i skolene har i stor grad gått som planlagt med unntak de periodene 
skoler og barnehager har vært stengt. Svømmehallen har gitt tilbud gjennom sommerskolen 
samt holdt åpent for ordinært publikum gjennom sommeren minus de 3 uker det var planlagt 
vedlikehold Frikortordningen er videreført for 3. klassinger kommende skoleår, ordningen 
startet 01.09.21. Vi har gjennomført kurs for barn 0-11 år og aktiv I vann for voksne. 

• Nes svømmehall har hatt ansvar for bemanning av friluftsbadet «Badern» på Rånåsfoss, 
dette har vært et veldig populært tilbud for våre innbyggere gjennom en varm sommer. 

• Nes bibliotek har I stor grad gitt et godt tilbud til våre innbyggere i perioden, til tross for noe 
nedstengning og kohort-jobbing. Biblioteket improviserte eksempelvis med digitale bestillinger 
av bokpakker og påskepakker. Det har igjen vært stor og enda større oppslutning rundt 
Sommerles-kampanjen. Det ble registrert over en million leste sider. Det har vært flere 
forfatterbesøk, små og store arrangementer (omtrent 50), og en rekke prosjekter. Det har 
imidlertid også vært en del utsettelse og nedskalering av aktiviteter grunnet korona og 
restriksjoner. Nytt av året er at det våren 2021 ble etablert et frøbibliotek i biblioteket, og 
plantet ville spiselige vekster terrassen. En ny opplevelse var det også å strømme en «live-
event» (lanseringen av boka “Inntrengeren”) i kulturhuset. Biblioteket har inngått et samarbeid 
med Raumnes historielag om digitalisering av bilder. Bildedatabasen ble lansert I 
begynnelsen av 2022 og var da på nesten 500 bilder. Slutten av 2021 var biblioteket preget 
av å være kommunens utleveringspost for korona-selvtester. Mange innbyggere har også 
kommet til biblioteket for å få hjelp til å skrive ut sine personlige koronasertifikat. Det er 
registrert 46 000 besøkende, biblioteket har hatt 19 arrangement for skole. 

• Kulturskolen har innad i kollegiet hatt fokus på deling av kunnskap, og har innført fagforum ( 
deling av kompetanse) som fast del av personalmøtene. I det interkommunale lærer- og 
ledernettverket er også deling av erfaringer vært vektlagt dette året. Gjennom pilotprosjektet 
Kulturskole 3.0. har kulturskolen og samarbeidspartnerne i Årnes barnehage og Åpen 
barnehage tilegnet seg ny kompetanse i samskaping og prosesser rundt dette.  

• Nes kulturhus har i perioden fått gjennomført en oppgradering i publikumssonene som et ledd 
i å styrke sine møteplasser. Kaféen og foajé har fått nytt møblement og vi har klart å holde 
oppe virksomheten og tilbudet innenfor gjeldende smittevern. Tilbudet har vært benyttet aktivt 
i hele perioden. Kulturhuset har også startet arbeidet med en publikumsstrategi. 

• Kinoen har gjennom perioden vært åpen for publikum. Mange barnefamilier har benyttet 
tilbudet gjennom perioden. 

• Svanfoss sluse har vært åpen for båtfolket og godt besøkt.  

• Museene I Nes har hatt redusert sesong grunnet Covid-19 både ved Stein skole og 
Funnefoss. 

 

Forebygging, mestring, sosial utjevning og integrering:  

• Vi skal prioritere tilbud til ungdom i utenforskap og utsatte grupper gjennom alle forebyggende 
tjenester. Vi har satset på medier, digitale flater og produksjon sammen med ulike 
ungdomsgrupper. Dette gjenspeiles også gjennom våre ferietilbud. 

• Vi skal arbeide helhetlig på og tvers innad i kommunen, og sammen med eksterne aktører for 
unge som faller utenfor utdanning og arbeidsliv. Vi har FRAM og gruppeaktivitet og individuell 
oppfølging. Samhandler med NAV og andre aktuelle virksomheter. Jobber fast inn i skolene 
med mestring gjennom aktivitet og for å forhindre frafall i skole. 

• Unge skal få mulighet til å mestre, delta, utrykke seg, få gode opplevelser og utvikle seg 
gjennom ulike aktiviteter og arenaer. Her bruker vi blant annet Flolangen aktivt. UKM, ung 
kultur møtes. UtRopTegn med kunstutstilling i galleriet i samarbeid med de videregående 
skolene. 

• Gjennom etablering av ung|nes har vi en felles satsing og prioritering av unges deltakelse og 
medvirkning i både kulturproduksjon, kulturformidling og som kulturkonsumenter.  

• Vi skal opprettholde og tilrettelegge for trygge og inkluderende møteplasser for alle 
befolkningsgrupper. Dagtilbud for voksne med utfordringer til egen psykisk helse er i utvikling 
og vi har plass til flere grupper en i dag.  
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• Gode og tilgjengelige møteplasser er prioritert satsingsområde for et samlet kulturfelt, dette i 
samarbeid med andre virksomheter.  

• Home Start Familiekontakten skal videreføres. Det er et familiestøtte-program som skal bedre 
småbarnsfamiliers livssituasjon gjennom støtte gitt av frivillige i familiens eget hjem.  

 

Resultat: 

• De ulike møteplasser har vært stengt i deler av perioden grunnet korona. Tilbudene har vært 
kjærkomne for målgruppen så vi har forsøkt holde åpent, men da med antallsbegrensinger. 

• Det har vært gjennomført ferietilbud for ungdom i sommerferien med fulle påmeldinger, i 
tillegg til «Sommerskoleprosjektet». Vinterferie og høstferie tilbudene har også vært 
fulltegnet, men med plass til færre deltagere. 

• Flyktningetjeneste har gått som normalt gjennom hele perioden. Vi har fått 2 
familiegjenforeninger med 11 personer som har generert mer tilskudd til kommunen. 
Lønnskostnadene var lavere enn det som var budsjettert. Vi har også startet opp kvinnekafe` 
og leksehjelp. Vi har organisert familietur med flyktninger. I sommeren ble det også 
gjennomført Språkjobb for ungdom. 

• Nes Frivilligsentral har koordinert til sammen 3766 frivillige timer i forbindelse med 
massevaksinering i Neshallen og Familiens Hus. Annen type frivillig aktivitet har vært veldig 
redusert, men det ble registrert til sammen 4285 timer med frivillig innsats igjennom året. Her 
var aktiviteter som følgetjeneste, utkjøring av mat, hjelp i hus og hage, hjemtransport og hjelp 
til handling med mer. I forbindelse med Jul for alle samlet Frivilligsentralen inn penger og 
delte ut matkasser til 51 personer i Nes. Julaften ble også feiret på Årnes gamle skole for de 
som ønsket noe å feire med. I tillegg gjennomførte vi prosjektet Språkjobb for 12 ungdommer 
i løpet av sommeren.  

• Home Start Familiekontakten skal videreføres. Det er et familiestøtte-program som skal bedre 
småbarnsfamiliers livssituasjon gjennom støtte gitt av frivillige i familiens eget hjem.  

• Familiens hus, åpen barnehage, skal arrangere en leir for småbarn med overnatting på 
Flolangen. Flere frivillige lag og organisasjoner bidrar i gjennomføringen av arrangementet.  

• Home Start Familiekontakten har vært i drift gjennom hele 2021. Det er gjennomført to kurs 
for å utdanne flere familiekontakter som kan være frivillige i familier som trenger støtte. Dette 
er et ekstra viktig tilbud for småbarnsforeldre, og spesielt med tanke på pandemien og de 
forholdene som sårbare familier opplever. 

• Familiens hus, åpen barnehage, kunne ikke gjennomføre småbarnsleir med overnatting på 
Flolangen i august grunnet Covid-19.   

 

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

• Nes og Udenes kirker vedlikeholdes  

• Utarbeide 10-års vedlikeholdsplan for kirkene i Nes  

• Vedlikeholde vinduer Stein skole  

• Male Rodeskolen på Stein  

• Registrere kommunens kunst  

• Skape aktivitet på Nes kirkeruiner og Furuseth industriarbeidersmåbruk  

• Gjennomføre Kulturminnedagene 2021 

 

Resultat:  

• Udenes kirke ble satt i stand i 2021. Uforutsette råtesaker i tårnkonstruksjonen medførte store 
merkostnader i prosjektet. Arbeidene ble ferdigstilt i desember 2021. Det er påpekt en mangel 
ved malingsarbeidet som vil bli utbedret sommersesongen 2022.   

• «Vedlikeholdsplan – Kirkene i Nes» sak 21/55 ble fremmet til politisk behandling i 
kommunestyret i mai. Vedlikeholdsplanen omfatter kun nødvendige tiltak som må utføres for 
å forhindre et forverret skadebilde på våre 7 kirkebygg. I tillegg legges det i planen opp til å 
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gjennomføre tiltak som er hensiktsmessig å utbedre samtidig. Tiltakene ble innarbeidet i 
budsjett og økonomiplan 2022 - 2025. 

• Rodeskolen på Stein ble malt i sommer. Farge på vindusomramminger er tilbakeført fra hvitt 
til grønt. Vinduer i to klasserom ble malt opp i egen regi. 

• Arbeidet med å registrere kommunens kunst er satt i gang. Foreløpig er rådhuset, 
kulturhuset, Årnes gamle skole, kulturkontorene, Fenstad skole, Skogbygda skole, Årnes 
skole, Østgård skole, Auli skole og Stein skole gjennomgått. Kunsten registreres i en 
database med potensiale for å publisere verkene på nett. Mye av kunsten er skadet. Dette blir 
registrert og det blir foreslått tiltak for å sette i stand verkene. 

• Det er inngått partnerskapsavtaler med Raumnes historielag og Opaker velforening om drift 
av hhv. Nes kirkeruiner og Furuseth industriarbeidersmåbruk. Kulturnatt ble gjennomført ved 
Nes kirkeruiner i oktober. Julegrantenning ble gjennomført ved Furuseth i november. 
Aktiviteten var imidlertid begrenset grunnet korona. 

• Kulturminnedagene ble gjennomført i september i samarbeid med lokale lag og foreninger. 
Det ble avholdt tre arrangementer med til sammen cirka 130 deltakere.   

 

 

 

 
Vårt mål for 2021: 

Kommunen legger til rette for samarbeid med frivilligheten innenfor flere virksomheter og 
tenke frivillighet i kommunal planlegging  

Nes kommune vil i planperioden følge opp tiltak i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2019-2031, i samarbeid med Nes Idrettsråd og Nes Friluftsråd. 
I henhold til dette vil man gjennom 2021 og videre i planperioden satse særskilt på følgende: 

• Vi skal samarbeide med idrettslagene om fremtidige flerbrukshaller. 

• Vi følger opp inngåtte samarbeidsavtaler med Nes idrettsråd, Nes friluftsråd og Nes Kulturråd. 

• Vi skal tilrettelegge for at barnehager, skoler og SFO samarbeider med idretten om 
aktivitetstilbud. 

• Vi skal etablere flere samarbeids og/eller partnerskapsavtaler med frivillige lag og foreninger. 
Det etableres felles mal for denne type avtaler. 

• Vi skal revidere Plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-2020 i samarbeid med Nes 
idrettsråd, Nes Friluftsråd og Nes Kulturråd. 
 

Resultat: 

• Reviderte samarbeidsavtaler med frivilligheten ble behandlet i kommunestyret før sommeren. 

• Det er utarbeidet en felles mal for partnerskapsavtaler. Det er I 2021 etablert 
samarbeidsavtale med Nes Røde Kors, og partnerskapsavtaler med frivilligheten i forbindelse 
med massevaksinering. 

• Vormsundhallen og kultursalen er tatt i bruk etter overtakelse av bygget februar 2021. 

• Grunnet bruk av Neshallen til massevaksinering er idrettslige aktiviteter prioritert inn i 
Vormsundhallen. Neshallen åpnet igjen for idrettslig aktivitet i oktober. 

• Revidering av Plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-2020 I samarbeid med Nes 
Idrettsråd, Nes Friluftsråd og Nes Kulturråd vil bli gjennomført I 2022. 

• Partnerskap med Røde Kors om blant annet leksehjelp og Bygdekvinnene om kvinnekafe.  

• Nes bibliotek har inngått partnerskap med Raumnes historielag. Det er registrert 300 bilder i 
databasen til biblioteket. 

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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• I forbindelse med avviklingen av Sommerskolen 2021 var en rekke frivillige organisasjoner 
med i gjennomføringen, gjennom avtale med kommunen. 

 

 

  

 
Vårt mål for 2021: 
 
Nes satser på utvikling av næring innenfor kretsløpbaserte avfallssystemer og fornybar 
energi 

• GreenLab Nes A/S etableres for å tilrettelegge industriell symbiosepark i det grønne skiftet på 
Esval. 

 
Resultat: 

• Reguleringsplan for Esval er vedtatt og utgjør del av rammeverket for fremtidig etablering av 
industriell virksomhet på området i tråd med det grønne skiftet. Interessentanalyse og 
forretningsmodell er under arbeid. 

• GreenLab Nes A/S ble stiftet 1. juli 2021 
 

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 

• Næringsfond tas i bruk i samsvar med politisk vedtak. 

• Det gjennomføres en prøveordning med utvidet drift på gründersenteret i samarbeid med 
Årnes næringssenter jf. vedtak i Hovedutvalg for teknikk, næring og kultur den 8.9.2020 (sak 
74/20). 

• Vi viderefører satsning på IPT (inn på Tunet) og setter av egne prosjektmidler for å stimulere 
til økt næringsaktivitet i landbruket. 

 
Resultat:  

• Statlige krisefondsmidler er utlyst, saksbehandlet og utbetalt (krisepakke 2-4). Det er totalt 

utbetalt nærmere 10 mill. kr til næringslivet i Nes.  

• Det er utlyst, saksbehandlet og fordelt midler fra det kommunale næringsfondet, hvor 

søknadsfristen var 1.10.2021. Fordelingen ble vedtatt av Utvalg for teknikk, næring og kultur i 

mars 2022. 

• Rekruttering av gründere til Nes Gründersenter har vært positiv. Det er inngått totalt 8 avtaler 

om fast plass ved senteret i 2021, hvorav to er avviklet. Flere nye gründere er i ferd med å 

starte. 

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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• Etablerertjenesten har fungert godt også i denne perioden.  

• Bofelleskap for personer med psykiske utfordringer søkte og fikk tildelt midler til videreføring 
av aktivitetstilbud etter Inn på tunet- konseptet. I perioden februar- juni 2021 deltok en gruppe 
beboere på ukentlig aktivitet ved Fallet for alle. Stell og nærhet til dyr og ulike uteaktiviteter 
har bidratt til gode opplevelser og økt mestringsfølelse. Spesialisthelsetjenesten har vist 
interesse for tilbudet som er gitt til brukergruppen, og representanter fra Kongsvinger sykehus 
har også vært med på en aktivitetsdag. 

• Nes kommune har sammen med Nes landbrukslag søkt om prosjektmidler rettet mot et 2-årig 
prosjekt for nyskaping, utvikling og rekruttering innen landbruket i Nes.  

• Matfestivalen Brød & Cirkus ble gjennomført med næringsseminar som del av programmet.  
 
Kommunen bevarer og videreutvikler sine natur-, kultur- og miljøkvaliteter 

• Vi opprettholder prosjektaktivitet knyttet til  

o vannområdene 

o jobb for ungdom (JOB:U) 

o klima- og miljøprogrammet  

o konfliktdempende tiltak ulv 

• Tiltaksdel for kommunedelplan for klima og energi utarbeides i 2021. 

 
Resultat: 

• Vi deltar i arbeidet med vannområdene. Det pågår særskilt oppfølging for vannområdet 
Drogga med finansiering fra klima- og miljøprogrammet. 

• Prosjektet jobb for ungdom (JOB:U) er gjennomført også i 2021. 

• Vi har sammen med Nes landbrukslag søkt om og fått tilsagn om prosjektmidler til ett 2-årig 
prosjekt for nyskaping, utvikling og rekruttering innen landbruket i Nes. 

• Prosjektet «konfliktdempende tiltak ulv» pågår. Kommunen har også fått tildelt tilskudd for 
2022 som innebærer at prosjektet kan videreføres. 

• Tiltaksdel for kommunedelplan for klima og energi ble utarbeidet og vedtatt lagt ut på høring 
før årsskiftet.  Sak om vedtak vil fremmes i løpet av 1. halvår 2022.   
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Vårt mål for 2021: 
 
Nes kommune jobber systematisk og målrettet med samfunnssikkerhet og beredskap 

• Alle beredskapsplaner i Nes vil gjennomgås og revideres i 2021. Gjennomgangen skal 
baseres på en oppdaterte og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for 
Gardermoregionen.  

• Det skal gjennomføres årlig Beredskapsrådsmøte med viktige samhandlingspartnere innen 
beredskapsarbeidet.  

• Kommunen vil delta på DSBs årlige kampanje om egenberedskap i oktober 
 
Resultat:  

• Beredskapsplanverket vårt ble gjennomgått og revidert i 2021, basert på helhetlig ROS-
analyse for Nes (2018), med supplerende kunnskap og rapporter tilkommet etter det. 
Overordnet beredskapsplan er revidert og vedtatt i september 2021. 

• I 2019 startet beredskapsforum i Gardermoregionen en prosess med å revidere regional, 
helhetlig ROS-analyse. Denne prosessen ble forsinket som følge av koronapandemien, og 
arbeidet planlegges ferdigstilt i løpet av 2022. 

• Det er blitt laget en struktur for systematisering av beredskapsarbeidet i kvalitetssystemet 
(TQM). 

• Det ble ikke avholdt møte i Beredskapsrådet i 2021. Det planlegges for møte i 2022, og 
deretter avholde dette fast, årlig. 

• Beredskapsmåned i oktober er gjennomført, og kampanje om Egenberedskapsuka 
gjennomført i uke 44.  

• Se for øvrig kapittel 4 Styring og kontroll for utfyllende informasjon. 
 

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

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

• Vi skal ta innovasjons- og utviklingsarbeidet videre i hele organisasjonen 

• Gjennom implementering av et helhetlig system for kvalitet og internkontroll, vil vi kunne sikre 
en mer effektiv ressursbruk 

 
 
 

 

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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Resultat:  

I løpet av 2021 er flere nye systemer er tatt i bruk, blant annet EveryOne 
(personaladministrasjon) og Acos Websak (arkiv-og saksbehandlingssystem). Dette er 
komplekse systemer som går på tvers av organisasjonen.  

 

Implementeringen av disse systemene har vært krevende, og vi har som organisasjon gjort oss 
erfaringer for hvordan vi bedre kan gjennomføre slike prosesser og hente ut ønskede gevinster. 
Vi må fortsette å jobbe målrettet for å sørge for at nye systemer bidrar til å effektivisere arbeidet 
vårt og realisere økonomisk handlingsrom.  

En tydelig IKT organisering og fokus på å øke den interne kompetansen vil gjøre Nes kommune i 
stand til å gjennomføre vellykkede innføringer med god gevinstrealisering på egen hånd uten 
bruk av ekstern kompetanse. Vi er nå godt i gang med å definere IKT-strukturen i Nes som igjen 
er en forutsetning for innovasjons- og utviklingsarbeid.  

Implementeringen av kvalitetssystemet TQM pågår, og organisasjonen er i ferd med å ta i bruk 
hendelsesmodulen (avvik og forbedringsforslag). Innføring av risikomodulen har blitt utsatt og 
fokuset ligger på å forankre en god forståelse for risikoarbeid i hele organisasjonen. 

  
Nes kommune har godt arbeidsmiljø med høyt nærvær og god ledelse 

• Ny samarbeidsmodell med Nav er implementert i hele organisasjonen 

• Avviksmodulen i TQM iverksettes fra 1. januar 2021 

• Sykefraværet i Nes kommune skal samlet reduseres med 10 % i 2021 gjennom bruk av ulike 
virkemidler som f.eks. nærværsprosjekt. 

• Nes kommunes arbeidsgiverstrategi skal revideres.  

• Alle virksomheter skal utarbeide handlingsplaner etter medarbeiderundersøkelsen og jobbe 
aktivt med tiltak i handlingsplanen. 

 
Resultat: 

Samarbeidet med NAV når det gjelder å komme enda tidligere inn i sykefraværsoppfølging 
fungerer veldig godt. Vi har nå jevnlige møter mellom Nes kommunes egen kontaktperson i NAV 
og HR-avdelingens sykefraværsrådgiver. Ved at disse to nå på et enda tidligere tidspunkt 
kommer inn i saker gjør at sakene blir løst på et mye tidligere tidspunkt. Dette kan synliggjøres 
ved at ansatte kommer raskere tilbake til jobb, blir omplassert, kommer over på andre ytelser eller 
at arbeidsforholdet med kommunen avsluttes.  

Implementering av avviksmodulen (hendelser) har vært kraftig forsinket. Dette skyldes mye 
pandemien og dertil utfordringer med å få gjennomført tilstrekkelig opplæring. Fra våren og frem 
til 1. juli var Familiens hus pilotavdeling. Videre kursing og opplæring av ledere og ansatte har 
vært gjennomført hele høsten 2021. 

Arbeidet med revidering av arbeidsgiver-strategien ble satt på vent i 2020 grunnet pandemien. 
Vinter/vår 2021 fikk vi revitalisert arbeidsgruppen som gjennom hele året har jobbet godt med 
revideringen. Revidert arbeidsgiverstrategi ble vedtatt av kommunestyret 15. desember 2021.  

Pandemien har fremdeles skapt en del utfordringer med fysisk tilstedeværelse for flere og det har 
også i 2021 vært mye bruk av hjemmekontor. Vi ser at sykefraværet økte noe fra og med andre 
tertial. Dette mener vi i stor grad skyldes at ansatte er slitne da flere har hatt økt belastning 
gjennom pandemien. Vi antar også at mye hjemmekontor kan påvirke sykefraværet da en i stor 
grad har blitt sittende mye alene og dertil mindre sosial kontakt. Terskelen for å melde seg syk 
kan derfor bli lavere. 

Alle virksomheter utarbeidet i løpet av høsten 2020 sine handlingsplaner etter 
medarbeiderundersøkelsen samme år. Det er viktig at den enkelt leder tar ansvaret for oppfølging 
av undersøkelsen og de enkelte tiltak. Oppfølgingsarbeidet har nok for flere vært utfordrende 
med tanke på pandemien og, for mange, mindre fysisk tilstedeværelse. Nå som vi begynner å 
komme tilbake til en mer normal arbeidshverdag må lederne ta tak i dette igjen. 
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Nes kommune er en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for gode rekrutterings- 
prosesser, kompetanseutvikling og på å beholde ansatte 

• Det skal gjennomføres jevnlig lederopplæring for å styrke det administrative lederskapet til 
den enkelte leder. 

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

• Det skal gjennomføres introduksjonsdager for nyansatte 2 ganger pr år 

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

Vi har også gjennom hele 2021 kjørt jevnlige økter med lederopplæring. Vi ser at det er godt 

oppmøte og tilbakemeldingene er utelukkende positive. Grunnet pandemien har alle øktene blitt 

gjennomført på teams. Teams er godt egnet der tema mer bærer preg av informasjon, mens der 

det er behov for mer diskusjon og samhandling vil det være behov for fysiske samlinger. 

Pandemien og krav om mye bruk av hjemmekontor har gjort at vi ikke har fått gjennomført økter 

med fysisk tilstedeværelse i 2021.  

Senhøsten 2021 ble arbeidsgruppe for lederutviklingsprogrammet etablert. Det ble gjennomført et 
oppstartsmøte mellom arbeidsgruppen og styringsgruppen (kommunedirektørens ledergruppe) i 
desember. Arbeidsgruppen vil fortsette med månedlige arbeidsmøter i hele 2022. Målet er å ha et 
program klart til gjennomføring vinter 2023. 

Senhøsten 2021 ble arbeidet med introduksjonsdager gjenopptatt. Dette arbeidet gjøres i 
samarbeid med HR og kommunalsjef for Kultur og mangfold. Det er forventet at første 
gjennomføring vil være tidlig på høsten 2022. 

Effektive rekrutteringsstrategier vil bli et mer omfattede arbeid som vil involvere flere 
virksomheter, blant annet helse og velferd som pr. i dag har de største utfordringene vedr 
rekruttering. Helse og velferd og HR-avdelingen er i gang med et samarbeid hvor det blant annet 
sees på utlysningstekster og hvordan Nes kommune kan selges best mulig inn. Det er også et 
stort fokus på å få frem i utlysningstekstene hva kommunen kan tilby, blant annet faglig utvikling 
og påfyll av relevant kompetanse med jevne mellomrom. 

 

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 vil styrke og utvikle trepartssamarbeidet i administrasjonsutvalget 

• 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. 
 

Resultat: 

Vi har videreutviklet innsynsløsningen slik at innbyggere nå kan få innsyn i fakturagrunnlag på 
kommunale huseiergebyrer. I tillegg er det jobbet med å integrere og digitalisere kommunale 
skjemaer.  

Vi gjennomfører møter i administrasjonsutvalget fire ganger pr år. Gjennom tverrfaglig samarbeid 
mener vi at kvaliteten på tjenestene vi leverer blir bedre. Administrasjonsutvalget er slik sett en 
ypperlig arena hvor vi på tvers vil kunne finne løsninger til det beste for våre innbyggere. Dette 
igjen får vi til ved å ha åpne prosesser og gode dialoger. 

Vi har igangsatt arbeidet med å utvikle prosedyrer for å sikre gode rutiner for effektiv 
saksbehandling og oppfølging av politiske saker.  
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Verbalvedtak – Handlingsprogram med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023  

 

1. Opprette en ny stilling plan i 2021 og 1 ny stilling samferdsel og miljø knyttet til drift i 
2022.  
Som rapportert ved 1. tertial er det gjennomført ansettelse i stillingen som planrådgiver. 
Stillingen innen samferdsel er først lagt fra 2022 jf. vedtatt Handlingsprogram med 
økonomiplan for 2022-25 og budsjett 2022. 

 
2. Redusere utgifter konsulentkjøp kommuneplan, reduserte utgifter prosjektleder kirker. 

Prosjektering vedlikehold kirker ivaretas av prosjektkontoret. 
Verbalvedtaket innebar en reduksjon av kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 og 
økonomiplan for 2021-24. Kommunedirektøren forstår vedtaket i pkt. 1, ekstra stillingsressurs 
på planavdelingen, skal delvis erstatte behovet for konsulentkjøp. 

Behov for midler til vedlikehold kirkebygg er belyst gjennom sak Vedlikeholdsplan for 
kirkebygg som ble fremmet til politisk behandling i mai. Stillingene på prosjektkontoret 
finansieres gjennom prosjektmidler, normalt investeringsprosjekter. Bruk av prosjektkontorets 
medarbeidere på vedlikeholdsprosjektene på kirkebyggene må derfor finansieres gjennom 
rammen som er avsatt til vedlikehold. Se også nærmere rapportering tidligere i kapitelet, samt 
under kommunalområdet Samfunn og miljø. 
 

3. Opprette 1 ny stilling helsesykepleier 2022 
Denne stillingen ble tilsatt august 2021 etter eget vedtak i 1. tertial. 
 

4. Utrede økt renhold skolebygg. 
Det vil fremmes politisk sak om dette våren 2022. 
 

5. Bygge aktivitetspark ved Årnes Brygge i 2022/2023.  
Det er utarbeidet en illustrasjonsplan for Årnes brygge. Det ble fremmet sak om dette, 
herunder prioriteringsrekke for tiltak, til politisk behandling i juni. Finansiering av prosjektering 
og gjennomføring må vurderes i forbindelse med senere års arbeid med Handlingsprogram 
med økonomiplan. Det må også vurderes om det er relevant med bidrag til finansiering fra 
utbyggingsprosjekter i sentrum.   

 
6. Videreføre støtte til Høieparken. 
      Tilskudd er utbetalt jf. budsjettvedtak 
 
7. Posten gang/sykkelveger i investeringsbudsjettet endres til trafikksikkerhetstiltak 

myke trafikanter. 
Endringen er gjennomført, og har gitt mulighet for å finansiere flere typer prosjekter/tiltak.  
 

8. Nes kommune skal bidra til oppgradering av idrettsanlegg. Ses i sammenheng med 
politisk sak. Prinsipper og retningslinjer for tilskudd til organisasjoner i Nes – 
investeringstilskudd idrettsanlegg. Samlet tilskudd i løpet av 2021 og 2022 blir til 
sammen 6,5 mill.kr, inklusive mill. fra omgjort tippemiddelfond. 
Tilskudd håndteres jf. vedtak. 

 
9. Gå over til månedlig utsending av regninger på kommunale avgifter så snart praktisk 

mulig.  
Det er satt ned en tverrsektoriell arbeidsgruppe som skal vurdere ulike forhold knyttet til 
kommunal fakturering inkludert blant annet organisering, ressursbehov og hyppighet på 
fakturering. Det er en del forhold som må være på plass forut for en mulig overgang til 
månedlig fakturering. Dette gjelder blant annet integrasjon mellom ulike systemer, bedre 
kapasitet i økonomisystemet, bedre bemanning i flere ledd og ressurser for teknisk bistand. 
DGI vil kunne ha en løsning for å ordne kapasiteten i systemet i løpet av 2022.  
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10. Utrede opprettelse av samarbeidsutvalg (SU) innenfor utvalgte virksomheter i helse og 
velferd. 
Problemstillingen ble utredet. Den etterfølgende behandlingen i de politiske utvalgene endte 

med en konklusjon om ikke å opprette slike samarbeidsutvalg. I stedet ble det fastsatt en 

løsning der lederen av utvalget for oppvekst og helse og velferd kan delta i ordførerens besøk 

i virksomhetene.  

 
11. Opprette eldrekontakt fra 2022. 

Det ble bevilget midler til dette i budsjettet for 2022. Det vil rapporteres på status per 1. tertial 
2022.  
 

12. Fase inn tastatur nettbrett 5. – 7.klasse. 
Det er avsatt 200 000 til tilgjengeliggjøring av tastatur for 5. – 7. trinn. Kostnaden vil være  
265 000,-. Anskaffelsen ble gjennomført høsten 2021. 

 
13. Kjøpe inn/lease PC/nettbrett til politikere som ikke har tilgjengelig nødvendig verktøy. 

Det er avklart at politikere som har behov for utstyr kan melde dette til politisk sekretariat og 
få dette dekket. Det er 2021 ikke meldt inn behov. Det vil for ny kommunestyreperiode være 
nødvendig å se på en helhetlig løsning for innkjøp av PC/nettbrett. 

 
14. I henhold til Kostra-tall helse skal vi nærme oss snittet av kommuner i løpet av 

perioden. 
Siden 2019 har Nes kommune helse og velferd år for år blitt vesentlig billigere pr. 
behovsjustert innbygger. Dette kommer også tydelig fram i Kostra tallene for 2021. Tallene for 
2020, og enda mer tallene for 2021, viser at helse og velferd ligger på et lavt nivå pr i forhold 
til alle relevante sammenligningsgrunnlag. Likevel er det fortsatt deler av potensialet som er 
vist i Agenda Kaupang rapporten fra mai 2020 som ikke er hentet ut. Dette arbeides det med. 
Det blir et tema for de politiske utvalgene og kommunestyret 1 halvår 2022, jf. tradisjonen 
med hver forsommer å legge fram en sak om Helhetlig plan for helse og velferd. 

 
15. Fjellfoten og Fenstad skoler – utrede muligheter for bedre utnyttelse av eksisterende 

skolebygg. 
Mulighetsstudie Fenstad skole er ferdig utredet og vedtak ble fattet november 2021. Fjellfoten 
skole er belyst og vurdert i sak om prognoser og skolekapasitet som ble politisk vedtatt 
desember 2021. 

 
16. Det understrekes at tomt Svarverud barnehage selges så fort som mulig. 

Eiendommen ble solgt i mai 2021. Kjøper overtar eiendommen 1. halvår 2022.  
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Innledning 

Kommunestyret har tilsyns- og kontrollansvar for kommunens virksomhet. Selskapskontroll inngår 
i kontrollansvaret. Kontrollutvalget fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på 
vegne av kommunestyret, og påser at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kommunens 
revisor gjennomfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og revisjon av kommunedirektørens 
internkontroll så langt det følger av god kommunal revisjonsskikk. 

God egenkontroll er viktig for kommunens omdømme og legitimitet, og for at innbyggerne har tillit 
til at kommunen utøver myndighet og leverer tjenester på en betryggende måte. Egenkontroll 
inngår i styringssystemet, og skal bidra til kvalitet og effektivitet i tjenesteytingen samt redusere 
risikoen for kritikkverdige hendelser. I tillegg til egenkontroll fører mange statlige organer tilsyn 
med kommunen. 

Internkontroll 

Internkontroll er grunnpilaren i kommunens egenkontroll. Kommunedirektøren er ansvarlig for at 
kommunen har et hensiktsmessig og helhetlig system for styring og kontroll og at det utøves 
forsvarlig internkontroll i virksomheten. 

I november 2020 tok vi i bruk et helhetlig elektronisk kvalitets- og avvikshåndteringssystem 
(TQM). Implementeringen av systemet har fortsatt i 2021, men framdriften har blitt forsinket. 
Hovedårsaken er prioritering av andre oppgaver på grunn av pandemien. Dokumentmodulen, der 
styringsdokumenter, prosedyrer, sjekklister og annen nødvendig dokumentasjon for god kvalitet 
og internkontroll skal lagres og vedlikeholdes, har vært i drift hele året. Det varierer hvor langt 
kommunalområdene har kommet med sine tjenestespesifikke dokumenter. Det gjenstår også en 
del arbeid med å revidere og laste inn sektorovergripende prosedyrer og reglementer.  

Vi har tatt i bruk modulen for å melde hendelser (avvik, observasjoner og forbedringsforslag). 
Dette erstatter tidligere papirbaserte meldesystemer. Modulen har vært i drift et halvt år, men det 
er variasjoner i hvor langt vi har kommet med opplæring av ansatte og ledere. Statikk viser at det 
er meldt 94 hendelser i TQM i 2021, fordelt på 90 avvik, 1 observasjoner og 3 forbedringsforslag. 
Av disse er 69 fullført og lukket. Innføringen av hendelsesmodulen viser at det er behov for å 
definere hva som er et avvik og jobbe bredt med å innarbeide en positiv holdning til å registrere 
hendelser, slik at vi kan utvikle en kvalitetskultur som fremmer forbedring og læring i hele 
organisasjonen. Å øke bruken av avvikssystemet / hendelsesmodulen vil ha prioritet i 2022. 

I arbeidet med å etablere og utvikle en systematisk, helhetlig og formalisert internkontroll, er det 
lagt vekt på å ta i bruk TQM som felles kvalitetssystem med like maler, og det er etablert et 
fundament om at prosedyrer som kan være felles, skal være felles. Dette fordrer mye samarbeid 
på tvers og vi har erfart at det kan ta tid å enes om beste felles praksis for tjenesteutøvelse. 

Vi har fokus på å tenke forebyggende og risikoreduserende i arbeidet med prosedyrer. Det 
gjenstår en del arbeid før hele organisasjonen har innarbeidet samme metodikk og tilnærming til 
internkontroll. Det er et mål at internkontrollarbeidet skal utvikles videre til å bli mer systematisk 
og risikobasert enn det er i dag. I løpet av 2022 skal vi utarbeide felles maler for risikovurdering. 
Risikomodulen, som er den siste modulen i det elektroniske verktøyet, skal tas i bruk innen 
årsskiftet 2022/23. 

Arbeidet med videredelegering fra kommunedirektøren har pågått, men er ikke ferdigstilt i 2021. 
Det samme gjelder økonomireglement. Ferdigstilling av disse reglementene vil ha høy prioritet i 
2022. 

Personvernombudet for kommunene Nes, Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad tiltrådte i april. 
Nes er vertskommune for denne tjenestekjøpsavtalen. Stillingen er et viktig bidrag for å styrke 
kommunens internkontroll med informasjonssikkerhet og personvern. I 2021 har prioriterte 
oppgaver vært å gjennomgå og revidere felles prosedyrer i Gardermoregionen, og å drive 
opplæring. Det er bl.a. gjennomført kurs for alle virksomhetsledere i personvern og 
personvernombudet har jobbet særskilt sammen med utekontaktene i alle fire kommunene for å 
styrke personvernet og utarbeide en overordnet veileder.  

Det er arbeidet med flere DPIA-er i 2021. Dette kan ses på som en slags utvidet ROS-analyse, 
som innebærer vurdering av personvernkonsekvenser f.eks. hvis man skal innføre et nytt 
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system eller starte å behandle nye personopplysninger. Erfaringene fra dette arbeidet viser at det 
ofte er behov for nye rutiner/opplæring/veiledninger/skjemaer hos den aktuelle enheten i 
forbindelse med nye systemer. Det er besluttet at kommunen skal anskaffe et elektronisk verktøy 
(Samsvar) for dokumentering av behandlingsprotokoller (oversikter over hvilke opplysninger vi 
behandler om forskjellige mennesker, både ansatte, innbyggere og politikere). Det vil bli igangsatt 
et personvernprosjekt i 2022 for å sluttføre arbeidet med behandlingsprotokollene.  

Arbeid med kvalitet og internkontroll er en kontinuerlig prosess og vi tilegner oss ny kunnskap. I 
2021 har vi blitt bevisste på at det er hensiktsmessig og nødvendig å innarbeide internkontrollen 
som en integrert del av øvrig styring og ledelse og arbeide mer risikobasert. Vi skal fortsette med 
utviklingsarbeidet i 2022. 

 

Statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner 

I 2021 ble det gjennomført 7 tilsyn og 2 forvaltningsrevisjoner av kommunen. Det ble varslet et 
tilsyn som gjennomføres i januar 2022 og en forvaltningskontroll pågår fram til januar 2022.  

Vi ser positivt på at kommunens virksomhet blir kontrollert og vurdert av eksterne organer i tillegg 
til egenkontroll. Det er alltid noe å lære av tilsyn og forvaltningsrevisjoner og vi har god erfaring 
med at dette kan bidra til forbedringer og økt kvalitet i vår tjenesteutøvelse.  

Under vises en samlet oversikt over gjennomførte og varslede tilsyn. Resultatene fra tilsyn og 
forvaltningsrevisjoner følges opp i de respektive kommunalområdene innen de fastsatte fristene. 
Det henvises til kapittel 6 for nærmere redegjørelse av hvordan avvik og pålegg er fulgt opp, og 
hvilken effekt det har hatt.  

Tilsynsmyndighet: Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Tema Type Tidsrom 

Tilsyn med lærernormen ved Fjellfoten, Neskollen, Årnes og 
Framtun skole 

Kontroll av om kommunen følger kravet om forholdstall mellom lærer og 
elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen. (Opplæringsloven). 

Dokumenttilsyn 09.04.21 

Felles nasjonalt tilsyn på skolemiljø ved Fjellfoten skole 

Temaet er skolens aktivitetsplikt for å sikre at eleven har et trygt og godt 
skolemiljø. Tilsynet er en del av felles nasjonalt tilsyn 2018-2021. 
(Opplæringsloven). 

Dokumenttilsyn 22.10.2021 

Forvaltningskontroll av landbrukspraksis 

Kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket, herunder 
habilitet, delegering, rutiner, dokumentasjon og kompetanse. (Jordloven, 
statlig økonomireglement). 

Stedlig  
(digitale møter) og 
dokumenttilsyn 

26.08.2021 

Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 

(Sivilbeskyttelsesloven, forskrift om kommunal beredskapsplikt og 
helsetilsynsloven). 

Stedlig tilsyn 30.11.2021 

 
Tilsynsmyndighet: Arkivverket 

Tema Type Tidsrom 

Tilsyn med arkivholdet 

Hovedfokus skal være på arkivorganisering og elektronisk 
arkivdanning, blant annet arkivplan, journalføring og fagsystemer. 

Stedlig tilsyn Varslet i 
januar 2022 
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Tilsynsmyndighet: Romerike Revisjon IKS 

Tema Type Tidsrom 

Overordnet internkontroll 

Formålet er å vurdere i hvilken grad Nes kommune har et 
overordnet internkontrollsystem som legger til rette for betryggende 
kontroll med administrasjonens virksomhet. (Kommuneloven). 

Stedlig og 
dokumenttilsyn 

Januar 2021-
mai 2021 

Trygt drikkevann 

Formålet er å få undersøkt vannkvaliteten til alle innbyggerne i 
kommunen, ikke kun de som får vann fra Nes kommunale vannverk. 
Kartlegging og vurdering inkluderer derfor Årnes vannverk SA og 
Blaker vannverk SA. 

Forvaltningskontroll Juni 2021-
januar 2022 

Eierskapskontroll Kanmer A/S 

Formålet er å gjennomgå og vurdere om kommunens eierinteresser 
i Kaner A/S utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetningen. 

Dokumentanalyse,  
e-post og 
telefonintervju.  
Bruk av off. kilder. 

2020/2021  

Sluttrapport 
21.01.21 
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HMS 

I 2021 ble det ikke gjennomført noen medarbeiderundersøkelse da dette normalt skjer annen 
hvert år. Oppfølging av ulike handlingsplaner etter undersøkelsen i 2020 har allikevel vært viktig å 
fokusere på. Hvordan dette har fungert i de ulike virksomhetene er nok varierende. 

Alle kommunalområdene i Nes kommune rapporter kvartalsvis på sykefravær og HMS til 
henholdsvis AMU, Administrasjonsutvalget og Kommunestyret (bare sykefravær). Rapporteringen 
legges inn i en fastlagt mal. HMS-planene viser at det totalt sett jobbes godt i de ulike 
virksomheter og avdelinger og at det har blitt gjennomført mange ulike og gode tiltak, selv midt i 
en pandemi. 

HMS avvik har de siste årene vært utelatt fra HMS rapporteringen. Dette med bakgrunn i at 
kommunen skulle ta i bruk avviksmodulen i TQM. Vi ser likevel at selv om flere og flere avvik nå 
blir registret i TQM så ønsker vi ytterligere fokus på HMS avvik. Fra 2022 vil vi derfor ta dette inn i 
rapporteringen igjen. 

Flere virksomheter har vært sterkt preget av koronasituasjonen også i 2021 og tilbakemeldingene 
er at mange ansatte er nå slitne. En konsekvens av dette kan vi se ved en økning i sykefraværet 
4. kvartal 2021. 

Vi fikk, rett før ny nedstenging høsten 2021, gjennomført sykefraværskonferanse. Det var godt 
oppmøte og en variert agenda. Tilbakemeldingene var utelukkende positive. 
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Likestilling og universell utforming 

I likestillingsperspektivet er Nes kommune opptatt av at ansatte skal ha like arbeidsvilkår og ikke 
forskjellsbehandles på bakgrunn av verken funksjonsevne, alder, kjønn, religion, legning eller 
etnisk tilhørighet. Nes kommune skal jobbe for å ha en variert og sammensatt arbeidsstokk for å 
sikre god kvalitet på tjenestene og et godt arbeidsmiljø.  

Nes kommune bidrar videre til likestilling ved å prioritere det underrepresenterte kjønnet i 
rekrutteringsprosessene dersom det er kvalifiserte søkere. 

Oversikt over antall ansatte fra KS viser at pr 1.12. 2021 hadde Nes kommune 1665 ansatte, 
hvorav 1319 er kvinner og 346 er menn. 

I kommunedirektørens ledergruppe er 50 % kvinner og 50 % menn. På virksomhetsleder nivå er 
18 kvinner og 8 menn, mens på avdelingsledernivå er 47 kvinner og 19 menn.  

Universell utforming  

Nes kommune har etablert et systematisk arbeid med universell utforming. Basert på 
kartleggingen av universell utforming i kommunale bygg i 2017 og 2018, vedtok kommunestyret 
strategi for universell utforming med handlingsplan 03.09.19. For å sikre oppfølging har vi 2021 
gjennomført følgende: 

• Det er gjennomført 6 møter i ressursgruppa for universell utforming for å følge opp 
handlingsplan. 

• Nes deltar i KS sitt kommunenettverk for universell utforming, og har deltatt ved samlingene 
deres, enten de ble gjennomført stedlig eller digitalt. KS har innvilget Nes kommune 15.000, - 
for dekning av utgifter i forhold til å delta på samlinger arrangert av KS. 

• Det ble ikke søkt om økonomisk tilskudd fra BufDir, via KS sitt nettverk for universell 
utforming i 2022. Pågående pandemi medvirket til at det ikke kunne prioriteres i 2021. 

• Sluttrapport for UU-tilskuddet for kartlegging av uteområder for 2020 ble sendt inn. 

• Gruppa har fått kunnskap om CRPD "Convention on the Rights of Persons with Disabilities".  

Dette er et nytt lovverk som skal innføres «FN-konvensjonen om retter til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne».  

• UU ressursgruppe har gitt innspill om universell utforming til arbeidet med ny kommuneplan – 
både til Samfunnsdelen og Arealdelen.  

 

Etikk 

Kommunen vedtok etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 2015.  

Høsten 2020 ble de gjeldene retningslinjene revidert. Retningslinjene har nå blitt betraktelig 
kortere, det er kun en versjon (tidligere var det kort versjon og utvidet versjon) og de er nå 
identiske for de ansatte og folkevalgte. Reviderte retningslinjer ble vedtatt i november 2020. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

• Koronapandemien har fortsatt å prege samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet, der 
beredskapsplaner for nye scenario og kontinuitetsplanlegging har vært en del av dette, i 
tillegg til kriseledelsens fortløpende håndtering. Pandemien er et godt eksempel på at alle, i 
denne sammenhengen innbyggere og kommunen, må samhandle tett i en så omfattende 
beredskapssituasjon, for å være omforent om riktige tiltak. Her er dialog, kommunikasjon og 
informasjon helt vesentlig. 

• Vi har revidert beredskapsplanverket vårt i 2021, og arbeidet for å samordne det i 
kvalitetssystemet for å sikre rask og enkel tilgang, og gode systemer for revideringer.  

• Beredskap har vært tema i flere lederforum, og oktober var beredskapsmåned der beredskap 
ble løftet på agendaen. 

• Statsforvalteren har hatt tilsyn med vår kommunale beredskap og helseberedskap i 
november, og tilsynet gir oss nyttig kunnskap for beredskapsarbeidet videre. 
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• Vi har gjennomført Egenberedskapsuka i uke 44, som har fokus på å øke befolkningens 
egenberedskap. 

• Beredskapskoordinator har tatt instruktørkurs i bruk av Nødnett, og det planlegges for videre 
opplæring for å redusere sårbarhet. 

• Kommunen har tatt i bruk nytt system for befolkningsvarslinger, Varsling24. 

• Det psykososiale kriseteamet har vært involvert i flere hendelser i 2021. Kriseteamet gir 
profesjonell oppfølging etter alvorlige hendelser som suicid og plutselige, uventede dødsfall.  

  
Beredskapsforum i Gardermoregionen  

• Nes kommune deltar i Beredskapsforum i Gardermoregionen for å styrke samarbeidet og 
kompetanse om beredskap i regionen.  

• Beredskapsforumet søkte i 2019 om midler fra Fylkesmannen/Statsforvalteren, for å 
gjennomføre en større risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i Gardemoregionen. Det 
ble bevilget midler, og det var planlagt igangsetting av arbeidet med ROS-analysen i 2020. 
Den er imidlertid blitt forsinket som følge av pandemien. Justert plan tar sikte på ferdigstillelse 
i løpet av 2022. 

  
Beredskapsøvelser  

• Ressursene har vært benyttet til pandemihåndtering, og det har derfor ikke vært holdt større 
øvelser i 2021. Enkelte virksomheter har gjennomført temavise beredskapsøvelser. 

  



Årsberetning 2021 Nes kommune 
 
 
 

 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye rammebetingelser og utviklingstrekk  
 

 

 

Innhold: 

Innledning ………………..……………………………… 

Tjenesteutvikling – digitalisering og innovasjon …….. 

Økonomisk handlingsrom …………….………………… 

Befolkningsutvikling …………………………………….. 

 

5 



Årsberetning 2021 Nes kommune 
 
 
 

 
 

 53 

Innledning  

Resultatene for 2021 viser at vi, midt oppe i en pandemi, har bidratt til samfunnsutvikling og levert 
gode tjenester, noe som indikerer at vi evner å løse vårt samfunnsoppdrag. På den annen side 
må vi fortsette arbeidet med å legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og 
utjevner sosiale helseforskjeller. 

I Nes er det en fin blanding av nyskaping og tradisjoner og et godt samarbeid mellom kommunen, 
frivillig sektor og næringslivet. Vi har stor dugnadsånd og mye engasjement i kommunen. Dette 
blir det viktig å bygge videre på i utviklingen av Nes som et fellesskapssamfunn. Vi står overfor 
flere utfordringsområder i årene som kommer og en god og forutsigbar kommuneøkonomi er 
viktig for at vi skal kunne ivareta våre oppgaver.  
 

Tjenesteutvikling – digitalisering og innovasjon 

Med bakgrunn i utfordringsbildet med demografisk utvikling, levekår, sosiale ulikheter og 
økonomisk handlingsrom, blir det avgjørende at vi finner innovative og effektive løsninger 
framover. Mulighetene våre ligger i å omstille, automatisere og dermed effektivisere tjenestene 
våre. 

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i 
offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, 
forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter og er utarbeidet av 
Kommunal- og distriktsdepartementet. Nes kommune i samarbeid med DGI jobber aktivt med å 
følge de krav og anbefalinger som rundskrivet beskriver. 

I 2019 ble ny styringsmodell for digital utvikling i Gardermoregionen vedtatt av DGI sine seks 
eierkommuner. Nes kommune startet på bakgrunn av dette et arbeid med å identifisere og 
organisere ressurser og roller for å understøtte denne på best mulig måte. Vi trenger en 
organisasjon med kompetanse som er i stand til å ta beslutninger om nye prosjekter ut ifra faglige 
gode vurderinger, både internt, men også i DGI samarbeidet. Vi trenger også en organisasjon 
som evner å forvalte og utvikle de systemene vi har på best mulig måte. Arbeidet var planlagt 
ferdigstilt i 2020, men som med flere andre ting så satte pandemien dette litt på hold over flere 
perioder. IKT organiseringen er forventet å være implementert i hele organisasjonen i løpet av 
2022. 

Et grunnlag for å kunne ta i bruk fremtidens tjenester er å ha grunnleggende infrastruktur som er 
bygd etter moderne prinsipper og med ny teknologi. DGI og eierkommunene har siden 2020 
jobbet med å forberede tjenesteutsetting av det lokale datasenteret til DGI. Med dette flytter vi 
tjenestene ut i skyen, og får modernisert disse tjenestene. Dette gir oss helt nye muligheter til å 
gjenbruke data og hekte systemene våre tettere sammen. Et annet viktig aspekt med dette er at 
driftsleverandørene har et mye bredere spekter av tjenester og kompetanse vi kan trekke på en 
hva rammene til DGI klarer å romme. Arbeidet ferdigstilles 2. kvartal 2022. 

Pandemien ga oss et tydeligere bilde på den digitale modenheten i hele organisasjonen, da flere 
ble tvunget til å i større grad bruk digitale løsninger. Det vi umiddelbart dro ut av det var at den 
digitale modenheten i Nes kommune nok var under det nivået vi både håpet og ønsket. Det vi har 
sett i løpet av pandemien er en klar økning i digital modenhet og kompetanse. Nå som 
pandemien ser ut til å avta og behovet for digitale løsninger er mindre er målet å opprettholde 
fokuset på digital kompetanse i hele organisasjonen, herunder evne å implementere nye digitale 
løsninger på en effektiv måte. 
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Økonomisk handlingsrom  

Det er utfordrende for Nes å skape et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom. Kommunen har lave 
frie disponible inntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet og vi skal i økonomiplanperioden 
investere ca. 900 mill. kr i blant annet skoler, omsorgsboliger og infrastruktur. Dette vil medføre 
økt låneopptak på anslagsvis 700 mill. kr som igjen medfører at en større andel av kommunens 
inntekter må brukes til å dekke finansutgifter. I tillegg er det budsjettert med bruk av fond 
(egenkapitalfinansiering) på nær 78 mill. kr i samme periode. Vi trenger derfor å bygge opp 
buffere som f.eks. disposisjonsfond, skal vi kunne ha et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom i 
årene framover. På grunn av et godt driftsresultat har vi 107 mill. kr mer på disposisjonsfond per 
31.12.2021 enn vi hadde på samme tidspunkt året før. Dette er en god buffer for oss. Likevel kan 
vi ikke forvente samme utvikling de nærmeste årene. 

Kommunen vil få økte demografikostnader framover. Veksten i inntekter vil i hovedsak gå med til 
å dekke den demografiske utviklingen. Utviklingen i innbyggertallet og alderssammensetning har 
stor betydning for nivået på overføringene kommunene får fra staten. Særlig vil en aldrende 
befolkning sette press på økonomien i årene framover. Det samme gjør behovet for økt kapasitet, 
særlig i skolen, men også i barnehagene på lengre sikt. En utfordring for Nes i denne forbindelse 
er at kommunen ifølge inntektssystemets kriterier, skal være om lag 3 % billigere å drifte enn 
gjennomsnittskommunen. Vi må derfor ha fokus på kostnadseffektiv drift, effektivisering og 
omstilling.  

Organisasjonen er i en omstillingsfase, og vi er fortsatt ikke i mål når det gjelder alle 
omstillingstiltakene som har blitt iverksatt. Vi er godt i gang, og resultatet for 2021 viser at vi går i 
riktig retning. Selv om 2021, i likhet med 2020, har vært det store annerledesåret, har vi klart å ha 
fokus på omstilling og effektivisering. Likevel må vi fortsette dette arbeidet videre inn i 2022. 
Omstillingsarbeidet har som mål å få bedre samsvar mellom inntekter og utgifter samtidig som 
nødvendige investeringer kan gjennomføres og buffere kan bygges opp.  

  

Befolkningsutvikling 

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. De sists oppdaterte 
befolkningsframskrivingene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er fra august 2020. Årets 
framskrivinger gir en lavere befolkningsvekst enn tidligere år, og 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 
Ved utgangen av 2021 var det 23 898 innbyggere i kommunen. Dette er 476 flere enn per 1.1.  
Folkemengden har det siste året økt med om lag 2 %. Veksten er dermed høyere enn den har 
vært de siste årene. Befolkningen i Norge økte i samme periode med 0,5 %. Figuren under viser 
Nes’ befolkning fordelt på alder og kjønn ved inngangen til 2022. Kommunen mottar veksttilskudd 
via rammetilskuddet straks veksten passerer 1,4 %.  

 

 

 

Per 01.01.2031 viser prognosene at antallet nesbuer vil øke til 26.000 innbyggere. For 
aldersgruppen 0-5 år vil det i 10-års perioden være en liten nedgang, mens aldersgruppen 6-15 
år vil ha en vekst på 7 %. Sterkest vekst vil vi ha blant de over 80 år. Aldersgruppen 80-89 år vil 
ha en vekst på hele 85 %, mens 67-79 år vil øke med 30 % og 90+ vil vokse med 30 %. Dette gir 
forholdsvis store utslag på demografikostnadene.  

Tabellen under viser anslått endring i demografikostnader i årene framover. 

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  
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Helse og velferd 

Fakta 

Vesentlige budsjettpremisser 

• Vesentlige premisser for bruk av bevilgninger 2021 

Ved siden av de mål som er omtalt og rapportert under oppfølging av målene i kommuneplanen, 

var hovedpremissen for bevilgningen for 2021 var å fortsette utviklingen med at helse og velferd i 

Nes kommune driver stadig rimeligere sammenlignet med andre kommuner. Dette ble i stor grad 

knyttet til den analysen som ble utarbeidet i fellesskap mellom Helse og velferd og selskapet 

Agenda Kaupang. 

 

• Måloppnåelse 

Helse og velferd går ut av 2021 med et overforbruk på ca. 2,0 mill. kroner, knyttet til oppfølging av 
politiske føringer om en ekstra bemanningsinnsats ved oppstarten av de nye boligene kalt 
Elvebredden, samt å drifte transport til dag- og arbeidstilbud på en annen måte enn hva som lå i 
budsjettpremissene.  Med dette har kommunalområdet samlet sett greidd seg med om lag 0 
vekst, mens det generelle nasjonale bildet er en kostnadsvekst på de samme områdene i 
kommuner flest. Kommuner flest har som kjent betydelig romsligere økonomiske rammer pr 
behovsjustert innbygger enn hva som gjelder helse og velferd i Nes kommune Innen dette har 
man hentet ut om lag det skisserte potensialet i botilbud innen Miljøarbeider-tjenesten, samt noe 
av det som knytter seg til feil bruk av BPA ordningen og lignende. Innsatsen innen dette er i noen 
grad satt på vent i påvente av å kunne svare ut den politiske saken våren 2021 vedr dette 
tjenesteområdet. Målet er fortsatt å kunne drive mer økonomisk, og med et totalbilde av at dette 
oppnås på en måte brukerne er fornøyd med. Å få til dette betyr at man må nå lengre i å levere 
tjenester i tråd med det man ofte kaller mestrings strategien, en strategi som formelt heter 
kommunestyrets strategiske plan for helse og velferd i Nes kommune 
 
I forhold til de overordnede premissene for den økonomiske rammen, må det også bemerkes at 
både Hjemmetjeneste og Sykehjemmet har maktet å håndtere en vekst i antall eldre generelt og 
antall eldre over 80 år, uten å ha fått en økt økonomisk ramme. 
 
Ut fra antall klager og hva som meldes til politikerne, fremstår det som overveiende sannsynlig at 
resultatet er oppnådd samtidig som man i hovedsak har dekket like bra som før, eller bedre, de 
behov som tjenesten. 
 
Noe av forklaringen på at kommunalområdet de senere år har blitt bedre på å levere godt innen 
en vedtatt økonomisk ramme, henger også sammen med følgende forhold: 

- Det er I stor grad styrt etter politikkens konklusjoner om “Helhetlig plan for helse- og velferd”. 
Planen ble behandlet juni 2020 og juni 2021. I begge sakene legges det opp til en linje om å 
bygge på 1% realvekst og 1% forbedring I produktivitet og kvalitet I ressursene man allerede 
har til rådighet. I noen grad har det å følge dette kartet betydd en konsentrasjon om tiltak som 
er helt avgjørende om kommunalområder skal greie sitt samfunnsoppdrag innen de 
økonomiske rammene som staten gir kommunen. 

- Kommunalområdet blir også gjennom de senere år ledet etter et “strategisk kart” som fronter 
at hovedutfordringene I forhold til samfunnsoppdraget er brukerdialog, rekruttere og beholde 
ansatte, samt videreutvikle kvaliteten på tjenesten til de brukergruppene der vi kan øke eller 
beholde brukertilfredsheten og samtidig få mer ut av hver krone.  Dessuten betones det I 
kartet at for å få til dette, så må kommunalområdet videreutvikle resultatledelse (ledelse som 
skaper resultat), samt bli enda bedre på at de ansatte som jobber opp mot brukerne gradvis 
finner fram til, og iverksetter, enda smartere måter å møte brukerne på.  

 
Det er all grunn til å berømme innbyggerne og de ansatte for det samlede bildet av 

måloppnåelse. 
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Internkontroll og statlige tilsyn 

Prosedyrer og risikovurderinger 

• Forenkling av arbeidsprosesser, eller mer omfattende kontroller og prosedyrer? Selv 

om det er jobbet med å fylle TQM med rett innhold, gjenstår det noe med å tydeliggjøre og 

forenkle noen arbeidsprosesser, samt få prosesser og prosedyrer definert slik at det fyller 

internkontroll kravene i lov og forskrift. Tilsvarende gjenstår det arbeid med å få til den delen 

av internkontrollen som dreier seg om områder som er viktige og som har en viss risiko med 

hensyn til om prosedyrer etc. blir overholdt. 

• Hendelser som er unngått, risikoer som er redusert: Utviklingen av samarbeid og 
retningslinjer i forhold til korttidsopphold på sykehjem, tjenestetildeling, brukerdialog og ikke 
minst fag og juss vedr. adferdsutfordringer hos noen brukergrupper, har mest sannsynlig 
betydd lavere grad av svikt i det å levere gode tjenester til den enkelte innbygger 

• Hvordan kommunalområdet har arbeidet med prosedyrer og innføringen av 

kvalitetssystemet: Innsatsen har mye vært knyttet til at dedikerte fag- og lederressurser i 

den enkelte virksomhet, har jobbet fram rette prosedyrer.  Dette har skjedd med vesentlige 

bidrag fra rådgiver i stab hos kommunalsjefen, samt kommunens kvalitetssjef. 

• Utvikling og forbedring: Som vist i omtalen av oppfølging av mål i handlingsprogrammet, 

har det vært en omfattende innsats for å videreføre og forsterke kvaliteten i mange 

dimensjoner av tjenesten overfor innbyggerne. 

Forvaltningsrevisjoner og tilsyn  

• Tilsyn som har vært gjennomført: Miljøarbeidertjenesten har hatt tilsyn vedr 
tilnærmingen til arbeidsmiljøet i møtet med vold og trusler. Det har også vært et tilsyn 
rettet mot Oppvekst og Helse og velferd, der temaet var kommunens prosedyrer for å 
sikre rett bruk av krisesenter tilbudet. Kommunen bak for øvrig om, og fikk, et tilsyn 
knyttet til en pasienthendelse knyttet til Kongsvinger sykehus og Sykehjemmet. 

• Avvik og pålegg: Arbeidstilsynet konkluderte med krav om tydeliggjøring og endring vedr 
vold og trusler. Statsforvalter konkluderte med at det måtte utarbeides med detaljerte 
prosedyrer vedr bruk av krisesenteret. Statsforvalter konkluderte om svikt i forhold til 
regler vedr inn- og utskrivning i sykehustilbudet og det kommunale tilbudet, samt vedr 
noen dimensjoner ved beslutninger om medisinering. 

• Oppfølging og effekt av tilsyn. Det er utarbeidet nye og mer detaljerte prosedyrer vedr 
krisesentertilbudet. Disse er godkjent av statsforvalter.  Tilsvarende har Arbeidstilsynet 
godkjent kommunens forslag til lukking av avvikene vedr vold og trusler. Kritikken vedr 
sykehjemmet og Kongsvinger sykehus er fulgt gjennom en prosess med sykehuset, samt 
gjennom interne opplæringstiltak og økt fokus på hva som er bestemt i 
samhandlingsavtalene mellom Ahus og kommunene. Oppfølgingen ligger dessuten 
indirekte inne i hvordan man i helsefellesskapet (Ahus og kommunene) har definert hva 
som er de viktigste kvaliteten i samhandlingen som må utvikles.  Jf. at saken i stor grad 
berørte de generelle utfordringene i samhandlingen mellom sykehus og kommune ved 
inn- og utskrivning fra sykehus.  

• Statsforvalteren i Oslo og Viken har hatt tilsyn med kommunal beredskapsplikt og 
helseberedskap. Foreløpig tilsynsrapport viste til fire avvik, derav et av disse 
sannsynligvis vil bli lukket før vi mottar endelig tilsynsrapport. Avvikene knyttet til 
helseberedskap vil bli fulgt opp av helse og velferd.  
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Økonomi 

Drift 

Virksomhet  Regnskap 
2021 

Regulert 
budsjett 2021 

Avvik 
Regnskap 

2020 (tall i 1000 kr) 

Helse og velferd stab 8 403 9 795 1 392 23 631 

Dialog og mestring 101 129 99 939 -1 190 67 408 

Institusjonstjenesten 112 968 113 075 107 111 828 

Miljøarbeidertjenesten 107 930 104 271 -3 659 104 658 

NAV - Nes 33 273 34 204 931 31 144 

Hjemmetjenesten 110 633 110 688 55 107 310 

Helse og velferd 474 336 471 972 -2 364 445 979 

 
 
Helse og velferd stab 
Kostnadene til utviklingsarbeid og digitalisering har vært høyere enn opprinnelig vedtatt budsjett, 
samtidig som mer av kostnadene ble dekket gjennom fond i forhold til hva som lå til grunn for 
opprinnelig budsjett 
 
Dialog og mestring 
Hovedforklaringen på underskuddet er den politiske føringen om ekstra innsats knyttet til 

etableringen av boligene på Elvebredden. 

 
Nes sykehjem 
Nes institusjonstjenesten (sykehjemmet) gikk i balanse, ikke minst knyttet til en imponerende 

innsats høsten 2021 for å optimalisere ressursbruken. 

 
Miljøarbeidertjenesten 
Overforbruket henger mest sammen med at denne tjenesten har en jevn vekst i antall brukere og 

hva de må få som hjelp, samtidig som den allerede omtalte forsinkelsen i avklaring av 

kommunens policy vedr BPA tilbudet og lignende har bremset graden av omstilling for å dekke 

opp for veksten i antall brukere. Mangel på myndighet på tvers av Miljøarbeidertjenesten og 

Hjemmetjenesten har også vært en faktor. Arbeidet med etablering av en slik myndighet ble tatt 

opp høsten 2021, med tanke på konklusjon og gjennomføring i 2022. Dette berører også 

gjennomføringen av kommunestyrets vedtak fra 2018 om organisering av helse- og velferd, et 

vedtak som innebærer at man etter hvert skal ha en hjemmetjeneste under en ledelse og der 

tjenesten betjener hjemmeboende uavhengig av diagnose etc. 

 

Svekkelse av den statlige ordningen med dekning av mye av kostnaden for brukere med store 

bistandsbehov har også spilt inn. Som allerede omtalt ble det valgt en løsning for transport til 

dag- og arbeidstilbud som betydelig oversteg den budsjetterte rammen for slik transport. 

  
NAV  
NAV sitt underforbruk skyldes mindre bruk av sosialhjelp, mye knyttet til særskilt tiltak fra statens 
side for å holde sosialhjelpen nede i pandemi perioden.   
 
Hjemmetjenesten 
Hjemmetjenestens har blitt beste virksomhetsområde i forhold til økonomianalyse og tiltak for å 
drive i balanse.   
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Investeringer 

Prosjekt Regnskap 
2021 

Vedtatt 
budsjett 

2021 

Regulert 
budsjett 

2021 

Regnskap 
2020 (tall i 1000 kr) 

Bemannet bolig rusavhengig 120 250 250 284 

Tilpassing og etablering av omsorgsboliger 0 0 0 196 

Utskiftning av senger Nes sykehjem 0 0 0 758 

SmartVakt Institusjon (velferdsteknologi) - 
Digitaltilsyn 

1 280 2 000 2 000 0 

Inventar og medisinsk utstyr 1 653 800 800 384 

Ansk. av bolig til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

0 5 000 5 000   

Aggregat sykehjem 0 0 0 416 

     

 

Anskaffelsen av boliger til personer med nedsatt funksjonsevne er avsluttet.  Det kom inn et tilbud 

i konkurransen, Tilbudet tilfredsstilte ikke kriteriene stilt i konkurransen, og det har derfor 

igjennom høst og vinter vært dialog mellom administrasjonen, aktuell tilbyder og Husbanken, for 

drøfting av muligheter og nødvendige tilpasninger slik at krav og kriterier for Husbankens 

investeringstilskudd kunne imøtekommes. Tilbudet ble avslått i februar 2022, etter manglede 

interesse for prosjektet hos aktuelle målgruppe. 

Noen av satsningen på digitalt tilsyn ble forskjøvet fram til 2022. Dette dels pga. prioritering av 

ekstra arbeid vedr pandemien, og dels ut fra at det først måtte foretas utbedringer i de 

grunnleggende digitale, fysiske strukturene før man kunne komme videre i bruk av 

velferdsteknologi. 

Kombinasjon av manglende budsjettering og akutte behov bidro til overskridelse av budsjett for 

medisinsk utstyr og inventar. 
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Kultur og mangfold 

Fakta 

Kommunalområdet kultur og mangfold har følgende tjenesteproduksjon: 

Kulturtjenester: 

• Bibliotek 

• Nes kulturhus og kino 

• Nes svømmehall 

• Nes kulturskole 

 

Integrering, fritid og frivillighet: 

• Utekontakter, FRAM, forebyggende team, BUA og Flolangen 

• Fritidsklubber, ungdomskafeer og tilrettelagt fritid 

• Nes eldresenter 

• Oasen dagsenter 

• Møteplasser i nærmiljøene 

• Frivilligsentral 

• Flyktningetjenesten 

 

Kultur og mangfold stab: 

• Kulturforvaltning 

• Idrett 

• Nes Samlinger (driftsavtale med Museene i Akershus/lokale partnerskapsavtaler) 

• Tilskuddsordninger idrett, sang og musikk, lag og foreninger 

• Tilskuddsordning Nes kirkelig fellesråd/Elvekongen/Høieparkens venner 

Vesentlige budsjettpremisser 

Nes svømmehall og Nes kulturhus/kino er inntektsbaserte tjenester og budsjettert deretter.  

Nes svømmehall hadde bare 43 000 besøkende av totalt 80 000 som lå til grunn. Inntektstap ble 
balansert mot 4 vakante årsverk i tjenesten. 

Nes kulturhus gjennomførte 2430 arrangement av totalt 3100 planlagte arrangement, 
mindreinntekter ble kompensert av staten. 

Øvrige tjenester er ikke inntektsbaserte, og lønnsmidler utgjør i stor grad budsjettgrunnlaget. 

 

Måloppnåelse tjenesteproduksjon 

Kultur og mangfold stab 

• Tilskuddsordninger er utbetalt jfr. vedtak 

• Administrasjonen har deltatt i møter både ved Nes Idrettsråd og Nes kulturråd 

• Nytt vant Nes IK/Runnirinken, kommunal garanti gitt av Nes kommune 

• Samhandling Ny hall Auli/utvidelse Auli skole, bevilget 18 mill. kr. i kommunalt tilskudd til BSA 
hallen A/S, kommunestyret mai 2020, kun 1.9 millioner kroner ble utbetalt i 2021, resten 
overføres med utbetaling 2022. 

• Nes kommune har gitt BSA hallen A/S kommunal garanti for lån i kommunalbanken.  
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Integrering, fritid og frivillighet 

• Forebyggende team samhandler aktivt med tjenesteutvikling i samarbeid med Oppvekst og 
utdanning/Helse og velferd. Faste friluftsgrupper i skole fortsetter, økt skolefelting og LOS- 
jobbing for å motvirke frafall i skole.  

• Lavterskeltilbud utvikles i samhandling med Helse og velferd jfr. mestrende nesbuer.  
Samhandling for å videreutvikle dagtilbud for flere unge voksne med utfordring til egen 
psykisk helse. 

 

Kulturtjenestene: 

• Digital undervisning for elever i kulturskolen ved nedstenging og dermed redusert tilbud for 
gruppeundervisning førte til lavere inntekter 2021. Likevel har kulturskolen opplevd en økning 
i elevtall fra januar til september. Elevtall i september var 483 elever fordelt på 552 
elevplasser.  i februar var det 410 elever fordelt på 481 elevplasser). Økning av elevtall 
dekket inn noe av inntektstapet vår 21, samt tilførte midler og reduserte utgifter grunnet færre 
arrangementer.  

• Interkommunalt fordypningstilbud i dans; DanseRom, ble igangsatt høst 21, og er et fint 
supplement til våre tilbud. Det er marked for ytterligere utvidelse av dansetilbudet, men 
mangel av tilpassede lokaler vanskeliggjør dette.  

• Kulturskolens deltakelse i pilotprosjekt Kulturskole 3.0 er i ferd med å resultere til økt 
kulturtilbud for barn i alderen 0-6 år gjennom samskaping med Årnes barnehage og Åpen 
barnehage. Kollegiet har fokus på deling av kunnskap, og har innført fagforum (deling av 
kompetanse) som fast del av personalmøtene.  

• Første halvår 2021 var store deler av aktiviteten på Nes Kulturhus stengt ned på grunn av 
strenge restriksjoner. Andre halvår åpnet samfunnet opp igjen og selv om vi gjennomførte 
med restriksjoner kunne man notere seg for rekordbesøk både på Matfestivalen Brød & 
Cirkus og Sølvkonglenes gåte (juleforestilling). Besøkstallene ble redusert til ca. halvparten i 
forhold til et normalår, men ca. 2/3 deler av planlagte arrangement ble gjennomført. 

• Stille perioder har blitt benyttet til oppgradering og vedlikehold av husets installasjoner og 
lokaler. Strømming av konserter, bokbad og seminarer/møter har blitt et nytt tilbud på huset.  

• Nes svømmehall har gjennom høsten holdt åpent både for skolesvømming og tilbud til 
innbyggerne. Digital påmelding for grupper av 50 for hver åpningsøkt. Godt besøk. Har 
gjennomført noen svømmekurs med godt oppmøte. Har også bistått vaksinering og parkering 
ved behov.  

• Nes bibliotek har hatt ordinær drift. Utlevering av selvtester som ekstra tjeneste. 

• I de perioder det har vært nedstenging eller redusert aktivitet har kommunalområdet 
omdisponert personell til Helse og velferd og Oppvekst og utdanning. Kommunalområdet har 
i tillegg prioritert vedlikehold og oppgradering av Nes kulturhus ,Flolangen og Årnes gamle 
skole mfl. 

 

Internkontroll og statlige tilsyn 

Prosedyrer og risikovurderinger 

Kommunalområdet har gjennom 2021 fått på plass mange prosedyrer og sjekklister i de fleste 

tjenester. Samtlige prosedyrer er utviklet ved å involvere relevante medarbeidere for å definere 

rutiner og arbeidsmåter som gir best mulig kvalitet på arbeidsprosesser. Arbeidet fortsetter i 

2022. 
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Økonomi 

Drift 

Virksomhet  Regnskap 
2021 

Regulert 
budsjett 2021 

Avvik 
Regnskap 

2020 (tall i 1000 kr) 

Kultur og mangfold stab 25 126 39 797 14 671 19 718 

Integrering, fritid og frivillighet 13 445 15 291 1 846 15 929 

Kulturtjenestene 22 845 25 460 2 615 24 384 

Kultur og mangfold 61 416 80 548 19 132 60 031 

 
Generell kommentar 

Hovedårsak til kommunalområdet sitt gode resultat skyldes primært at kommunalområdet ble 
tilført 2.6 mill. Kr. 2. tertial. Utvidelse av rammen var for å dekke tapte inntekter grunnen Covid-
19. Tjenestene som fikk tildelt nye rammer var primært: 

• Nes svømmehall 

• Nes kulturhus/kino 

• Nes eldresenter 

• Mindre merutgifter på idrett, bibliotek, kulturskole, barn og unge mfl 

 

Kultur og mangfold stab: 

Avvik/mindreforbruk skyldes at kun deler av tilskudd til ny flerbrukshall på Auli ble utbetalt i 2021, 
restbeløp er overført til 2022. 

Integrering, fritid og frivillighet: 

Mindreforbruk skyldes merinntekter på tilskuddsordninger til flyktningetjenesten og ellers vakante 
stillinger gjennom året i deler av virksomheten da det har vært reduserte tilbud og åpningstider 
grunnet Covid-19 restriksjoner.  

Kulturtjenester: 

Nes kulturhus og kino har fått statlig støtte i form av stimuleringsmidler (covid-19) som bidrar til et 
positivt resultat. 

Nes svømmehall har balansert mindreinntekter med redusert bemanning gjennom hele året, 
svømmehallen har i lengre perioder vært stengt for allmennheten grunnet Covid-19 restriksjoner. 

 

Investeringer 

Prosjekt Regnskap 
2021 

Vedtatt 
budsjett 

2021 

Regulert 
budsjett 

2021 

Regnskap 
2020 (tall i 1000 kr) 

Maskiner og utstyr kirken 0 0 0 0 

Restaurering kirkeorgel fra 1840 0 0 0 0 

Nes kulturhus - ny pa-rigg (lyd) 171 1 700 1 700 0 

Årnes kino - filmfremvisere 0 0 0 1 220 

Kultur og mangfold 171 1 700 1 700 1 220 

 

Nes kirkelig fellesråd: 
Nes kulturhus – ny PA-rigg, investeringen er flyttet til 2022 grunnet leveranseforsinkelser 
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Oppvekst og utdanning 

Fakta 

Kommunalområdet oppvekst og utdanning består av grunnskole stab og to virksomheter, 
Utdanning og Familiens hus. 

• Virksomhet Utdanning inneholder 10 grunnskoler, 3 kommunale barnehager og 
pedagogisk tjeneste. 

• Virksomhet Familiens hus inneholder avdelingene helsestasjonstjeneste, åpen 
barnehage, skolehelsetjeneste, psykisk helse og familietjeneste og barneverntjeneste. 

• Barnehagemyndighet. Kommunen som godkjenner, veilednings og tilsynsmyndighet 

• Grunnskole stab omfatter voksenopplæring, gjesteelever, skysskostnader og 
personalkostnader barnehagemyndighet, oppvekst- og SLT-koordinator, virksomhetsleder 
og kommunalsjef. 

Kommunalområdet arbeider etter politisk vedtatte plandokumenter som strategiplan kvalitet i 
barnehage 2018-2022, "Løft i Nes-skole" 2018-2022, strategiplan kvalitet i SFO 2018-2022 og 
helhetlig oppvekststrategi 2017-2027. 

Vesentlige budsjettpremisser 

• Vesentlige premisser for bruk av bevilgninger 2021 

o Lærernorm 

▪ Høsten 2019 ble normen ytterligere skjerpet, og kravet ble endret til maksimalt 
15 elever per lærer i ordinær undervisning på 1. –4. trinn og 20 elever per 
lærer i ordinær undervisning på 5. -10. trinn 

o Andel undervisningstimer gjennomført av undervisningspersonale som fyller kravene 
til fast tilsetting: 

▪ 90,4% 

▪ En stor andel av de som ikke fyller kravene for fast tilsetting har relevant 
høgskole eller universitetsutdanning 

o Andel elever med spesialundervisning 

▪ 6,7 % (Nes-elever med plass på Skåningsrud er ikke tatt med i dette tallet) 

o Antall barn i barnehager i Nes var per 15.12.2021 1407, henholdsvis 189 i 
kommunale barnehager kontra 1108 i private barnehager 

o Andel barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehage: 3,91 % 

o Andel barn med tilretteleggingsbehov i barnehage: 1,99 % 

 

• Måloppnåelse 

o Ledige barnehageplasser/barnehagekapasitet.  

Per 15.12.2021 var det 1407 barn i Nes barnehagene og en total kapasitet på om 
lag 1700 plasser. Dette tilsier en overkapasitet på ca. 300 plasser. De siste 
årenes erfaringer viser en lavere vekst enn prognosene har anslått. Først fra 2030 
ser det ut til å komme en økning i befolkningen i alderen 0-5 år. Prognoser fra 
SSB (statistisk sentralbyrå) viser en nedgang de nærmeste årene, og at det ikke 
kan ventes vekst før år 2030 

o Nasjonale prøver 

▪ 5.trinn : Gjennomsnittet for nasjonen er 50 skalapoeng på alle tre prøvene. 
Resultatet av årets gjennomføring viser at Nes ligger på nasjonalt nivå i både 
lesing, regning og engelsk, og at læringsresultatene har en positiv utvikling. 
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▪ 8. trinn: Gjennomsnittet for nasjonen er 50 skalapoeng på alle tre prøvene. 
Resultatene viser at vi er på nasjonalt nivå i engelsk, 48 skalapoeng i regning 
og 49 skalapoeng i lesing.  

▪ 9.trinn: Gjennomsnittet for nasjonen er 53 skalapoeng på begge prøvene. 9. 
trinn gjennomfører samme prøvene som 8. trinn, og dermed er det forventet at 
snittet er høyere enn 50. Dette betyr at fremgangen på nasjonalt nivå er på 3 
skalapoeng fra 8. til 9. trinn. Det er en negativ utvikling i årets resultater 
sammenlignet med 2020-21, og resultatet er ikke på nasjonalt snitt. Man kan 
se at fjorårets 8.klassinger (2020-21) har blitt løftet med 4 skalapoeng i både 
lesing og regning på 9. trinn. Dette betyr at undervisningen på 
ungdomsskolene har gitt elevene et læringsutbytte som er bedre enn den 
nasjonale utviklingen fra 8. til 9. trinn. 

o Elevundersøkelsen, mobbing 

▪ Flesteparten av elevene som rapporterer om mobbing, svarer at de har 
opplevd å bli mobbet av andre elever på skolen. Nes har 2,5 (10,1% i 2020 og 
7,6% i 2021)prosentpoeng lavere andel som rapporterer om mobbing 
sammenlignet med i fjor – dette er en svært positiv utvikling. I Nes-skolen er 
det ca. 1550 elever på 5.-10. trinn. En nedgang på 2,5 prosentpoeng 
innebærer at det er ca. 39 elever som ikke opplever mobbing i år 
sammenlignet med i fjor. 

 
o Familiens hus 

Alle tjenestene i Familiens hus har oppretthold tilnærmet normal drift i 2021 og 
har vært lite omdisponert til andre oppgaver. Noe gruppevirksomhet har vært satt 
på vent/utgått grunnet pandemi og smittevernhensyn.    
Antall brukere i åpen barnehage har tidligere år hatt et gjennomsnitt på 200 barn 
per måned. Under covid-19 har dette antallet blitt halvert.  
 

• Barneverntjenesten har mottatt totalt 468 meldinger (362 i 2020). 82 meldinger er henlagt, 
fristbrudd i sakene er 0.43 %. Ved utgangen av 2021 hadde vi 68 barn i hjelpetiltak og 21 
saker på ettervernstiltak. Ved årets slutt var det 33 barn under omsorg (45 barn i 2020). 

 

Viktige hendelser 

• Nye Vormsund Ungdomsskole ble tatt i bruk 1. Mars 2021. En topp moderne skole med 
idrettshall. Det er 350 elever 50 ansatte på skolen. Kommunens tilbud for nyankomne 
minoritetsspråklige elever er også lokalisert ved skolen. Skolen er topp moderne og skolen 
fokuserer på praktisk og variert undervisning, god klasseledelse og relasjonsbygging mellom 
lærere og elever. I tillegg til inkluderende praksis med god organisering av tilpasset opplæring 
og spesialundervisning. 

• Familiens hus fikk videreført prosjektmidler tildelt fra Helsedirektoratet til styrking av både 
helsestasjon-, barnehagehelse- og skolehelsetjenesten.  Prosjektmidlene har gitt muligheten 
til å se på effektivisering av tjenesten og bedre tilbudet i tjenesten. Nytt prosjekt i 2021 er 
”Guttastemning”, som innebærer opprettelse av HFU (helsestasjon for ungdom) for gutter.  

• Skolehelsetjenesten har høsten 2021 startet opp gjennomføring av skolestartundersøkelser 
ute på skolene. Dette vil gi et bedre grunnlag for nært samarbeid mellom foreldre, skole og 
skolehelsetjenesten.  

• I Familiens hus er det opprettet en ny tjeneste i 2021: Psykisk helse og familietjenesten. 
Begrunnelsen for å opprette dette var et økende behov for psykiske helse og familietjenester 
til barn og unge, noe vi også så behov for før pandemien. Ressurser til tjenesten er hentet fra 
helsestasjon- og skolehelsetjenesten, hvor man har valgt å legge ned familieteamet for å 
opprette Psykisk helse og familietjenesten. Hovedoppgaven til den nye tjenesten er å gi et 
tilbud som ivaretar mer omfattende utfordringer enn det helsestasjon- og skolehelsetjenesten 
har kompetanse og ressurser til. Tjenesten består nå av 3,3 stilling medregnet 
avdelingsleder. I tillegg har tjenesten fått en ett-årig engasjement stilling, bemannet av 
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psykolog. Tjenesten har stor etterspørsel fra barn/unge og det er dessverre ventelister på 
flere måneder. 

• Barneverntjenesten deltar i et samarbeid med de andre kommunene på Øvre Romerike for å gi 
veiledning til fosterhjem. Dette samarbeidet ble politisk vedtatt i desember 2021 og er en 
forberedelse til barnevernreformen som iverksettes 2022. Tjenesten «Støttepilar» tilbyr individuell- 
og gruppeveiledning til fosterhjem, både ved plasseringer med omsorgsovertakelse og frivillige 
fosterhjemsplasseringer. De kan også jobbe akutt med fosterhjem hvor det er fare for at 
fosterhjemmet kan sprekke.  

• Nes kommune gjennomførte Sommerskolen 2021 ved hjelp av 2,5 mill. i tilskuddsmidler. En 
rekke frivillige organisasjoner bidro til gjennomføringen, gjennom avtale med kommunen, og 
var en viktig part for at Sommerskolen ble et vellykket arrangement. Kommunestyret har 
behandlet en egen og detaljert evaluering/rapportering på gjennomføringen. 

• 2 skoler deltar i Læringsmiljøprosjektet i regi av Udir. Høsten 2021 startet vi et kommunalt prosjekt 
“Læringsmiljøløftet” etter samme modell. De kommunale barnehagene sammen med 4 
barneskoler deltar i første pulje. Høsten 2022 starter de fire siste skolene. 

• Økonomisk tilsyn av private barnehager ble per 1.1.2022 overført fra kommunens 
barnehagemyndighet til ett nasjonalt økonomisk tilsynsorgan. 

• Krav om et godt psykososialt barnehagemiljø ble implementert og hjemlet i barnehageloven fra og 
med 1.1.2021. 

 

Internkontroll og statlige tilsyn 

Prosedyrer og risikovurderinger 

Kommunalområdet har gjennom 2021 fått på plass prosedyrer og sjekklister på mange områder 

og er godt i gang med å utvikle et helhetlig system for internkontroll. Samtlige prosedyrer er 

utviklet ved å involvere relevante medarbeidere for å definere rutiner og arbeidsmåter som gir 

best mulig kvalitet på arbeidsprosesser. Det har vært fokus på å utvikle enkle prosedyrer som er 

forståelige og enkelt å bruke i hverdagen. 

Avvikene i kommunalområdene er i stor grad knyttet til feil/hendelser i tjenestene med stor vekt 

på hendelser tilknyttet vold/trusler i skolene. Hvert avvik blir fulgt opp og lukket av leder. 

 

Forvaltningsrevisjoner og tilsyn  

Tilsyn fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Tema Type Tidsrom Resultat 

Tilsyn med lærernormen 
ved Fjellfoten, Neskollen, 
Årnes og Framtun skole 

Kontroll av om kommunen 
følger kravet om 
forholdstall mellom lærer 
og elev i forskrift til 
opplæringsloven § 14A-1, 
også omtalt som 
lærernormen. 
(Opplæringsloven) 

Dokumenttilsyn 09.04.2021 Bakgrunnen for tilsynet var mistanke 
om lovbrudd basert på at innsamlet 
data i Grunnskolens 
Informasjonssystem (GSI) per 1. 
oktober 2020 som viste at 
lærernormen ved de aktuelle 
skolene ikke var oppfylt. Etter dette 
er det datagrunnlaget gjennomgått 
på nytt, og ressurser er omfordelt 
og/eller tilføyd der det var avvik. 
Statsforvalteren avsluttet tilsynet 
uten avvik, merknader eller pålegg. 

 

 



Årsberetning 2021 Nes kommune 
 
 
 

 
 

 67 

Felles nasjonalt tilsyn på 
skolemiljø ved Fjellfoten 
skole 

Temaet for tilsynet er 
skolens aktivitetsplikt for å 
sikre at eleven har et trygt 
og godt skolemiljø. Tilsynet 
er en del av felles nasjonalt 
tilsyn 2018-2021. 
(Opplæringsloven) 

Dokumenttilsyn 22.10.2021 Kommunen må sørge for at skolen 
oppfyller plikten til å følge med og 
gripe inn, varsle, undersøke og sette 
inn tiltak ved mistanke eller 
kjennskap til at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø, jf. 
opplæringsloven §§ 9 A-2, 9 A-4 og 
9-1. 

Vedtak med pålegg om retting innen 
14.05.2022. 

 

 

Økonomi 

Drift 

Virksomhet  Regnskap 
2021 

Regulert 
budsjett 2021 

Avvik 
Regnskap 

2020 (tall i 1000 kr) 

Oppvekst og utdanning stab 36 537 37 930 1 393 31 754 

Utdanning 274 820 275 621 801 265 088 

Barnehagemyndighet 185 832 183 651 -2 181 183 994 

Familiens Hus 57 566 64 300 6 734 61 476 

  554 755 561 502 6 747 542 312 

Opaker VUS - midl skole 3 559 3 800 241 3 703 

Oppvekst og utdanning 558 314 565 302 6 988 546 015 

     

Kommunalområdet har hatt en stram økonomistyring gjennom 2021 og har et mindreforbruk ved 
årsslutt. Avvik fra revidert budsjett i ulike områder/virksomheter skyldes i hovedsak: 

Oppvekst og utdanning stab 

Stab utdanning har et lite mindreforbruk i 2021. De største avvikene er på følgende områder: 

• Mindreforbruk spesialundervisning i andre kommuner på 1,5 mill. kr. Færre gjesteelever 
enn budsjettert. 

• Mindreforbruk kompetanseheving og bruk av eksterne konsulenter. All kompetanseheving 
fra Læringsmiljøsenteret er i 2021 finansiert med øremerkede midler fra Statsforvalter. 

• Skoleskyss har merforbruk på 1,6 mill. kr. Dette skyldes helårsvirkning elever fra 
Rånåsfoss som vi betaler dobbel takst for, samt flere skysselever enn budsjettert. 

Virksomhet utdanning 

Virksomheten har et lite mindreforbruk i 2021. Grunnskole har merforbruk, mens barnehagene 
har mindreforbruk som følge ledige barnehageplasser. Forklaringer til avvikene: 

• Elevvekst har gjort at flere av skolene har hatt for lav lærertetthet. For å oppfylle 
lærenormens krav har skolene vært nødt til å øke bemanningen mer enn det som er 
budsjettert.   

• Nes kommune har det siste året opplevd at en økt andel barn med store hjelpebehov har 
flyttet til kommunen. Dette vil påvirke tjenestetilbudet i barnehager og skoler.  

• Kommunale barnehager har ledige barnehageplasser. 

Barnehagemyndighet  

• Flere barn inn i private barnehager gjennom året har gitt høyere tilskuddsutbetaling.  

• Hjelpebehov utover budsjettert. En økning av barn med stort hjelpebehov har krevd 
ekstra assistentressurs i barnehagen og skysskostnader. Økningen skyldes til dels 
tilflytting.  



Årsberetning 2021 Nes kommune 
 
 
 

 
 

68 

 

Familiens hus 

• Familien hus har et mindreforbruk i 2021. Det reelle mindreforbruket er på 5,9 millioner, da 
noe midler skal overføres til fond. En del av mindreforbruket skyldes perioder med vakante 
stillinger i flere avdelinger. I barneverntjenesten er det et mindre forbruk i administrasjonen på 
2,6 millioner kroner. Dette skyldes perioder med vakante stillinger, sykefraværsrefusjoner og 
mindre forbruk på noen poster grunnet noe lavere aktivitet. Det er også et mindreforbruk på 
området tiltak til barn og familier på 2,3 millioner kroner. Dette skyldes at vi har omsorg for 
færre barn, som fører til lavere fosterhjemutgifter og mindre kjøp fra staten ved 
institusjonsplasseringer. Dette vurderes som et resultat av en lengre omstillingsprosess i 
barneverntjenesten og som også forbereder kommunen på oppvekstreformen i 2022. 

 
 

Investeringer 

Prosjekt Regnskap 
2021 

Vedtatt 
budsjett 

2021 

Regulert 
budsjett 

2021 

Regnskap 
2020 (tall i 1000 kr) 

Ny ungdomsskole 28 005 43 000 43 000 212 651 

Utvidelse Neskollen skole 149 0 0 7 489 

Ny kommunal barnehage Årnes 0 0 0 571 

Auli skole 1 668 10 000 10 000 1 311 

Fenstad skole - utvidelse med et 
klasserom 

0 0 0 3 901 

Fenstad skole - flere toaletter for ansatte 0 600 600 0 

Årnes skole 0 1 000 1 000 0 

Mulighetsstudie utvidelse Fenstad skole 147 0 500 0 

Auli barnehage - vognhus 705 0 650 0 

Oppvekst og utdanning 30 674 54 600 55 750 225 923 

 

• Oppstart ny Vormsund u-skole 01.03.21. Kostnader i 2021 er relatert til avslutning av bygget 
og prøvedriftsperiode med utbedring av feil og mangler. 

• Arbeid med konseptvalg for utvidelse av Auli skole er under gjennomføring og kostnader i 
2021 er i stor grad relatert til innleide arkitekter og rådgivere, samt internfakturering av 
prosjektkontor. 

• Det ble anskaffet paviljong med 4 klasserom til Neskollen skole. Disse ble tatt i bruk høsten 
2020. Kostnader i 2021 er relatert til etterarbeider varmekabler vann og avløp. 

• Vognhus i Auli barnehage ble etablert 2021. 

• Fenstad skole – mulighetsstudie er levert og politisk behandlet. Mulighetsstudien krevde 
mindre kostnader enn budsjettert. 

Nye rammebetingelser/utviklingstrekk 

Befolkningsvekst og kapasitet barnehage/skole 

Befolkningsvekst de siste årene har medført til at kapasiteten, i både barnehage og skole, må 
følges tett i årene framover. Kommunen har bygd ny Vormsund ungdomsskole (ferdig 2021) og 
planlegger for ny skole på Opaker i perioden 2023 – 2025. Kapasiteten på Neskollen skole er økt 
midlertidig fram til ny skole på Opaker er ferdigstilt. Auli skole skal bygges ut i perioden 2023 – 
2024.  

Barnehagesektoren har for tiden noe overkapasitet kommunen sett under et. Området 
Auli/Rånåsfoss har noe underkapasitet på barnehageplasser. 

Nes kommune har det siste året opplevd en økt andel barn med store hjelpebehov som har flyttet 
til kommunen. Dette vil påvirke økonomien og tjenestetilbudet i barnehager og skoler.  
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God oppvekst i Nes kommune 

Alle ansatte som møter barn, unge og familier i sin jobb, har siden 2017 arbeidet etter Helhetlig 
oppvekststrategi. Målet er å skape organisatoriske endringer som sikrer forebygging gjennom og 
kunnskapsbygging, bedre samhandling på tvers, tidlig innsats og økt mestring for barn, unge og 
foreldre i kommunen. Et slikt arbeidet tar tid, men gjennom 2021 begynte vi å merke resultater, 
spesielt knytta til samordning mellom tjenester. Gjennom tilbakemeldinger fra ansatte og 

innbyggere, samt økt fokus fra sentrale faglige hold og statlige føringer, vet vi at vi er på rett vei 

med tiltakene i strategien. Dette gjelder blant annet arbeidet med BTI-modellen (Bedre tverrfaglig 
innsats), URO-metodikken og jevnlige møter i Oppvekstforum (tverrfaglig og månedlig møtearena 

for ledere og resurspersoner på tvers i Nes). Vi har også god oversikt over hva som er 

utfordringene videre og hvordan disse bør håndteres. Å lykkes med arbeidet vil være til barns 

beste, samt at ansatte vil oppleve økt mestring i jobb. Framover vil effektiviteten knytta til arbeidet 

være avhengig av økonomiske, faglige og administrative rammer. 
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Samfunn og miljø 

Fakta 

Kommunalområdet bestod i 2021 av: 

Virksomheten Bygg- og eiendom med avdelingene Renhold og vaskeri, Drift og 

vedlikehold og Boligkontoret. Virksomheten har ansvar for drift og vedlikehold av formålsbygg, 

kommunale boliger/omsorgsboliger og forvaltning av kommunal eiendom. Boligkontoret forvalter 

de statlige personrettede virkemidlene som startlån, boligtilskudd og bostøtte. Samt råd- og 

veiledningstjenester som gjeldsrådgivning og boligsosial oppfølging. Bygg- og eiendom har også 

ansvar for vedlikehold av kirker og flere investeringsprosjekter. 

Avdelingene Landbruk, Kommunalteknikk, Plan, Byggesak og Geodata og eiendomsskatt 

(tidligere samlet i virksomheten Areal- og miljø). Det er i 2021 gjennomført en endring i 

organiseringen med opprettelse av flere avdelinger. Fagledelse er nødvendig for å gi bedre 

tjenester til innbyggerne og næringslivet i Nes. Kostnadene dekkes dels innenfor rammen og dels 

gjennom økte gebyrer. Ansvaret for eiendomsskatt ble flyttet til Samfunn og miljø ved årsskiftet 

2020/2021. Ansvaret ble lagt til den nyopprettede avdelingen «Geodata og eiendomsskatt» i 

august 2021, avdelingen har også ansvar for oppmåling. Kommunalteknikk har ansvar for 

investering og drift av kommunens tekniske infrastruktur (veg, vann, avløp), samt kommunens 

arbeid med bredbånd. 

Kommunalsjefens stab (kommuneplan, næring, miljø/klima og prosjektkontor mv). 

Strategisk planarbeid herunder kommuneplanen, samt næring, klima- og miljø, prosjektkontor og 

stillingen som plankoordinator for E16 ligger i kommunalsjefens stab. Prosjektkontoret er tillagt de 

største drifts- og investeringsprosjektene som gjelder formålsbygg o.l. Disse prosjektene styres 

av prosjekteier, som kan være kommunalsjef fra annet kommunalområde. Prosjektkontoret ble i 

2021 opprettet som egen avdeling, men er fra årsskiftet 2021/2022 lagt i stab hos 

virksomhetsleder Bygg- og eiendom. Dette som følge av vakant stilling som avdelingsleder, det 

har vært vanskelig å få inn ønsket kompetanse. Endringen som nå forsøkes ut, kan bidra til å 

sikre bedre løsninger mot senere drift. Ordningen vil evalueres før sommeren 2022.  

Vesentlige premisser for bruk av bevilgninger  

Antall årsverk 

Virksomheten Bygg- og eiendom hadde i underkant av 60 årsverk. Avdelingen Kommunalteknikk 

har om lag 30 årsverk. I de øvrige avdelingene innenfor Areal og miljø, samt kommunalsjefens 

stab, er det totalt om lag 27 årsverk. 

Vakanse i enkelt nøkkelstillinger, og gap mellom oppgaver og tilgjengelige personalressurser 

innenfor enkelte områder har ført til forsinket framdrift på større prosesser/prosjekter (se også 

kommentarer nedenfor).  

Måloppnåelse tjenesteproduksjon 

Tjenesteproduksjonen innenfor kommunalområdet er sammensatt. Vi har ansvar for drift og 

vedlikehold av alle formålsbygg og kommunale boliger med tilhørende arealer. Videre er 

tettstedsutvikling, samt tilrettelegging for utvikling av bolig- og næringsområder en vesentlig 

oppgave. Vi skal også drifte eksisterende infrastruktur (vann, avløp og veg) og bygge ut ny 

infrastruktur i takt med behovene som oppstår.   Næringsutvikling og oppgaver innen 

landbruksforvaltning er også sentralt i porteføljen. Vedtak i henhold til ulike lovverk utgjør også en 

betydelig del av tjenesteproduksjonen.  

Gjennom 2021 har det vært en positiv utvikling mht. kompetanse og fagledelse 

(avdelingsledelse). Vi har lykkes å få tilsatt nye medarbeidere. Andre avdelinger har erfart at det 

er vakante stillinger til tross for aktivt rekrutteringsarbeid gjennom store deler av året. I den 
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forbindelse rapporteres det også om slitasje/belastning på gjenværende personale. Det har 

påløpt ekstra oppgaver i forbindelse med pågående pandemi innenfor flere ansvarsområder.  

Vi har blant annet hatt vesentlige utskiftninger på kommunens prosjektkontor, hvor stillingen som 

avdelingsleder står vakant ved årsskiftet. Dette har fått konsekvenser for framdriften i drifts- og 

investeringsprosjekter, og enkelte andre prosesser. Vi har også innen kommunalteknikk, hatt for 

liten kapasitet til å levere på den omfattende porteføljen innen samferdsel og vann- og 

avløpsprosjekter.  

En stilling som det viser seg å være særdeles vanskelig å rekruttere innen Drift og vedlikehold er 

rørlegger. Her klarer vi ikke å konkurrere opp mot det private. 

Vannforsyning og slambehandling: Arbeidet med langsiktig løsning for fremtidig vannforsyning for 

kommunen startet opp i 2020. Det har vært en god dialog med Årnes vannverk om alternative 

løsninger for framtidig vannforsyning i samsvar med Kommunestyrets vedtak i september (sak 

91/20). Arbeidet med fremtidig slambehandling er under arbeid, politisk sak om dette ble fremmet 

for behandling høsten 2021, men ble vedtatt midlertidig utsatt. 

Bredbånd: Arbeidet med bredbånd fortsetter.  Alle som har bestilt har fått bredbånd via fiber i de 

områdene som inngår i kommunens dialog med Telenor. Arbeidet med mobilmaster har vært 

utfordrende grunnet vanskeligheter med plassering av disse. Dette arbeidet er i sluttfasen ved 

årsskiftet 2021/22, slik at dette vil være på plass i løpet av vår/sommer 2022. Det har vært store 

utfordringer med Viken fylkeskommunes gjennomføring av prosjektene (ref. investeringsmidler for 

2019 og 2020). Det ble kontrahert entreprenør høsten 2021. Ifølge fremdriftsplan skal områdene 

som inngår i denne kontrakten være ferdigstilt sommer/høst 2022.   

Planarbeid: Kommunal planstrategi 2020- 2023 ble vedtatt høsten 2020. FNs bærekrafts mål 

ligger til grunn for det videre arbeid med planverket. Arbeidet med rullering av kommuneplanen 

har pågått gjennom 2021. Planprogram for arbeidet ble vedtatt av Kommunestyret den 2.11.21. 

Reguleringsplanarbeid for skole på Opaker er noe utsatt. Det er gjort en vurdering av alternative 

tomter i samsvar med vedtak jf. vedtak i Formannskapet 10.3.2020 (sak 17/20). Valg av tomt er 

tema i kommuneplanprosessen. 

Områdereguleringsplaner for Auli skole og Runni og detaljregulering for Esval ble vedtatt i 2021. 

Planavdelingen har videre brukt mye ressurser i arbeidet med kommunedelplan for E 16 og 

reguleringsplan for nytt krysningsspor ved Bodding. 

Digitalisering herunder nytt sak- og arkivsystem: Innføring av nytt sak og arkivsystem ACOS og 

TQM har krevd vesentlige ressurser i alle avdelinger. Det må arbeides videre for å kunne ta ut 

gevinster av arbeidet. 

Byggesak: Saksbehandlingstiden for byggesaker har ligget noenlunde innen fristen. Også i 2021 

har vi benyttet ekstrahjelp i saksbehandlingen. På grunn av overgang til nytt 

saksbehandlingssystem i 2020, har det vært noe krevende å få ut riktige statistikker. Byggesak 

har fått ny avdelingsleder desember 2021, men fremdeles er bemanningen svært lav.  

Geodata og eiendomsskatt: Avdelingen er ny fra 2021 og består av det som tidligere var 

faggruppene geodata og oppmåling, samt eiendomsskatt. I 2021 ble det ansatt fagleder på 

geodata og oppmåling. Denne stillingen ble endret til avdelingsleder da avdelingen Geodata og 

eiendomsskatt ble etablert høsten 2021. En av de ansatte på avdelingen gikk over i AFP, så 

bemanningsmessig er avdelingen uendret. 

Det har vært stor arbeidsmengde på alle fagmiljøene. Geodata har hatt pågang på situasjonskart, 

meglepakker og matrikkelføring. Oppmålingsforretninger er i all hovedsak utført innen frist. Med 

endringen på bemanningen er det kommet til ressurser innen landmåling slik at fagområdet er 

bedre rustet til å ta unna toppene i saksmengden. 
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Retaksering eiendomsskatt: Det er gjennomført retaksering av alle skatteobjekter i 2021, det har i 

tillegg vært vesentlig oppgaver knyttet til Sakkyndig nemnds arbeid med revisjon av dokumentet 

Rammer og retningslinjer for eiendomsskatt. Dette har kommet i tillegg til de daglige oppgavene 

som ligger til eiendomsskattekontoret. Samlet sett har avdelingen hatt meget stor arbeidsmengde 

i forhold til bemanning, det har vært særskilt krevende ettersom dette er nytt fagfelt for de som 

har jobbet med dette. Det vises til at ansvaret ble overført til kommunalområdet fra årsskiftet. 

Landbruk: Saksbehandling innen statlige tilskuddsordninger har høy prioritet og 

saksbehandlingstider er overholdt. Høy avvirking innen skogbruket har ført til vesentlig høyere 

arbeidsmengde, og en skogkonsulent har vært engasjert i 100 % stilling siden juni. Fagansvarlig 

skog og utmark har i samme periode vært frikjøpt med 60 % som prosjektleder. Innen 

lovforvaltning og nydyrkingssaker har det vært stor saksmengde. Komplekse saker og periodevis 

lav bemanning har ført til forlenget saksbehandlingstid. To stillinger har vært i korte perioder vært 

vakante og ble besatt fra hhv. mai og oktober.  

Avdelingen har i 2021 hatt flere prosjekter pågående: Drogga har vært under ekstra oppfølging 

med støtte fra “Klima og miljøprogrammet”, Konflikdempende tiltak ulv 2020/2021 med “tilskudd til 

kommuner med ulverevir” og JOB :U – Jobb for ungdom i samarbeid med Skogselskapet.  

Prosjektet knyttet til konfliktdempende tiltak ulv har sørget for styrking av viltfondet, og muliggjort 

tiltak mot villsvin, pilotprosjekt for berging av rådyrkillinger under slått (overflyvning av jorde med 

drone før slått), samt dekking av underskudd knyttet til ettersøk. 

Nærmere om Covid-19 – tjenester og kontinuitetsplanlegging   

2021 har naturlig nok vært preget av pågående pandemi. Medarbeiderne har utvist stor 

omstillingsevne og har forholdt seg til stadig skiftende “trafikklys”.  Selv med et stort smittetrykk i 

samfunnet har kommunalområdet levert tjenestene. Kontinuitetsplanlegging har vært et viktig, det 

har ikke på noe tidspunkt vært fare for kritiske samfunnsoppgaver. Kommunalområdet har også i 

2021 ytet bistand til å få på plass ekstraordinære tiltak knyttet til pandemien, som eksempelvis 

nedrigging av teststasjon i Nes-hallen og opprettelse av ny teststasjon på Oppaker. 

Vedlikeholdsprosjekter og ekstraordinære statlige tilskudd (covid-19) 

Alle planlagte større vedlikeholdsprosjekter innenfor bevilget ramme er gjennomført for 

formålsbygg, kirker og kommunale boliger. Av større arbeider som er utført kan nevnes utvendig 

maling av Auli barnehage, omsorgsboliger på Søstersletta 1, 2 og 3, omsorgsboliger på 

Beitevegen og omsorgsboliger på Sandvegen. Videre er det skiftet tak på kommunale boliger i 

Orresvingen og skiftet vinduer og montert solavskjerming på Framtun skole. Garderobene på 

Runnihallen er rehabilitert, gulvet i storsalen på Nes kulturhus er slipt og lakkert, det er skiftet 

gulvbelegg ved Årnes skole samt at det er malt innvendig ved Østgård, Runni og Årnes gml. 

skole. I tillegg er det gjort omfattende vedlikeholdsarbeider på Udenes kirke.  

Når det gjelder ekstraordinære vedlikeholdsprosjekter som følge av tildeling av statlige 

vedlikeholdsmidler i 2020 (covid-19 midler) er disse prosjektene fullført i 2021. Til sammen er det 

i 2020 og 2021 utført ekstraordinært vedlikehold på til sammen 10,9 mill. kr. Midlene har medført 

at vi bl.a. har kunnet satt i stand utearealet og skiftet hovedtavla på Lillerommen, skiftet taket på 

Leirvegen 4, skiftet vinduer og montert solavskjerming på Runnivegen 19, i tillegg til en rekke 

andre mindre prosjekter. 

Ekstraordinære statlige tilskuddsmidler næringsfond (covid-19)  

Kommunen har mottatt ekstraordinære statlige midler til næringsfond som skal bidra til å motvirke 

effekt av Covid-19 på næringslivet. Krisefondsmidler er utlyst, saksbehandlet og utbetalt 

(krisepakke 2-4) i 2021. Det er utbetalt totalt nærmere 10 mill. kr til næringslivet i Nes.  
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Kommunale næringsfond 

Kommunestyret vedtok vedtekter for næringsfond og kraftfond i kommunestyrets møte 16.3.2021 

(sak 21/22). Det ble utlyst midler med søknadsfrist for næringsfondet (konsesjonskraftinntekter) 

den 1.10.21. Fordelingen ble vedtatt i Utvalg for teknikk, næring og kultur i mars 2022. Det ble 

ikke utbetalt midler i 2021.  

Gründere 

Rekrutering av gründere til Nes Gründersenter har vært positiv. Det er inngått 8 avtaler om fast 

plass ved senteret i 2021, hvor to er avviklet. Flere nye gründere er i ferd med å starte. 

Samarbeidet med Årnes næringssenter vedr oppfølging av gründere foreslås utvidet. Det 

fremmes egen sak om dette. 

Status for andre saker med særskilt politisk interesse (vedtak/ bevilgninger) 

Energiforbruk: Foreløpige tall viser at kommunens formålsbygg har hatt en energiøkning på 8,5 % 

i 2021, sammenlignet med 2020, korrigert for sted og temperatur. Korrigerer vi dette forbrukstallet 

for økt areal, utgjør økningen kun på 1,7 %. Det vises til egen sak som vil fremmes våren 2022. 

Startlån: Husbankens retningslinjer følges ved tildeling av startlån. Gode oppvekstsvilkår for 

barnefamilier er særlig prioritert, og 73 % av den totale utlånsrammen i 2021 på 75 mill. kr. er 

tildelt husstander med barn. I løpet av året fikk 4 leietakere i kommunal bolig innvilget lån til kjøp 

av egen bolig.  

Salg av eiendom: Kommunens eiendom på Svarverud ble solgt i 2021 for 16 mill. kr. med 

overtagelse 1.4.2022. Kommunens eiendom på Runnivegen 15 samt del av Runnivegen 19 

planlegges lagt ut for salg i april 2022. 

Internkontroll og statlige tilsyn 

Prosedyrer og risikovurderinger 

Arbeidet med prosedyrer pågår. Avviksmodulen er tatt i bruk, men foreløpig har vi ikke kommet 

så langt at det er grunnlag for å rapportere på dette i årsrapporten. Det gjenstår fortsatt mye 

arbeid innenfor deler av kommunalområdet, og vurdering av hvor det er risiko for uønskede 

hendelser må vektlegges i arbeidet med utarbeidelse av prosedyrer.  

Forvaltningsrevisjoner og tilsyn  

Tilsyn fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Tema Type Tidsrom Resultat 

Forvaltningskontroll av 
landbruksforvaltningen 

innen tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket, 
produksjonstilskudd og 
avløsertilskudd i jordbruket, 
regionalt miljøtilskudd i 
jordbruket, tilskudd til 
drenering.  

Herunder kontroll av habilitet, 
delegering, rutiner, 
dokumentasjon og 
kompetanse (hjemmel i 
økonomireglementet i staten)  

Forvaltningskontroll 
med digitale møter 
og dokumenttilsyn 

 

26.08.2021 Det generelle inntrykket er at 
landbrukskontoret i Nes jobber målrettet 
og grundig og har gode rutiner, maler 
og systemer som bidrar til effektiv og 
korrekt saksbehandling og god 
dokumentasjon.   
Det ble funnet 3 avvik og gitt 3 
merknader. 

Avvik:  
1. RMP: Kravet om kontroll av minst 5 
% av søknadene er ikke oppfylt (avvik 
på 0,05 %) 
2. NMSK: Manglende dokumentasjon 
på kontroll av tiltak 
3. Risikobasert kontrollplan for 
skogordningene mangler 

Oppfølging: 
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Avvikene er lukket, og kontrollen er 
avsluttet. 

 

Forvaltningsrevisjon fra Romerike Revisjon IKS 

Tema Type Tidsrom Resultat 

Trygt drikkevann 

I bestillingsdialogen mellom 

revisjonen og kontrollutvalget 

har det kommet fram at 

kontrollutvalget ønsker å få 

undersøkt vannkvaliteten til 

innbyggerne i hele 

kommunen, ikke kun de som 

får vann fra Nes kommunale 

vannverk.  

Forvaltningskontroll Juni 2021-
januar 2022 

Funn etter rapport pr mars 2022: 

1. Kommunen mottar ikke årsrapporter, 
tilsynsrapporter og innmeldte avvik fra 
vannverkene, dermed har kommunen 
mindre mulighet til å føre tilsyn med om 
innbyggerne får trygt drikkevann. 

2. Kommunen har informasjon til 
innbyggerne om drikkevann på 
nettsiden, men denne informasjonen er 
ikke oppdatert, og mangler informasjon 
om Blaker vannverk. 

3. Drikkevannet er i all hovedsak 
innenfor grenseverdiene i 
drikkevannsforskriften, men Nes 
kommunale vannverk bør skrive 
avviksmeldinger for alle avvik fra 
grenseverdiene og oppgi korrigerende 
tiltak for hvert avvik som kan skje igjen. 

 

Oppfølging: 

Vi vil vurdere sin praksis på de området 

hvor det foreligger merknader. 

Prosedyrer vil bli oppdatert/revidert for å 

imøtekomme krav fra tilsynet. 

 

Økonomi 

Drift 

Virksomhet  Regnskap 
2021 

Regulert 
budsjett 2021 

Avvik 
Regnskap 

2020 (tall i 1000 kr) 

Samfunn og miljø stab 18 262 20 101 1 839 4 751 

Samferdsel m.m drift 16 353 17 661 1 308 11 816 

Planavd. og Geodata drift 7 369 8 608 1 239 4 786 

Landbruk og Naturforvaltning 4 357 4 508 151 4 222 

Bygg- og eiendom 71 404 73 837 2 433 63 937 

  117 744 124 715 6 971 89 513 

Selvkost - Kommunalteknikk -23 162 -15 666 7 496 -19 046 

Selvkost - Byggesak og Oppmåling -1 449 1 107 2 556 1 108 

Samfunn og miljø 93 133 110 156 17 023 71 575 

 

Korona/Covid-19  

• Belastet prosjekt 12010000 per 31.12.21: Merkostnader drift 820 312 kr. 

• Merkostnadene/mindreinntekten er dekket innenfor rammen. Det er også merutgifter for 

Kommunalteknikk ca. 0.7 mill. kr. 
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Bygg og eiendom hadde et mindreforbruk på 2,4 mill. kr i 2021, av disse midlene er drøyt 

850.000,- kr. avsatt på fond (tildelt tilskuddsmidler til etablering, hvor utbetaling skjer ved 

boligkjøp).  Årsak til resultatet for øvrig er knyttet til følgende forhold:  

• Vakanse og mindreforbruk lønn på til sammen nær 2,7 mill. kr. 

• Utleie av kommunale boliger samt mottak av masser ved Kjølstad grustak ga Nes kommune 

merinntekter på nær 2,8 mill. kr i 2021.  

• Merutgifter til strøm/fjernvarme på 3,8 mill. kr.  

Samfunn og miljø stab har et mindreforbruk på 1,8 mill. kr som følge av utsatt arbeid 

planarbeid. Dette gjelder reguleringsplan for Opaker skole, hvor tomt først må avklares i 

kommuneplanprosessen. Videre har arbeidet med mulighetsstudie for grusbanen og 

bredbåndstrategi startet opp i 2021, en betydelig del av arbeidet vil gjøres i 2022. 

Plan og Geodata Geodata har hatt et lite mindreforbruk av lønnsmidler, samt noe større 

inntjening fra salg av varer og tjenester enn budsjettert (0,2 mill. kr). Totalt ga dette et 

mindreforbruk på 1,2 mill. Kr. Det har også vært et generelt lavt forbruk blant annet brukt lite 

midler til konsulent.  

Landbruk og naturforvaltning Landbruk har hatt et mindreforbruk på 0,15 mill. kr som følge av 

vakante stillinger og redusert aktivitet i perioder av 2021.  

Selvkost - Byggesak og Oppmåling Oppmåling har et mindreforbruk på 0,7 mill. kr i 2021. 

Hovedforklaringen er en merinntekt i forhold til budsjett, som følge av flere store fradelingsaker. 

Overskuddet settes av på fond. Sakstypene med utsatt oppmålingsforretning genererer arbeid ett 

eller to år etter at eiendommene er etablert.   

Byggesak har hatt noe høyere lønnskostnader enn budsjettert, men vi har fått inn mer 

gebyrinntekter. Byggesak gikk med overskudd. For Byggesak økt fondet fra kr 286.734,- ved 

årets begynnelse, til kr 572.823,- ved årets slutt. 

Kommunalteknikk 

Samferdsel har et mindreforbruk på drøyt 0,5 mill. kr i forhold til budsjett. Dette er en følge av en 

mild og nedbørsfattig vinter og mindreforbruk på lønn (sykemelding). Mindreforbruket dekker over 

merkostnader i forbindelse med geologiske undersøkelser ved opparbeidelse av parkeringsplass 

på Lillerommen.  

Av andre viktige forhold vedr drift og budsjett nevnes: 

• Utøkning av driftsområder på Vormsundhallen og i forbindelse med Covid -teststasjon 

• Overtagelse av kommunal veg: Totalt 1,9 km. Gang- og sykkelveg: 360 m. 

Grønt hadde et merforbruk på 0.3 mill. kr. Dette skyldes innleie av sommerhjelp og høyere 

driftsutgifter.  

Selvkost:  

Avløp hadde et mindreforbruk på nær 0.3 mill. kr. Det er brukt vesentlige ressurser i 2021 på 

oppgradering av pumpestasjoner, dette arbeidet videreføres inn i 2022. Det var samtidig 

betydelige inntekter på tilknytningsavgifter og avgifter. Ved årets slutt er størrelsen på fondet på 

2.4 mill. Kr (pr 31.12.20 var fondet på 1,4 mill. kr).  

Septikk Tømming hadde et mindreforbruk på 0.76 mill. kr. Pr. 31.12 utgjør fondet -0.02 mill. kr 

(«framførbart underskudd», mot -0.087 mill. kr. ved begynnelsen av året).  Spredt 

avløp/forvaltning hadde et mindreforbruk på kr 0,016 mill. kr, som avsettes fond. Per 31.12 er 

fondet på 2.8 mill. kr (pr. 01.01.2021 var fondet på 2.75 mill. kr.).  

Vann hadde et mindreforbruk på nær 1.8 mill.kr. Dette skyldes større inntekter på gebyrer og 

tilknytningsavgifter, i tillegg til mindre bruk av entreprenører ved lekkasjer. Dette avsettes til fond.  

Ved årets slutt er fondet på nær kr 3.1 mill.kr. (mot 1.5 mill.kr. ved årets begynnelse). 
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Investeringer  
 

Prosjekt Regnskap 
2021 

Vedtatt 
budsjett 

2021 

Regulert 
budsjett 

2021 

Regnskap 
2020 (tall i 1000 kr) 

Kommunale veier 18 546 17 000 21 974 15 407 

Kommunale veier - Rånåsfoss 997 1 000 1 000 0 

Trafikksikkerhetstiltak myke trafikanter 1 489 8 000 8 000 507 

Universell utforming kommunale bygg 2 935 2 400 2 400 3 102 

Kjøp av utleieboliger 0 0 0 2 665 

Utbedring og sanering av avløpsnett 35 273 27 350 27 350 13 847 

Utbedring og sanering av avløpsnett - 
Rånåsfoss 

7 536 2 300 2 300 0 

Utbedring og sanering av 
vannforsyningsnett 

2 099 18 900 18 900 28 623 

Utbedring og sanering av 
vannforsyningsnett - Rånåsfoss 

3 800 9 000 9 000 0 

Bredbånd  282 4 500 6 300 4 573 

Ny damkrone Ellingssjøen 1 636 0 1 092 3 611 

Innløsning av boliger - Herbergåsen 
næringsområde 

0 0 0 6 413 

Utbedring avløp Esval gård 0 0 0 218 

Neskollen skole 0 0 0 916 

Nes Rådhus - oppgradering teknisk 
infrastruktur 

0 0 0 1 029 

Nes Rådhus - Nes brannstasjon 937 1 000 1 000 715 

Vaskeri - ny lastebil 402 770 770 0 

VUS - innkjøp av utstyr renhold - robot 499 450 450 0 

Ombygging av utleieboliger 1 145 1 200 1 200 1 603 

Kjøp av eiendom Eidsvollvegen 488 0 0 0 8 025 

Utstyr areal og miljø - klippeaggregat 
Unimog 

0 0 0 603 

Utstyr areal og miljø - nye klippere 0 0 0 231 

Utstyr areal og miljø - maskininvestering 
traktor 

1 754 1 800 1 800 500 

Utstyr areal og miljø - driftsbil 0 0 0 395 

Utstyr areal og miljø - Kraftknuser 
fjernstyrt 

500 500 500 0 

Utstyr areal og miljø - Styresystem 
robotgressklippere 

192 200 200 0 

Salg Runnivegen 38 0 0 0 

Oppfølging av kommunedelplan for klima, 
energi og miljø 

1 962 2 000 2 000 2 018 

Samfunn og miljø inkl. selvkost 82 023 98 370 106 236 95 001 
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Investeringer kommunale veger og maskinkjøp (veg/grønt) 

Rammen for kommunale veger var vedtatt til 17 mill. kr, i tillegg ble nær 5 mill. kr overført fra 

2020. Totalt forbruk investeringer beløper seg til drøyt 18.5 mill. kr. Av dette utgjør Husmo bru 2,6 

mill. kr. Arbeidet på Husmo bru ble ferdigstilt i mars 2021. Totalt 23 av 37 tiltak på 

investeringslisten er ferdigstilt.  

Utbetaling til Lillestrøm kommune for verdien av veginfrastruktur på Rånåsfoss er på om lag 1 

mill. kr. (som budsjettert).  Videre er alle maskininnkjøp for samferdsel og grønt er utført innenfor 

budsjett. 

Trafikksikkerhetstiltak myke trafikanter 

Total ramme for trafikksikkerhet var på 8 mill. kr, kun 1,5 mill. kr er fakturert 2021. Gang- og 

sykkelvegen langs Bråtenvegen er oppgradert til 10 tonns akseltrykk.  Skiltplaner for Tomteråsen 

og Fjellfoten er gjennomført. Skiltplan for Auli er delvis gjennomført, her har det vært utfordringer 

med stålleveranser til produksjon av skilt. Nytt veilys langs Svensrudvegen er etablert og 

ferdigstilt. Totalt forbruk utgjør nær 1,5 mill. kr. 

Mange arbeidsoppgaver og økende andel gravemeldinger har vært utfordrende for samferdsel. 

Dette har resulter i færre gjennomførte prosjekter innenfor trafikksikkerhetstiltak i 2021. 

Ansettelse av ny vegingeniør, som avklart gjennom budsjettvedtaket i desember 2021, vil gi oss 

mer robusthet til å utføre pålagte oppgaver på en bedre måte. 

Universell utforming kommunale bygg 

Heis ved henholdsvis Nes sykehjem og i Nes-hallen er skiftet ut i 2021. Tiltaket fikk en 

merkostnad på drøyt 0,5 mill. kr.  

Utbedring og sanering av avløpsnettet  

Total ramme: 27.350. mill. kr. Totalt forbruk er på 28.365 mill. kr., dette er et merforbruk på drøyt 

1 mill.kr. Arbeidet har vært samkjørt med vannprosjekter. Brårud OV (overvann) og Skogbygda 

OV er gjennomført. Skogbygda OV ble dyrere enn prosjekter grunnet utfordrende grunnforhold. 

Arbeidet med utskifting av kommunale ledninger ved Årnes-kvartalet er gjennomført. 

Prosjektering overføringsledning Rånåsfoss - Fjellfoten Renseanlegg har startet opp. Kommunen 

hadde også større kostnader enn budsjettert på prosjekt Skogrand OV grunnet dårlige 

grunnforhold.  Prosjektering ny avløpsledning fra Rånåsfoss til Fjellfoten renseanlegg er også 

med på å utøke merforbruket. Feil i oppsett på kompensasjon for ledningsnett fra Lillestrøm 

kommune (forveksling mellom vann og avløp) på oppgjør for avløpsnett på Rånåsfoss medførte 

en ekstrakostnad.  

Utbedring/sanering av vannforsyningsnett 

Det er et stort mindreforbruk innenfor investeringer på vann. Total ramme: 18.9 mill.kr. Totalt er 

forbruket på 7.4 mill., dvs. ubrukt investeringsramme på nær 11.5 mill. kr.  

Flere store prosjekter på avløp bidro til lavere aktivitet på vannprosjekter. Ny vannledning 

Finstadteiet - Låvegg ble ikke startet opp (budsjettert til 13.7 mill. kr). Denne er også avhengig av 

arbeidet med fremtidig vannforsyning.  

Feil i oppsett på kompensasjon for ledningsnett fra Lillestrøm kommune i forbindelse med 

overtakelse av vannledninger på Rånåsfoss resulterte i ubrukte lånemidler på 5.2 mill. kr. Totalt 

mindreforbruk investeringsmidler vannforsyning: 16.7 mill. kr. 

Nes Rådhus - Nes brannstasjon  

Prosjektering av midlertidige tiltak mot HMS-avvik Nes brannstasjon er gjennomført i 2021. 

Kommunestyret vedtok 22.6.2021 (sak 21/79) forutsatte at det forelå godkjenning av tiltakene fra 

Arbeidstilsynet før oppstart. Utvidelse av portene ved brannstasjonen ble gjennomført på 



Årsberetning 2021 Nes kommune 
 
 
 

 
 

78 

sensommeren. Denne kostanden ble dekket innenfor årets bevilgning. Totalt forbruk i 2021 på 

937 000,- kr. 

I ekstraordinært møte i Representantskapet i Øvre Romerike Brann og Redning (ØRBR) i 

desember, ble det vedtatt kasernering ved Nes brannstasjon. Vedtaket endrer premissene i 

prosjektet og medfører at det må etableres innkvartering for brannmannskapene ved 

gjennomføring av tiltak i 2022.  

Vaskeri - ny lastebil 

Lastebil er innkjøpt og tatt i bruk. Det ble foretatt innkjøp av brukt bil (ved konkurranse fikk vi 

ingen tilbud på nybil). Mindreforbruk kr 368 000,-.  

Vormsund ungdomsskole - innkjøp av utstyr renhold – robot 

Robot ble anskaffet i forkant av at Vormsundhallen ble tatt i bruk. Innkomne tilbud oversteg 

bevilgningen med kr 49 000,-.  

Bredbånd  

Arbeidet med bredbånd fortsetter.  Alle som har bestilt har fått bredbånd via fiber i de områdene 

som inngår i kommunens dialog med Telenor. Arbeidet med mobilmaster har vært utfordrende 

grunnet vanskeligheter med plassering av disse. Dette arbeidet er i sluttfasen nå, slik at dette vil 

være på plass i løpet av vår/sommer 2022. Det har vært store utfordringer med Viken 

fylkeskommunes gjennomføring av prosjektene (ref. investeringsmidler for 2019 og 2020). Det ble 

kontrahert entreprenør høsten 2021. Ifølge fremdriftsplan skal områdene som inngår i denne 

kontrakten være ferdigstilt sommer/høst 2022. Arbeidet med å kontrahere entreprenør for midler 

mottatt i 2021 er i prosess av Viken FK.  

Total ramme for bredbåndsutbygging 2018: 1.8 mill. kr. Forbruk 0.3 mill. kr. Restbeløp 1.5 mill. kr. 

Siste utbetaling til entreprenør gjøres ikke før prosjektet er ferdigstilt, trolig sommer 2022. 

Total ramme for bredbåndsutbygging 2019 og 2020: 4.5 mill. kr. 10% av kontraktsum skal 

utbetales ved oppstart av utbygging. Ikke startet selve utbyggingen enda. Kun salgsprosess så 

langt. 

Restmidler for utbygging 2018 og 2019/2020 overføres til 2022. Totalt 6 mill. kr. 

 

Damkrone Ellingsjøen 

Prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på drøyt 0,5 mill. kr.  

  

Ombygging av utleieboliger   

Utvendige boder ved Bjørnebærvegen er ferdigstilt. Kostnad for etableringen ble 1 145 000 kr.   

 
Oppfølging av kommunedelplan for klima, energi og miljø     
Det ble montert ny automatikk for varme- og ventilasjonsanlegg på Nes kulturhus med 
effektbegrensende funksjoner slik at vi kan få bedre kontroll på anleggene og redusere 
energiforbruket, samtidig som vi kan redusere de høyeste effekt-toppene og da redusere 
energikostnadene ytterligere.  Varmegjenvinnerne i seks av ventilasjonsaggregatene til Nes 
sykehjem ble oppgradert fra varmerørsvekslere til roterende varmegjenvinnere for å øke 
gjenvinningsgraden fra ca. 30 % til 80 %. Nedbetalingstid på dette tiltaket ligger an til å bli på ca. 
3 år. Med resterende investeringsbeløp ble belysningen i fellesområder i 1. etg. på Nes sykehjem 
påstartet erstattet med LED-armaturer. De tre delprosjektene har henholdsvis kostet 600 000,-,    
1 000 000 og 400 000 kr.   
 
Startlån  
Ramme for startlån var 75 mill. kr. i 2021. Det ble utbetalt 52 mill. kr., resterende av rammen er 
bundet opp i forhåndsgodkjenning av startlån gjennom finansieringsbevis. 73 % av midlene er 
tildelt barnefamilier, i henhold til Husbankens føringer til prioriteringer innenfor låneordningen 
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Administrasjon og styring 

Fakta 

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom administrasjonen og det politiske nivået, og er 
ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. 

Foruten kommunedirektøren, består kommunens overordnede ledergruppe av fire 
kommunalsjefer, kommuneoverlege, kommunikasjonssjef, økonomisjef, HR-sjef og 
avdelingsleder Fellestjenester. Kommuneoverlege, kommunikasjonssjef, økonomisjef, HR-sjef og 
avdelingsleder Fellestjenester er organisatorisk knyttet til kommunalområde administrasjon og 
styring som ledes av kommunedirektør.  

Administrasjon og styring har gjennom de siste årene vært gjennom 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 (inkluderer 
blant annet arbeid med overordnede prosedyrer, oppgave- og ansvarfordeling mellom stab og 
linje, rolleforståelse og 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 ”nav” i 
kommunen. 

Fra 1. januar 2020 har kommunalområdet bestått av tre avdelinger: HR, Økonomi og 
Fellestjenester. Avdelingene skal sammen med kommunedirektør og assisterende 
kommunedirektør sørge for samordning og samhandling på tvers i hele organisasjonen. Vi skal 
ikke bare være pådrivere for endrings- og utviklingsarbeidet internt i staben, men også ut mot 
hele organisasjonen.  

HR ivaretar kommunens sentrale HR- og personalfunksjoner. Hovedverneombud, 
hovedtillitsvalgte og lærlingene avlønnes på dette området.  

Økonomiavdelingen ledes av økonomisjefen og består av tre fagområder: lønn, regnskap og 
økonomi/budsjett/rapportering (Controllere). Den sentrale innkjøpsfunksjonen ligger også til dette 
siste fagområdet. Hvert fagområde har en fagansvarlig som koordinerer oppgavene innenfor eget 
fagområde. Fra og med 1. januar 2021 ble eiendomsskattekontoret flyttet fra økonomiavdelingen 
til kommunalområde Samfunn og miljø. 

Fellestjenester består blant annet av funksjonene digitalisering/IKT, servicetorg, 
dokumentsenter, eierstyring og politisk sekretariat. I tillegg er folkehelse- og 
beredskapskoordinator, kvalitetssjef, og juridisk rådgiver plassert her. Avdelingen utfører også 
sentrale forvaltnings- og saksbehandleroppgaver. 

Alle avdelingene ivaretar analyse-/statistikk-, utviklings- og utredningsoppgaver i tillegg til enkelte 
forvaltnings- og saksbehandleroppgaver. 

Vesentlige premisser for bruk av bevilgninger 2021 

• Antallet årsverk er styrende for budsjettet til kommunalområdet administrasjon og styring: 

 

2020 2021 Kommentar 
 

Antall årsverk:    

Kommunedir. stab 2 3 Endring skyldes teknisk korrigering 

Økonomiavdelingen 13 12 Endring skyldes teknisk korrigering 

Fellestjenester 15 15  

HR-avdelingen inkl. 
tillitsvalgte/verneomb. 

12  12 
HR-avdelingen har 6 fast ansatte. 5 
hovedtillitsvalgte og 1 hovedverneombud 
lønnes helt eller delvis fra HR avdelingen 

Antall lærlinger 22 22  
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• Fellespostene – 18500 IKS: Budsjettet som legges her er basert på det enkelte selskapets 
vedtatte budsjett. Avvik på disse postene vil da i hovedsak skyldes forhold i selskapet, endret 
tjenesteproduksjon og/eller feil/mangler i kommunens budsjettering. For 2021 er det et samlet 
avvik på dette ansvaret på 0,5 mill. kr. Innenfor denne summen skjuler det seg imidlertid to 
vesentlige avvik. Budsjettet for DGI økte med 12 mill. kr sommeren 2021 (revidert budsjett 
styrebehandlet 18/6-21), hvorav Nes kommunes andel av dette utgjorde 3,58 mill. kr. En 
dobbeltbudsjettering (i Nes kommune) av utgifter i ØRB på 3,76 mill. kr til feiing dekker i sin 
helhet opp for denne merutgiften. Her ble utgiften budsjettert på fellesposter samtidig som 
den skal ligge innenfor selvkostområdet. Sistnevnte er korrekt.  

Måloppnåelse tjenesteproduksjon 

• De to siste årene har stått i omstillingens tegn for vårt kommunalområde. Målet har vært, og 
er fortsatt, å øke samhandling og koordinering på tvers av kommunalområdet. Videre skal 
samhandlingen med kommunens øvrige tjenester og virksomheter styrkes.  

• Gjennom fokus på kvalitetsledelse (arbeid med rutiner, oppgavefordeling stab/linje, 
rolleforståelse, medarbeiderskap) og bevisst rekruttering er det et mål at organisasjonen skal 
bli mindre sårbar og mer effektiv. Det er helt sentralt å kunne tilpasse kapasitet og oppgaver i 
administrasjonen kontra ansvar og oppgaver i linjen. På grunn av pandemien har dette 
arbeidet tatt noe lenger tid en ønsket. Arbeidet vil derfor fortsette inn i 2022.  

• I 2021 fratrådte kommunalsjefen for Administrasjon og styring, og det er vedtatt at stillingen 
ikke skulle videreføres. Stabslederne er nå direkte underlagt kommunedirektøren. For å 
avhjelpe arbeidsbelastning på kommunedirektøren ble det internt lyst ut en stilling som 
assisterende kommunedirektør.  

• Kommunen har deltatt i flere ulike digitaliseringsprosjekt i samarbeid med DGI og de øvrige 
kommunene på Romerike. I 2021 har det vært brukt mye tid og ressurser på å hente ut 
gevinster ved å ta i bruk de nye systemene på best mulig måte. Det er vedtatt at M365 skal 
tas i bruk for alle ansatte.   

• Pandemien har bragt med seg nye måter å jobbe på, og gitt de fleste av oss en bratt digital 
læringskurve. Det er viktig å evaluere dette arbeidet i ettertid slik at vi kan ta med oss de 
positive erfaringene videre i arbeidshverdagen vår. 

• Vi er godt i gang med jevnlig lederopplæring. Lederopplæringen tar for seg ulike temaer 
innenfor begrepet styring, som for eksempel lov og avtaleverk, prosedyrer og retningslinjer. 
Pandemien har medført at vi måtte tenke nytt. I stedet for kurs og opplæring i fysisk form, har 
opplæringsøktene på 1-2 timer hver blitt gjennomført digitalt. Opplæringen er obligatorisk for 
alle kommunens ledere. Fordelene med denne måten å drive opplæring på er at vi når 
mange. Opplæringsøktene har hatt svært god deltakelse, og vi har fått positive 
tilbakemeldinger. 

• Parallelt med lederopplæring er vi i gang med utvikling av et lederutviklingsprogram. 
Programmet skal fokusere på den direkte mellommenneskelige samhandlingen mellom leder 
og ansatte, og har som mål å utvikle lederskapet til den enkelte leder. Programmet skal også 
skape en lik forståelse for ledelse og hva godt lederskap innebærer for ledere i Nes 
kommune.  

Viktige hendelser 

• Dokumentmodulen i kommunens kvalitetssystem TQM ble for alvor tatt i bruk av hele 
kommunen. Mot slutten av året har vi også begynt å bruke hendelsesmodulen aktivt. 

• Fra 1. januar 2021 ble det inngått et interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen 
med Eidsvoll kommune om Særnamsfunksjon. Eidsvoll kommunen ivaretar etter dette 
innfordring av kommunale krav som kommunale avgifter og eiendomsskatt. Innfordring av 
øvrige krav blir som tidligere ivaretatt av Kredinor. 

• Det ble høsten 2020 ansatt parksjef for Green Lab. Green Lab A/S ble etablert som eget 
selskap 1. juli 2021. 



Årsberetning 2021 Nes kommune 
 
 
 

 
 

 81 

• Det er avsatt midler for å inngå i et interkommunalt arkivsamarbeid. Arbeidet med dette 
fortsetter inn i 2022. 

• Fra 15. april 2021 ble det ansatt et eget personvernombud i Nes kommune. Det ble samtidig 
inngått et vertskommunesamarbeid med kommunene Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad 
der Nes er vertskommune.  

• Det digitale personalforvaltningssystemet EveryOne ble tatt i bruk 1. kvartal 2021. Systemet 
har bidratt til en mer digital løsning ved ansettelser og øvrige lønnsmeldinger. Digitalt signerte 
arbeidsavtaler arkiveres automatisk i Acos Websak. 

Internkontroll og statlige tilsyn 

Prosedyrer og risikovurderinger 

Det ble i 2021 gjennomført en ROS-analyse for servicetorget 

De jobbes kontinuerlig med å utarbeide skriftlige prosedyrer og brukerveiledninger innenfor hele 

kommunalområdet.  

• Med bakgrunn i revisjonens etterlevelseskontroll på innkjøpsområdet i 2020, ble det i 2021 

satt ned en tverrsektoriell arbeidsgruppe som skal utarbeide nye prosedyrer. Inkludert i 

arbeidet er en beskrivelse av hvordan innkjøpsarbeidet i kommunen skal organiseres, 

ansvars- og rollebeskrivelse internt og opp mot ØRIK, samt regler for delegasjon og forholdet 

til kommunens økonomireglement. Det skal også utarbeides prosedyrer/maler/sjekklister for 

anskaffelser innenfor de ulike terskelverdiene. Avslutningsvis skal det lages et system for 

oppfølging, kontroll og opplæring. Arbeidet ledes av økonomiavdelingen, men på grunn av 

ressurssituasjonen har det tatt lenger tid enn opprinnelig planlagt. Arbeidet vil sluttføres i 

2022 

• Det er etablert en arbeidsgruppe som har fått i mandat å gjennomgå dagens Altinnstruktur/-

tilganger. Det skal utarbeides en egendefinert standardrolle for ledere i kommunen. Det skal 

videre utarbeides en prosedyre for opprettelse, sletting og endring av tilganger, og en 

prosedyre for dokumentfangst/-behandling/-arkivering.  

Forvaltningsrevisjoner og tilsyn  

Tilsyn fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Tema Type Tidsrom Resultat 

Tilsyn med kommunal 
beredskapsplikt 
(sivilbeskyttelsesloven) 

Stedlig tilsyn 30.11.2021 Foreløpig tilsynsrapport viser til at 
kommunen arbeider godt med 
beredskap selv om det er områder 
som bør forbedres. Det er avdekket 
avvik ved tilsynet, og de vil bli 
spesifisert i endelig tilsynsrapport 
som er forsinket fra Statsforvalteren. 
Avvik fra kommunal beredskapsplikt 
vil bli fulgt opp av administrasjon og 
styring, mens avvikene knyttet til 
helseberedskap vil bli fulgt opp av 
helse og velferd. 

 

Forvaltningsrevisjon fra Romerike Revisjon IKS 

Tema Type Tidsrom Resultat 

Overordnet internkontroll 

Formålet med undersøkelsen 
var å vurdere i hvilken grad Nes 

Stedlig og  
dokumenttilsyn 

Januar-mai Hovedfunn: 
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kommune har et overordnet 
internkontrollsystem som legger 
til rette for betryggende kontroll 
med administrasjonens 
virksomhet. 
(kommuneloven) 

1. Det er ikke etablert en tilstrekkelig 
systematisk og formalisert 
internkontroll. 

2. Det gjennomføres ikke 
systematiske risikovurderinger på 
overordnet nivå i kommunen. 

3. Det er ikke etablert et helhetlig 
avvikssystem i kommunen. 

Eierskapskontroll Kanmer A/S 

Formålet med 
eierskapskontrollen er å 
gjennomgå og vurdere om 
kommunens eierinteresser i 
Kaner A/S utøves i samsvar 
med kommunestyrets vedtak og 
forutsetningen 

 

 

 

 

 

 

Dokumentanalyse, 
e-post og 
telefonintervju.  
Bruk av off. kilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021  

Sluttrapport 
21.01.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedfunn: 

1. Selskapets styre bør registrere 
seg i styreregisteret 

2. Bruk av valgkomite bør 
vedtektsfestes og det bør 
utarbeides skriftlige 
retningslinjer  

3. Personer som er medlem av 
generalforsamlingen bør ikke 
sitte i valgkomiteen 

4. Styret bør sørge for en 
systematisk evaluering av 
styrets samlede kompetanse 

5. Valgkomiteens innstilling bør 
begrunnes og sendes ut til 
generalforsamlingen sammen 
med øvrige dokumenter 

Etterlevelsesrevisjon selvkost 
indirekte kostnader 2020 

Attestasjons-
oppdrag 

2021 

Sluttrapport 
29.06.21 

Hovedfunn: 

Nes kommune har i det alt 
vesentlige etterlevd bestemmelser 
og regler om selvkost indirekte 
kostnader. 

 

Varslet tilsyn - 2022 

Tema Type Tidsrom Tilsynets innhold 

 

Arkivverket: 

Tilsyn med arkivholdet 

 

 

Stedlig tilsyn 

 

Januar 2022 

 

Hovedfokus skal være på 
arkivorganisering og elektronisk 
arkivdanning, blant annet arkivplan, 
journalføring og fagsystemer. 

 

• Statsforvalteren i Oslo og Viken har hatt tilsyn med kommunal beredskapsplikt og 

helseberedskap. Foreløpig tilsynsrapport viste til fire avvik, derav et av disse sannsynligvis vil 

bli lukket før vi mottar endelig tilsynsrapport. Endelig tilsynsrapport er forsinket fra 

Statsforvalteren. Kommunen vil utarbeide en plan for å lukke avvikene, og tar med 

erfaringene fra tilsynet med i prosessen for å forbedre kommunens beredskapsarbeid. 

• Romerike Revisjon IKS gjennomførte forvaltningsrevisjon av kommunens overordnede 

internkontroll. Rapporten peker på tre hovedfunn. For det første at det ikke er etablert en 

tilstrekkelig systematisk og formalisert internkontroll, for det andre at det ikke gjennomføres 

systematiske risikovurderinger på overordnet nivå, og for det tredje at det ikke er etablert et 

helhetlig avvikssystem. Kommunedirektøren følger opp revisjonens hovedfunn og 

kommunestyrets utfyllende vedtak i saken. Det arbeides med å etablere en systematisk, 

risikobasert og formalisert internkontroll i hele organisasjonen. I den forbindelse skal det i 

2022 utarbeides felles maler for risikovurdering, og innarbeides systematiske 
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risikovurderinger på overordnet nivå. Et helhetlig avvikssystem er etablert i 2021 og bruken 

av dette skal økes i 2022. 

Økonomi 

Drift 

Virksomhet  Regnskap 
2021 

Regulert 
budsjett 2021 

Avvik 
Regnskap 

2020 (tall i 1000 kr) 

Rådmannens stab 5 133 4 714 -419 2 327 

Fellestjenester 15 465 14 863 -602 14 689 

Politisk styring 7 423 8 047 624 5 609 

HR-avdelingen 16 565 15 705 -860 14 404 

Økonomiavdelingen 11 813 11 424 -389 15 233 

  56 399 54 753 -1 646 52 263 

Fellesposter 26 421 41 557 15 136 20 216 

Administrasjon og styring 82 820 96 310 13 490 72 478 

 

Kommunedirektørens stab 
Dette ansvaret har et merforbruk på 0,4 mill. kr. Juridisk bistand – E16 og personvern samt 
etablering av GreenLab. Videre er det kjøp av tjenester fra revisjonen jf. kommunens 
retningslinjer for varsling der ekstern gjennomgang har vært nødvendig.  

Fellestjenester  
Fellestjenester har et merforbruk i 2021 på 1,2 millioner. Dette skyldes blant annet økte 
lønnsutgifter, herunder fastlønn, overtid og bruk av vikarer. Dette er igjen en følge av for lav 
grunnbemanning i servicetorget, og et stort etterslep på dokumentsenteret etter innføring av 
Acos. I tillegg har det gått noe vikarbruk i forbindelse med valggjennomføringen.  
Det har også vært noe merforbruk på varer og tjenester til egenproduksjon. Dette omfatter 
konsulenttjenester i forbindelse med overgang til nytt sak/arkivsystem som det ikke har vært 
budsjettert for, samt at det er brukt noe mer på leasing av datamaskiner og diverse lisenser enn 
budsjettert.  

Politisk styring  
Politisk styring har et mindreforbruk i 2021 på 0,6 mill. kr. Det er brukt noe mer på godtgjøring 
som kan skyldes en god del politiske møter i forbindelse med kommuneplan og E16. Samtidig er 
det et lavere forbruk på varer og tjenester som følge av at de fleste møter er gjennomført digitalt. 
Det er også et avvik på kontingenter som følge av at dette er ført på Fellesposter.    
Valgbudsjettet har gått i balanse, hvorav et merforbruk på overtid, honorarer og datamaskiner 
(som for øvrig får inn i kommunens drift etter bruk i valget), og et mindreforbruk på ekstrahjelp, 
godtgjøring og forbruksmateriell. 

HR-avdelingen 
HR-avdelingen (ansvar 14000 HR og 14100 lærlinger) har i 2021 et mindre forbruk på 0,7 mill. 
Dette skyldes i all hovedsak mindre lønnskostnader. På ansvar 14000 var det i 2021 budsjettert 
for 6 årsverk, men i store delen av året ble det brukt 5 årsverk. 
På ansvar 14030 er det i 2021 et overforbruk på ca. 0,8 mill. Dette skyldes i all hovedsak at det 
var budsjettert mindre på ulike kontingenter til KS. Videre ble det kjøpt inn julegave til alle ansatte 
(sekker) som det ikke var budsjettert for. 

Økonomiavdelingen 
Avdelingen hadde et merforbruk på 0,4 mill. kr i 2021. Det er særlig to forhold som ligger bak 
merforbruket. På grunn av ressurssituasjonen og sykefravær, har det vært behov for mye 
overtidsarbeid på avdelingen. Bruk av overtid ligger 400.000 kr over budsjett. Denne merutgiften 
har delvis sin inndekning i ledige stillinger og refusjonsinntekter. Fra og med 2022 har 

stillingsrammen økt med ett årsverk innenfor fagområde lønn.  
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Videre ble ved en inkurie kommunens deltakeravgift til ØRIK budsjettert for lavt i 2021. 
Merutgiftene knyttet til dette utgjør 460.000 kr.  Utover dette er det ingen vesentlige avvik. 

Fellesposter 
Fellespostene viser et mindreforbruk på 15 mill. kr. Avviket på fellespostene er i all hovedsak en 
merinntekt knyttet til premieavviket som ble 16,3 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette som følge 
av en kraftig økning i reguleringspremien. Kostnadene knyttet til IKS’ene ble 0,5 mill. kr høyere 
enn budsjettert. Tomteleie fra Esval ble 300.000 kr lavere enn budsjettert. Her ble det lagt inn 
ulike beløp i Esval og kommunens budsjetter. Prisen på tomteleie er fortsatt uavklart. Se for øvrig 
punkt under vesentlig budsjettpremiss. 
 

Nye rammebetingelser og utviklingstrekk  

Organisatoriske og økonomiske faktorer 

Administrasjon og styring vil fortsatt ha fokus på effektivisering slik at aktiviteten kan tilpasses de 
økonomiske rammene. Selv om organisasjonsstrukturen i stor grad er på plass, vil 
omstillingsarbeidet stå sentralt også i 2022. Ca. 1/3 av de ansatte i vårt kommunalområde 
begynte umiddelbart før eller i pandemien. Ytterligere 5 nye medarbeidere vil begynne i løpet av 
våren 2022. Dette har gjort vårt utviklingsarbeid krevende, og det har vært behov for å jobbe en 
del med å (re)etablere et godt arbeidsmiljø. 

Det er avgjørende at avdelingene jobber tett sammen for å unngå silopreg, og slik at vi kan sikre 
nødvendig back-up på sentrale funksjoner. Det vil videre være helt nødvendig å ha fokus på 
arbeidet med utvikling av nye prosedyrer og arbeidsprosesser. 

 
Digitalisering/IKT: 

Arbeidet med digitalisering og IKT har vært et viktig satsningsområde i 2021 og vil fortsatt ha høy 
prioritet. For vårt eget kommunalområde er det særlig følgende områder som er i fokus i 2022 

• Agresso/UPW – ta i bruk en ny modul som bidrar til automatisk utligning av refusjoner. 
Gevinster: økt kvalitet og effektivitet i arbeidet med refusjoner som i dag i all hovedsak skjer 
manuelt.   

• Framsikt: Framsikt er et nettbasert verktøy for analyse, samfunnsplanlegging, utredninger, 
handlings- og økonomiplaner, budsjettering, virksomhetsplaner, økonomirapportering, 
virksomhetsstyring og politikermedvirkning dersom alle modulene tas i bruk. Målet vårt er å ta 
verktøyet i bruk slik at årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 utarbeides i Framsikt. 
Videre er det et håp at 2. tertialrapporten kan utarbeides i Framsikt.  

• ACOS Fortsette gevinstrealiseringen av vårt nye sak/arkiv system gjennom å utarbeide og 
etterleve gode rutiner, skape handlingsrom for å se nye løsninger og drive opplæring for å 
sikre riktig og effektiv bruk.  

Fokusområder framover: 

• Ferdigstille kommunens økonomireglement og revidere finansreglementet. 

• Økonomi - tilpasse driftsnivået vårt i forhold til forventede inntekter 

• Ledelse, organisasjonsutvikling og rolleavklaringer (linje/stab) 

• Fortsette arbeidet med et helhetlig kvalitetssystem (TQM) for å sikre styring, støtte og 
kontroll.  

• Holde fokus på vært nye samhandlingsverktøy (M365) for å sikre god informasjonsflyt og 
effektive arbeidsprosesser.  

• Nye systemer og rutiner - gevinstrealisering 
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§ 5-6 Økonomisk oversikt drift. Nes kommune 
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§ 5-5 Bevilgningsoversikter – investering. Konsolidert 
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§ 5-8 Balanseregnskapet. Konsolidert 
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 Balanseregnskapet – Konsolidert fortsetter 
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VEDLEGG 1: Nes kommune, Årsregnskap Note nr. 20 Investeringsoversikt 
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Vedlegg 1, Årsregnskap Note nr. 20 Investeringsoversikt – fortsetter 
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VEDLEGG 2: Utvikling i folketall per 1.1 (Kilde: SSB/KS) 
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VEDLEGG 3: Utgiftsbehov demografikostnader (Kilde: SSB/KS) 
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